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�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» في ذكرى التحرير �أنّ خط المقاومة �سينت�صر في النهاية و�سورية �س ُت�سقط الم�ؤامرة

لحود :اغتيال بدر الدين ُيثبت تحالف التكفيريين و«�إ�سرائيل» ...والمحكمة الدولية �أداة فتنة
حاورته روزانا ر ّمال  -تحرير محمد حمية
أكد الرئيس العماد إميل لحود «أنّ إسرائيل اغتالت الشهيد مصطفى بدر
الدين ألنه يحارب ك ّل أشكال الحركات التكفيرية في سورية وهذا يؤكد
ما كنا نقوله في السابق بأنّ إسرائيل والتكفيريين حلفاء وأنهما يعمالن
للهدف نفسه» ،مبديا ً أسفه ألنّ «المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس
السابق رفيق الحريري حاولت ح��رف الحقيقة واتهام سورية ،والحقا ً
حزب الله ،واستُعملت أداة للفتنة» .ولفت إلى «أنّ إسرائيل تحاول استدراج
حزب الله وسورية إلى الحرب لعرقلة ك ّل الحلول السياسية في سورية».
وأش���ار الرئيس لحود إل��ى أنّ «الرئيس األميركي الحالي يفكر اليوم
ب��اإلرث قبل نهاية واليته ومنها االتفاق النووي مع إي��ران والتوصل إلى
سالم في الشرق األوسط ،لك ّن ذلك أدى إلى امتعاض إسرائيل والسعودية
وتركيا الذين يحاولون خلط األوراق وإسقاط التفاهمات والحؤول دون
أي سالم في سورية وبقاء النظام المقاوم فيها».
وج��زم الرئيس لحود ب��أنّ «خط المقاومة سينتصر في النهاية بسبب
التضحيات الكبيرة التي يقدمها حزب الله وك ّل األحزاب المقاومة األخرى،
ومنها الحزب السوري القومي االجتماعي ،ووجود جيش عقائدي وقائد
مقاوم قوي كالرئيس بشار األسد في سورية ووجود ك ّل دول العالم التي
تخاف أن يصل إليها اإلرهاب وعلى رأسهم روسيا».
وش��دّد لحود على أننا «ل��ن نستطيع ال��خ��روج م��ن األزم��ة ف��ي لبنان إال
بقانون انتخاب عادل على ،أساس النسبية ولبنان دائرة واحدة والصوت
التفضيلي ،ألنه يأتي بمجلس نوابه وطنيون ويشكلون ضمانة لوحدة
لبنان وسلمه األه��ل��ي» ،منبها ً إل��ى «أنّ إسرائيل ل��ن تسكت ع��ن هزيمتها
في سورية وسترت ّد إلى لبنان ال��ذي أصبح أرض��ا ً خصبة للفتنة بوجود
األصوليين».
وتطرق لحود إلى الشأن السوري ،محذرا ً من فدرلة سورية .وقال:
«ك��ان المبعوث األممي إل��ى سورية ستيفان دي ميستورا معاونا ً لناظر
القرار  1559تيري رود الرسن واألمم المتحدة تأتمر بأوامر أميركا واآلن
يريدون هدنة في حلب لتحييدها وإبقاء الرقة خارج سيطرة الدولة وهذا
نوع من الفيدرالية التي لن يقبلها الشعب السوري وال الرئيس األسد وال
إيران».
وأوضح أنّ «التدخل الروسي في سورية أعطى دفعا ً لك ّل القوى التي
{ كيف تقرأ اغتيال المسؤول في حزب الله الشهيد القائد مصطفى بدر الدين؟

ال أستغرب أن تقوم «إسرائيل» باغتيال الشهيد مصطفى بدر الدين ألنها أساس
ك ّل المصائب في لبنان والمنطقة ،ولألسف فإنّ اللبنانيين ال يحسبون لها حساباً.
«إسرائيل» اغتالت بدر الدين ألنه يحارب ك ّل أشكال الحركات التكفيرية في
سورية ،وهذا يؤكد أنّ «إسرائيل» هي حليفة التكفيريين وما كنا نقوله في السابق
بأ ّنها والتكفيريين حلفاء ثبتت صحته اليوم من خ�لال ،فهما يعمالن للهدف
نفسه .ولألسف ،حاولت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس السابق
رفيق الحريري حرف الحقيقة وا ّتهام حزب الله ،لكنّ من يجابه التكفيري ال يقتل
الحريري وال غيره غدراً ،وك ّل ما كنا نقوله في السابق بأنّ «اسرائيل» وراء ك ّل
مشاكل لبنان ثبتت صحته.
سئلت من إحدى وسائل اإلعالم حول اتهامي
عندما اغتيل الرئيس الحريري ُ
والرئيس السوري بشار األسد باغتياله ،فأجبت بأنّ من قتله هو المستفيد أي أعداء
لبنان وعنيتُ «إسرائيل» والتكفيريين ألنّ ما تريده «إسرائيل» في الشرق األوسط
تمليه على الواليات المتحدة التي ُتملي ،بدورها ،على بعض الغرب ولألسف على
بعض الدول العربية التي تدفع األموال للتكفيريين لتنفيذ عملياتهم اإلرهابية.
اغتيال الشهيد بدر الدين سيُظهر للعالم ،وللمحكمة الدولية ،أنّ ك ّل ما قالوه في
السابق كان كذبا ً وأداة للفتنة .القضية هي حرب كونية على المقاومة ،وألنّ بعض
العرب ،خصوصا ً لبنان وسورية ،وقفوا في وجه «إسرائيل» وألحقوا بها الهزائم،
كان المخطط بضرب قوة لبنان المتمثلة بجيشه وشعبة ومقاومته ،واغتيال بدر
الدين يأتي في هذا السياق.

