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حمليات

عملية «الويمبي» في � 24أيلول  ...1982تحرير بيروت من االحتالل ال�صهيوني

خالد علوان ...الفعل الذي غ ّير وجه التاريخ

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» � ّأن الرو�س �أقنعوا الأميركيين والأوروبيين بالتعاون مع �سورية لمحاربة الإرهاب

مراد� :أح ّيي جهود بري للحوار ونرف�ض ح�صره بـ� 17شخ�صية
وندعوه لو�ضع قانون االنتخاب كبند �أول
حاورته روزانا ر ّمال

المشاركون في إحياء ذكرى عملية «الويمبي» بعد وضع األكاليل أمام اللوحة التذكارية

زهرة ح ّمود
ال��ح��دي��ث ع��ن ال��م��ق��اوم��ة وع���ن انطالقة
ج��ب��ه��ة ال��م��ق��اوم��ة ال��وط��ن��ي��ة ،يستدعي
اس��ت��ح��ض��ار م��ح��ط��ات أس��اس��ي��ة غيّرت
مجرى األحداث.
ال��م��ح��ط��ة األول�������ى ه����ي ع��م��ل��ي��ة إط��ل�اق
صواريخ الكاتيوشا على المستعمرات
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ف���ي  21ت���م���وز ،1982
والثانية عملية «الويمبي» التي نفذها
الشهيد البطل خالد علوان في  24أيلول
.1982
في العملية األول��ى أعلن أبطال الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي انطالقة
جبهة المقاومة بإسقاط شعار «سالمة
الجليل» ال��ذي أطلقه العدو الصهيوني
عنوانا ً الجتياحه الثاني للبنان ،والثانية
ش��ك��ل��ت ف���ات���ح���ة ت���ح���ري���ر ب����ي����روت من
االحتالل.
يوم اجتاح العدو الصهيوني ما يزيد عن ثلثي
مساحة لبنان ف��ي ح��زي��ران م��ن ال��ع��ام ،1982
كان هدفه المعلن إبعاد صواريخ المقاومة عن
المستعمرات الصهيونية في شمال فلسطين
المحتلة لتأمين «سالمة الجليل» .لكن العدو
واصل اجتياحه حتى العاصمة بيروت .ومؤخرا ً
كشف ه��ذا ال��ع��دو الصهيوني ع��ن أنّ مخطط
اجتياح لبنان واحتالل عاصمته ،الذي أعدّه وزير
الحرب االرهابي أرييل شارون قبل عدة سنوات
من تنفيذه ،كان هدفه تحقيق «التدمير الجسدي
ال��ذي ينطوي على أبعاد تتجاوز توفير الهدوء
لشمال الجليل».
وفي تقرير أعدّه الصهيونيان مينتس وكالمر،
فإنّ «خطة الصنوبر» ،التي أطلق عليها في ما
بعد «عملية سالمة الجليل» ،عرضت على حكومة
العدو للمرة األولى في  20كانون األول من العام
 ،1981وجاء في التقرير« :من المناسب االنتباه
إلى نقطتين أساسيتين ،شارون ال يؤكد وال يبرز
اإلشكالية المعروفة له ،بشأن محاربة الفدائيين،
(في العمق اللبناني وص��وال ً إلى بيروت) وهو
يرى عالقة بين ك ّل األه��داف ،بحيث أنّ تحقيق
الهدف الثالث ،وهو انسحاب القوات السورية،
سيتيح تحقيق الهدف الرابع ،أيّ تشكيل حكومة
في لبنان توقع معاهدة سالم مع إسرائيل».
في حسابات العدو لم يكن لبنان مدرجا ً في
قائمة دول المواجهة ،فهو بحسب اعتقادهم
كيان ضعيف ،يمكن «احتالله بفرقة عسكرية
موسيقية» ،مقتنعين بشعار رفعه حلفاؤهم من
اللبنانيين يقول «إنّ قوة لبنان في ضعفه».
االج��ت��ي��اح ال��ص��ه��ي��ون��ي ل��ل��ب��ن��ان واح��ت�لال
العاصمة بيروت استف ّز النفوس الطافحة بالعز،
والمتسلّحة بعقيدة تساوي وجودها ،هي تقرأ في
كتاب رجل حدّد أعداء األمة منذ عشرينيات القرن
الماضي ،فقد أعلن أنطون سعاده أنّ الحركة
الصهيونية تطمح الحتالل فلسطين في جنوب
سورية ،ويوم بدأ بوضع خطته النظامية الدقيقة
لمواجهة هذه الحركة ،أكد من جديد أن «ليس
لنا من عدو يقاتلنا في حقنا وأرضنا وديننا إال
اليهود» ،وك ّل من آمن بفكر هذا المعلّم ،آمن بهذا
ال��ع��داء ،وبحتمية المواجهة مع اليهود ،وكان
للقوميين االجتماعيين شرف القتال ضد االحتالل
اليهودي على أرض فلسطين في ثالثينيات القرن
الماضي.

