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حمليات �سيا�سية

العالقات التركية ـ الإيرانية في �ضوء
التركي �ضدّ �سورية
الت�صعيد
ّ
} فيصل عبد الساتر
م�ن��ذ ب��داي��ة األزم���ة ال �س��وري��ة وت��رك �ي��ا ش��ري��ك ف��ي المشروع
ضد س��وري��ة ،على اعتبار أن تركيا هي الرافعة اإليديولوجية
للمشروع في سورية ومشروع «الربيع العربي» تحت شعار أن
«اإلخوان المسلمين» بتجربتهم الحديثة التي كانت تركيا الرائدة
فيها يمكن أن تعمم هذا المشروع على باقي ال��دول ،ولكن هذا
المشروع ال��ذي أسقط بضربة قاسمة في مصر ودول أخرى
ربما أعاد الحسابات في شكل مختلف تماماً ،وهنا أصيبت تركيا
بحالة الهلع من أن يؤدي هذا السقوط في المنطقة العربية إلى
سقوط التجربة نفسها التي جاء بها حزب «العدالة والتنمية» على
اعتبار أن المعارضة التركية تخوض حربا ً ضد حزب «العدالة
والتنمية» على مستوى الداخل التركي تحت عناوين مختلفة،
والفساد أحد هذه العناوين ،ما شكل مدخالً أساسيا ً في تأجيج
المعارضة المكونة من أحزاب قومية ويسارية ،وانجرار تركيا
للحرب مع سورية ،وفتح الحدود الذي يمكن أن يشكل ارتدادات
سلبية على الداخل التركي على الصعيد السياسي واألمني ،ومن
هنا ندخل إلى ما حصل على ما أسمي جبهة الشمال السوري
وتحديدا ً معركة كسب وجوارها ،فما الذي تريده تركيا من فتح
هذه الجبهة ؟
* من ال��واض��ح أن ما يريده أردوغ ��ان يرمي إل��ى شد عصب
األت��راك نحو الخارج ،تحت عنوان أن هناك اعتداء من سورية
ض��د ت��رك�ي��ا ،وب��ال�ت��ال��ي ت�ب��دأ ض��رب��ة م �ح��دودة تفتح م��ن خاللها
ثغرة كبيرة على المستوى الجغرافي لجميع أن��واع العصابات
المرتزقة والمسلحين الذين يقاتلون في سوريا ،وه��ذا يشكل
لحظة «انتصار» لحزب «العدالة والتنمية» بعد تلقيه ضربات
عديدة .
* يمكن أن يسجل نقاطا ً على المستوى الداخلي في االنتخابات
البلدية ال�ت��ي تعتبر االم�ت�ح��ان الشعبي األول ل�ح��زب «العدالة
والتنمية» بعد سلسلة من الفضائح والهزائم على المستويات
كلها في الداخل التركي.
ه�ن��ا ي��دخ��ل ال�ت�ق��اط��ع اإلي��ران��ي ع�ل��ى ال �خ��ط ،أي��ن ه��و الموقف
اإلي��ران��ي مما يحدث في ح��ال توسعت التدخالت التركية ضد
سورية ؟ وهل تبقى إي��ران على الحياد؟ وما هي األوراق التي
تلعبها؟
* العالقات اإليرانية-التركية تتسم باإليجابية أكثر بكثير من
كونها عالقات سلبية ،وهذا توافق عليه الجانبان .وفي التاريخ
الحديث غالبا ً ما كانت العالقات تسير إلى األمام وليست حالة
تراجعية مهما اختلفت عناوين األنظمة أوالحكومات .والعالقات
الحالية جيدة مع نسبة ملحوظة جدا ً من ازدي��اد ميزان التبادل
التجاري بين البلدين ،وهناك اتجاه إل��ى تطوير مختلف أنواع
التبادالت التجارية ،وهذا أمر تحتاج إليه تركيا كثيراً ،كذلك إيران
على نحو ما ،ويعتبر أمرا ً حيويا ً للدولتين لما تشكالنه من نفوذ
على مستوى المنطقة والمستوى اإلسالمي ،والمصلحة تفرض
أن تكون العالقة جيدة بين البلدين ،ما قد ينعكس على مصالح
المنطقة مع اختالف بعض التوجهات األساسية.
* إي��ران تريد الحفاظ على سورية البلد اإلستراتيجي التي
ترتبط معه بحلف أساسي ،وتتعامل مع سورية ليس كحليف بل
كجزء من جسمها.
هنا يطرح السؤال اآلتي:هل تفعل إيران ما نتمناه أن يحدث في
المنطقة؟ وهل السياسة اإليرانية تتسم بردود الفعل السريعة
كما هي الحال في تركيا وبعض الدول العربية؟
من الواضح أن إيران تمارس لعبة القوة الناعمة ،فهي تعرف
أين تستعمل أوراق القوة األساسية وال تريد االنخراط في لعبة
إعالمية ودع��ت تركيا إل��ى ضبط النفس ،وكانت هناك رسائل
عديدة أكبر مما نعتقد ومضمونها أن إيران هي جزء مما يحدث
وال تستطيع الوقوف متفرجة،ـ واألكيد أن اإليراني سيستعمل
كل أوراق القوة من النفط والغاز في ظل هذه المرحلة الخطيرة
والمفصلية.
* يمتلك اإلي��ران��ي م��ن العالقة الدبلوماسية م��ا يساهم في
ترويض التركي من الذهاب بهيستيريا ال معنى لها وال فائدة
منها ،يعرف أنه لن يستطيع تغيير شيء والعالم كله ومعه أميركا
لم يستطع أن يفعل شيئاً.
أغ�ل��ب ال�ظ��ن أن تركيا س�ت�ت��راج��ع ،وس��وري��ة ستنتظر مرور
االس�ت�ح�ق��اق ال�ش�ع�ب��ي ف��ي ت��رك�ي��ا لتبني ع�ل��ى ن�ت��ائ�ج��ه الموقف
المناسب وتتفرغ في هذه الفترة الفاصلة لباقي الجبهات التي
يمكن أن تساهم ف��ي تجفيف جميع منابع اإلره ��اب فيها ،من
القلمون إلى بعض مناطق ريف دمشق .ولننتظر األي��ام القليلة
المقبلة والنتائج على مستوى الحركة الدبلوماسية واالتصاالت
بين تركيا وإيران لنستقرئ المرحلة المقبلة.
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م�ساو الحتمال االنتخابات
الداخلي في االختيار محدود واحتمال الفراغ
الت�أثير
ٍ
ّ