{ هل يمكن ربط هذا االغتيال الذي يحمل بصمات «إسرائيلية» لجهة التوقيت
بمفاوضات جنيف السورية الستدراج المقاومة إلى الحرب العسكرية؟

بالتأكيد« ،إسرائيل» تحاول استدراج حزب الله وسورية إلى الحرب لعرقلة ك ّل
الحلول السياسية في سورية ،ألنّ «إسرائيل» تتلقى منذ تأسيس دولتها المزعومة
الدعم األميركي لكنّ مصيبتها اليوم أنّ الرئيس األميركي الحالي يفكر باإلرث وبما
سيسجله التاريخ عنه قبل نهاية واليته ومنها االتفاق النووي مع إيران والتوصل
ّ
إلى سالم في الشرق األوسط ،لكنّ ذلك أدى إلى امتعاض «إسرائيل» والسعودية
وتركيا« .إسرائيل» هي رأس الحربة في خلط األوراق وإسقاط التفاهمات والحؤول
دون أي سالم في سورية وبقاء النظام المقاوم فيها ،وبدأت الحرب ُتشنّ باسم
«الديمقراطية» في الشرق األوسط ال ُمخطط لها منذ  2003واآلن تحصل تحت
شعار «الربيع العربي» لضرب المقاومة لكنها باقية ولن تنجح «إسرائيل» في
ذلك ،رغم ك ّل ما تقوم به ،وخط المقاومة سينتصر في النهاية بسبب التضحيات
الكبيرة التي يقدمها حزب الله وك ّل األح��زاب المقاومة األخ��رى ،ومنها الحزب
السوري القومي االجتماعي ،من جهة ،ووجود جيش عقائدي وقائد مقاوم قوي
كالرئيس األسد في سورية ووج��ود ك ّل دول العالم التي تخاف أن يصل إليها
اإلرهاب من «البريكس» وروسيا ،من جهة ثانية .ك ّل هذه العوامل س ُتسقط أهداف
«إسرائيل» وك ّل االحتالالت واالغتياالت والفساد الذي ع ّمموه في لبنان بطلب من
«إسرائيل» إلى أميركا للسعودية لشراء ضمائر العرب ،لكنّ االنتصار سيكون
ّ
الحق أي للمقاومة.
لصاحب

{ ت��ص��ادف ال��ي��وم ذك���رى تحرير ال��ج��زء األك��ب��ر م��ن ال��ج��ن��وب اللبناني من
االحتالل ،وأنتم تمثلون العصر الذهبي للبنان ولمحور المقاومة .في رأيكم،
هل سقطت متالزمة االنسجام السياسي واألمني منذ رحيلكم عن الرئاسة؟
وهل هو مخطط غربي؟