إسقاط «سالمة الجليل»...

«عملية سالمة الجليل» ،التي شاءها اإلرهابي
ش��ارون عنوانا ً الجتياح لبنان ،سقطت بفعل
مقاوم ْين من الحزب السوري القومي االجتماعي
استهدفا المستعمرات الصهيونية بالعديد من
الصواريخ ،ور ّد ال��ع��دو ،يومها ،بقصف مخيم
تدريب للحزب في منطقة بوارج.
كانت هذه العملية هي االنطالقة الفعلية لجبهة
المقاومة الوطنية ،وع�لام��ة ف��ارق��ة ف��ي تاريخ
الصراع مع العدو ،لها دالالتها الكبرى إنْ لجهة
التسمية أو لجهة الهدف ،فأبناء الحياة تعلّموا
فنّ المواجهة بالمصطلح والرصاصة ،المقاومة
ثقافتهم ،شاءها العدو «سالمة» للمستعمرات،

هذه هي جبهة المقاومة الوطنية...
انطالقة وم�سيرةوالعبرة في اال�ستمرار
على نهج المقاومة وتب ّني خيارها
وشئناها دفاعا ً عن وجودنا ،فال سالمة للمحت ّل
اليهودي على حساب حقنا وأرضنا.
لع ّل ال��ع��دو ،ف��ي ب��داي��ة االج��ت��ي��اح ،ل��م ي��درك
أن��ه باستكمال مخططه ال��ع��دوان��ي اإلره��اب��ي
على األراض��ي اللبنانية ،لن تسعفه ك�� ّل الفرق
الموسيقية العسكرية في العالم ،وها هو يسمع
عزف الرصاص والعبوات والصواريخ ،تنطلق من
مختلف المناطق ،في الصرفند والعاقبية وصيدا،
في عاليه وقبر شمون والشوف ،في العرقوب
والبقاع وصوال ً إلى غاليري سمعان ،وبالرغم من
ك ّل ذلك استكمل زحفه باتجاه العاصمة اللبنانية
وتابع اع��ت��داءه ،بحشود مضاعفة وبمساعدة
«زجت إسرائيل في
الكثير من أعوانه العمالء .فقد ّ
هذه الحرب ضعف عدد القوات التي واجهت بها
مصر وسورية عام .»1973
بعد حصار طويل شارك فيه حلفاء العدو ،دخل
الصهاينة مدينة بيروت ،وأهل المدن في نظر عالِم
االجتماع ابن خلدون« :ر َكنوا للدّعة وحياة الترف
واطمأنوا إلى ما عندهم من أم��وال ورزق ،ألقوا
السالح وتوالت األجيال على ع��دم حمله حتى
تن ّزلوا (منزلة النساء والوالدين) الذين هم عالة
على أبيهم وصار هذا خلقا ً لهم».

«اإلنسان ـ المجتمع»

أما باعث النهضة القومية االجتماعية أنطون
سعاده ،فلم يف ّرق بين أبناء المدن وأبناء القرى،
بل ميّز بين اإلنسان األناني واإلنسان ـ المجتمع
الذي يؤمن بأنّ ك ّل ما فيه لألمة حتى الدماء التي
تجري في عروقه ليست له ،بل هي وديعة األمة
فيه متى طلبتها وجدتها.
هكذا آم��ن خالد ع��ل��وان ورف��ق��اؤه السائرون
على نهج سعاده .وخالد هو ابن منطقة الطريق
الجديدة في بيروت ،المتداخلة مع مخيمي صبرا
وشاتيال ،وكان هذا الشاب األسمر الحا ّد البصر
والبصيرة ،بالرغم من سماكة نظارتيه ،يتج ّول
في رأس بيروت باحثا ً عن عميل يجب اعتقاله
أو القضاء عليه ،وأثناء مروره في شارع الحمراء
صعقه منظر عدد من جنود االحتالل الجالسين
في مقهى «الويمبي» يحتسون القهوة ،فوق مقاعد
طالما شغلها المثقفون والفنانون والشعراء.
في لحظة كأنها البرق الخاطف استعاد خالد
ما تعلّمه ،في مدرسة النهضة ،وذهب يبحث عن
سالح ،وأمام ناظريه مشهد آالف األطفال والنساء
والعجز الذين روت دماؤهم أرض مخيمي صبرا
ّ
وشاتيال ،وتص ّم أذنيه أصوات الغارات الوحشية
المتتالية التي كانت تشنّ على المدينة ومحيطها
قبل أيام ،عاد مسلحا ً بمسدس أفرغه في رؤوس
المحتلين الصهاينة ومن مسافة قريبة ،ولحظة
عجز الرصاص عن الخروج من الفوهة عاجل
أحدهم بقبضة المسدس ،ووسط ذهول الناس
المتواجدين في المقهى وال��ش��ارع مضى خالد
في طريقه لمتابعة مهمته األساس ،بينما سقط
الصهاينة قتلى.
هذه العملية سجلت العالمة الفارقة الثانية
في تاريخ المقاومة ،يقول الناس إنّ خالدا ً بطل
قومي ،نعم هو كذلك فقد تلقى األوامر بتنفيذ تلك
ّ
العملية البطولية لحظة رفع يمينه وأقسم بشرفه
وحقيقته ومعتقده أن ينتمي إلى الحزب السوري
القومي االجتماعي بك ّل إخ�لاص وك�� ّل عزيمة
صادقة وأن يتخذ مبادئه إيما ًنا له.
خالد علوان واحد من جنود الوطن واألمة ،نفذ
مهمة غيّرت ق��وال ً وفعالً وجه التاريخ ،فالعدو
الصهيوني ك��ان مرتاحا ً على وضعه ،مطمئنا ً
لحلفائه مستخفا ً بأبناء ه��ذه األم��ة ،لكنه بعد
هذه العملية أضطر أن يصرخ بمكبرات الصوت
«يا أهل بيروت ال تطلقوا النار إننا راحلون» .لو
قيّض البن خلدون أن يسمع ذلك لتأكد أنّ نظريته
في علم االجتماع ال تصلح لك ّل مكان وزمان ،خالفا ً
لما هي عليه نظرية اإلنسان ـ المجتمع.
لم يكن خالد يوما ً مستخفا ً بالحياة وهو من
أبنائها ،لكنه كان قوميا ً اجتماعيا ً واعيا ً حتى
النخاع ،قليالً ما سمعناه يتكلم ،ك��ان الصمت

