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حمليات �سيا�سية

الأزمة ال�سورية
بين المتغ ّيرات التركية
والرهانات الم�صرية
د .خيام محمد الزعبي
تتّجه أنظار دول العالم اليوم نحو مصر خاصة في ظ ّل ما
ي�ت��ردّد دول�ي�ا ً وإقليميا ً ح��ول وج��ود م�ب��ادرة مصرية الحتواء
األزم��ة السورية ،حيث تدخل ه��ذه األزم��ة مرحلتها األخيرة،
وب ��ات المشهد ال �س��وري ف��ي منعطفه األخ �ي��ر ،وس��ط حراك
دبلوماسي إقليمي ودول��ي من أج��ل التوصل لح ّل األزم��ة ،إذ
ظهرت ّ
مؤشرات عدّة تكشف عن تبنّي مصر سياسة جديدة في
التعامل مع الملف السوري ،ومن هنا دخلت مصر بقوة على
خط األزمة في محاولة للتوصل إلى ح ّل سياسي ُينهي صراعا ً
دام أكثر من خمس سنوات في سورية ،ألنها المؤهلة للقيام
بهذا الدور.
جاء هذا الحراك الدبلوماسي بشأن األزمة السورية ،نابعا ً
ليس فقط من أج��ل الحفاظ على سورية واستقرارها ،وإنما
من أجل مواجهة اآلثار السلبية الناجمة عن عدم االستقرار في
سورية ،والتي م ّهدت لبيئة سياسية خصبة لظهور حركات
ال�ت�ط��رف اإلس�لام��ي وف��ي مقدمتها «داع� ��ش» والمجموعات
المتطرفة األخرى والتي باتت تؤرق أمن العالم أجمع.
في هذا اإلط��ار ،اعتاد الرئيس السيسي التأكيد على أهمية
الح ّل السلمي لألزمة في سورية ،حيث قدم رؤية تتمحور في
خمسة م�ح�دّدات رئيسية لح ّل ه��ذه األزم��ة ه��ي :احترام إرادة
الشعب ال�س��وري ،وإيجاد ح� ّل سلمي لألزمة ،والحفاظ على
وحدة األرض السورية ،ونزع أسلحة الميليشيات والجماعات
المتطرفة ،وإع��ادة إعمار سورية وتفعيل مؤسسات الدولة...
ويرى مراقبون أنّ مصر بالتعاون مع أط��راف عربية ودولية
وفي مقدّمتهم روسيا تسعى إلى إنهاء األزمة في إطار سلمي
م��ن أج��ل ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ال�ج�ي��ش ال��س��وري ،ك��ون ب �ق��اء الدولة
ال �س��وري��ة ومؤسساتها متماسكة ،ه��و دع��م ل�لأم��ن القومي
المصري والعربي.
على صعيد متصل ،فإنّ موقف الرئيس السيسي من األزمة
السورية ُيعتبر خطوة متقدّمة علنية في الموقف المصري ،الذي
غ��اب طويالً عن ال��وض��وح ،فالمحدّدات الخمسة التي طرحها
الرئيس السيسي واضحة وتعتبر مرتكزات يمكن البناء عليها،
وفي حال باتت هذه المبادرة قيد التنفيذ سيشكل ذلك بداية
جيدة الستعادة مصر لدورها المستهدَف من بعض األنظمة
الداعمة لإلرهاب ،فاإلرهابيون في سورية وداعموهم يشكلون
خطرا ً على مصر نفسها ،وهي األخ��رى تعاني من ويالت هذا
اإلره��اب المم ّول من الجهات نفسها التي تم ّول اإلره��اب في
سورية.
ً
في ه��ذا السياق ف��إنّ مصر هي دوم �ا األق��رب إل��ى سورية،
واألق��در على فهم ما يجري فيها ،لذلك من الممكن أن تلعب
مصر دورا ً محوريا ً وبارزا ً في ح ّل األزمة السورية باعتبارها
غير م�ت��و ّرط��ة فيها عسكرياً ،وتقف على مسافة واح ��دة من
كافة أطراف األزمة ،وهذا الموقف يمكنها من طرح المبادرات
أي حساسيات ،كما