الرئا�سي رهن اتجاهات الأزمة ال�سورية حتى � 25أيار
م�صير اال�ستحقاق
ّ
رغ��م انقضاء األس�ب��وع األول م��ن المهلة الدستورية
ال �خ��اص��ة ب��ان�ت�خ��اب رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة وال �م �م �ت��دة من
 25آذار المنصرم إلى  25أيار المقبل ،فإن الضبابية
تخيم على مسار هذا االستحقاق داخليا ً وخارجياً ،وإن
تح ّركت المشاورات الداخلية على «قدم وساق» ،كذلك في
بعض العواصم ذات التأثير في الوضع اللبناني ،وخاصة
على مستوى سفراء هذه الدول الذين يسمعون ضيوفهم
اللبنانيين كالما ً مريحا ً عن أن دولهم تعمل الستقرار
لبنان وعدم الوصول إلى الفراغ في رئاسة الجمهورية،
وبالتالي تمدّد ما حصل في مسألة تشكيل الحكومة إلى
االنتخابات الرئاسية.
واضح بدءا ً ـ وفق مصادر سياسية بارزة ـ أن الحديث
عن دعوة البعض إلى فتح المجال لمعركة ديمقراطية من
خالل ترشح ،أو ترشيح ،أكثر من شخص خالل جلسة
نيابية الن�ت�خ��اب ال��رئ�ي��س ه��و ح��دي��ث غير ق��اب��ل للتحقق
في ظل ال�ظ��روف الدقيقة التي يمر بها ،خاصة في ظل
االنقسام العمودي التي تعيشه الساحة الداخلية .لذا
تقول المصادر إن ك��ل م��ن فريقي  8و 14آذار يتمسك
بلعبة النصاب لكي يكون لك ّل منهما دور محوري في
اختيار شخصية الرئيس الجديد ،ما يعني أن ال إمكان
ل �ح �ص��ول االن �ت �خ��اب��ات أو ح �ت��ى ال �ت �ئ��ام ج�ل�س��ة مكتملة
النصاب من دون توافق مسبق على شخصية الرئيس،
ول��ذا تشير ال�م�ص��ادر إل��ى أن توقيت جلسة االنتخاب
مرتبط بتوافق القوى السياسية األساسية ،بعد أن تكون
األجواء اإلقليمية والدولية أنتجت نوعا ً من التفاهم على
شخصية معينة ،على غرار ما حصل في تشكيل حكومة

