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خفايا

تفاهم محتوم بقوة «ان�سداد الأفق» و«ارتباط الجبهات»

ثروة النفط والغاز:
خفايا ال�صراع على ال�شرق الأو�سط

 روزانا ر َّمال

*

 أسامة العرب

كانت البداية عام  1995حين رسم فالديمير بوتين استراتيجية
شركة «غاز بروم» لتتحرك عبر شبكة ضخمة ومعقدة من خطوط
األنابيب تمت ّد من روسيا مرورا ً بأوكرانيا وبيالروسيا إلى مجمل
أوروب��ا الشرقية سابقاً ،وص��والً إل��ى ألمانيا وبلجيكا ،لتوزع
ك ّميات ضخمة من الغاز السائل تبلغ  420مليار طن سنوياً،
خصوصا ً بعدما ص��درت اتفاقية كيوتو سنة  ،1992وطبّقت
ال��دول األوروب�ي��ة إجراءاتها الحازمة للح ّد من تل ّوث الج ّو عبر
اللجوء إلى الغاز كمصدر أول للطاقة .وأبرز خطوط هذه الشركة
هما ّ
خطا «السيل الشمالي» و«السيل الجنوبي» ،اللذان يتجهان إلى
أوروبا عبر بحر البلطيق والبحر األسود .فخط السيل الشمالي
افتتح في « 2011نورث ستريم» ،ويتّجه عبر بحر البلطيق نحو
ألمانيا مباشرة بطول  1224كلم ،ويتش ّكل من أنبوبين ،طاقة
ك ّل منهما التمريرية  27.5مليار م 3سنوياً .وعندما ُينجز نهائيا ً
ستتم ّكن روسيا من نقل غازها إلى ك ّل من الدانمارك وهولندا
وبلجيكا وبريطانيا وفرنسا وبولندا وتشيكيا ،ودول أخرى
انطال ًقا من ألمانيا ،وسيوزّع الغاز على نحو  26مليون منزل
في أوروبا .أما خط السيل الجنوبي «ساوث ستريم» ،فانطلق في
حزيران  ،2007كمشروع مشترك بين شركتي «إيناي» اإليطالية
و«غ��ازب��روم» الروسية ،لنقل الغاز الروسي إلى جنوب أوروبا
ووسطها عبر البحر األسود وبلغاريا.
م��ن ال��واض��ح أنّ بوتين ق��رأ ال�خ��ارط��ة العالمية ج �ي��داً ،وعلم
أنّ سقوط االت�ح��اد السوفياتي ك��ان سببه غيابه ع��ن السيطرة
على م��وارد الطاقة العالمية ،لذلك كانت سياسته الجديدة تر ّكز
على حقل الطاقة الرئيسية في القرن الواحد والعشرين ،وهو
ال�غ��از ،بعد تراجع احتياطي النفط العالمي ،خصوصا ً الطاقة
النظيفة .كما تتسارع خطى روسيا والصين نحو بناء تحالف
استراتيجي ،استنادا ً إل��ى م�ع��اداة ك� ّل منهما للواليات المتحدة
ورغبتهما في مواجهة سيطرة األخيرة على موارد الطاقة .لهذا،
وبعد فترة وجيزة من ض ّم شبه جزيرة القرم لروسيا ،وقعت
شركة «روسنِفط» المملوكة لموسكو ،وشركة البترول الوطنية
الصينية ،صفق ًة تاريخية تعطي الصين حصة من حقل بترول
بشرق سيبيريا .كما وقعت ك ّل من شركة «غازبروم» الروسية
والشركة الصينية نفسها ،اتفاقا ً مدته  30عاما ً وقيمته  400مليار
دوالر .وع��رض بوتين ج��زءا ً من حقل نفط «فانكور» ،للشركة
الصينية ذاتها في اتفاق قالت «فاينانشال تايمز» إنه يمثّل تح ّوالً
أي أنّ بكين ترغب أيضا ً بإبراز نفسها كالعب
استراتيجيا ً مفاجئاًّ .
قوي في مجال النفط والغاز ،لذلك تتصاعد مواقفها وتأخذ مداها
ضمن محور مواجهة القطب األميركي.
إال أنّ أميركا ل��م تقف مكتوفة األي ��دي ،ب��ل عمدت لمواجهة
هذا النفوذ الروسي المتصاعد ،حيث أنّ السيطرة على مناطق
االحتياطي ال �غ��ازي ف��ي العالم تعتبر أس��اس ال �ص��راع الدولي
واإلقليمي .فجاء خط «نابوكو» ليكون أول مبادرة من الواليات
المتحدة األميركية تهدف لكسر الهيمنة الروسية على سوق الغاز
في أوروب��ا ،من خ�لال م� ّد أنبوب لنقل الغاز من آسيا الوسطى
والقوقاز إلى أوروبا عبر تركيا ،بعيدا ً عن األراضي الروسية.
غير أنّ موسكو تبنّت خطة استراتيجية دفاعية بثالثة محاور
وذات أبعاد ودوائ��ر حلزونية تتقارب في المركز وتتباعد في
زمنها التنفيذي ،وذلك لمجابهة مشروع «نابوكو» وتفريغه من
جدواه من النواحي القانونية واالقتصادية والسياسي ًة ،وقد جاء
المحور األول منها عبر إث��ارة نزاع الملكية القانونية حول بحر
قزوين ،وتبنّت تعريف حوض قزوين على أنه بحيرة متجدّدة
بمياه أنهار الفولغا ،وبناء على ذل��ك فالقانون ال��دول��ي يعطيها