بالتأكيد ،فك ّل ما يحدث في سورية وراءه «إسرائيل» ،وك ّل الكالم عن ربيع
عربي وديمقراطية في الشرق األوسط وثورات ونشر الديمقراطية في سورية ،هو
خداع وكذب .ما يحصل في سورية حدث في لبنان على صعيد أصغر ،آنذاك ُ
شنّ
الهجوم على لبنان ،فقط ألنّ السياسة كانت منسجمة مع المقاومة .عندما كنت
رئيسا ً للجمهورية قمت بواجبابي ووجدت رجاال ً مستعدين لالستشهاد في سبيل
تحرير أرضهم والدفاع عنها وعندما ق ّرر المواطنون العودة إلى قراهم ،دعم ُتهم
كقائد للجيش .عندما تسلمت قيادة الجيش لم أكن أعرف مسؤوال ً سوريا ً وال إيرانيا ً
وقمت بواجبي وعندما قررنا توحيد الجيش ووجهنا من قبل الطبقة السياسية،
هناك من رفض لكننا ،في النهاية ،وحدنا الجيش بك ّل األولوية ،ومنذ وصلت إلى
قيادة الجيش وبعدها إلى رئاسة الجمهورية كان الهدف رأس المقاومة وقد صدر
القرار من الخارج عام  1993بضربها ،بموافقة من جميع السياسيين في لبنان،
وعام  1996عندما شعروا بأنّ المقاومة صمدت وقوية ذهبوا إلى الخارج لدعمها.
خالل عهدي كان هناك انسجام كامل بين الدولة والمقاومة وحصل التحرير وبعده
تعرضتُ لضغوط من الدول الغربية وسفرائها في لبنان لسحب سالح المقاومة،
طالما ت ّم االنسحاب ،وقد رفضتُ ذلك وقلت لهم إنّ الطائرات والبوارج «اإلسرائيلية»
تخرق السيادة اللبنانية بشكل يومي وال تزال شبعا وكفرشوبا محتلتين واألهم
هو ّ
حق العودة لالجئين الفلسطينيين ،بحسب القرار  ،194ومنذ ذلك الوقت بدأوا
يعدّون األيام لكي أخرج من الرئاسة ،وعملوا على تطبيق القرار  ،1559وبعد
التمديد لي وقبل اغتيال الحريري زارني ناظر القرار تيري رود الرسن وقال لي
إنه طالما حصل التمديد فإنّ القرار  1559أصبح وراءنا لكنني أطلب منك ويسأل
الرئيس جاك شيراك إذا كان رفيق الحريري سيعود رئيسا ً للوزارة أم ال .فأجبت:
إذا نال األكثرية النيابية بالتأكيد سيعود وهذا ما يقوله الدستور .فطلب مني أن
أُقنع الرئيس األسد بذلك فقلت له :ال أتحدث معه في قضايا داخلية ،التقي معه
حول دعم المقاومة والمبادئ وال أطلب أي شيء داخلي من السوريين .فذهب إلى
سئلت عن
األسد وقال له الكالم نفسه بالنسبة إلى عودة الحريري ،وبعد اغتياله ُ
الجهة التي اغتالته فأجبت بأنها «إسرائيل» والتكفيريون ،فلم يصدقوا واآلن يظهر
حجم العالقة بين الطرفين وكيف يعا َلج الجرحى من «النصرة» في الجوالن.
بعد اجتياح عام  1982ع ّمموا ثقافة الفساد في الحقائب ونشروا الطائفية
والمذهبية وهنا مقتل لبنان .منذ الطائف دعمنا المقاومة وانتصرنا عام 2000
وعندما شعروا بأنّ المقاومة قوية ،اخترعوا طريقة أخرى للقضاء عليه فكان
اغتيال الحريري إلشعال الحرب األهلية وبدأ إغراء المسؤولين باألموال.

{ بالعودة إلى متالزمة االنسجام بين الجيش والمقاومة ،وتحديدا ً تجربة
الرئيس السابق ميشال سليمان التي لم تكن محببة لدى المقاومة وجمهورها،
هل يمكن أن نقول اليوم إنّ هذا العصر ال��ذي كنت فيه انتهى ،أم أنّ باإلمكان
المراهنة على تغيير في القوى اإلقليمية ،ال سيما صعود الحضور اإليراني؟
وه��ل يحتم الوضع وج��ود رئيس جمهورية ق��وي وتعود المتالزمة؟ وم��ا هي
هوية هذا الرئيس وسياسته؟

بعد اغتيال الحريري تغير ك ّل شيء ،معظم األطراف السياسية واألمم المتحدة
وحتى قائد الجيش حينها ميشال سليمان الذي كان ينادي بالثالثية الذهبية،
انتقل إلى ضفة أخرى وهذا سبب انتخابه رئيسا ً للجمهورية ،وعندما وصل سار

الرئيس لحود متحدثا ً إلى الزميلة رمال

تحارب اإلرهاب» ،جازما ً بأنّ «أميركا ال تريد القضاء على داعش ،بل تعمل
إلبقاء هذا التنظيم موجوداً ،كفزاعة للعالم ولدول المنطقة لصالح إسرائيل
الستعماله لتحقيق مصالحها».
وأعرب لحود عن اعتقاده بأنّ «سورية تسير على الطريق الصحيح ،لكنه
رج��ح أن تمتد الحرب لسنتين «ألنّ الوقت يضيق على اإلدارة األميركية
ّ
الحالية بإنهاء الحرب في س��وري��ة ،بسبب االنتخابات وعطلة الصيف،
ف��ض�لاً ع��ن ض��غ��وط ت��رك��ي��ا وال��س��ع��ودي��ة وق��ط��ر وإس��رائ��ي��ل ع��ل��ى الرئيس
األميركي ب��اراك أوباما ال��ذي يريد أن يضيف على سجله إح�لال السالم

في الشرق األوسط ،لك ّن هذه الضغوط دفعته نحو مزيد من الدعم لداعش
والنصرة من خالل تزويدهما بمضادات للطائرات».
وختم الرئيس لحود بطمأنة الشعبين اللبناني وال��س��وري بأننا «كما
انتصرنا على إسرائيل في التحرير عام  2000وفي حرب تموز عام ،2006
سننتصر وسنهزم التكفيريين وإسرائيل في سورية وستسقط المؤامرة
عليها ألنها صاحبة الحقّ وستُكمل مع المقاومة المسيرة وسنأخذ حقوقنا
بقوتنا».
وفي ما يلي نص الحوار كامالً