حسن سالمه
تمام سالم.
كيف تبدو أج��واء التفاهم الخارجي على االستحقاق
الرئاسي؟ وما نسبة التأثير الداخلي في هذا االستحقاق؟
ف��ي معطيات م�ص��در دبلوماسي مطلع ي�ق��وم التأثير
الداخلي على ثالثة أمور رئيسية:
ـ األول ،م��دى ق��درة األط ��راف ال��داخ�ل�ي��ة على تسويق
اسم هذا المرشح أو ذاك لدى العواصم المعنية بالملف
ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ف�ب�ن��اء ع�ل��ى ذل��ك ت�خ�ت��ار ال���دول ال �م��ؤث��رة هذه
الشخصية أو تلك.
ـ ال�ث��ان��ي ،ال �ظ��روف ال��داخ�ل�ي��ة ال�ت��ي ت�ت��راف��ق م��ع عملية
اختيار الرئيس ،تحديدا ً المعطيات األمنية أو االقتصادية،
وبالتالي الدور المطلوب أن يلعبه الرئيس الجديد لبنانيا ً
وفي المحيط .هذان المعطيان يشكالن عامالً حاسما ً في
رفع حظوظ هذا المرشح أو ذاك.
ـ الثالث ،بعد ت��واف��ر المعطيات الخارجية وتسويقها
لبنانياً ،تحين عملية «اإلخراج» من قبل القوى اللبنانية ،أي
أن «كلمة السر» التي تتبلغها مراجع محددة تس ّوق داخليا ً
لمصلحة المرشح الذي وقع عليه االختيار.
انطالقا ً من هذه القراءة ،هل يمكن حصول تفاهم دولي
ـ إقليمي حول اسم الرئيس الجديد؟
في المعلومات المتوافرة ل��دى ه��ذا المصدر ،توازي
نسبة حظوظ إجراء االنتخابات نسبة حصول فراغ في
موقع الرئاسة ،واالحتماالت كبيرة إلمكان حصول تفاهم