الحقّ بتقاسم مياهه وثرواته بالتساوي مع الدول المحيطة به،
وينص القانون ال��دول��ي على ذل��ك .كما ج��اء المحور الثاني في
ّ
االستراتيجية الدفاعية الروسية عبر بناء قوة روسية في شراء
كامل للغاز المنتج في أواس��ط آسيا وبالتالي بيعه عن طريقها
وعبر أنابيبها العابرة للقارات ،لهذا دخلت روسيا في عقود شراء
غاز طويلة المدى من ك ّل حكومات ال��دول المفترض منها ضخّ
الغاز في خط أنابيب «نابوكو» ،كتركمانستان التي تنتج حاليا ً
نحو  80مليار متر مكعب سنوياً .كما دخلت أيضا ً بعقود شراء
طويلة األجل مع أوزبكستان التي لديها احتياطي قدره  1.8مليار
متر مكعب من الغاز ،حيث قامت بشراء كامل إنتاجها من الغاز
في عقد طويل األجل ينتهي عام  ،2018وفي ضوء ذلك انسحبت
أي تع ّهد إلمداد الغاز عبر خط «نابوكو» .باالضافة
تلك الدول من ّ
إلى ك ّل ما سبق ،قامت روسيا بتكثيف جهودها لبناء خطوط غاز
جديدة ،فأعلنت «غاز بروم» أنها ستستثمر في مشاريع غاز من
أميركا الالتينية وأفريقيا وآسيا وحتى واشنطن ستجد نفسها في
يوم من األيام تشتري الغاز من روسيا ،وأعلنت عن م ّد خط من
نيجيريا إلى النيجر فالجزائر ،لتسيّل الغاز ثم تنقله إلى أوروبا
الحقا ً.وقامت أيضا ً باالستحواذ على نصف حصة شركة «إيني»
اإليطالية في ليبيا ،وب��دأت باالستثمار في السودان .وبالتالي،
ف��إنّ االستراتيجية الروسية بمحاورها وأبعادها المتعدّدة قد
نجحت نجاحا ً باهراً ،فأجهضت مشروع «نابوكو» وجعلته يولد
ألي شكل من أشكال
ميتا ً بعد أن جففت ك ّل المصادر المحتملة ّ
هذا المشروع.
لك ّن الواليات المتحدة وضعت مشروعا ً مضاداً ،فق ّررت في ظ ّل
عدم توافر الغاز اآلسيوي لخط «نابوكو» أن تقوم بتعويضه من
خالل الغاز المتوسطي ،وتحديدا ً من قطر ،ومن هنا ولدت فكرة
مشروع خط الغاز القطري وال��ذي سيتجه غربا ً إل��ى األراضي
السورية حيث يلتقي بخط الغاز المصري ،وحديثا ً اإلسرائيلي،
ثم يتجه شماالً إلى تركيا ،أو يتجه مباشر ًة عبر البحر المتوسط
إلى أوروب��ا .كما برزت بعض المناطق العراقية أيضاً ،والتي ت ّم
زرع اإلره��اب فيها ،كمصدر إضافي للطاقة ،إال أنه كان يحتاج
إلى خط أنابيب آمن وبعيد عن النزاعات لتصدير النفط إلى أوروبا
عبر تركيا.
ولكن هنا أي�ض�ا ً ظهر عائق جديد أم��ام المشروع األميركي
االحتكاري هذا ،أال وهو رفض سورية وإيران االنصياع إلرادة
ال��والي��ات المتحدة ف��ي إن�ج��از ه��ذا الملف وف��ق إرادة ومصالح
ّ
ومخططاتها ،ووقوفها مقابله في الجهة المؤيدة
الدول الغربية
لمصالحها أوالً ،وللمصالح الروسية المتحالفة معها ثانياً .كما
عرقلت سورية المشروع األخير كلياً ،خصوصا ً بسبب تم ُّتعها
بموقع جغرافي مميّز يعتبر المنفذ األكبر إلى المتوسط بالنسبة
للدول التي ليس لها مخرج إلى البحر ،كما بالنسبة للدول التي
تريد منفذا ً إلى أوروبا عبر تركيا.
وب��ال�ت��ال��ي ،ف��ال��وق��ائ��ع ال�ت��ي تشهدها المنطقة ،ت ��د ّل ع�ل��ى أنّ
الشرق األوسط بر ّمته يعيش مرحلة مواجهة األطماع األميركية
االحتكارية لموارد الطاقة ،ولذلك فإنه تح ّول إلى مسرح للصراع
والتجاذب الجيوسياسي العالمي .ومن هنا يمكننا إدراك معنى
التركيز األم�ي��رك��ي على النيل م��ن س��وري��ة ف��ي ه��ذه المرحلة،
خصوصا ً بسبب موقعها الجيو ـ استراتيجي المه ّم ،فهي مفتاح
آسيا من خالل الخط الذي يمت ّد من إيران عبر تركمانستان إلى
الصين ،والخط المقترح ،وال��ذي قد يمت ّد من إي��ران عبر العراق
وسورية إلى البحر المتوسط (طريق الحرير الجديد) .ولهذا ،نشر
مركز بحوث العولمة ،ومق ّره مونتريال ،تقريرا ً بعنوان «القضية
دائما ً حول النفط وخطوط األنابيب» ،وأشار فيه صراح ًة إلى أنّ
سورية تسيطر على أحد أه ّم شرايين النفط الرئيسية في الشرق
األوسط ،وهذا هو المفتاح الرئيسي لتفسير سبب استهدافها.
*محام ،نائب رئيس
الصندوق الوطني للمهجرين سابقا ً

