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حمليات �سيا�سية

بين الت�شرينين...
المعركة واحدة والن�صر واحد
جمال رابعة*
«نحن لسنا دعاة حرب إنما ندفع عن أنفسنا القتل والتدمير».
بهذه الكلمات العظيمة أط ّل القائد الخالد حافظ األسد قبل  42عاما ً
َ
يرض يوما ً إال أن يتش ّرب من
ليؤكد أنّ الشعب العربي السوري لم
نهج العزة ،ولم يكن ديدنه إال ترسيخ قيم الشرف والمقاومة في
سلوكه ومنهجه وتعاطيه مع عد ّو خبيث يحفل تاريخه باإلجرام
وال�ق�ت��ل واغ �ت �ص��اب ال �ح �ق��وق ،ف�ك��ان��ت ح��رب ت�ش��ري��ن التحريرية
المفصل األه� � ّم ف��ي ال�ح�ي��اة السياسية ل�لأم��ة العربية والعنوان
األبرز للمقاومة في تاريخ الصراع العربي ـ الصهيوني ،لكونها
أي
م ّهدت الستعادة الثقة بالنفس واإليمان بالقدرات النابعة قبل ّ
شيء من رفض الظلم والتبعية واالنقياد واالرتهان للسياسات
الصهيونية.
في ك ّل جزئية من يوميات حرب تشرين التحريرية كانت مشاعر
العز واإليمان بالنصر مالزم ًة لك ّل مواطن عربي ،وتكاملت فيها
اإلرادات العربية وانتظمت ال��رؤى السياسية حيال تقييم المشهد
السياسي آن��ذاك ،إذ لطالما كان العدو الصهيوني أحد أط��راف هذه
ال�ح��رب ف�لا مجال معه للتأويالت وإط�ل�اق األح �ك��ام ،فكان الحق
ساطعا ً جليا ً واإلي �م��ان بأننا أص�ح��اب الحق واألرض المغتصبة
راسخا ً رسوخ الجبال دافعا ً لالستبسال والنضال.
تح ّل ذكرى حرب تشرين هذه األيام في زمنٍ عصيب وظروف
سياسية استثنائية وع�ن��اوي��ن وأش �ك��ال مختلفة لطبيعة الصراع
العربي ـ «اإلسرائيلي» ،وبالرغم من اختالف الطروحات السياسية
والتي غلّفت حقيقة وجوهر ال ُمراد مما حصل في المنطقة ،تحت
مس ّمى وغطاء «الثورات» و«الربيع العربي» ،إال أنه بعد مرور أكثر
من أربع سنوات على بدء الحرب ض ّد سورية وانكشاف المشهد
الواضح في حيثياته منذ البداية ،واأله��داف واألبعاد الحقيقية لما
ُس ّمي ربيعا ً باتت جلية للقاصي والداني في كونها ك ّرست الصالح
واالستفادة «اإلسرائيلية» من ك ّل ما يجري في المنطقة التي ُيراد
لها استمرار الحريق وتأجيج الفتن واستعار المشاهد الدموية فيها
تمهيدا ً لتقسيمها وتفتيتها على أسس عرقية ومذهبية ودينية ،وك ّل
ذلك لتمرير المشروع الصهيوني و«الدولة اليهودية» على أرض
فلسطين.
إنّ م��ا ي�خ��وض��ه ال �ي��وم ال�ج�ي��ش ال �ع��رب��ي ال �س��وري ع�ل��ى كامل
ال�ج�غ��راف�ي��ا ال �س��وري��ة وم ��ا ي �س� ّ�ط��ره م��ن ان �ت �ص��ارات ع�ل��ى جبهة
اإلره��اب بكافة مس ّمياته وأشكاله وأصنافه وأل��وان��ه ،إنما يأتي
اس�ت�ك�م��االً للنهج وح�ف��اظ�ا ً على ال�ح��ق وح�م��اي��ة ال �ع��رض وصون
السيادة ،ويمضي فيه رجال الجيش العربي السوري لدفع القتل
والتدمير عن الوطن السوري في حرب كونية ق��ذرة تتصدّر لها
أدوات الصهيونية التي يفتح لها الكيان الصهيوني مشافيه على
مصراعيها لتقديم العالج لإلرهابيين ،كما يقدّم لهم أنواع وأشكال
الدعم اللوجستي كافة على الجبهة الجنوبية السورية وبالتنسيق
مع مشيخات البترودوالر.
م��ا يبديه ال�ي��وم الجيش العربي ال �س��وري وح�ل�ف��اؤه م��ن أبطال
المقاومة اللبنانية من إيمان راس��خ بهذه األرض وترابها الطاهر
وإدراك طبيعة الهجمة الحاصلة ،إضافة لما يتالزم مع ذلك من دعم
إيراني روسي إنما سيشكل أيضا ً وكما شكلت حرب تشرين المفصل
الرئيس لإلطاحة بك ّل مشاريع هذا الكيان الصهيوني ومن ّ
لف لفيفه
وانهيار ك ّل مخططاته ومؤامراته مهما تعدّدت السيناريوات وطبيعة
االستهداف ومستوى اإلجرام ،لتبقى كلمة الجيش العربي السوري
هي الكلمة العليا واليد الطولى في رسم معالم االنتصار ،والبوابة
لتغيير خ��ارط��ة العالم ب��دم��اء شهدائه وعظيم تضحياته ورسوخ
عقيدته منقطعة النظير تجاه أرضه وترابه وشعبه ،فما بين تشرين
توحدت فيه اإلرادات الدولية واإلقليمية مع
التحرير وتشرين الذي ّ
إرادة الجيش العربي السوري لمواجهة اإلرهاب وأدوات المحت ّل،
فإنّ المعركة واحدة واالنتصار واحد.
* عضو مجلس الشعب السوري