والرؤى والتعامل مع كافة األطراف بدون ّ
أنّ السياسة المصرية تحظى بثقة وتقدير ك ّل األطراف العربية
واإلقليمية وال��دول�ي��ة ،وه��ذا ال��دور من الممكن أن يفيد معظم
أي نتائج
دول الخليج التي تو ّرطت في األزمة ،والتي لم ُتحرز ّ
على األرض من خالل دعمها للجماعات المسلحة الموجودة
في س��وري��ة ،وم��ن ه��ذه ال��زاوي��ة تصبح مصر الطريق الوحيد
إل��ى خ��روج ه��ذه ال��دول من ه��ذا المأزق والمستنقع السوري،
لذلك فإنّ الدول الخليجية تحتاج إلى دولة عربية ذات عالقات
وثيقة معها ومع النظام السوري ومن الممكن أن يكون الدور
المصري طوق النجاة من أجل إنقاذ الدول الخليجية ومساعدة
سورية في إنهاء األزمة.
وتفيد ال��دوائ��ر أنّ م��ا ط��رح��ه ال��رئ�ي��س السيسي ي�ع��ود الى
األخ�ط��ار التي ُتحدق بمصر وخ�ط��ورة اإلره��اب على الساحة
المصرية ،وإدراكه بأنّ نجاح العصابات اإلرهابية في سورية،
توجه اإلرهاب نحو الساحة المصرية ،وانطالقا ً من ذلك،
يعنيّ ،
ف��إنّ القاهرة ال يمكن أن تقف مكتوفة األي��دي وه��ي في عمق
الشرق األوسط ،ما يحدث في سورية ستكون تداعياته خطرة
على األمن المصري والعربي.
وفي االتجاه اآلخر دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم
الدول الكبرى إلى فتح ما س ّماها صفحة جديدة بشأن سورية
دون إضاعة الوقت ،وقال يلدريم« :من المه ّم للغاية عدم إضاعة
الوقت وفتح صفحة جديدة بشأن سورية تقوم على مقاربة
ت�ش��ارك فيها بشكل خ��اص تركيا وإي ��ران وروس �ي��ا وأميركا
وبعض دول الخليج والسعودية ،مؤكدا ً أنّ موقف تركيا واضح
جداً ،وهو عدم السماح بتقسيم سورية ،والحفاظ على وحدة
أي كيان يمكن أن يعود بفوائد
أراضيها وعدم السماح بتشكيل ّ
أي جماعة ،كما ش�دّد على ض��رورة عمل جميع األطراف
على ّ
ل��وق��ف سفك ال��دم��اء ف��ي س��وري��ة ،وتظهر ه��ذه التصريحات
استعداد أنقرة للعمل مع القوى الدولية التي تختلف مواقفها
بشكل كبير بشأن سورية.
وفي هذا السياق ُحكي عن اتصاالت تجري خلف الكواليس
بين ق�ي��ادات تركية م��ن جهة وأط ��راف األزم��ة ف��ي س��وري��ة من
جهة أخرى ،بمعنى أنّ تركيا تعمل مع األطراف كافة سواء من
داخل سورية أو األطراف الدولية واإلقليمية ،على إيجاد وسيلة
للوصول إلى إط��ار سياسي مشترك ولغة سياسية مشتركة
لح ّل األزمة ومواجهة اإلرهاب هناك.
مجمالً ...لقد آن األوان أن تستعيد سورية مكانتها المميّزة
ودورها البارز على المستويين اإلقليمي والدولي ،وتؤكد أنها
ألي ط��رف بالتدخل في شؤونها الداخلية ،ويجب
لن تسمح ّ
عدم الشعور بخيبة األمل من مستقبل سورية لكون حلفائها
وشركائها على المستويين اإلقليمي وال��دول��ي ل��ن يتركوها
وحدها ،خاصة مصر التي تربطها معها عالقات متميّزة على
كافة األص�ع��دة وف��ي مختلف القضايا ،فضالً أنّ هناك اتفاقا ً
كامالً بينهما في معظم القضايا المشتركة لمواجهة اإلرهاب
وأدوات��ه ،لذلك فإنّ دمشق والقاهرة تنطلقان من رؤية واحدة