نثر الرئيس األميركي في مؤتمره الصحافي منذ يومين ما
يكفي من تساؤالت حول االتفاق األميركي ـ الروسي المفترض
أنه كان أقرب من أيّ وقت مضى في األسابيع القليلة الماضية
ليتبيّن من حديثه أنّ مصيره ال يزال غير مفهوم ،أو ربما بات
يؤسس
يحتاج إلى تفسير جدّي ربطا ً بما كان مفترضا ً أن
ِّ
لمرحلة جديدة من العملية السياسية في جنيف  4المنتظر.
خصصة لبحث األزمة السورية
افتقدت جلسات جنيف ال ُم ّ
القدرة على االتفاق على تحديد المعارضة السورية أوال ً
وتصنيف اإلرهاب ثانياً ،واليوم يمكن الحديث عن خرق كبير
بهذا االتجاه يعتبر أحد أبرز التح ّوالت األميركية على الرغم
من الضبابية التي سادت حديث أوباما حول الموقف من
روسيا في تغطيتها لعمليات حلب والمشاركة فيها.
يفرد أوباما مساحة من الغموض على المرحلة التي
تعيشها بالده مع موسكو ،فيتهم روسيا بالضلوع المباشر
في أعمال العنف على مدى األسابيع الماضية طارحا ً أسئلة
عن م��دى التزامها بالحيلولة دون بلوغ األوض���اع حافة
الهاوية .ك ّل هذا لم يمنع أوباما من أن يترك طريق التعاون
مفتوحاً ،مؤكدا ً استعداد الواليات المتحدة للعمل مع روسيا
في محاولة لتقليص العنف «وتعزيز الجهود ض ّد تنظيم
التمسك
الدولة والقاعدة في سورية» .أما عن درجة ومتانة
ُّ
بضرورة تسريع هذا التعاون ،فإنّ هذا لم يعد يتعلق برغبة
واشنطن بأخذ المعارك لصالحها حيث لم يعد ممكنا ً ذلك بل
بات يتعلق بحالة انسداد األفق التي يعيشها حلفاؤها وهم
وقود الحرب التي تعيشها.
وبالعودة إلى تصنيف المعارضة واإلرهاب ،وهي معضلة
أخذت شهورا ً طويلة قبل أن تتموضع واشنطن في الخندق
الروسي للتصنيفات أه ّمها بحق «جبهة النصرة» ،فإنّ هذا هو
الموقف األميركي المستج ّد والذي ك ّرر أوباما تأكيد التمسك