ن�شاطات

نائب رئيس الوزراء الكويتي مستقبالً ابراهيم
 تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصاال ً من وكيل االمين العام
لألمم المتحدة وموفده الشخصي لتنفيذ القرارين  1559و 1701تيري
رود الرسن الذي استفسر منه حول أجواء الحوار ،مثنيا ً على استمراره
لمصلحة لبنان واللبنانيين.
 استقبل نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع الكويتي خالد
الجراح الصباح ،في مكتبه في العاصمة الكويتية أمس ،المدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم والوفد المرافق له ،وذلك بمناسبة زيارته
للبالد.
وبحث الصباح وابراهيم األم��ور والمواضيع ذات االهتمام المشترك
ال سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية ،وسبل تطويرها وتعزيزها بين
البلدين.
 افتتح بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس يوحنا
العاشر يازجي ،المؤتمر  46لألمانة العامة لحركة الشبيبة األرثوذكسية،
في حضور ممثلين لكافة المراكز.
بدأ المؤتمر بصالة الغروب في دير سيدة البلمند ترأسها البطريرك
وحضرها المطارنة اغناطيوس الحوشي (فرنسا) وسلوان أونر (بريطانيا)
واألسقف افرام معلولي واألسقف غريغوريوس خوري ورئيس دير سيدة
البلمند البطريركي األرشمندريت يعقوب خليل واألب بورفيريوس جورجي
عميد معهد القديس يوحنا الدمشقي الالهوتي واألمين العام للحركة األخ
رينيه أنطون وممثلون لكافة الفروع.

يازجي متوسطا ً المشاركين في المؤتمر
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العين �إقليمية واتفاق �ضمني على ت�أجيل قانون االنتخاب
 روزانا ر ّمال
تتصدّر أزمة االنتخابات الرئاسية اللبنانية واجهة الحدث
اللبناني ،على أنها أعقد استحقاقات البالد ،وخصوصا ً الفراغ
ف��ي س �دّة الرئاسة يحتّم على الحكومة تسيير أع�م��ال البالد
منفردة ،مع تأجيل العديد من االستحقاقات والملفات التي
البت فيها وجود رئيس للدولة.
يتطلب ّ
تبدو الحكومة اليوم شبه معطلة والمتهم األب��رز بتعطيلها
فريق تكتل التغيير واإلصالح الذي يدعو إلى تمرير ما يسميها
حقوقا ً له وأبرزها ملف التعيينات ال��ذي ال يبدو أنه قد ُحسم
لمصلحة التكتل ،حتى الساعة.
كان تكتل التغيير واإلصالح أول من طرح مفهوم انتخابات
رئيس من الشعب مباشرة وقد قوبل هذا الطرح باستغراب من
بعض القوى ،التي هي على خصومة شديدة مع التكتل ،حتى أنّ
بعض الخصوم يرون أنّ أي انتخابات من هذا النوع ستجري
تحت هيبة السالح الذي يعتبر إحدى أوراق قوة حليف عون
القوي ،أال وهو حزب الله.
جاءت مطالب العماد عون التعطيلية ،كما ُتسمى ،على الشكل
التالي :انتخابات نيابية يتبعها انتخاب رئيس للجمهورية ،وما
قبلهما تعيين قائد للجيش طرحه هو ألحقيته ،بالنسبة إليه ،وهو
صهره العميد شامل روكز.
كشف عون عن ك ّل األساليب الممكنة التي تؤدي إلى الحلول
التي تعيد إل��ى المسيحيين حقوقهم ،والتي يقول إنّ فريقه
يمثلها ،وأبرز هذه الحلول االستقالة الممكنة من الحكومة ومن
مجلس النواب واللجوء إلى الشارع.
إنّ تصوير عون بأنه أساس التعطيل في البالد ال ينصف
الرجل ،ألنّ التعطيل والتمييع بدآ قبل أن تتطور األمور وتتراكم