أي أطماع إقليمية أو دولية ،وخاصة بعد
وهي ضرورة مواجهة ّ
نجاح ك ّل منهما في ضرب المخطط الغربي لتقسيمهما ،كما
أنّ مصر تعرف أنّ أمنها الوطني يبدأ من سورية ،وأنّ الشعب
المصري يدرك أنّ تدمير الدولة السورية واستنزاف الجيش
ال�س��وري ،يهدّد أمنهم الوطني استراتيجياً ،ويضعفهم إزاء
«إسرائيل» والغرب ،وينقل معركة االستنزاف والتفكيك والفتنة
إلى داخل مصر نفسها.
باختصار شديد ،هناك رؤية استراتيجية موجودة في كلّ
األوس��اط المصرية وعلى أعلى المستويات ،مفادها أنّ مصر
المؤثرة في اإلقليم ،هي مصر التي يمكن ان تسهم في عودة
االستقرار مرة أخرى الى منطقة الشرق األوسط المضطربة،
كما انّ هناك رؤية استراتيجية ثابتة وهي دعم سورية في ك ّل
األوقات ،وانطالقا ً من ذلك فإنّ التطورات والمشهد المعروض
يشير إلى أنّ األي��ام المقبلة ستشهد تب ّدالً كبيرا ً على الساحة
السورية ،خاصة أنّ الطرح المصري لح ّل األزم��ة السورية
يدعمه التوافق اإليراني الروسي والدول الصديقة لدمشق.
Khaym1979@yahoo.com
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هكذا تف ّوق حزب اهلل بالحرب اال�ستباقية...
 روزانا ر َّمال
يعا َقب حزب الله دوليا ً وعربيا ً على قيامه بما يعتبره حقا ً
مقدّسا ً له بالدفاع عن ك ّل ما يتعارض مع فكرة حماية وصون
المقاومة التي تحظى بشرعية داخلية ك ّرسها البيان الوزاري
تصب أخيرا ً
بالرغم من بعض التباينات واالجتهادات التي
ّ
في اعتماد المقاومة حصنا ً اوحد ض ّد ايّ هجوم على لبنان.
ك��ان ح��زب الله شديد الدقة في لحظة تغيير «منتج»
عاشته المنطقة بقدرته على العصف بالحكومات واإلدارات
السابقة ،فكان متف ّرجا ً في السنة األولى من األزمة في سورية
( )2011يراقب عن كثب ما يجري ،وي��درك أنّ المطالبة
باإلصالح مطلب محق من دون ايّ تدخل ضروري منه إلى
حين لحظة اكتمال الصورة وانتهائه من قراءة المشهد ،حيث
دخل حزب الله في الميدان السوري من بوابة رصد كاملة لما
عُ رف بمخطط االنتقام من محور إيران – سورية  -حزب الله
بسياق العرض الغربي للمشهد الديمقراطي الضروري في
سورية.
كشف ح��زب الله عن حيّز ه��ا ّم من سياسته المتمثلة
بالتر ّوي تجاه اتخاذ القرارات من دون ان ينفعل في بداية
االم��ر لمجرد متابعته لالحتجاجات او معرفته انّ هناك
اعتراضات موجهة للرئيس السوري بشار األسد ،فكان هادئا ً
ال يو ّد التدخل بما من شأنه ان يعتبر تدخالً بالشأن السوري،
حتى لحظة تبيان المشروع الكبير الذي استدرج كبرى الدول
اإلقليمية والغربية إليه ضمن دائرة إسقاط االسد ،واإلطباق
على المقاومة من الجهة الشمالية ،وقطع السلسلة المتصلة
لمحور بدأ ينمو ويتماسك اقتصاديا ً وسياسيا ً متمثالً بسورية
وإيران والعراق ربطا ً بروسيا.
أدرك ح��زب الله أنّ لبنان في دائ��رة الخطر من الجهة
الشمالية ،وأنّ استيالء المتطرفين على مساحة من الحدود
مع لبنان يعني فرض حصار لم يكن ممكنا ً لإلسرائيليين