به بالرغم من تغيير اسم الجبهة وتحويلها إلى جبهة فتح
الشام .إذاً ،ال يبالي أوباما بالتغيير الشكلي ويؤكد جديته
في هذا اإلطار ،ما يعني تخطي بند أساسي في جنيف يعتبر
تقدّما ً هاما ً على مستوى التعاون السياسي بين المعنيين.
تطلب تركيا ،من جهتها ،التوجه نحو «جنيف  »4وهي
التي تعاني من اهتزاز داخلي بسبب مفاعيل األزمة السورية
وتداعياتها الكبرى على حزب العدالة والتنمية ،وهنا يبدأ
انكشاف أفق المرحلة المقبلة وتتوضح معالمها بين توجه
نحو ح ّل جدي في سورية أو فتح جبهات جديدة ستقدمها
واشنطن لحسم الجبهة وإطالة عمر الحرب.
تتقدّم معركة حلب على قدم وساق وال يبدو أن واشنطن
ّ
ضخ المزيد مما كان ممكنا ً قبل أن ينتقل الجيش
قادرة على
السوري من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم التي يعيشها
اليوم ،وتبدو الجبهة الروسية اإليرانية السورية وحزب الله
على األرض أكثر انسجاما ً سياسيا ً وعسكرياً ،من الجبهة
المقابلة ،حيث وقعت الخالفات بين الخليج وتركيا إثر
تلميحات األخيرة ألط��راف خليجية تعاونت مع واشنطن
في محاولة االنقالب ،تبدو إيران وسورية غير مستعدتين
للوقوع مجدّدا ً في فخ أيّ هدنة مطروحة من قبل األميركيين
في حلب ،وهذا ما كان واضحا ً في زيارة تنسيق هامة قام بها
رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
اإليراني عالء الدين بروجردي إلى بيروت ودمشق ،حيث
التقى السيد حسن نصرالله والرئيس بشار األسد في تنسيق
سياسي واضح في اللحظة الحاسمة التي تم ّر بها جبهة
حلب.
انسداد األفق بوجه األميركيين تحديدا ً هو األكثر حضورا ً
اليوم بغياب الخيارات المتبقية قبل وبعد التوجه النتخابات
الرئاسة األميركية ،فحلفاء واشنطن الذين خاضوا الحرب
على سورية باعتبارهم وق��وده��ا ،كالرئيس رج��ب طيب
أردوغان ،باتوا يعيشون أوضاعا ً دقيقة جدا ً دخلت مرحلة
العناية الفائقة محلياً ،والتي لم تعد تحتمل أيّ سقطة

سياسية مجدّداً ،فمحاولة االنقالب في تركيا تكفي لوحدها
إلعادة مراجعة أنقرة سياستها وعدم االنغماس مجدّدا ً في
دوام��ة لم تفرز حتى الساعة أيّ تقدّم للحلف الغربي ،ك ّل
هذا مع وقوع خالف كبير بين واشنطن وأنقرة على خلفية
االنقالب .وباالنتقال إلى وضع االتحاد األوروب��ي سياسيا ً
واقتصادياً ،فإنه في حال خطيرة جدا ً ك ّرسها خروج بريطانيا
من االتحاد فيما يشبه هو اآلخر انقالبا ً داخل البالد تغيّرت
على أساسه مالمح الحكم الذي لم يعد قادرا ً على المجازفة
نفسها التي خاضها كاميرون في ليبيا وسورية.
الوضع المالي األوروب���ي ال يبشر ب��أيّ تقدّم وحلحلة،
فاألزمات تتفاقم ليضاف إليها أخطر العوامل تفشي اإلرهاب
وتمركزه بشكل مريب في أكبر دول االتحاد ،فرنسا وبلجيكا
وألمانيا ،مع ما تعيشه بريطانيا من مخاوف يومية بسبب
إيوائها ماليين اإلسالميين.
تبقى السعودية وحدها التي تكشف عن تع ّنت غير مفهوم
التمسك بفتح أفق عالقة جديد مع «اإلسرائيليين»،
يفسره
ُّ
ّ
التمسك السعودي بعنجهية
وهو على ما يبدو أبرز أسباب
ُّ
التقدّم في وقت ال يؤشر موقعها في حربها على اليمن إال
بالخسائر والخضوع ،سياسيا ً ومعنوياً ،لفكرة التحاور مع
من كانت ترفض أصالً االعتراف بهم وهم جماعة «أنصار
الله».
تفقد واشنطن اليوم عناصر إدارة الحرب على سورية
وهذه وقائع ال يمكن تجاهلها ال باإلدارة الجديدة وال الحالية،
ليبقى احتمال واحد وهو تقدّم «إسرائيل» المباشر نحو حرب
مع سورية وحزب الله ،وهو آخر احتماالت الحرب وأكثرها
تجييرا ً لصالح المحور الروسي .فهل تقدم «إسرائيل» على
ذلك وضمن أيّ حساب؟
عملياً ،التعاون ال��روس��ي ـ األميركي مقبل ،ال محالة،
باستنفاذ الخيارات وضيق األف��ق واه��ت��زاز مواقع حلفاء
واشنطن مهما ح��اول أوباما نثر الغموض ح��ول خطوته
المقبلة مع روسيا.

ذكرت معلومات أنّ
زيارة رئيس حزب
في قوى  14آذار
أعاد جسور العالقة
بين حزبه وبين تيار
سياسي وسطي في
البقاع بعد قطيعة
طويلة بينهما ،وسبب
تجاوز هذه القطيعة
هو االستحقاق
االنتخابي النيابي
المقبل ورغبة رئيس
الحزب المشار إليه
بإنشاء تحالف مع
التيار الوسطي
البقاعي من أجل
دعم مرشح األول
في مواجهة مرشح
قوي يتبنى ترشيحه
حزبان قو ّيان في
المنطقة.