دولي ـ إقليمي على انتخاب رئيس للجمهورية من دون أن
يرتبط ذلك بحصول تفاهم أوس��ع على مستوى قضايا
المنطقة .هذا التفاهم حصل في تشكيل الحكومة الراهنة،
وال يستبعد أن ينسحب على االستحقاق الرئاسي ،علما ً
أن ثمة تقاطعات دول�ي��ة ـ إقليمية ،دول �ي �ا ً بين واشنطن
وموسكو ،وإقليميا ً بين إي��ران والسعودية ،وال ممانعة
سورية في أالّ تذهب األم��ور في لبنان نحو الفوضى أو
ال�ف��راغ الشامل ف��ي المؤسسات ،ول��ذل��ك ثمة سعي إلى
إم ��رار ه��ذا االس�ت�ح�ق��اق ،مثل الحكومة ،ب��أق��ل الخسائر
الممكنة ،كي يتمكن لبنان من عبور هذه المرحلة.
ل �ك��ن ال �م �ص��ادر ت ��رى ف��ي ال��وق��ت ع �ي �ن��ه ،ورغ� ��م هذا
االح �ت �م��ال ،أن ال �م��وض��وع ال��رئ��اس��ي م��رت �ب��ط مباشرة
بالصراع القائم في المنطقة ،وتحديدا ً بما يحصل في
سورية ،لذا تدعو هذه المصادر إلى مراقبة ما يمكن أن
يحصل على الجبهة السورية من اليوم حتى  25أيار،
ف�ف��ي ض��وء ذل��ك يمكن ت��رج�ي��ح ك�ف��ة ح �ص��ول تقاطعات
خارجية إلم��رار االستحقاق الرئاسي ،أو حصول نوع
من «التفاهم الضمني» ،على أن تمأل حكومة الرئيس تمام
سالم الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية لفترة معينة قد
تستمر إلى ما بعد االنتخابات الرئاسية في سورية ،وقد
يدفع بعض الدوائر المتشددة في واشنطن والسعودية
في هذا االتجاه إذا وجد ان ترحيل االنتخابات الرئاسية
يعطيه ورقة إضافية في لعبة االبتزاز التي تعمل تلك هذه
ال��دوائ��ر بها لمنع حصول االنتخابات ف��ي س��وري��ة ،من
خالل توسيع دائ��رة العنف واإلره��اب في المناطق ذات
الكثافة السكانية.

خفايا
تؤكد م� � �ص � ��ادر
س �ي��اس �ي��ة وإع�ل�ام��ي��ة أن
خلفية ك�لام وزي��ر سابق
ورئ�ي��س ح��زب حالي عن
شخصية أمنية ف��ي غير
محله ونتيجة ع��دم تلبية
كثير م��ن ال�خ��دم��ات التي
يطلبها من المؤسسة التي
ترأسها هذه الشخصية.
يدور ص ��راع قوي
داخ ��ل «ت �ي��ار المستقبل»
ّ
يترشح لرئاسة
حول من
الحكومة بعد الرئيس تمام
سالم ،وأن الرئيس سعد
الحريري أبدى امتعاضه
من هذه األجواء.
استغرب أحد النواب
تعاطي نواب «المستقبل»
غ � �ي� ��ر اإلي � � �ج� � ��اب� � ��ي ف��ي
موضوع مناقشة سلسلة
الرتب والرواتب.

لجنة بري تزور بكركي و بن�شعي وميقاتي

جل�سة حوارية باهتة تليها �أخرى في � 5آيار

ّ
القوي هدفنا
فرنجية :الرئي�س

�سليمان يف�شل في ا�ستهداف المقاومة ...وبري بالمر�صاد

الراعي مستقبالً اللجنة

بري وسالم وعون وميقاتي في القصر الجمهوري أمس

استكماال ً للجوالت والزيارات التي
تقوم بها للقيادات البرلمانية لبحث
موضوع االستحقاق الرئاسي ،زارت
لجنة ال��ت��واص��ل المنبثقة م��ن كتلة
التحرير والتنمية النيابية ،والتي
ضمت ال��ن��واب :ميشال موسى ،علي
عسيران وياسين جابر ،البطريرك
الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي في بكركي.
ونقل الوفد ال��ى ال��راع��ي «تحيات
الرئيس نبيه بري وتقديره لمساعي
البطريرك المتواصلة من أج��ل خلق
ال��م��ن��اخ��ات المالئمة ف��ي البلد عبر
ال��ت��واص��ل م��ع االط����راف ك��اف��ة « .ثم
ك��ان بحث في االستحقاق الرئاسي
وض��رورة انطالق آلية االنتخاب في
أقرب وقت إفساحا ً في المجال لبلورة
ص��ورة الرئيس العتيد وف��ي تحديد
اتجاه األمور .وأكد الراعي حرصه على
أن تجرى االنتخابات في موعدها،
وعلى اال يقع لبنان في الفراغ الرئاسي.
كما أثار الراعي مع الوفد موضوع
ق��ان��ون استعادة الجنسية ،وتمنى
ع��ل��ى ب���ري إدراج����ه ف��ي أول جلسة

للمجلس النيابي ،باإلضافة إلى قضية
النازحين السوريين في لبنان ،داعيا ً
إلى «التعاون بين األط��راف المعنية
كافة من أجل تأمين أماكن آمنة لهم
داخ��ل االراض��ي السورية كي يعودوا
إليها بكرامة ألن ال��ن��زوح ف��اق طاقة
لبنان على االستيعاب».