مالذه حتى عن األلم ،لكن فعله على األرض كان
أبلغ من ك ّل الكالم ،لقد ل ّقن أعتى قوة عسكرية في
المنطقة درسا ً ال تنساه ،وخط ببطولته المؤمنة
المؤيدة بصحة العقيدة كتابا ً في فن المقاومة
ومباغتة العدو ،ونفذ عمليته ضدّه بك ّل بساطة
وجسارة ،فهو لم يضع عبوة ناسفة ،ولم يطلق
صاروخا ً من بعيد ،بل واجه جنود العدو وجها ً
لوجهّ ،
شق الطريق السويّ للتوقف عن التغ ّني
بـ«الجيش الذي ال ُيقهر» ،فقد قهره وأرغمه مع
قلة من المقاومين على الفرار من عاصمة لبنان،
وكانت هذه العملية فاتحة تحرير بيروت والمسار
الذي أوصل إلى التحرير في العام .2000

تحرير بيروت ...ولبنان

عملية الويمبي في  24أيلول  1982شكلت
امتدادا ً لعملية إطالق صواريخ الكاتيوشا على
المستعمرات الصهيونية في الجليل من سوق
الخان في حاصبيا في  21تموز  ،1982وكانت
تلك الصواريخ االنطالقة العملية لجبهة المقاومة،
وعملية «الويمبي» االنطالقة المباشرة لتحرير
ب��ي��روت ،وبالتالي إفشال ك�� ّل أه��داف العدوان
التي رسمها الجنراالت الصهاينة وعلى رأسهم
اإلره��اب��ي ش���ارون ،ول��م ت��أت حسابات حقلهم
مطابقة لحساب بيدرنا.
ل��ق��د ان��دح��ر إره��اب��يّ��و ال��ع��ال��م ه���ؤالء للمرة
وتفجرت
األول���ى ع��ن أرض س��وري�� ٍة احتلّوها،
ّ
في وجههم انتفاضة أول��ى وثانية في الضفة
والقطاع ،وانتشرت على مدى أرض فلسطين ،التي
الحي،
حاورهم أهلها بلغة المواجهة حتى باللحم
ّ
وع ّمت ثقافة المقاومة فلسطين وك ّل كيانات األمة.
كما سقط اتفاق  17أيار الخياني وسقط الحلم
ب��أن يكون في لبنان حكومة تابعة للعدو ،بل
على العكس أصبحت أرض لبنان مقبرة للجنود
الصهاينة الذين باتت ترتعد فرائصهم حتى من
صخور لبنان وأشجاره.
لقد تح ّولت ثقافة تمجيد قوة العدو عبر الخبر
والنكات إلى ثقافة السخرية منه حتى في أوساط
مستوطنيه ،وسقطت تلك «الثقة المريضة»
بتصديق ك ّل ما يقوله ،بل بات هو الكاذب ،وباتت
المقاومة هي مصدر الثقة.
إنّ موكب الشهداء ال��ذي انطلق منذ تأسيس
الحزب السوري القومي االجتماعي ،وصوال ً إلى
خالد علوان ورفقائه ،يتابع المسيرة اليوم،
في مواجهة هذا اإلرهابي وأدوات��ه حتى تحقيق
االنتصار الكبير الذي وعدنا به معلّمنا ،ورسم
خالد كما ك�� ّل الشهداء بداية معالمه بالدماء
الزكية الطاهرة ،فقد استم ّد أبطال النهضة ق ّوتهم
من حقيقتهم وم��ن ثقتهم بأنفسهم ،التي شدّد
عليها الزعيم أنطون سعاده ،فراحوا يتسابقون
وتفجرت فيهم مقاومة
إلى موت من أجل الحياة،
ّ
ُكتب عنها الكثير بحبر ال��دم ال��زاك��ي ،وه��ا هم
يعبرون جسر الحياة خفافاً ،مستخفين بالموت،
محاربين أش��دّاء في ك ّل ناحية من أنحاء األمة
تتطلب وجودهم ،وها هي بطوالتهم على بطاح
الشام ومرتفعاتها تدحر الصهاينة وأتباعهم
ّ
مشغليهم في
من اإلرهابيين الذين زاي��دوا على
ارت��ك��اب المجازر وممارسة إره��اب ل��م يشهده
تاريخ اإلنسانية من قبل.
عملية «الويمبي» ومنفذها الشهيد البطل خالد
علوان ،محطة غيّرت مجرى األحداث ،كما سابقتها
عملية إط�ل�اق ال��ص��واري��خ على المستعمرات
الصهيونية.
ه��ذه هي جبهة المقاومة الوطنية ،انطالقة
ومسيرة ،والعبرة ليست في استذكار المحطات
النضالية المش ّرفة والمشرقة وحسب ،بل في
االستمرار على نهج المقاومة وتبني خيارها...
فبهذه اإلرادة ت ّم إنجاز التحرير في العام ،2000
وتحقق النصر في حرب تموز  ،2006والصمود
في العام  ،2008وبهذه اإلرادة المص ّممة يواصل
المقاومون والقوميون االجتماعيون مقاومتهم
ض ّد اإلره��اب والتطرف على أرض الشام ،حتى
بلوغ النصر الذي ال مف ّر منه.