المجل�س الأعلى في «القومي» ينتخب الأمين علي قان�صو رئي�س ًا للحزب

قان�صو :وحدة القوميين االجتماعيين هدفنا الدائم في �إطار الم�ؤ�س�سات و�أحكامها
متم�سك ًا بنهج الحزب وخياره
حردان� :س�أبقى عند ثقة القوميين منا�ض ًال م�ؤمن ًا ّ
أتم ا�ستحقاقاته الداخلية و�أعطى �صورة بهية عن ممار�ساته الديمقراطية
عبد الخالق :الحزب � ّ

المؤتمر الصحافي بعد جلسة االنتخاب
عقد المجلس األع��ل��ى ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
خصصة النتخاب رئيس
االجتماعي ،جلسة في المركز ُم َّ
للحزب ،في موعدها المق ّرر وضمن المهل الدستورية.
افتتح الجلسة رسميا ً رئيس المجلس األعلى األمين
محمود عبد الخالق ،ثم جرى عرض الترشيحات كافة،
ومناقشتها ،لتت ّم بعد ذل��ك عملية االق��ت��راع ،التي فاز
بنتيجتها األمين علي قانصو رئيسا ً للحزب.

عبد الخالق

وبعد انتخاب األمين علي قانصو ،جرى تسليم وتسلّم
بينه وبين الرئيس السابق األمين أسعد ح��ردان ،وعقد
مؤتمر صحافي ،استهله رئيس المجلس األعلى الوزير
رح��ب فيها بوسائل
السابق محمود عبد الخالق بكلمة َّ
اإلع�لام ،معلنا ً أنه بانتخاب األمين علي قانصو رئيساً،
يكون الحزب قد أت ّم استحقاقاته الداخلية .وأكد أنّ الحزب
السوري القومي االجتماعي أعطى صورة بهية وجلية عن
مؤسساته وعن ممارساته الديمقراطية.
وأثنى عبد الخالق على الجهود الكبيرة التي بذلها
الرئيس السابق األمين أسعد حردان ،والتي أعطت دفعا ً
لمسيرة الحزب النضالية على ك ّل المستويات.
كما هنأ الرئيس الجديد األمين علي قانصو ،مثنيا ً على
دوره النضالي ،من خ�لال مواقعه الحزبية والوطنية
العديدة ،ال سيما دوره في موقع رئاسة الحزب.

حردان

ثم ألقى الرئيس السابق للحزب األمين أسعد حردان
كلمة شكر ف��ي مستهلها ممثلي وس��ائ��ل اإلع�ل�ام على
حضورهم لتغطية هذا المؤتمر الصحافي ال��ذي نعقده
بمناسبة التسليم والتسلّم بيني وبين الرئيس الجديد.
أض��اف :اليوم ،نتبادل مسؤولية كبرى ونؤكد على
قضية ال يمكن أن نتخلى عنها .فالحزب السوري القومي
االجتماعي فكرة وحركة تتناوالن حياة أم��ة بأسرها،
ويعنى بإنجازات تاريخية ال بشعارات.
ففي ه��ذا الظرف االستثنائي ال��ذي تم ّر به أمتنا من
عدوان على مجتمعنا ،عُ قد المؤتمر القومي االجتماعي على
قاعدة أنّ مصلحة الحزب فرضت نفسها بضرورة عقده.
وإضافة إلى االستحقاق الدستوري كانت رغبة القوميين
االجتماعيين الذين عبّروا عنها بحضورهم المؤتمر من
المناطق كافة في الوطن والمغتربات ،فاستمعوا وناقشوا
ما طرحته قيادة الحزب من واقع للبالد وللحزب الذي
تالقى حتما ً وحكما ً بشعار المؤتمر بأننا نعمل لـ «حزب
أق��وى ودور أفعل» ،هذا الشعار التزمنا به منذ تسلّمنا
رئاسة الحزب .فعبّر المؤتمرون عن خياراتهم التي كانت
بمثابة استفتاء على دور الحزب ونهجه وخياره.
وان��ط�لاق��ا ً م��ن ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى اح��ت��رام ق��رار
المؤسسات التي تساهم وتساعد ف��ي تقوية الحزب
وتماسكه ألنّ المؤسسة هي التعبير الحقيقي لاللتزام،
أع�� ّد المجلس األعلى ق���رارا ً بتحديد ي��وم 2016/8/5
موعدا ً النتخاب رئيس جديد للحزب وهذا ما حصل .وقد
فاز األمين علي قانصو بثقة المجلس األعلى الذي بدوره
فاز بثقة المجلس القومي ،والمجلس القومي فاز بثقة
القوميين االجتماعيين العاملين والملتزمين فعالً وأخالقاً.
فبك ّل ثقة وطمأنينة ،وبك ّل اعتزاز ،أسلّم اليوم ،رئاسة
الحزب ،وهي موقع نضالي متقدّم إلى الرئيس الجديد،
األمين علي قانصو ،آخذين بعين االعتبار أنّ الظرف
االستثنائي الذي تم ّر به أمتنا كان معيارا ً مضافا ً لعملية
انتقاء رئيس الحزب ،من بين رفقاء هم كوادر وإمكانات