االستحقاقات ،وذل��ك بعد قبول غالبية الكتل النيابية التمديد
للمجلس النيابي ال�ح��ال��ي ،بحجة ع��دم االت �ف��اق على قانون
لالنتخاب وبحجة الوضع األمني المضطرب حينذاك ،وعليه
مدّد المجلس النيابي لنفسه مدة سنتين لتظهر المشكلة األهم
من دون منازع في البالد واألخطر الرتباطاتها اإلقليمية وهي
االنتخاباتالتشريعية.
تؤكد األحداث والتطورات التي سبقت التمديد والتي تلته أنّ
هناك فريقا ً في لبنان يخشى هذه االنتخابات التي ،لن تكون
في مصلحة تيار المستقبل ،وإن أجريت على أساس القانون
األكثري الحالي ،بحيث تبدو بعض المناطق التي كانت تحسب
على التيار متململة اليوم من سياساته التي انتهجها ومن وجود
الرئيس سعد الحريري خارج البالد ،ما أثر سلبا ً على قاعدة
«المستقبل» الشعبية .ويربط التيار األزرق هذا االستحقاق
باألزمة السورية بر ّمتها ،لذلك ف��إنّ عدم االتفاق على قانون
لالنتخاب ليس إال تأكيدا ً على أنّ هناك من ليست لديه النية
لالتفاق ،كما أنه تأكيد على أنّ عدم وجود نيات إلجراء انتخابات
هو السبب الرئيس لعدم االتفاق على القانون وهذا كله تعود
أسبابه إلى العين التي تشخص ما يجري إقليمياً.
�ة
�
ن
واز
كتلة
يعرف الرئيس سعد ال�ح��ري��ري ،كصاحب
أنّ
أي انتخابات تجري اليوم لن تكون لمصلحة التيار وحلفائه،
وبالتالي فإنّ انتظار المعطيات اإلقليمية ومصير الالعبين في
الساحة السورية بشكل خ��اص ،هو القرار الضمني ال��ذي ت ّم
االتفاق عليه بين األفرقاء اللبنانيين منذ أن ت ّمت صفقة التمديد،
برعاية إقليمية ومباركة سعودية .فاألخيرة كانت تتحضر
ل��دخ��ول م��رح�ل��ة ج��دي��دة ف��ي س��وري��ة ل��وال ال �ح��راك الروسي
السياسي والديبلوماسي الكثيف في المحافل الدولية في شأن
األزم��ة السورية وال��ذي تح ّول في ما بعد إلى تدخل عسكري
وازن.

أثارت عودة وكيل
األمين العام لألمم
المتحدة وموفده
الشخصي لتنفيذ
القرارين  1559و1701
تيري رود الرسن إلى
األضواء على الساحة
اللبنانية بعد غياب طويل
تساؤالت في األوساط
السياسية حول توقيت
هذه اإلطاللة «المفاجئة»،
في ظ ّل الحديث عن
مرحلة تصعيد للمحور
األميركي «اإلسرائيلي»
في المنطقة ،ومنها لبنان،
ردا ً على تصاعد العمليات
العسكرية في سورية،
وخصوصا ًالتدخل
الروسي واإلنجازات
التي يحرزها الجيش
السوري والمقاومة على
هذا الصعيد.