�إلى البطل الخالد خالد علوان

الشاعر صالح علي آل حرفوش

رئيس دوحة البقاع الثقافية

ل����ل����خ����ال���� ِد ال������ع������ل������وانِ ص�����ي�����تٌ ذائ�������� ٌع

����ج���� ُد
ل������ب������ط������ول������ ٍة وط�������������نٌ ب������ه������ا ي����ت����م َّ

������ج������ل ل����ل����ع����ق����ي����دة ذرو ًة
ع�������ل�������وان س َّ

����س���� ُد
ل�����ل�����ع����� ّز ف�������ي أس���������ط���������ور ٍة ي����ت����ج َّ

ق������ه������ َر ال��������ع��������د َّو أذلّ��������������ه ف�������ي ط���ع���ن��� ٍة

ن�������ج���ل���ا َء ل����ل����ن����ص���� ِر ال����ك����ب����ي����ر ي����م���� ِّه���� ُد

ه�����و اب��������� ُن م������درس������ ٍة أرا َد زع���ي��� ُم���ه���ا

ع������������ ّزا ً ب����م����وق����ف����ه ال����������ذي ال ُي����ج����ح���� ُد

ق�����د ك�������ان ق����������دو َة ح�����ز ِب�����ه ف�����ي وق����ف���� ٍة

م�������ن أج���������ل ع�����������ز ِة أم����������� ٍة ي���س���ت���ش���ه��� ُد

ال�����م�����ج����� ُد ل��ل��أب�����ط�����ال أه����������� ِل رس������ال������ ٍة

رب ُي����ع����ب���� ُد
وط����������نٌ ل����ه����م م������ن ب�����ع����� ِد ٍّ

إنّ ال�����خ�����ل�����و َد ل�����خ�����ال����� ٍد ول�������ه ال��� ُع���ل���ى

درب ال�����ب�����ط�����ول����� ِة ل�����ل����� ِّرف�����اق ُي����ع����بِّ���� ُد
ُ