التسليم والتسلم بين حردان وقانصو وبدا عبد الخالق إلى اليمين
غني بطاقاته لكنّ الظروف
مؤهّ لة لقيادة الحزب .فالحزب ّ
في هذه االستحقاقات تعتبر معيارا ً في عملية تولي قيادة
المرحلة ،واألمين علي هو أمين مؤتمن على موقع الحزب
ودوره وقيادته وهو المناض ُل المستم ُّر في قياد ِة الحزب،
بالزخم الذي عُ رف عنه ،وبالرؤية الغنية بالطموحات،
الحي الحريص على صيانة الحزب والدفع به
وبالوجدان
ّ
ُقدُما ً نحو األمام.
وجه تحي ًة إلى جميع مناضلي حز ِبنا وقياديّيه
كما أ ُ ّ
الذين أعطوا وضحوا وساهموا في تعزيز وضع الحزب
ومواقعه.
ندائي إلى رفقائي في مختلف الفروع الحزبية ،في
الوطن والمغتربات على ح ّد سواء ،أن يكونوا سندا ً قويا ً
ملتزما ً منتظما ً بخيار المؤسسة الحزبية لنصل إلى الحزب
األقوى والدور األفعل ،وسأبقى عند ثقة القوميين مؤمنا ً
بأنّ طريقنا شاقة وطويلة ،وأننا بالنضال والتضحيات
والثبات وااللتزام واإلرادة سنصنع نصر أمتنا.
وأخ��ت��م ق��ائ�لاً للرئيس الجديد وللقيادة الجديدة
«مبروك» ،تاركا ً له الكالم.

قانصو

وألقى الرئيس الجديد للحزب األمين علي قانصو
توجه في بدايتها بالشكر إل��ى المجلس األعلى
كلمة
ّ
المو َّقر ،رئيسا ً وأعضاء ،على الثقة التي منحوني إياها
بانتخابي رئيسا ً للحزب ،وعلى هذا النجاح في إنجاز
االستحقاق الرئاسي ،بسالسة وديمقراطية ووفق األصول
الدستورية.
كما أتوجه بالشكر إلى رئيسنا السابق األمين أسعد
حردان على ما بذله من عظيم الجهود والتضحيات وعلى
ما حققه من إنجازات للحزب خالل توليه الرئاسة في
السنوات الثماني الماضية .وال يفوتني أن أُكبر في األمين
أسعد حردان مناقب النهضة حينما وقف وبك ّل كبر وإباء
ومسؤولية والتزم قرار المحكمة الحزبية بإبطال التعديل
ُّ
الترشح
الدستوري الذي أق ّره المجلس األعلى وأجاز له
ّ
الحق يُعرف بأهله فقيم
لوالية رئاسية ثالثة .فكما
النهضة ُتعرف برجالها واألمين أسعد في طليعتهم.
اليوم أتسلّم رئاسة الحزب من األمين أسعد حردان،
كتفي مسؤوليات كبيرة ،وأنا
وهذا بح ّد ذاته يضع على
ّ
عازم على تح ّملها ،وسأقود الحزب بثبات من أجل دور
أقوى وفي ك ّل المجاالت وخاصة في مواجهة أعداء األمة
وفي طليعتهم العدو الصهيوني والعصابات اإلرهابية،
وكما قاومنا العدو الصهيوني وقدّمنا قوافل الشهداء في
فلسطين وفي لبنان ،وسنكون دائما ً في جهوزية لمقاومته
على ك ّل أرض يحتلّها من بالدنا ،سيبقى ه ّمنا األول كيف
نع ّزز دور الحزب في مواجهة العصابات اإلرهابية في
الشام ،حيث قدّمنا مئات الشهداء والجرحى ،وسنقدّم
المزيد حتى إلحاق الهزيمة بعصابات اإلره��اب التي ال
تتهدّد الشام وحدها بل األمة كلها ،ومن حسن المصادفات
أن أتسلّم رئاسة الحزب فيما الجيش العربي السوري
وحلفاؤه يحققون إنجازات نوعية في الميدان ما يبّشر
بأنّ انتصار الشام بقيادة الرئيس بشار األسد على أعدائها
بات قريباً.
نحن حزب قضية قومية ،ومن الطبيعي أن تكون ك ّل
كيانات األمة موضع اهتمامنا ونضالنا ،بدءا ً بفلسطين
قلب ه��ذه القضية فهي ستبقى بوصلة نضالنا حتى
تحريرها كاملة ،واألردن سيبقى موضع اهتمامنا وإطالق
دورن��ا فيه أولوية في خطتنا ،والعراق ال��ذي نقف مع
نضال شعبه لتحريره من العصابات اإلرهابية وحفظ