لبنان �أمام خطر حرب �أهلية
�صمام الأمان
وقانون انتخاب وطني ّ
ومفتاح ّ
حل الأزمة

«�إ�سرائيل» تحاول ا�ستدراج حزب
اهلل للحرب لعرقلة الحلول
ال�سيا�سية في �سورية

بالوعود التي قطعها ،ال سيما الوقوف على الحياد في المواجهة مع «إسرائيل»
وإنهاء التالزم بين السياسة والمقاومة ،والحقا ً بإعالن بعبدا والنأي بالنفس
عن األزمة السورية وعن مكافحة اإلرهاب ،وهذا اإلعالن جلب الويالت على لبنان
والدليل دخول مليون ونصف المليون نازح إلى لبنان ،بهويات مختلفة وبحجة
اللجوء ،وهذا كان مؤامرة .عندما عجز «اإلسرائيلي» عن القضاء على المقاومة
بالقوة ،ذهب إلى نشر الفساد في لبنان ودفع رواتب لمعظم المسؤولين ،وال يزال
ذلك يحصل حتى اآلن .حاربنا الفساد وعجزنا عن القضاء عليه والسبب هو قانون
االنتخاب .االنتصار في سورية ال يعني وصول رئيس جمهورية وطني في اليوم
التالي .ال نستطيع ردع «إسرائيل» إال بإقرار قانون انتخاب وطني عادل وعندها
لن ينادي المسؤول السياسي بالمذهبية للوصول إلى المجلس ،ألنّ إقرار قانون
كهذا والعدد نفسه والتوزيع نفسه على المذاهب يفرض انتخاب جميع النواب من
ك ّل اللبنانيين ووفقا ً للنسبية التي تمثل ك ّل شرائح الشعب وعلى أساس الصوت
التفضيلي ،حينها أي فتنة تحاول «إسرائيل» إشعالها يتهم النواب «إسرائيل»
مباشرة ،بدال ً من اتهام بعضهم البعض كما فعلوا عام  2005باتهام حزب الله
باغتيال الحريري لكنهم فشلوا بفضل وعي المقاومة والشعب ،وبعدها يأتي
انتخاب رئيس للجمهورية ونكون منتصرين في سورية« .إسرائيل» تريد إشعال
الفتنة في لبنان واألصوليون من النازحين سيفتعلون حربا ً أهلية ،حينها سيكون
هناك خوف على لبنان وحينها لن تستطيع المقاومة قتال «إسرائيل» .لذلك أعتبر
أنّ قانون االنتحاب هو أهم من انتخاب رئيس الجمهورية والمسؤولون يعرفون
ذلك لكنّ أغلبهم ال يستطيعون بسبب الرواتب التي يتقاضونها .مفتاح الح ّل
هو قانون االنتخاب واالنسجام بين المقاومة والدولة وحينها ُتح ّل ك ّل القضايا
واألزمات.

رفعت أهمية قانون االنتخاب إلى مصاف أعلى من الرئاسة ،لك ّن هناك
{
َ
توجها ً في االنتخابات البلدية نحو تحالفات ُم ّ
بطنة بين بعض القوى ويبدو أنّ
ُّ
محور المقاومة ال يعمل بطريقة غالب ومغلوب .هل ترون أنّ هذه التحالفات
ستنسحب على االنتخابات النيابية؟

ـ انتصرنا في حرب تموز على العدو «اإلسرائيلي» ،لكننا خسرنا الحقا ً في
السياسة من خالل التحالف الرباعي الذي رفضته آن��ذاك .حتى لو جاء أقوى
رئيس ومع قوة المقاومة واالنتصار في سورية ،لن نستطيع الخروج من األزمة في
لبنان إال بقانون انتخاب ،ألنّ المجلس الطائفي ُ
يقف في وجه الرئيس .بالتحالف
الرباعي أخذوا األكثرية النيابية تحت ضغط التهديد بالفتنة المذهبية ،ثم وافق
فريق المقاومة على رئيس الوزراء الذي كان يريد ترجمة القرار  1701بسحب
سالح المقاومة ورفضت ذلك واختلفت معه ،كذلك في سورية هناك رجال والرئيس
األسد تعلم من التجربة اللبنانية وك ّل الهجوم عليه سببه دعمه للمقاومة ولو كانت
سياسته كما سياسة دول الخليج لوافقوا على بقائه في الحكم إلى أبد اآلبدين
واآلن يريدون رأسه ويعلنون ويص ّرون على رحيله لك ّنه لن يرحل ألنّ رحيله يعني
رحيل النظام العلماني في سورية وبالتالي سنرى الشيشانيين في قلب موسكو
وقلنا ذلك منذ البداية .كما أنهم يريدون اآلن هدنة في حلب لتحييدها وإبقاء الرقة
خارج سيطرة الدولة وهذا نوع من الفيدرالية التي لن يقبلها الشعب السوري وال
الرئيس األسد وال إيران ألنّ ما يحصل اليوم حصل في لبنان ،وسيحصل في لبنان
كما يحصل في ليبيا اليوم ولن تسكت «إسرائيل» عن هزيمتها في سورية وسترت ّد
إلى لبنان الذي أصبح أرضا ً خصبة بوجود األصوليين.