أك��د رئ��ي��س ح��زب االت��ح��اد ال��وزي��ر السابق
عبد الرحيم م��راد ،ال��ذي زار روسيا منذ أيام،
أنّ «س��وري��ة ف��ي ن��ظ��ر ال��ق��ي��ادة ال��روس��ي��ة هي
خط أحمر وأمنها ووحدتها واستقرارها من
أمن ووح��دة واستقرار روسيا وهي مستعدة
لتأمين ك ّل ما لديها من إمكانات لحماية وحدة
وأم����ن واس���ت���ق���رار س���وري���ة ل�لان��ت��ص��ار على
اإلرهاب».
وف��ي ح��وار مشترك بين صحيفة «البناء»
وق��ن��اة «ت����وب ن���ي���وز »،أك���د م����راد أنّ «ال����روس
مرتاحين لخطوة إرسال قاعدة عسكرية جديدة
إلى سورية لدعمها» ،ونقل عن بوغدانوف «أنّ
ال��روس أقنعوا األميركيين واألوروبيين بأنّ
محاربة اإلره��اب تقتضي التعاون مع الدولة
السورية ،مشيرا ً الى أن أي خطة للقضاء على
االرهاب تتطلب التعاون بين الجيشين السوري
والمصري».
وف���ي م��ا يتعلق ب��ال��م��وق��ف ال��م��ص��ري ،لفت
مراد إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن
أنّ «معركة سورية ض�� ّد اإلره��اب هي معركة
مصر وص ّمام األمان في سورية هو استمرار
الرئيس بشار األسد في الحكم».
وكشف م��راد عن مساع يقوم بها لترتيب
مرجحا ً أن تتوج
األوضاع بين مصر وسوريةِّ ،
في األسبوع األول من الشهر المقبل بإرسال
ديبلوماسي مصري إلى السفارة في سورية
وأن يكون هناك اعتراف بالدور السوري في
العالم العربي.
ك��م��ا ك��ش��ف م���راد أن���ه ش��ج��ع ال����روس خالل

اللقاء على لعب دور في لبنان «ألنهم موضع
اح��ت��رام م��ن ال��ج��م��ي��ع» ،ن��اق�لاً ع��ن بوغدانوف
دع��وت��ه ك��� ّل ال��ق��وى «إل���ى ال��ع��ودة إل���ى الشعب
وإجراء انتخابات نيابية».
وإذ حيا جهود رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه
بري إلجراء الحوار الوطني ،انتقد مراد حصر
الحوار بـ 17شخصية واستبعاد شخصيات
وأحزاب ومرجيعات ونقابات تمثل نسبة كبيرة
من الشعب اللبناني ،متمنيا ً على الرئيس بري

{ سنبدأ بزيارتك إلى روسيا ،ما هي الملفات التي بحثتها مع المسؤولين
ه��ن��اك وم��ا ه��و تقييمك لموقف موسكو ،وخ��ص��وص��ا ً ف��ي م��ا يتعلق باألزمة
السورية؟

ـ ذهبنا كلقاء وطني إلى روسيا وتحدثنا في الملف األساسي الذي هو الملف
السوري ،سورية في نظر القيادة الروسية هي خط أحمر وأمن ووحدة سورية من
أمن ووحدة روسيا واستقرارها من استقرار روسيا ،وهي مستعدة لتأمين ك ّل ما
لديها من إمكانات لحماية وحدة وأمن واستقرار سورية واالنتصار على اإلرهاب
الذي يهدّد كيانها ووحدتها .الروس مرتاحون لخطوة إرسال طائرات وصواريخ
وإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في سورية وإرسال خبراء ،وقال بوغدانوف لنا
إنّ الروس يحاولون إقناع األوروبيين واألميركيين بأنّ اإلرهاب مؤهل ألن ينتقل
إلى روسيا وسيهدّد أميركا وأوروبا وعلينا التعاون جميعا ً ضمن تحالف دولي
وإقليمي والتعاون مع إيران والسعودية والعراق من أجل محاربة اإلرهاب في
سورية لحماية دولنا .واستهزأ بوغدانوف بأسلوب أميركا في تحالفها ض ّد
اإلره��اب الذي لم يأتِ بأي نتيجة .الروس أقنعوا األميركيين واألوروبين بأنّ
محاربة اإلرهاب تقتضي التعاون مع الدولة السورية وإال ال يوجد مشروع جدي
لمكافحة اإلرهاب من دون النظام في سورية .وأكد لنا بوغدانوف أنّ األميركيين
وصلوا إلى قناعة بذلك بعد أن كانوا في السابق مص ّرين على تغيير الرئيس بشار
ّ
الحق ألنفسكم أن تفرضوا تغييرا ً للنظام في
األسد ،فسألهم الروس كيف تعطون
دولة ذات سيادة كسورية وأجرت انتخابات وجاءت بالرئيس بشار األسد نتيجة
إرادة شعبية؟ الشعب السوري هو الذي يحدّد مصير النظام السوري ،لذلك بدأ
التغيير في المواقف وقد أعلن األميركيون أخيرا ً أن ال مانع لديهم بأن يستمر األسد
في الحكم ،ومن خالل هذا الموقف لمس الروس تفاؤال ً لدى األميركيين واقتناعا ً
بضرورة التعاون مع روسيا ،ويبدو أنهم سيسيرون بالخطة الروسية لمكافحة
اإلرهاب ،وروسيا تراهن على الح ّل السياسي في سورية من خالل مؤتمر جنيف.
هناك تركيز روسي أيضا ً على الدور المصري في ح ّل األزمة السورية ،كون مصر
لعبت دورا ً في جمع المعارضة السورية وإقناعها بالذهاب إلى جنيف للبحث
في إيجاد ح ّل لألزمة .األميركيون مقتنعون بالوصول إلى شيء جدي في مؤتمر
جنيف القادم من خالل حكومة وح��دة وطنية ثم انتخابات رئاسية ونيابية
وتعديالت وإصالحات وغيرها.