الحصول عليه بعد ح��رب تموز  2006ف��ي ف��رض ق��وات
متعدّدة الجنسيات وليس «اليونيفيل» بالحدود مع سورية،
وهو الهدف من السيطرة عليها الذي يتكفل بقطع طرق اإلمداد
العسكري لحزب الله فتعيش المقاومة في دوامة مأزومة بك ّل
ما للكلمة من معنى.
العتاب والخالف الداخلي الحقا حزب الله منذ لحظة
دخوله الحرب السورية عام  2012حتى اليوم الى ان بدأ
هذا العتاب بالتالشي لهول ما كشفه عنه حلفاء «عاتبون»
من ت��و ّرط كبير داخ��ل سورية فسقط االتهام بقوة الواقع
بإعالن السعودية عن دعمها للمعارضة السورية باإلضافة
الى الواليات المتحدة االميركية التي تدعم بناء دولة كردية
من جهة وعدد كبير من الجماعات «المتفرقة» المتطرفة من
جهة أخرى في الشمال السوري ،إضافة إلى اتحاد ك ّل القوى
من أجل اسقاط النظام الحليف لحزب الله الذي يشكل نواة
الحياة لجسد المقاومة.
االتحاد هذا نفسه أخذ على حزب الله مهمة االنضواء
ضمن م��ش��روع حماية المقاومة ف��ي لبنان وظهرها عبر
تغص بالمتطرفين
سورية بعدما تبيّن أنّ الحدود الشمالية
ّ
الذين يتوعّ دون بالدخول الى لبنان ،فكانت معركة القص ْير
الحدودية من أكبر المعارك التي أفرزت مرحلة جديدة من
عمر األزم��ة وك ّرست معها حزب الله العبا ً شرق أوسطيا ً
كبيرا ً بعدما استطاع في هذه المعركة التوصل لخيوط العقد
ومشهدها المتشابك بدعم يؤكد المقاتلين في حزب الله
على أنهم التمسوا فيه السالح اإلسرائيلي واألعتدة واآلليات
والروحية في القتال التي يمارسها المتط ّرفون ،وقد سجل
اإلع�لام الخاص للحزب مشاهد متعدّدة آلليات إسرائيلية
تركن في زوايا األحياء المستهدفة ،وهذا يعني يقين الحزب
بأنّ
التجسس على بلداته البقاعية واالنخراط تدريجيا ً في
ّ
نسيجها هو هدف «إسرائيلي» كبير الستهداف قياداته في
ك ّل دائرة ممكنة من المقلب اآلخر في لبنان.
الدخول االستباقي لحزب الله للمعركة السورية جاء