وع �ل �ي��ه وإذا ك ��ان ع ��دم وج� ��ود ن �ي��ة ل�لات �ف��اق ع �ل��ى قانون
لالنتخابات بسبب انتظار المعطيات المقبلة من سورية ،فإنّ
الطاولة التي قلبتها موسكو على رأس المتصارعين هناك تؤكد
أنّ المشهد سيكون لمصلحة حلفاء سورية وإي��ران في لبنان
إذا حققت روسيا االنتصار المأمول على اإلره��اب ،تماما ً كما
انقلبت النتائج لمصلحة الواليات المتحدة وحلفائها في لبنان
بعد اغتيال رئيس الوزراء األسبق رفيق الحريري.
ّ
بغض النظر
عملياً ،وحدها طاولة الحوار اللبنانية اليوم،
عن قوة حضورها ،لناحية النتائج ،تشكل صيغة جامعة يؤمل
من خاللها التوصل إلى نتيجة في أحد الملفين األساسيين:
االس�ت�ح�ق��اق ال��رئ��اس��ي ق��ان��ون االن �ت �خ��اب ،وق ��د ب ��دأ النقاش
مؤخرا ً على ن��ار هادئة ج��دا ً بدأها رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري ب��االس�ت�م��اع إل��ى م��واص �ف��ات ال��رئ�ي��س ال�ع�ت�ي��د ،ف��ي نظر
المتحاورين ،وخصوصا ً أنّ االستحقاق الرئاسي يرتبط هو
اآلخر بالتطورات اإلقليمية ،لكنه أق ّل تعقيدا ًمن ملف االنتخابات
البرلمانية ،خصوصا ً إذا نجح الخيار التوافقي فيه وهو األق ّل
ضررا ً على الفرقاء ،لناحية حسابات تندرج ضمن إطار معادلة
«الغالب والمغلوب» وه��ي المعادلة «المخيفة» بالنسبة إلى
الجميع ،فاالنتخابات البرلمانية تنقل دفة البالد وحكومتها،
وهي السلطة التنفيذية ،فعليا ً إلى ترجيح ك ّفة طرف على آخر.
مؤجل ،وهو ال يتصدّر الهموم اإلقليمية،
الملف اللبناني اليوم ّ
فروسيا الحاضرة في المنطقة تشكل كبرى التحديات بالنسبة
إلى الحلفاء والحلفاء المتقابلين ،وتأتي بعدها السعودية الغارقة
في حربها ض� ّد اليمن ،وقضية فلسطين التي التهبت فجأة.
وبالتالي ال يجد الرئيس بري أمامه إال إنقاذ الحوار وأحد بنوده
إطالة عمر االجتماعات ،حتى ظهور بارقة أمل يخرج من خاللها
المجتمعون برئيس للجمهورية في ظ ّل غياب نيات االتفاق على
قانون انتخاب يس ّرع االنتخابات قبل الحسم في المنطقة.

ُكرم ال�سفير الرو�سي في الجاهلية
حزب اهلل :نرف�ض �أي ّ
وهّ اب ي ّ
حل
زا�سيبكين :ن�ؤيد �سورية بقيادة الرئي�س الأ�سد فيه ك�سر للتيار الوطني وحلفائه