ميقاتي

ك��م��ا ال��ت��ق��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة
رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ال��س��اب��ق نجيب
م��ي��ق��ات��ي ال����ذي أك���د «أن األول��وي��ة
إلج����راء االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة في
موعدها ،ألن االلتزام باالستحقاقات
ال���دس���ت���وري���ة ت��ع��ب��ر ع���ن تمسكنا
بالديمقراطية وت���داول السلطات».
وت��م��ن��ى «ال��ت��وف��ي��ق ل��ل��رئ��ي��س ب��ري
ف����ي م���س���ع���اه م����ن أج�����ل ت��ح��دي��د
ال���م���س���ار ال�������ذي ي���وص���ل���ن���ا إل���ى
إج�����راء االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة».
من جهته ،أكد جابر أن الرئيس ميقاتي
على استعداد دائم أن يشارك في كل
العمليات الدستورية خصوصا ً في
انتخاب رئيس للجمهورية.

فرنجية

كما زارت اللجنة النيابية رئيس تيار
المردة النائب سليمان فرنجية الذي
أك��د «أن ه��دف األق��ط��اب المسيحيين
األرب��ع��ة ه��و الرئيس ال��ق��وي» ،الفتا
الى «أننا نتدارس كيفية وصول هذا
الرئيس ضمن المهلة الدستورية التي
ال تشكل فزاعة بالنسبة لنا .وشدّد على
«أننا متفقون مع رئيس مجلس النواب
نبيه بري في الشكل وفي المضمون».
أما جابر فأكد «أن وجهات النظر مع
ال��وزي��ر فرنجية متقاربة ،ال ب��ل هي
مواقف واحدة وسننقل وجهة نظره الى
الرئيس بري ،ونتمنى أن ننهي جولة
ال��زي��ارات قبل نهاية ه��ذا االسبوع»،
معلنا ً مواصلة اللقاءات حتى خالل
الجلسات البرلمانية التشريعية حيث
نغتنم ف��رص ال��ف��راغ بين الجلسات
لنقوم بزيارات أخرى كي ال نطيل أمد
هذه االستشارات».
وأك����د «أن ال��ج��م��ي��ع ي���ب���دون كل
االستعداد من أج��ل حضور الجلسة
وال��ك��ل يطلب بعض ال��وق��ت م��ن أجل
حسن التحضير وإنجاح الجلسة».

الت�شريع يعود �إلى المجل�س اليوم
تشهد ساحة النجمة اليوم جلسة
تشريعية أول��ى للمجلس النيابي
الممدّدة واليته والذي لم ينعقد منذ
التمديد لنفسه بسبب جدول األعمال.
وتنطلق عند العاشرة والنصف من
قبل الظهر الجلسات التشريعية
لحكومة الرئيس تمام سالم بعدما
فشل المجلس في عقدها على مدى
عشرة اشهر ،بفعل مقاطعة فريق
« 14آذار» للجلسات متذرعا ً بجدول
األعمال الفضفاض في ظل حكومة
تصريف األعمال.
وسينظر المجلس في جدول أعمال
من 70بندا ً أكثرها له عالقة بالمطالب
والقضايا الحياتية الملحة بدءًا من
بند بتثبيت عمال مؤسسة كهرباء
لبنان م���رورا ً بقانون اإلي��ج��ارات

الجديد وصوال إلى حماية النساء من
العنف األسري وغيرها من البنود.
وستستمر ال��ج��ل��س��ات ع��ل��ى م��دى
ثالثة أيام صباحا ً ومسا ًء وستبدأ
باألوراق الواردة التي تسمح للنواب
نقل شكاوى ومطالب ناخبيهم وأبناء
مناطقهم.