يمارس رئيس إحدى
البلديات في قضاء
راشيا سلطاته المحلية
بفئوية مطلقة ،وال
يخفي أنه يقوم بذلك
ألسباب محض
سياسية ،حتى في
األمور التي ال عالقة
لها بالسياسة ،وعلى
سبيل المثال ال الحصر
فقد طلبت مجموعة من
الفنانين التشكيليين
من رئيس البلدية
المشار إليه أن يسمح
لهم بإقامة معرض
للوحاتهم في القاعة
العامة للبلدة ،لكنه
بقي يماطل بالجواب
حتى فاجأهم قبل
يوم واحد من موعد
المعرض برفض
طلبهم ...ما اضطرهم
لنقل المعرض إلى
منزل أحدهم في البلدة
نفسها.

لحماية المقاومة أوالً ،ولبنان من هجمات التكفير الموعودة
ثانياً ،وسورية رئ��ة ح��زب الله ومتنفس مشروعه ثالثاً،
واليوم تدخل تركيا األراضي السورية ضمن مخطط استباقي
لنسف فكرة الدولة الكردية التي تشكل خطرا ً استراتيجيا ً
عليها وهو اإلط��ار نفسه ال��ذي أخذ حزب الله نحو معارك
سورية .وهي المرة االولى التي تتدخل تركيا بهذا الوضوح
في الحرب الميدانية السورية ،لكنها المرة األكثر دقة والتي
لم تعد تحتاج تأخيرا ً بنظر األت��راك ،فاألكراد المدعومون
أراض حدودية مع
اميركيا ً يتوجهون تدريجيا ً نحو تحرير
ٍ
تركيا من داعش بدأ بمنبج والباب وجرابلس اليوم وغيرها
في وقت ال ي��زال ما جرى في عين العرب ـ كوباني يحيط
بخيال الرئيس التركي أردوغ��ان مرفقا ً بدهشة تسبّب بها
سوء قراءته المسبقة للدعم األميركي لـ «أعدائه األكراد» منذ
بداية الحرب.
يتفهّم العالم ضرورة أن تحمي تركيا حدودها وتتخلص
من الهاجس الكردي فيجاريها في حربها االستباقية على
أرض غير تركية .وهو األمر نفسه الذي يخوضه حزب الله
دفاعا ً عن لبنان وخط المواجهة مع «إسرائيل» فيه .يتفهّم
العالم حرب النيات المعلنة من انقرة ويتفهّم معها على
الرغم من التصريحات القلقة للدخول التركي البري ضرورة
حسم الملف سلبا ً او إيجابا ً من أجل معرفة مصير سورية
والمنطقة ،والذي بات دعوة أوروبية ودولية ماسة بانتشار
اإلرهاب في العالم.
عمليا ً تقوم تركيا ومعها العالم بالدور نفسه او ربما
األدوار التي يؤدّيها حزب الله منذ خمس سنوات بعدما
سبقها إليها .ك ّل العالم يتدخل لر ّد اإلرهاب خشية ان يغزو
أوروبا .وتركيا تتدخل خشية نشوء الدولة الكردية الحلم،
وحزب الله تدخل لر ّد ك ّل ذلك محافظة على وحدة سورية
كضامن ألمن المقاومة...
حزب الله يتف ّوق بالحروب االستباقية والقراءة السياسية
وفي وأد المؤامرات في مهدها.

رئي�س «القومي» يتلقى ات�صالي تهنئة من عون وبا�سيل وي�ستقبل ال�سفير ال�سوري ووفداً من الم�ؤتمر ال�شعبي اللبناني

قان�صو� :سورية �ستنت�صر و�ستكون �أقوى في دورها و�أكثر ثبات ًا على نهجها وخياراتها القومية
علي عبد الكريم :نثق ب�شعبنا وقيادته وبكفاءة جي�شنا وحلفائنا و�سورية �ستتغ ّلب على المحنة وتحقق ّ
كل أ�هدافها
�شاتيال :لتعزيز الوحدة الوطنية وتقوية عنا�صر القوة الدفاعية بتكامل الجي�ش وال�شعب والمقاومة
تل ّقى رئيس رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي الوزير السابق علي قانصو اتصال
تهنئة بانتخابه وبتشكيل القيادة الحزبية
الجديدة من رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح
النائب العماد ميشال عون .كما تلقى اتصاال ً
ُمماثالً من رئيس التيار الوطني الحر وزير
الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
واستقبل قانصو ،بحضور رئيس المجلس
األعلى ال��وزي��ر السابق محمود عبد الخالق
وعميد اإلع�لام معن حمية سفير سورية في
لبنان علي عبد الكريم علي الذي قدّم لقانصو
التهنئة بانتخابه وبتشكيل مجلس الع ُمد
الجديد ،وأثنى على مواقف الحزب ودوره في
مواجهة االحتالل «اإلسرائيلي» والتنظيمات
اإلرهابية.