فنيش متحدثا ً في طيرفلسيه

جانب من الحضور في الجاهلية
أق��ام رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق
وئ��ام وه��اب حفالً تكريميا ً للسفير الروسي ألكسندر
زاسيبكين ،في دارت��ه في الجاهلية« ،تأييدا ً للدور
الروسي في مواجهة اإلرهاب التكفيري وحفظ السالم
في المنطقة».
وشارك في الحفل رئيس المجلس األعلى في الحزب
السوري القوي االجتماعي الوزير السابق محمود عبد
الخالق ممثالً رئيس الحزب النائب أسعد حردان ،الوزير
السابق ماريو عون ممثالً رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال ع��ون ،الوزير السابق يوسف سعادة
ممثالً رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية ،رئيس
حزب االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد ،نائب
رئيس المكتب السياسي في حزب الله محمود قماطي،
السفير اإليراني محمد فتحعلي ،السفير الفلسطيني
أشرف دب��ور ،رئيس المركز الوطني في الشمال كمال
الخير ،المحامي جوزيف عيد ممثالً رئيس حزب الكتائب
النائب سامي الجميّل ،النواب والوزراء السابقون :زاهر
الخطيب ،فايز شكر ،فيصل الداوود ووجيه البعريني،
قنصل عام مصر شريف البحراوي ،وممثلون عن وزير
الداخلية والبلديات ،ورؤساء األجهزة األمنية ،وممثلون
عن الفصائل الفلسطينية.
بداية ،تحدث وهاب مؤكدا ً أنّ «انتصار سورية حتمي
بعد دخول سالح الجو الروسي ،حيث جاء قرار الرئيس
بوتين ليعيد التوازن المخت ّل إلى اللعبة الدولية بعدما
انتزع ورقة مجلس األمن التي كانت تستعمل للحصار
والتجويع واإلذالل».
ورأى وه��اب «أنّ سقوط سورية مستحيل ،وهذا
يعني أنّ صمود السويداء وجبل الشيخ أكيد ،فلست
خائفا ً وعليكم أن ال تخافوا ،فالسويداء ستكون بخير
ولن يقترب أحد منها».
ثم كانت كلمة لزاسيبكين أثنى خاللها على «جهود
الجيش اللبناني وق��وى األم��ن في مكافحة اإلره��اب
ال��ت��ك��ف��ي��ري» ،ث��م ق��دم لمحة س��ري��ع��ة ع��ن السياسة
الخارجية الروسية بالنسبة للمرحلة التي نعيشها
اليوم «والتي هي مرحلة حاسمة تجري فيها تطورات
سريعة» ،وقال« :روسيا تعتبر أنه من الواجب المصيري
الصمود في وجه التحديات وتوحيد الجهود من أجل
إنقاذ البشرية من المحنة التي تمر بها .روسيا ترفض
نظام القطب الواحد الذي تجسد خالل عشرات السنين
األخيرة بالحمالت العسكرية وتوسع الناتو وإسقاط

األنظمة وزرع الفوضى في أماكن مختلفة ،ابتداء من
يوغوسالفيا وانتهاء بالشرق األوسط وأوكرانيا ،وإنّ
نهج الرئيس بوتين يرمي إلى تطوير الشراكة الدولية
على ق��دم ال��م��س��اواة ،وال��م��ب��ادرات الروسية العديدة
الرامية إلى إقامة نظام أمن متساو بالمنطقة األورو
أطلسية واإلقليم اإلقتصادي الموحد من لشبونة إلى
فالدموستوك الذي هو أساسي لرؤية مستقبل العالقات
الدولية في إطار التعددية والنفع المتبادل».
وتحدث عن «الجهود التي تقوم بها روسيا إليجاد
الحلول للنزاعات عبر وق��ف العنف وترتيب الحوار
الوطني دون التدخل الخارجي».
وأضاف« :نؤيد سورية بقيادة الرئيس بشار األسد
كدولة ذات سيادة انطالقا ً من االتفاق بين الطرفين
وال��ت��زام �ا ً بالثوابت األخالقية للسياسة الروسية،
وواث��ق��ون أنّ قضيتنا عادلة ألننا نسعى إل��ى إع��ادة
التوافق في المجتمع العربي وتثبيت مبدأ العيش
المشترك ف��ي دول تضمن ح��ري��ات وح��ق��وق اإلنسان
والمساواة دون تمييز طائفي أو إثني».
وختم زاسبيكين« :سوف نواصل العمليات المشتركة
مع الجيش السوري وسوف نتعاون مع الجميع الذين
يقفون ض ّد التطرف واإلرهاب والغطرسة حتى النصر
وإح�لال السالم في سورية عندها سوف يكون شعب
لبنان مرتاحا ويعيش دون قلق وبسالمة ورفاهية».
ثم ألقى مراد كلمة األحزاب الوطنية اللبنانية أشاد
خاللها بالدور الروسي في ما يتعلق بالوضع العربي
الحالي ،وباتخاذ روسيا «خطوات نوعية لمساعدة
سورية للقضاء على اإلرهاب الذي ترى بأنه ليس خطرا ً
على سورية وحدها وال على الدول العربية فقط ،وإنما
هو خطر أيضا ً على أوروبا وأميركا والعالم أجمع» ،آمالً
«أن يكون لبنان على األجندة الروسية بعد أن وصلت
األوض���اع في لبنان إل��ى طريق مسدود حيث ال نرى
الح ّل إال بخطوات إصالحية جذرية يكون فيها الشعب
مصدر ك ّل السلطات عبر قانون انتخابي يعتمد النسبية
الكاملة أو الموسعة».
وكانت كلمة للوفد السوري المشارك في الحفل،
ألقاها الشيخ أبو عصام حسن الغضبان ،أثنى خاللها
على «دعم روسيا لسورية في ك ّل مواقفها السياسية
واالجتماعية والعسكرية واإلقتصادية والمنتديات
الدولية ومجلس األمن واألمم المتحدة وشرعة حقوق
اإلنسان».