وحدته وانتمائه القومي وحقه في االزده��ار واالرتقاء
أولويات لعمل فرعنا الحزبي فيه ،أما لبنان فسنستم ّر في
النضال من أجل ترسيخ أمنه واستقراره ووحدته وتعزيز
جيشه وحفظ مقاومته .وسنستم ّر في النضال من أجل
تطوير نظامه السياسي باتجاه ال طائفي وقيام الدولة
المدنية ،ونستبشر خيرا ً بما توافقت عليه طاولة الحوار
لجهة تنفيذ البنود اإلصالحية من اتفاق الطائف ،خاصة
بندي انتخاب مجلس نيابي وطني ال طائفي وإنشاء
مجلس شيوخ.
واعتبر قانصو أنّ مواجهة مشاريع التفتيت التي تعمل
لها العصابات اإلرهابية ويرعاها العدو الصهيوني،
ال تقتصر على الجانب العسكري فقط ،بل تتعدّاه إلى
الجوانب الثقافية واإلعالمية والتربوية والسياسية،
فالمطلوب اليوم نشر ثقافة الوحدة ،وإع�لام الوحدة،
وسياسة الوحدة ،وهذه مسؤولية ك ّل الحريصين على
وح��دة مجتمعنا وسالمة قضيتنا ،ومن أق��در منكم أيها
القوميون ،وأنتم نموذج الوحدة القومية االجتماعية
حيث تنصهرون على اخ��ت�لاف مذاهبكم وطوائفكم
وأعراقكم وكياناتكم في المؤسسة ال��واح��دة تجمعكم
القضية الواحدة ،ومن أقدر منكم على مواجهة العصبيات
المذهبية والطائفية وثقافات التهجين والتغريب ،وبناء
الوعي القومي وثقافة المواطنة والوحدة؟
إنّ تعزيز هذا الدور القومي للحزب ،يقتضي بالضرورة
بناء مستداما ً لقدرات الحزب ،خاصة البشرية منها ،بناء
نظاميا ً عقائديا ً مناقبيا ً وإداريا ً متينا ً وهذا ما سنضعه في
أولويات خطتنا.
وستبقى وحدة القوميين االجتماعيين هدفا ً دائما ً لنا،
ولن أوفر جهدا ً أو وقتا ً أو سبيالً إال وسأبذله لتحقيق هذه
الوحدة باعتبارها مطلبا ً لجميع القوميين االجتماعيين
وحاجة لتحقيق مشهدية أجمل وفعالية أقوى لحزبنا.
وتوجه الرئيس قانصو إلى األمناء والرفقاء في الوطن
ّ
وعبر الحدود داعيا ً إياهم إل��ى التأ ّمل مليا ً في موقف
رئيسنا السابق ومجلسنا األعلى القائم على التزام منطق
المؤسسات وأحكامها ،وليأخذ الجميع من هذا الموقف
ق��دوة ،لسلوكهم وانتظامهم في مؤسساتهم واالحتكام
إليها ف��ي عالقاتهم وف��ي أعمالهم .فيصونوا حزبهم
ويلفظوا من يتطاول على مؤسساتهم ،ويسيء متع ّمدا ً
إلى سمعة حزبهم وإلى تضحياته ،وإنني أعلن أنّ صدر
المؤسسة المركزية مفتوح لجميع الغيارى على مصلحة
الحزب ،ومهما كانت آراؤهم ،وإنني جاهز لحوار الجميع
واالستفادة من قدرات الجميع ،إال أنني لن أتهاون مع هواة
العبث بسمعة الحزب وصورته ودوره في وسائل اإلعالم
وغيرها .ومسؤولية المؤسسات حماية الحزب ولهذا
ّ
بحق المستم ّرين
ستتخذ ك ّل اإلجراءات النظامية الرادعة
في هذا العبث .ولن نسمح ألحد أن يتطاول على الحزب،
خاصة لمن تخلى قصدا ً ولسنوات عن موجبات انتمائه
إلى الحزب فلم ينخرط في مؤسسة ولم يشارك في أيّ
نشاط وحتى لم يدفع اشتراكه المالي ومع ذلك يستم ّر في
ُنصب نفسه معلّما ً للحزب ورحم الله من قال:
سلبيته وي ِّ
نصب نفسه معلما ً للناس عليه أن يعلِّم نفسه أوالً».
«من َّ
وختم قانصو كلمته متوجها ً بالشكر إلى ممثلي وسائل
اإلعالم على نقلهم وقائع هذا اللقاء الصحافي.