وفد المؤتمر الشعبي

السفير السوري

وبعد اللقاء قال علي عبد الكريم :نه ّنئ أنفسنا
أوال ً ونعبّر لألخ والصديق والرفيق الرئيس
علي قانصو ولقيادة الحزب السوري القومي
االجتماعي عن وحدة الموقف ووحدة المشاعر،
واالطمئنان إلى أنّ الحرب التي نقوم بها معا ً
ومع ك ّل القوى الحليفة تقودنا إلى نصر نحن
على يقين منه ،ونطمئن إلى أنّ الحزب القومي،
بكوادره وقياداته المتعاقبة ،يؤكد الثبات على
الرؤية والموقف والخط ،ال��ذي نه ّنئه عليه،
ونعبّر عن سعادتنا باالستمرار بهذا الخط
للوصول إلى األهداف األساسية التي نشترك
فيها في مقاومة اإلرهاب والمحت ّل «اإلسرائيلي»
الذي يشكل الوجه األساسي واآلخر لإلرهاب،
وانطالقا ً من ثقتنا بشعبنا وقيادتنا وبكفاءة
جيشنا وحلفائنا ،نحن على يقين بأنّ سورية
على موعد قريب مع النصر وتحقيق ك ّل األهداف
التي نسعى إليها.
وأكد أنّ سورية التي تواجه هذا اإلرهاب
وداعميه ومم ّوليه والمستثمرين فيه منذ أكثر
من خمس سنوات ،لم تتفاجأ بك ّل الخطوات
وك ّل االتفاقات التي كشفت عن وجهها ،أو تلك
التي بقيت مستترة وراء أقنعة مختلفة ،وقد
ّ
شخصت سورية هذه المؤامرة وهذه الحرب
عليها وس ّمت الضالعين بالوقوف وراءهما،
وفي مقدّمتهم تركيا والسعودية بتوجيه من
اإلدارة األميركية ،مشيرا ً إلى أنّ هناك دوال ً
كثيرة س ّمت نفسها صديقة للشعب السوري،
لكن حقيقتها تتكشف اآلن ،ونحن نرى أنّ ما
أقدمت عليه تركيا مؤخرا ً هو نوع من التخبُّط
وال��ن��زول ع��ن الشجرة ،س��واء ف��ي محاولة
االستقواء أو االلتفاف على ما كانت تطرحه من
قبل ،وقد قرأت سورية هذا الموضوع بشكل
وتحسبت للنتائج .فهذا
عميق منذ البداية
ّ
االنتهاك مردود على تركيا ،والجيش السوري
وحلفاؤه والحاضنة الشعبية السورية التي
تنتصر في حلب والالذقية وف��ي ك� ّل مكان،
ستنتصر وت��ؤك��د وح��دة ال��ت��راب ال��س��وري،
وبالتالي نحن نعتبر هذه التحركات بمثابة
مقدمات ستصل إل��ى نتيجة واح���دة وهي
االنتصار على اإلره��اب وخ��روج سورية من
أزمتها بالرغم من الجراح الكبيرة التي أصابت
بنيتها وجيشها وشعبها.
وختم علي عبد الكريم :عندما تخرج سورية
من هذه المحنة بانتصار حقيقي ستكون أكثر
مناعة ،وأكثر قدرة على تحقيق الهدف األكبر،
أال وهو االنتصار على ك ّل أنواع االحتالل ،وك ّل
أن��واع االغتصاب لحقوقها وحقوق شعبها
وحقوق األمة ،والغد ،بإذن الله ،يحمل بشائر
كثيرة  .

رئيس الحزب  

وقال رئيس الحزب علي قانصو ،بدوره :إنّ
زيارة سعادة السفير السوري إلى مركز الحزب
السوري القومي االجتماعي هي زي��ارة رفقاء
وأصدقاء وأحبة ،ولحزبنا نظرة مختلفة عن
نظرة الكثيرين إلى سورية ،فهي في عقيدتنا
وأدبياتنا مركز اإلشعاع في هذه األم��ة ،وهي
ت ّتكئ على مخزون حضاري كبير ،وهي قاعدة
المقاومة في أمتنا ،وال ننسى أنّ الشام هي
الدولة الوحيدة التي دعمت ك ّل مقاومة في وجه
«إسرائيل» ،خصوصا ً في فلسطين ولبنان،

قانصو مستقبالً السفير السوري بحضور عبد الخالق وحمية

رئي�س «القومي» :ندعو الحكومة اللبنانية �إلى التن�سيق مع �سورية
ل ّأن ما يجري في �سورية يعني لبنان في ال�صميم و�سالمة �سورية
هي �سالمة لبنان وانت�صارها انت�صاره

...ومجتمعا ً إلى شاتيال ووفد المؤتمر الشعبي بحضور حمية وسعادة والحسنية وصالح
وقد م ّكنت هذه المقاومة من تحقيق انتصارين
تاريخيّين على العدو «اإلسرائيلي» عامي
 2000و ،2006كما كانت تقف إلى جانب ك ّل
دولة في هذه األ ّمة حين تم ّر بصعوبات وأزمات
ومحن.
أضاف قانصو :ال ننسى وقفة سورية مع
لبنان في ك ّل محنه وظروفه القاسية ليس على
المستوى السياسي فقط ،بل على المستوى
االقتصادي والعسكري ،وقد قامت بهذا الدور
القومي انطالقا ً من النهج الواضح لقيادتها،
مع الرئيس الراحل حافظ األسد ثم مع الرئيس
الدكتور بشار األسد.
وتابع :إنّ الهدف األول واألساسي من هذه
الحرب الكونية التي تشنّ على سورية هو
نهجها القومي ودوره���ا الطليعي وموقعها
المحوري ،لذلك نرى كيف أنّ القوى المعادية
تدعم اإلره���اب لتقسيم سورية واستهداف
جيشها ،ولزحزحتها عن دوره��ا وموقعها،
لكنّ اإلنجازات التي يح ّققها الجيش السوري،
مدعوما ً بحلفائه ،أفشلت ك ّل أه��داف الحرب،