{ ما هو الرابط بين مصر وسورية ليكون لمصر دور فاعل ،وهل صحيح
أنكم تلعبون دورا ً معينا ً لتقريب وجهات النظر بين الدولتين؟
ـ أبلغنا بوغدانوف أنّ أي خطة للقضاء على اإلره��اب تتطلب تعاونا ً بين
الجيشين السوري والمصري ،كما كان في مرحلة الرئيس جمال عبد الناصر.
روسيا تراهن على عالقة جيدة بين مصر وسورية ألنها تستطيع أن تغيّر الكثير
في الوضع القائم .العالم العربي يتكئ على أربعة عواصم تاريخية تشكل العامود
الفقري للعالم العربي (القاهرة ودمشق والرياض وبغداد) ،ومصر مكرسة لقيادة
ك ّل األقطار العربية ،لكن يجب أن تستقر بداية ،وأنا أرى أنّ أداءها منذ استالم
الرئيس عبد الفتاح السيسي جيد.

{ كيف تنظر إلى الموقف الرسمي المصري اآلن من سورية؟

ـ السيسي يقول إنّ معركة سورية ض ّد اإلرهاب هي معركة مصر ،واستمرار
الرئيس بشار األسد في الحكم هو ص ّمام األمان لسورية ،ومصر تقوم بدور أساسي
في الملف السوري وهناك عالقات جيدة بين القاهرة ودمشق ،ال سيما في الجانب
العسكري.

{ هل تريد روسيا أن تدخل مصر في التسوية في سورية؟

 هناك عالقة استراتيجية بين مصر وروسيا وأنا أقوم بدور ترتيب األوضاعبين أصدقائي في ك ّل من مصر وسورية ،ويمكن أن تتوج في األسبوع األول من
الشهر القادم بإرسال ديبلوماسي مصري إلى السفارة في سورية ويصدر اعتراف
بالدور السوري في العالم العربي .السيسي رفض أن يمثل أي من المعارضة
السورية سورية في المؤتمرات العربية ،وليس كما كان الوضع مع النظام
السابق ،بل ترك مقعد سورية شاغراً ،كما أنّ بعض الدول العربية طلبت إعادة
العالقات الديبلوماسية مع سورية.

{ هل ترون أنّ الدور المصري يمكن أن يكون بديالً للدور السعودي؟

 يجب التعاون بين أركان العامود الفقري الذي هو العالم العربي وال أحديح ّل مكان أحد ،نحن نشهد إنشاء قوى قارية كاالتحاد األوروب��ي و«بريكس»،
فهل يمكن أن تكون لنا دولة قارية ونحن  22دولة ممزقة؟ يمكن ذلك إذا التقينا
ونسقنا مع بعضنا على قاعدة التكامل وليس الوحدة؟ ما يسمى الربيع العربي
كان مؤامرة لتدمير الجيوش والعروبة التي تجمع األمة ،وقد نجح المخططون
في تهجير المسيحيين وتشويه جوهر الدين اإلسالمي السني وتدمير البنى
التحتية للدول وتسويق السالح ،بحماية الكيان الصهيوني وهذا هو المشروع
األميركي ـ الصهيوني تحت شعار الربيع العربي ،وهم اآلن يتطلعون إلى إعادة
إعمار الدول العربية ،بحيث تستع ّد الشركات األميركية إلعادة اإلعمار إلنعاش
االقتصاد األميركي واألوروبي والعالمي بعد شعورهم باإلفالس وبخطر مجموعة
«بريكس» عليهم ،لذلك عمدوا إلى نشر الحروب في منطقتنا واآلن هم مستعجلون
لوقف الحرب لالستفادة االقتصادية من خالل إعادة اإلعمار.

{ هل تحدثتم مع المبعوث الروسي عن االتفاق النووي اإليراني؟

ـ الروس مرحبون باالتفاق النووي ويراهنون على أن تلعب مصر دورا ً عربيا ً
وليس دورا ً مصريا ً فقط ،وهم مرتاحون لالتفاقيات التي ُوقعت بين روسيا ومصر
على عدة مستويات ومجاالت .وبالنسبة إلى اليمن تقول روسيا أن الح ّل ال يمكن
أن يكون إال سياسيا ً وأنّ الطرفين مخطئين.