مقبل :مو�ضوع الترقيات انتهى
أك��د وزي��ر الدفاع سمير مقبل أنّ
موضوع الترقيات انتهى ،داعيا ً من
يثير المسألة إلى «مراجعة قانون
الدفاع الواضح جداً».
وق��ال مقبل بعد لقائه الرئيس
العماد ميشال سليمان في دارت��ه
في اليرزة« :عقدت اجتماعا ً دوريا ً
م��ع الرئيس سليمان ،وبحثنا في
قضايا الساعة الحساسة والدقيقة،
إذ يجب قفل الحديث عن التعيينات
والترقيات .وأنا في هذه المناسبة
أؤك��د أنني والرئيس سليمان على
توافق واتفاق تاميّن حول المواضيع
التي سبق وطرحت وتلك التي قد
حساس،
تطرح ،وعند ك ّل استحقاق ّ
م��ن واج��ب��ي ال��ع��ودة إل��ى الرئيس
للتشاور معه ألنّ خبرته طويلة ،إن
في قيادة الجيش أو في سدّة الرئاسة
وه��و يفوق ف��ي خبرته الكثيرين،
ونحن نستنير بآرائه التخاذ القرارات
الصائبة والواجبة ،وال سيما على

أكد وزير الصناعة حسين الحاج
حسن أنه «من منطلق المسؤولية
واإلي���م���ان وال���دف���اع ع��ن ال��ب��ل��د ،ال
ينبغي أن يتوقف أحد عن محاولة
إي��ج��اد ح��ل��ول .ل��ك��ن ال يمكن ألي
ح � ّل أن يحصل إذا ك��ان فيه كسر
أو وه��م كسر للتيار الوطني الحر
وحلفائه».
وقال خالل رعايته حفل افتتاح
مهرجان الزيتون األول ف��ي بلدة
القصر ـ قضاء الهرمل ،الذي نظمه
«االت��ح��اد التعاوني اإلقليمي» في
ال��ب��ق��اع وب��ل��دي��ة القصر وجمعية
«الهرمل اإلنمائية» ،في حضور حشد
من فاعليات وأهالي المنطقة« :إنّ
كل ما حققه بعض فرقاء الحكومة
وفريق الرابع من آذار هو تعطيل
وإيذاء للبنانيين جميعاً ،وش ّل عمل
الحكومة» ،متسائالً« :هل هذا إنجاز
يفتخر به في هذه الظروف الصعبة
والمصيرية على ك � ّل المستويات
األمنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية»؟
ورأى وزير الدولة لشؤون مجلس
النواب محمد فنيش أنّ «هناك سوء
إدارة على المستوى السياسي
وتفاقم في أزمة الممارسة السياسية
وأزمة النظام السياسي».
وقال خالل رعايته احتفال تخريج
الناجحين في الشهادات الرسمية
ال���ذي أق��ام��ت��ه ب��ل��دي��ة طيرفلسيه
الجنوبية« :نحن مع اإلس��راع في
انتخاب رئيس للجمهورية النتظام
عمل المؤسسات ،ولكن وفقا ً لقواعد
صحة التمثيل والشراكة الوطنية
وال���ت���وازن ال���ذي يفرضه نظامنا
السياسي ،وإن كانت هناك عوائق
سياسية تحول دون تطبيق هذه
القواعد م��ن الفريق اآلخ��ر بسبب
التدخل الخارجي بهذا الشأن أو
بهذه المسألة الداخلية ،فال ينبغي
ع��ل��ى األق���ل أن نعطل ع��م��ل باقي
المؤسسات ،لذلك دعونا إلى إيجاد
الحلول والمخارج ،وسعينا لتقديم
م���ب���ادرات ف��ي م��س��أل��ة ال��ت��رق��ي��ات
والتعيينات في ما يتعلق بالمجلس
العسكري وترقية بعض الضباط