تحدثت عن دم��ج األلوية في الجيش ،هل تخاف أن تسير موجة تفتيت
{
َ
الجيوش العربية والتي تقول التقارير إنها مخطط وتطال الجيش اللبناني ،أم
أنه كقيادة وعسكر متين وممانع إلى ح ّد كبير بمعزل عن دعم المقاومة؟ هل
تخشون ذلك في ظ ّل محاولة التكفيريين اختراق الجيوش؟

طالما أنّ سورية صامدة ال خوف على الجيش ،وقلت منذ خمس سنوات إنّ
روسيا ستدخ ُل على خط األزمة السورية .سورية ستنتصر ولن تنجح الفيدرالية
التي تقضي على لبنان .الضمانة في سورية وفي لبنان ليست انتخاب رئيس
جمهورية وليست في وحدة الجيش فقط ،بل بقانون انتخاب وإال سينتهي لبنان
وينتهي الجيش ويصبح مثل ليبيا .القانون العادل هو النسبي ولبنان دائرة
واحدة والحديث عن قوانين انتخاب على أساس نصف أكثري ونصف نسبي أو
 18دائرة ال يفيد.
يقول المبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي مستورا أنّ ال ح ّل إال الح ّل اللبناني
الذي وصفه بال ُمدهش .الى أي مدى سيتحقق ذلك في سورية؟
في عهدنا حصل الح ّل وكان مدهشا ً وليس اآلن .لقد تغلبنا على «إسرائيل»
وكانت السياسة تواتكب المقاومة لكن الحقا ً جاءت سياسة الناي بالنفس .الخارج
يريد حكما ً في سورية يحارب المقاومة ويتكون من مذهبيات وطوائف وقوميات،
كما في لبنان وإذا ُطبّق ذلك في سورية تنتهي وتسقط بال حرب .دي ميستورا
معاون لتيري رود الرسن واألمم المتحدة تأتمر بأوامر أميركا .قانون االنتخاب
على أساس محافظتين والنسبية موجود في الطائف الذي رفض الحريري تطبيقه
والخطأ الذي حصل هو توسيع المحافظتين إلى أربع محافظات لتصبح بعدها
أقضية .لقد ألغوا النسبية لمصلحة السياسيين ،كما أنّ الطائفية تطبق فقط في
مجسل الشيوخ ووظائف الفئة األولى ال في ك ّل شيء .دي ميستورا يقول شيئا ً
ويعني شيئا ً آخر .يريدون من سورية مواجهة المقاومة في المنطقة.

{ يشهد لبنان اليوم مصالحة كبرى بين فريقين مسيحيين .هل يمكن لهذا
يؤسس لمستقبل ج��دي لمصلحة المسيحيين ويكون أح��د أبرز
التحالف أن
ّ
مخارج الحلول ،أم أنه فقط تحالف تكتيكي؟
التقارب حصل عند المسلمين أيضا ً في التحالف الرباعي الذي كان خطأ ،واآلن
هذا التحالف المسيحي مبني على المصالح ومرتبط بترشيح رئيس تيار المرده
الوزير سليمان فرنجية للرئاسة ،وإال لماذا لم يفعل رئيس «القوات» سمير جعجع
ذلك سابقاً؟ المصلحة تتجلى أيضا ً في البلديات لذلك هذه المصالحة هي بعيدة عن
المبادئ وليست لمصلحة لبنان ،والح ّل بطاولة حوار تض ُّم جميع األطراف وبإقرار
قانون انتخاب يفرز نوابا ً على صعيد الوطن ينتخبون رئيسا ً للجمهورية ،أو تعديل
الدستور النتخاب الرئيس من الشعب ويبقى مارونيا ً لك ّنه يُنتخب من الشعب.

{ ألول مرة بعد التدخل األميركي يحصل تدخل خارجي روسي لمكافحة
أسس هذا التدخل لمرحلة جديدة في المنطقة؟
اإلرهاب .هل ّ

توقعت ذلك منذ خمس سنوات ،التدخل كان لمصلحة روسيا بعد شعورها بأنّ
ٍ
كاف ،وهذا التدخل الروسي يجب أن يُعطي دفعا ً لك ّل
الدعم الديبلوماسي غير
القوى التي تحارب اإلرهاب ،فأميركا ال تريد القضاء على «داعش» ،بل هي تعمل
إلبقاء هذا التنظيم موجودا ً كفزاعة للعالم ولدول المنطقة لصالح «إسرائيل»،
الستعماله لتحقيق مصالحها .وبالتالي علينا أن نقضي عليه بقوتنا وال يمكن
ّ
الحق في ظ ّل أشرس عدو وهو «إسرائيل» إال بالقوة وهذا ما حصل في
استرجاع
تحرير الجنوب ،وهذا ما سيحصل في سورية ،وليس بالمفاوضات والتسويات
وإشراك «النصرة» و«داع��ش» .سورية تسي ُر على الطريق الصحيح وكنا نأمل
أن تنتهي الحرب عليها قبل هذا الصيف لكن يبدو أ ّنها س ُتمدّد لسنتين وطالما
لم يُحسم األمر في سورية ،سيبقى لبنان في دائرة الخطر واإلنقاذ ،كما أسلفت،
بقانون انتخاب والحقا ً بانتخاب رئيس.