{ لماذا نشعر بأن ال دور لروسيا في لبنان؟

ـ خالل لقاءاتنا المسؤولين الروس شجعناهم على أن يقدموا أكثر للعب دور في
لبنان ألنهم موضع احترام من الجميع ،ونحن نراهن على تعاظم الدور الروسي
إلنهاء األحادية القطبية والقوة العالمية المتمثلة بالجزار األميركي المرتهن
للصهاينة .طلبنا دورا ً في لبنان وسأل بوغدانوف عن التظاهرات في لبنان ،قلنا
له إنّ هناك مظاهرات شعبية حياتية وهناك مظاهرات يقودها العماد ميشال عون
الذي يظهر أنه الزعيم األول على الساحة المسيحية وكان يرفع شعار حقوق
المسيحيين وهذا خطأ ،لكنه ط ّور شعاراته ورفع شعارين لك ّل اللبنانيين ،هما
االنتخابات النيابية على أساس قانون النسبية ،وانتخاب رئيس جمهورية من
الشعب ،وهناك مظاهرات أخرى بريئة بسبب الكهرباء والماء والنفايات وك ّل
اللبنانيين مستاؤون من الوضع وقد تطورت إلى شعارات كبرى كاالنتخابات
الرئاسية واالنتخابات النيابية على أس��اس القانون النسبي ،وه��و العالج
للمرض السرطاني الذي يعاني منه لبنان وهناك بعض المجموعات يُشتبه في

«وض��ع قانون االنتخاب على أس��اس النسبية
بندا ً أوالً على ج��دول األعمال ثم االنتقال إلى
الملفات األخرى».
وأ ّي��د م��راد الحراك الشعبي ال��ذي اعتبر أنه
يمثل  86في المئة من الشعب اللبناني وأنه
يطالب بالتغيير الجذري لهذا النظام الفاسد،
إن ك��ان ح��راك التيار الوطني الحر أو الحراك
ّ
بغض النظر عن اختراق البعض له.
المدني،
نص الحوار كامالً
في ما يلي ّ

افتعالها أحداث شغب .وكان رأى بوغدانوف أنه يجب العودة إلى الشعب وإجراء
االنتخابات على أساس النسبية ،واتفقنا معه في هذا الموضوع.

{ وماذا عن االستحقاق الرئاسي اللبناني؟

ـ أسف بوغدانوف الستمرار الفراغ الرئاسي ،وقلنا إنّ الح ّل ليس بانتخاب
رئيس جمهورية ،بل إنّ االنتخابات النيابية هي الح ّل وإعادة تركيب نظام جديد.
يجب الوصول إلى نظام يضمن االستقرار للسنوات المقبلة.

{ بعد  5سنوات على اندالع األزمة السورية ق ّررت روسيا الدخول عسكريا ً
وبحزم شديد إلى سورية ،فما الذي جرى؟

ـ روسيا أخطأت في ليبيا وسمحت بالتدخل العسكري فيها وسورية هي
القاعدة العسكرية الوحيدة لها في المياه الدافئة وعندما استشعرت المخاطر إلى
هذا الحدّ ،بعد أن كانت مشغولة بقضية أوكرانيا ،وقفت موقفا ً استراتيجيا ً بعدم
السماح بإسقاط النظام في سورية وهي تحقق مصالحها أيضا ً وهي التي التزمت
استخراج الغاز في سورية ،وشركاتها ستنخرط في إعادة اإلعمار حيث لن يبقى
سوريا ً في لبنان وال لبنانيا ً في لبنان بسبب االنخراط في عملية إعادة اإلعمار.
روسيا لها مصلحة سياسية واقتصادية واستراتيجية في سورية وإذا هُ زم النظام
في سورية هُ زمت روسيا ،وإذا انتصر انتصرت و«بريكس» معها ،ويجب التذكير
بأنّ مصر وسورية هما ص ّمام األمان للوجود الروسي في أفريقيا.

{ حتى لو كانت روسيا حليفة لسورية هل راودكم للحظة من اللحظات أنّ
إطالة أمد األزمة مصلحة لروسيا كما هي مصلحة ألميركا؟

ـ ال أعتقد أنّ روسيا تتمنى لسورية ما يحصل فيها ،يمكن أن تكون لديها
مصلحة في مرحلة إعادة اإلعمار ،وهي كانت عاجزة ومتردّدة وخائفة من ردّة
الفعل األميركية ،لكن كما فتحت العالقة مع مصر أمامها العمق األفريقي كله
واآلن أصبحت العالقة مع مصر جسر عبور إلى أفريقيا وال��دول العربية ،فإنّ
الوجود الروسي في سورية جسر عبور إلى ك ّل الدول العربية المحيطة .مصر
وسورية هما ص ّمام األمان للوجود الروسي في ك ّل المنطقة اآلسيوية واألفريقية،
وهي خطوة على طريق قوة «بريكس» ألنّ ذلك يهم الصين أيضا ً التي ظهرت في
العالم اقتصاديا ً أوالً ،ثم ظهرت سياسيا ً وهي التي استعملت ّ
حق النقض الفيتو
في األزمة السورية ألول مرة وظهرت عسكريا ً بإرسال بارجتين إلى طرطوس في
سورية .التحرك الروسي خلفه تحرك صيني وهندي وتحرك «بريكس» العمالق
العظيم الذي يبحث عن مصالحه مستقبالً والذي سيكون القوة العظمى األولى في
العالم الذي سيصدر عملة جديدة وبنكا ً دوليا ً جديدا ً ونظاما ً دوليا ً جديدا ً يكسر
ّ
بحق الفيتو األميركي في العالم.
األحادية والتف ّرد