وبفضل شجاعة القيادة السورية ،وعلى رأسها
الرئيس األسد ،وبفضل بسالة الجيش السوري،
ووعي شعبنا ألهداف المؤامرة ومخططاتها،
نحن على ثقة ب��أنّ سورية ستخرج من هذه
المحنة منتصرة على ك ّل قوى اإلره��اب التي
اس ُتقدمت من ك ّل أصقاع العالم ،وستكون أقوى
في دورها ،وأكثر ثباتا ً على نهجها وخياراتها
السياسية ،ونحن في الحزب السوري القومي
االجتماعي نعت ّز بأننا نقف في هذه المواجهة،
جنبا ً إلى جنب مع الجيش السوري ،ونقدم
الشهداء في هذه المعركة التي نعتبرها معركة
مصيرية ،وعلى نتائجها يتق ّرر مستقبل األ ّمة
بأسرها ،لذلك نحن مستم ّرون في هذا الدور،
جنبا ً إل��ى جنب مع القيادة السورية ،ومع
الجيش السوري.
ور ّدا ً على س��ؤال ق��ال قانصو :ال أرى أنّ
لدى لبنان سياسة نأي بالنفس ،وه��ذا كالم
شكل غطاء
لتنصل الحكومة اللبنانية من أيّ
ُّ
تنسيق مع سورية ،فلبنان مستهدف باإلرهاب
نفسه الذي يستهدف سورية ،والمعارك دائرة

على طرفي الحدود ،مع وجود مليون ونصف
المليون نازح سوري ،ورغم حساسية ك ّل هذه
الملفات لم تكلّف الحكومة اللبنانية نفسها
عناء التواصل مع الحكومة السورية لبحثها
أو التنسيق بشأنها ،لذلك نحن ندعو من جديد،
ه��ذه الحكومة إل��ى أن تخرج م��ن سياسات
المراوحة ،وسياسات االرتهان لبعض الدول
اإلقليمية المنخرطة في الحرب على سورية،
إلى سياسة واضحة والتنسيق مع سورية،
وتنفيذ االتفاقات المعقودة ،وما أكثرها من
معاهدة التنسيق األمني مرورا ً بك ّل االتفاقات
االقتصادية والتربوية ،وندعو هذه الحكومة
إل��ى إح�لال التنسيق م��ع س��وري��ة مح ّل هذا
الجفاء ،ومح ّل سياسة إدارة الظهر لما يجري
فيها ،ألنّ ما يجري في سورية يعني لبنان في
الصميم ،فسالمة سورية هي سالمة لبنان،
وانتصارها انتصاره ،واإلره��اب الذي يضرب
في الشام يضرب في لبنان ،لذلك ليس هناك
أيّ مب ّرر الستمرار هذه السياسة ال ُمعتمدة من
الحكومةاللبنانية.