أسئلة وأجوبة

بعد الكلمات أج���اب قانصو وح���ردان على أسئلة
الصحافيين ،وردا ً على سؤال قال قانصو :المجلس األعلى
انتخب من الهيئة صاحبة الصالحية بانتخابه (المجلس

القومي) وهو شرعي وسيّد نفسه ،وال أحد يملي شروطا ً
على مؤسسات الحزب.
وعما إذا كان غياب عضوين من المجلس األعلى عن
الجلسة يُع ّد موقفا ً سلبياً ،أج��اب قانصو :لم نعرف
األسباب التي أدّت إلى عدم حضورهما ،كانا قد أبلغانا
بأنهما سيحضران ،ربما ط��رأت عليهما ظ��روف حالت
دون مجيئهما وال شيء آخر .يجب أن ال نأخذ األمور دائما ً
في إطارها السلبي ،أنا لم أسمع أيّ موقف سلبي من
ترشيحي.
وردا ً على س��ؤال آخ��ر ،رف��ض قانصو تعبير حركة
معترضين ،وق���ال :ال ش��يء ف��ي ال��ح��زب اس��م��ه حركة
معترضين .هناك ح��زب .هناك قوميون منخرطون في
مؤسساتهم .القوميون المنخرطون في مؤسساتهم ،لهم
ك ّل الحقوق .أما الذين هم خارج الحزب فندعوهم إلى
االنخراط في مؤسسات الحزب .وليس هناك طريق ثان.
وردا ً على سؤال موجه إليه قال حردان :أعلنت مرارا ً قبل
انعقاد مؤتمرنا العام وخالله ،أنني غير راغب بالترشح
لفترة رئاسية تحتاج تعديالً دستورياً ،لكنني وانطالقا ً من
إيماني بالمؤسسات أكدت أنّ المجلس األعلى سيد نفسه،
ألن��ه مؤسسة منتخبة وصاحبة الحق والصالحيات
في التشريع .والمجلس األعلى عدّل الدستور بناء على
أسباب موجبة رأى فيها مصلحة حزبية ،وت ّم ترشيحي
وانتخابي رئيساً .وقد التزمت بقرار المؤسسات.
أضاف :المحكمة الحزبية وبناء على طعن مقدّم من أحد
األمناء فإنها فصلت في الناحية الدستورية ،وبقطع النظر
عن المالحظات حول طبيعة الفصل ،فقد التزمت انسجاما ً
مع موقفي المؤسساتي ،والمجلس األعلى التزم بالقرار.
فبات التعديل الدستوري ملغى وانتهت مفاعيله.
وردا ً على س���ؤال ش��بّ��ه الديمقراطية ف��ي الحزب
بالديمقراطية الروسية ،ق��ال ح��ردان مبتسماً :روسيا
تربح اليوم .وأضاف :في الحزب كوادر نعت ّز بهم ،فنحن
غني بالطاقات وال��ك��وادر ،وهم مؤهّ لون لتح ّمل
حزب
ّ
المسؤوليات القيادية.
وأردف :الظروف االستئنائية دفعت العديد من القوى
إلى إلغاء استحقاقاته االنتخابية ،أما حزبنا فقد عقد
مؤتمره بمشاركة القوميين االجتماعيين من االغتراب
ومن كيانات األمة ،أمناء وأعضاء منتخبون من القاعدة.
والمجلس القومي انتخب أعضاء المجلس األعلى وقد ض ّم
عددا ً من الوجوه الجديدة ضمن منطق األجيال التي تكمل
بعضها البعض وهي موجودة في المؤسسات ونعتز
بها.
وفي معرض ردّه على أحد األسئلة لفت حردان إلى أنّ
الطرح الذي تقدّمنا به على طاولة الحوار الوطني بشأن
مجلس الشيوخ ،هو إلعطاء دفع للحوار خصوصا ً أنّ
الهدف هو تطبيق الدستور .وهناك مجموعة عناوين لم
تطبّق منها مجلس الشيوخ ،الالمركزية اإلدارية ،قانون
انتخاب وطني شامل خ��ارج القيد الطائفي ،لذلك قلنا
بضرورة التالزم بين مجلسي النواب والشيوخ .وقدّمنا
اقتراحنا والهدف منه تطبيق الدستور.
وقال ح��ردان :القوميون ،بناء على قرار المؤسسات
ويضحون على
الحزبية ،يقاتلون وي��أخ��دون دوره��م
ّ
المستويات كافة ،فهم يناضلون في الميدان أشداء أقوياء
يقاتلون اإلرهاب ،ويناضلون اجتماعيا ً وثقافيا ً من أجل
وحدة المجتمع.
وختم :التضحيات والدماء التي يبذلها القوميون تندرج
في سياق تنفيذ قرار المؤسسات ،لذلك حريّ بنا ونحن في
موقع اتخاذ القرار أن نحترم ما تق ّرره المؤسسات.