{ إذا ً تستبعد الح ّل في سورية ،ال سيما في ظ ّل وجود ثنائية الح ّل الوزيران
كيري – الفروف ،وهل تغيّر الديبلوماسية األميركية سيدخلنا في مأزق جديد
في سورية والمنطقة؟

الوقت يضيق على اإلدارة األميركية الحالية بإنهاء الحرب في سورية بسبب
االنتخابات األميركية وعطلة الصيف وفي ضغوط من تركيا والسعودية وقطر
الذين التقت مصالحهم ودخل «اإلسرائيلي» على الخط على أوباما الذي يريد
أن يضيف على سجله إحالل سالم في الشرق األوس��ط ،لكن في المقابل هناك
دعم مطلق لـ«داعش» و«النصرة» من خالل تزويدهما بمضادات للطائرات بإذن
«إسرائيلي» وأميركي.

تحدثت عن مخاوف من تدخل «إسرائيلي» في لبنان .هل هناك فرصة
{
َ
لالعتداء العسكري على لبنان وأن يكون ساحة لـ«إسرائيل» لدخول المفاوضات
في المنطقة؟

ال أظنّ ذلك ،ألنّ «إسرائيل» تتعلم من أخطائها فهي ليست كالعرب ،ولن تدخل
في حرب عسكرية مباشرة وقد تعلمت من هزيمة تموز ،بل ستلجأ إلى إشعال
حرب أهلية في لبنان وهي اآلن تتفرج بفرح على ما يجري في سورية وك ّل العالم
العربي حيث الحروب األهلية ،لن تنتصر «إسرائيل» في الحرب العسكرية بسبب
وجود المقاومة التي تستطيع أن تدفعها ثمن أي حرب« .إسرائيل» تنتظر أن تربح
في سورية وتراهن على الفيدرالية لكنّ النظام في سورية لن يوافق ،وإيران أيضا ً
لكنّ الخوف من المصالح الدولية.

{ تعيش السعودية اليوم في ظ ّل حكم جديد وتشهد خالفا ً بين األمراء،
وهي تخوض حربا ً في اليمن .كيف ترون السعودية بين الماضي والحاضر
وما تأثير ذلك على الشرق األوسط؟

هناك قضايا داخلية وخالفات في السعودية باتت معروفة وتترجم بالمزايدات
بين األمراء وحرب اليمن في هذا السياق ،لكن لم تتغير السعودية عن السابق ،منذ
االجتياح «اإلسرائيلي» للبنان تغيرت العقلية العربية بسبب الهيمنة والحروب
التي شنتها «إسرائيل» وانتشر الخوف بين معظم الحكام العرب ورضخوا
لـ«إسرائيل».

{ الضغط على حزب الله من السعودية وصل إلى حدود كبيرة في المحافل
الدولية والعربية ،ال سيما وضعه على الئحة اإلرهاب ،إلى أي مدى سيؤثر ذلك
على الداخل اللبناني؟

ـ السعودية تريد رأس المقاومة منذ العام  1982والدليل أنّ الطائف الذي رعته
السعودية جاء بتركيبة طائفية والسوري كان الشرطي ولم يتغير الوضع حتى
اآلن.

{ غيّر توقيع إي��ران االتفاق النووي مع الغرب مصير المنطقة وفتح أفقا ً
بين أميركا وإي��ران ،إلى أي مدى يمكن أن تكون إي��ران العبا ً هاما ً في الساحة
اللبنانية؟ وإلى أي مدى ستعود الصيغة اإليرانية  -السعودية في لبنان كما
كانت الصيغة السورية  -السعودية؟