 ...وصفي الدين في دير قانون رأس العين
ليكون ذل��ك م��دخ�لاً إلع���ادة تفعيل
وتنشيط عمل الحكومة وإلع��ادة
عمل المجلس النيابي ليمارس
دوره التشريعي ودوره في الرقابة
والمحاسبة».
وأض�����اف« :ه���ن���اك ن��ي��ات عند
البعض لتعطيل كل شيء وإفشال
ك�� ّل ال��م��خ��ارج ،ل��ذل��ك نحن نحمل
مسؤولية ما يمكن أن يترتب عن
إف��ش��ال ال��م��ب��ادرات للفريق ال��ذي
يعرقلها».
وتابع« :بات واضحا ً للجميع أنّ
ما يجري منذ سنوات في سوريا
ليس مشروعا ً إصالحيا ً وال تغييريا ً
وال مشروعا ً يخدم مصالح وأمن
الشعب ال��س��وري ،بل هو مشروع
إلس���ق���اط س���وري���ة ودوره������ا من
خ�لال حشد الجيوش واستجالب
المجموعات المتوحشة إليها .ك ّل
من يجادل في حقيقة هذا الصراع
يحاول أن ينكر الواقع ويغطي على
الحقائق ألنّ له غاية ومصلحة ،وألنه
إما متورط في ما جرى ويجري ،وإما
يراهن على إحداث تغيير لحسابات
مصالحه الخاصة».
وإذ حيا الشعب الفلسطيني
«ال���ذي ي��ب��دع ف��ي ك�� ّل مرحلة من
م��راح��ل ج��ه��اده وم��ق��اوم��ت��ه» ،رأى
فنيش أنّ «م��ن ال��ع��ار على ال��دول
التي تحرف مسار الصراع وتغرق
ف��ي تحديد طبيعة ال��ع��دو وتنفق
األموال لتدمير اليمن وإثارة الفتن
وت��ق��وي��ض أم���ن س��وري��ة ورك��ائ��ز
وح��دت��ه��ا ،أن ت��ق��ف م��ت��خ��اذل��ة في
ن��ص��رة فلسطين ،ب��ل تستمر في
هذه السياسات وعلى م��رأى منها
ما يقوم به العدو الصهيوني على
أرض فلسطين ،وهي تسعى إلى م ّد
يد العون وبناء العالقة مع الكيان
الصهيوني من أجل أن يكون حليفا ً
لها في سياساتها ،وفي ك ّل ما تقوم
به وتبذله من محاولة إسقاط إرادة
الشعوب في التح ّرر والمقاومة».
ورأى رئيس المجلس التنفيذي
في ح��زب الله السيد هاشم صفي
ال��دي��ن« ،أننا اليوم أم��ام فرصة ال
يجوز ألحد أن يضيعها ،والمتمثلة