وك����ان ق��ان��ص��و ب��ح��ث األوض�����اع العامة
والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة مع
رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيال،
بحضور أعضاء قيادة المؤتمر الشعبي طارق
آل ناصر الدين ،كمال حديد ،د .محمد حمدان
وعماد جبري.
وحضراللقاء،إلىجانبقانصو،عميداإلعالم
معن حمية ،عميد العمل والشؤون االجتماعية
بطرس سعادة ،العميد وائل الحسنية ،وعضو
المجلس األعلى قاسم صالح.
وق��ال شاتيال :تقدّمنا بالتهنئة للرئيس
األستاذ علي قانصو والقيادة على الثقة التي
نالوها وتبادلنا وجهات النظر حول المخاطر
التي يواجهها لبنان وأهمية فكرة الدعوة إلى
مؤتمر وطني شامل لطرح قانون انتخابات
نيابية قائم على النسبية ولبنان دائرة انتخابية
واحدة للوصول إلى تمثيل شعبي حقيقي يع ّبر
عن إرادة الناس.
وإذ لفت شاتيال إلى أنّ وجهات النظر كانت
واح��دة في ما يتعلق بتطبيق دستور الطائف،
نصا ً وروح���اً ،إللغاء الطائفية بالتدريج ،أكد
ّ
أنّ طاولة الحوار الوطني معنية بوضع خطة
تطبيقية للدستور كما هي معنية بإثارة موضوع
استمرار احتالل الصهاينة لمزارع شبعا وتالل
كفرشوبا ،حيث أنّ الحكومات المتعاقبة بعد
انتصار تموز في العام  2006لم تقم بأيّ عمل
ميداني أو سياسي على مستوى األمم المتحدة
وغيرها من المنظمات لممارسة ضغط فعّ ال على
المحتلِّين الصهاينة الذين يواصلون اختراق
سيادة لبنان ،برا ً وبحرا ً وجواً ،وكان آخرها ّ
شق
طريق عسكري قرب بوابة مزارع شبعا المحتلة.
أضاف شاتيال :كانت وجهات النظر واحدة
في ما يتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية الشعبية
اللبنانية لتوفير المناعة الالزمة في مواجهة
الصهاينة وقوى التطرف المسلح التي تشكل
خطرا ً كبيرا ً على ك ّل اللبنانيين من دون تمييز،
وتقوية عناصر القوة الدفاعية اللبنانية القائمة
على تكامل الجيش والشعب والمقاومة تلك
العناصر التي ألحقت الهزيمة بالعدو في العام
 2000والعام .2006
وختم شاتيال :هناك رواب��ط نضالية تجمع
بين المؤتمر الشعبي اللبناني والحزب السوري
القومي االجتماعي ،ونحن جميعا ً حريصون على
استمرار التواصل والتعاون للحفاظ على وحدة
لبنان وعروبته واستقالله.
ورح��ب قانصو ،من جهته ،بشاتيال والوفد
التمسك بخيار المقاومة بمواجهة العدو
وأكد
ُّ
«اإلسرائيلي» وحلفائه وأدوات��ه على اختالف
تسمياتهم ،ألننا نعتبر اإلرهاب آفة واحدة بعدة
أوجه ،وأنّ خطر اإلرهاب والتطرف والعنصرية
يشكل تهديدا ً مصيريا ً ووجوديا ً لشعبنا وأمتنا.
وأش��ار قانصو إل��ى أنّ اإلره��اب ال��ذي يهدّد
لبنان ونواجهه على أرض الشام وفي العراق،
هو صناعة العدو «اإلسرائيلي» ال��ذي مارس
اإلرهاب الوحشي منذ احتالله فلسطين من خالل
ّ
بحق أبناء
مجازر القتل والتهجير والتشريد
شعبنا هناك ،ناهيك عن المجازر العديدة التي
ارتكبها في لبنان منها مجزرة قانا التي استهدفت
األطفال.
ولفت قانصو إلى أهمية دور القوى الملتزمة
بخيارات لبنان وثوابته ،ومواقفها الحريصة على
تحصين البلد وحماية استقراره وسلمه األهلي،
ونضالها الدؤوب في مواجهة العدو الصهيوني
والتصدّي للمجموعات اإلرهابية المتطرفة.
التمسك بعناصر قوة لبنان،
وأك��د قانصو
ُّ
وأهمية تحصين استقراره وبناء دول��ة مدنية
قوية وعادلة .ودعا القوى السياسية اللبنانية
إل���ى ال��دف��ع ب��ات��ج��اه إن��ج��از االس��ت��ح��ق��اق��ات
الدستورية ،وانتخاب رئيس للجمهورية ،وسنّ
قانون انتخابات نيابية على أساس لبنان دائرة
واحدة واعتماد النسبية واالنتخاب من خارج
القيد الطائفي.
وختم مشدّدا ً على أولوية محاربة اإلرهاب
ّ
مخططات رعاته التي تستهدف ضرب
وإفشال
قوى المقاومة ،ونشر الفوضى وتقسيم بالدنا
وتفتيتها.