{ من الناحية السياسية ،استفادت روسيا من األزمة السورية في األوساط
الدولية ،ولم نكن نالحظ أنّ هناك اتفاقا ً بين أميركا وروسيا في أزمات المنطقة.
هل هذا نتاج األزمة السورية وصمود سورية وإيران وحلفائهما في المنطقة؟

ـ األزمة السورية فرضت على أميركا أن تنسق مع الروس ،وروسيا فرضت
نفسها لذلك اضطرت أميركا أن تعترف بالوجود الروسي ،وروسيا لم يكن لديها
مانع أن تنسق مع األميركيين ،وقد فرضت وجودها بفضل النظام السوري والقوة
اإليرانية .اآلن الطيران الروسي في درعا وعلى حدود الجوالن وهناك مجموعة
كبيرة ُقتلت في سورية من الشيشانيين ذوي األصول الروسية ،وهؤالء يهدّدون
روسيا مباشرة .روسيا جاءت لتحمي سورية من اإلرهاب وتحمي نفسها أيضاً.

{ هل هناك مخطط لتهويد القدس؟

ـ العدو الصهيوني يستفيد من الوضع العربي الممزق لتمرير مشاريعه
االستيطانية والعدوانية وال أحد يسأل ،القدس وفلسطين قضية عربية وإسالمية
التوحد وإعالن
ومسيحية ،القضية الفلسطينة مهدّدة ،ونحن نناشد الفلسطينيين
ُّ
انتفاضة جديدة .آن األوان النتفاضة جديدة في غزة والضفة والقدس.

{ هناك تصعيد حوثي في اليمن ومشاهد آلليات ومدرعات سعودية تحترق
كما حصل في حرب تموز عام  ،2006هل يتجه الوضع إلى تسوية في اليمن أم
إلى التصعيد؟ وما هو دور مسقط في هذا اإلطار؟
ـ الطرفان مخطئان ،والمطلوب ح ّل سياسي يجري العمل عليه اآلن ،القضية
السورية مفتاح الحلول في المنطقة ألنّ الدور الروسي سيتعاظم.

{ هناك اهتمام دولي مفاجئ بلبنان ،هل هناك تسخين للوضع في لبنان
بالتوازي مع الحراك؟
ـ هذا اهتمام نظري ومجرد تصريحات ،االتفاق على قانون انتخاب جديد
وإجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية يح ّل المشكلة ،فال يجوز انتخاب رئيس من
هذا المجلس النيابي.

{ هل تعلق آماالً على طاولة الحوار؟

ـ الرئيس نبيه بري دائما ً يحرك الجمود القائم في البلد ونحن نقدِّر المبادرة،
لكن لدينا مالحظتان واحدة بالشكل وأخرى بالمضون ،المالحظة بالشكل هي
حصر المشاركين بـ  17جهة وهناك  70جهة غير موجودة ،وبما أنّ القوى التي
ال تشارك في السلطة حالياً ،من أحزاب ونقابات ومرجعيات روحية ،تشكل 60
في المئة ،فيجب إشراكها في القضايا االستراتيجية .وفي المضمون أتمنى على
الرئيس بري أن يطرح قانون النسبية كبند أول للنقاش ثم الملفات األخرى.

{ ما هي ق��راءت��ك لحراك الساحات ،وه��ل ت��رون أنّ هناك جهات تحريكه
أو االستثمار عليه ،ال سيما وسط هذه التغطية اإلعالمية من بعض القنوات
المحلية؟

ـ الحراك يمثل  86في المئة من الشعب اللبناني ويطالب بالتغيير الجذري لهذا
النظام الفاسد .في المبدأ أنا مع الحراك الصادق ومعظمهم صادقون من حراك
ّ
بغض النظر عن الذين نتخوف منه.
العماد عون والحراك المدني،

{ في رأيك ،لماذا تستثمر قناة الجديد الخالف مع الرئيس بري في قضية
الحراك؟

ـ هذا موضوع مختلف وأتمنى حصول تسوية بين الرئيس نبيه بري وتحسين
الخياط والخالف بينهما مصالح .انفراج الوضع اإلقليمي والح ّل في سورية
يساعد الحراك والحوار والح ّل في لبنان ،ونتمنى أن تصل طاولة الحوار إلى نائج
جدية ،لكنّ أقصى ما يمكن أن تصل إليه هو التمديد للضباط.

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