ّ
الحق انتصرت واضطرت أميركا للتفاهم معها ولكي تسجل
إيران صمدت ولديها
في التاريح إنجازاً ،لكنّ السعودية واللوبي الصهيوني يرفضان وسيحاوالن
الضغط على الرئيس األميركي الجديد لنكث االتفاق .القضية لم تنته والتقارب
اإليراني  -السعودي لن يح ّل القضايا واألزمات في المنطقة بل الصراع مستمر
طالما «إسرائيل» موجودة على حدودنا .الصهيونية العالمية ترسم خارطة تعمل
على تحقيقها ولن تريد السالم بل تحضر لحروب من خالل زرع الفتن كما حصل
في سورية ومصر وما يس ّمى الربيع العربي الذي تقف وراءه «إسرائيل» .عام
 2003جاء وزير الخارجية األميركي كولن باول إلى لبنان لفرض الشروط وزارني
وطرح نزع سالح المقاومة والتخلص منها وإخراج الجيش السوري من لبنان
ووضع الجيش اللبناني على الحدود والسالم مع «إسرائيل» ونشر الديمقراطية
في الشرق األوسط والبداية من لبنان .فأجبته بأنّ المقاومة ح ّررت األرض وعندما
يح ّل السالم الحقيقي نرسل الجيش إلى الحدود والجيش السوري تقلص وينتشر
فقط في البقاع وسيخرج باالتفاق بين لبنان وسورية ودخل بناء على طلب لبنان.
خص الديمقراطية فأول جامعة للحقوق في العالم كانت في بيروت.
أما في ما
ّ
فأجابني :نقلتُ لك وجهة نظرة إدارتي.
هل تودّون توجيه رسالة ما إلى اللبنانيين والسوريين في هذه الذكرى؟
كما انتصرنا وأنجزنا التحرير عام  2000وواجهنا عدوان تموز عام ،2006
سورية اليوم ستنتصر على التكفيريين وعلى «إسرائيل» وستسقط المؤامرة
ّ
الحق وستكمل المسيرة مع المقاومة وسنأخذ حقوقنا بقوتنا.
عليها ألنها صاحبة