بالحوار الجاري حاليا ً في لبنان،
ومن يضيع هذه الفرصة عليه أن
يتحمل العواقب ح��اض��را ً والحقاً،
فيكون هو المسؤول عن أي نتيجة
سيئة يمكن أن يصل إليها البلد،
ألنّ لبنان وبالرغم من أنّ الظروف
غير مثالية فيه ،إال أنه أمام فرصة
مرحلية لالنتقال إلى بعض الحلول
للمشاكل التي نعيشها» ،مضيفاً:
«ال يجوز أن يضيِّع البعض هذه
الفرصة بخلفيات ومصالح فئوية
ضيقة نسمعها ف��ي بعض خطب
التحريض وال��ت��خ��ري��ب المشين،
ومن بعض الذين اعتادوا على ذلك،
وهم من الذين يسعون إلى إفشال
الحوارات والتسويات بهدف تمديد
األزم��ات ،سيما وأنهم من الذين لم
يهتموا في يوم من األيام بهذا البلد
ووحدته واستقراره».
وخ�ل�ال اح��ت��ف��ال تأبيني أقامه
حزب الله في بلدة دير قانون رأس
العين ،قال صفي الدين« :تعلمنا
من خالل تجربتنا أن نبقى نمتلك
منطق الحوار من أجل الحفاظ على
بلدنا ،فإذا كنا نقاوم ونقدم الشهداء
في وجه العدو اإلسرائيلي والعدو
التكفيري من أج��ل أن يبقى بلدنا
آمنا ً ومستقرا ً ومطمئنا ً وبعيدا ً عن
ك ّل هذه العاصفة التكفيرية التي
تصيب المنطقة ،فمن أولوياتنا أيضا ً
أن نكون جاهزين ألن نقدم الكثير
من منطق الحوار والفكر والمعرفة،
لكي نصل إل��ى حلول منطقية لك ّل
المشاكل التي يعانيها بلدنا في
الموضوع االقتصادي واالجتماعي،
لذلك فإننا دائما ً شاركنا ونشارك في
الحوارات ،بل نحن ممن يدعو إليها
للوصول إلى عالجات ولو جزئية،
وإذ أننا نعرف ونقدر أنّ الحكومة
الحالية بظروفها ،في ظ ّل األوضاع
الحالية ،ليست مساعدة وجاهزة
إليجاد حلول جوهرية ومبدئية،
إال أنّ المطلوب بالح ّد األدن��ى هو
أن يكون هناك التقاء على معالجة
بعض األم��ور الضرورية والالزمة
بالمقدار الذي نتوافق عليه جميعا ً
كلبنانيين».

ميقاتي :نحن محكومون بالحوار

سليمان مجتمعا ً إلى مقبل في دارته في اليرزة
صعيد وزارة الدفاع الوطني».
وردا ً على س��ؤال ح��ول موضوع
الترقيات ،أجاب مقبل« :الموضوع
ان��ت��ه��ى ،وع��ل��ى م��ن يثير المسألة

(داالتي ونهرا)

مراجعة قانون الدفاع الواضح جداً،
وال��ذي يقول إنّ الترقيات مرتبطة
ب��وزي��ر ال��دف��اع الوطني وه��و ال��ذي
يقترحها».

أكد الرئيس نجيب ميقاتي «أننا محكومون بالحوار،
ألننا من دونه نكون كمن يوحي للناس باستحالته،
واستحالة الحوار تعني الصدام ،والصدام ينعكس
في الشارع توترات ،نحن جميعا ً في غنى عنها».
وخالل رعايته «المؤتمر الدولي العلمي السادس»
ال��ذي ينظمه «مجمع الرحمة الطبي» في طرابلس،
قال ميقاتي« :نحن محكومون بالحوار ألننا من دونه
نكون كمن يوحي للناس باستحالته ،واستحالة
ال��ح��وار تعني ال��ص��دام ،ال��ذي ينعكس في الشارع
توترات جميعنا في غنى عنها .قد يقول قائل أن هذا
الحوار لن يؤدي إلى انتخاب رئيس ،أو تفعيل عمل
مجلسي النواب والوزراء وفي هذا التشكيك الكثير من
الحقيقة ،لكنّ السؤال الذي يطرح :ماذا يبقى من قاسم
مشترك او أرضية يبنى عليها اذا سقطت المؤسسات

و سقط الحوار»؟
وأضاف« :كلنا يعلم أنّ التوترات يرتفع منسوبها
في لبنان كما حولنا ،ألم نشهد جميعا واقعة لجنة
الطاقة في مجلس النواب ،وكيف تعاطى ممثلو األمة
بوسيلة ال توحي باالحترام أمام رأي عام بات شديد
الحساسية إزاء الطبقة السياسية؟ ألم نقرأ اإلحصاءات
التي أشرت إلى شرخ عميق بين أغلب الناس والطبقة
الحاكمة؟ ألم نشعر جميعا ً بالعجز عن معالجة أية
قضية وطنية أو حياتية مهما كبرت أو صغرت؟ أال
يح ّز في أنفسنا هذا االستنزاف لطاقات لبنان الشابة
والقادرة هجرة و خروجا من القوة العاملة اللبنانية،
فلنتق الله بلبناننا وبهذا الشعب الطيب الذي عانى
األمرين على مر العقود ولنقطع هذه المرحلة العصيبة
بأق ّل األضرار في انتظار الفرج».