ينشر الحوار على البثّ المباشر
لقناة توب نيوز  -يوتيوب مباشر
الساعة  8مساء بتوقيت بيروت.
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�أنا �إميل لحود...
و«غ�صب ع ّنن»
 81ع���ام���ا ً ل���رج���ل ح���دي���دي ُم��ف�� َع��م بالقوة
والصالبة ال�لام��ح��دودة ،الرئيس العماد إميل
لحود نبض قوة ومقاومة ...مقاومة ك ّل شيء،
وتعصب لمبادئه ،ال ينافسه أح��د على تشبّثه
ّ
وع���دم ت��ن��ازل��ه ع��ن ق��ن��اع��ات��ه ،ب��غ ّ
��ض ال��ن��ظ��ر عن
تأييدك له من عدمه تق ّر بهذه الحقيقة...
يكاد يجزم ال��ذي��ن عايشوا حقبته الرئاسية
باستعصاء مفاوضته على ك�� ّل م��ا ك��ان يعتبر
بالنسبة إل��ي��ه «م��س��لّ��م��ات» ،ي��ق��ول ل��ح��ود ان��ه لم
يس َع يوما ً إلى الرئاسة بل إنها هي التي جاءت
توجهوا نحوي» .وهذه نصيحته
اليه «هم الذين ّ
ل��ك�� ّل م��رش��ح وك��� ّل لبناني أو «لبناني مرشح»
يعرف َمن «هم».
ال يجدي كثيرا ً الحديث عن دعمه المفهوم
للمقاومة أو تأييده لها ،والبعض اعتبره حتى
تحصيالً حاصالً بوجود الحكم السوري آنذاك،
بمثل ما يجدي االلتفات الى تجربته بالعموم التي
كانت مف َعمة باالرتجال اآلتي من خلفية اعتبار
خطواته منسجمة مع مصلحة البلد العليا ،ربما
ال ي��ص��دّق اح��د انّ ل��ح��ود ل��م يكن على تواصل
كبير مع القيادة السورية ،ال بل كان االتصال
محدودا ً ويقتصر على الضرورات منذ ان كان
قائدا ً للجيش حتى تسلّمه سدة الرئاسة .قد ال
يصدّق أحد أيضا ً انّ ذلك الموقف من السعودية
ف��ي ال��ق��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ع���ام  ،2002ض��� ّد م��ا كان
مطلوبا ً أن يم ّرر بحق الالجئين الفلسطنيين،
كان موقفا ً شخصيا ً نابعا ً من قناعته بمصلحة
ال��ق��ض��ي��ة ...ي��ت��ذ ّك��ر ل��ح��ود ك��ي��ف ت��غ��يّ��ب بعض
الرؤساء العرب عن العشاء الذي كان مخصصا ً
لهم بعد االجتماع ،ويقول ال ت��زال السعودية
«هي – هي» ،ال شيء تغيّر فيها ،كنت أدرك ذلك
يصحح ما «حدا بيسمع».
لكن أحدا ً لم يلتفت...
ّ
لم يكن في ذلك الوقت ال نفوذ إيراني معزز وال
تدخل سافر في البالد على الطريقة الحالية التي
يتحدّث عنها الخصوم...
س��اع��ات تكفي لتستطلع منه أج���واء مرحلة
تحرير الجنوب في أي��ار  2000الديبلوماسية
واألمنية في عهده وهي المرحلة التي يتذ ّكرها
بتفاصيلها الدقيقة...
أس��م��اء مثل الرس���ن وب���اول وع��م��رو موسى
واولبرايت وعرفات تخطر على بال الرئيس...
ت��ح��ري��ر ال��ج��ن��وب أن��ت��ج وح���ده ح��ت��ى الساعة
س��ل��س��ل��ة م���راج���ع���ات «إس���رائ���ي���ل���ي���ة» أكاديمية
واستخبارية بجزئه المتعلق بالتفاهم السياسي
اي متالزمة ارتباط
واألمني حينها في لبنانّ ،
المقاومة بالسلطة السياسية التي كان عنوانها
في ذلك الوقت الرئيس لحود.
التخلص منه كان يوما ً مهمة داخلية وخارجية
شرحت نيات أكبر تتمثل ب��ض��رورة كسر هذا
ال��م��ف��ه��وم ال���ذي أن��ت��ج ان��ت��ص��ارا ً ع��رب��ي��ا ً أول في
تعاون سياسي – عسكري محلي شكل خطأ
ف��ي اس��ت��ش��راف ال��ق��ي��ادة «االس��رائ��ي��ل��ي��ة» واليوم
يحصد العالم العربي بانهياراته مهمة تصحيح
هذا الخطأ االستراتيجي المتمثل باالنسحاب.
اي منذ انتهاء عهد لحود
ومنذ ذل��ك الحينّ ،
الذي تس ّميه قوى المقاومة «بالعصر الذهبي»
غ���اب ال��ت��ف��اه��م ال��س��ي��اس��ي ب��ي��ن ال��رئ��ي��س وبين
المقاومة فنجحت الخطط الدولية ال��ى ح�� ّد ما
اي تفاهم او
بنسف هذا الهامش ,ولم يعد هناك ّ
«كيمياء» بين الرئيس وتلك البندقية.
يفتخر لحود بأنه قام بما ال يمكن ان يقوم به
رئيس «ال قبله وال بعده» ...يقول بانفعال «نحن
لم نقتل الرجل ...لم نقتل الشهيد الحريري».
ما هذا المنطق؟ هل يريدون تلبيسنا جرائمهم؟
أي حال ك ّل شيء بان اليوم بظهور العنصر
على ّ
التكفيري الذي ح ّذرت منه مرارا ً في ذلك الوقت،
لكن أح��دا ً لم يصدق .لن نعطيهم فرصة تعمية
الحقائق فنحن على حق».
التخلص من إميل لحود كان «يوما ً ما» هدفا ً
دوليا ً أساسيا ً يشبه الى ح ّد كبير الرغبة اليوم
بالتخلص من الرئيس ال��س��وري بشار األسد،
ي��ق��ول ل��ح��ود أن��ا أع��رف كيف يفكر «الدكتور»،
ل��ن ي��ت��ن��ازل ول���ن ي��س��اوم مثلما ت��ص�� ّرف��ت أن��ا،
وسيحمي سورية ،وستنتصر سورية ،وكونوا
واثقين أنّ تنازله غير وارد ،وأنا أرى انتصار
سورية بوجوده.
ربما يشعر لحود جيدا ً بما يعيشه األسد من
عزل وضغط ولو عاشها بشكل محدود.
ال ينسى الخصوم م��اذا فعل بهم ،ال ينسى
الذين انتظروا ...كم انتظروا ،ولم يترك السلطة،
ال شيء يتقدّم هنا على قناعته وحقه الدستوري،
لم يكن أحد مستعدا ً حينها لمواجهته ،قاطعوه،
عزلوه ،فتحوا ملفات مالية ...حسناً ...يقول
أحد المهت ّمين بتجربة لحود ...لحود سرق من
المال العام؟ «كم سرق لحود؟ كم سرق الذين
جاؤوا بعد لحود ...حسنا ً إنه رئيس جمهورية
أي��ن ه��ي أم��وال��ه؟ يته ّمونه زوراً ...ف�لا يوجد
صحت إمكانية شمل
نسبة للمقارنة .ه��ذا اذا
ّ
ال��زع��م��اء وال���رؤس���اء بقضايا ف��س��اد كتحصيل
حاصل في هذا البلد.
ن��ج��ا ال��رئ��ي��س ل��ح��ود م��ن ت��ه��م خ��ص��وم��ه فلم
يتراجع وال ينوي...
لست مضطرا ً لتأييده ،لكنك مضطر للحديث
َ
عنه والتوقف عند تجربته والتم ّعن فيها سياسياً،
ف��ي وق���ت ك���ان ينعم حكمه ب��أف��ض��ل العالقات
السورية – السعودية فيأتي ليعترض وينسف
رغبات المملكة في القمة العربية ،وكانت أول
حادثة اعتراض من هذا النوع ،من كان يجرؤ؟
هذا سؤال سياسي بامتياز؟ واضح أنه لم يملك
شيئا ً يخاف عليه ...قناعاته قد تأخذه الى أماكن
بعيدة جدا ً لم يتوقعها من شاركوه الحكم.
أكثر مني ما حدا عمل ...ما حدا بيقدر يعمل
ش��ي ،أن��ا بالقوة قمت «السيلولير» من «ايدن»
وخارجيا ً دعمت المقاومة غصب عن رقبتن»
وصار في عنا جيش وطني».
انتهى المقال« ...أنا إميل لحود».

ر.ر.