الحريري

وفي السياق ،أشار الرئيس سعد
ال��ح��ري��ري ف��ي تصريح أم��س إلى
«أن مشروع قانون مكافحة العنف
ض��د النساء مدرج ال��ي��وم للنقاش
ف��ي جلسة مجلس ال��ن��واب ،ومن
الطبيعي أنني س��أب��ذل ك��ل م��ا في
وسعي إلقراره ،ليس فقط ألنه أحيل
من قبل الحكومة التي ترأستها ،بل

ألن��ه يشكل نقلة نوعية حضارية
في تاريخ لبنان ،ويبدأ بإيفاء المرأة
اللبنانية حقها ،على أمل أن نستكمل
م��ا تبقى م��ن إج����راءات تشريعية
وقانونية إليفائها باقي حقوقها
وعلى رأسها حق إعطاء الجنسية
ألوالدها».

أبي رميا

وت���ق���دم ع��ض��و ت��ك��ت��ل التغيير
واالصالح النائب سيمون أبي رميا،
باقتراح قانون معجل مكرر يرمي
الى تعديل المادة  186من قانون
من قانون العقوبات ح��ول العنف
المنزلي الصادر بموجب المرسوم
اإلش��ت��راع��ي ال��رق��م  340ت��اري��خ
.1943/3/1

فشل رئيس الجمهورية العماد
ميشال سليمان ف��ي نهاية عهده
ف��ي جمع أق��ط��اب هيئة ال��ح��وار في
قاعة  22تشرين الثاني في القصر
الجمهوري ،بعدما تحول البحث
من االستفادة من ق��درات المقاومة
ضمن االستراتيجية الدفاعية ،إلى
التصويب عليها والسعي إلى نزع
سالحها.
وبناء على ذل��ك ،غ��اب أم��س عن
الحوار الذي التأم برئاسة سليمان،
كل من حزب الله ،الحزب السوري
القومي االجتماعي ،تيار المردة،
الحزب الديمقراطي اللبناني ،عن
قوى  8آذار ،وحزب القوات اللبنانية
عن قوى  14آذار ،العتبارها الحوار
غير مجد في غياب حزب الله.
وكان أول الواصلين الى الجلسة
النائب عن حزب الطاشناق هاغوب
بقرادونيان ،فالرئيس نجيب ميقاتي
والوزير السابق محمد الصفدي ،لتكر
سبحة الوافدين.
لقد وصفت جلسة الحوار ،التي
حضرها اربع َة عش َر مشاركا ً بينهم
رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه بري
رئيس تكتل التغيير واالصالح العماد
ميشال عون و رئيس جبهة النضال
ورئيس
النائب وليد جنبالط
الوطني
ُ
ُ
الحكومة ت��م��ام س�ل�ام ،بالباهتة،
وح��دّدت في ختام اجتماعها الذي
اس��ت��م��ر ألك��ث��ر م��ن ساعتين موعد
االجتماع المقبل في الخامس من
أيار.
وبحسب مصادر المتحاورين ،فقد
ب��ادر رئيس الجمهورية إلى عرض
تسجيل صوتي لمدة دقيقتين للنقاش
ال���ذي دار ف��ي جلسة  11ح��زي��ران
 2012إلعالن بعبدا ،ولإلجماع الذي
سجل حوله بعد االتفاق على عباراته
وفقراته .وهنا اعتبر رئيس المجلس
نبيه بري «أن ال داعي لهذا العرض،
وهو من باب لزوم ما ال يلزم» .ور ّد
رئيس الجمهورية موضحا ً ان هذا
التسجيل كان أعدّه ليعرضه وذلك
لتنقية الذاكرة حول اإلجماع الذي أق ّر
فيه اإلعالن سواء حضر رئيس كتلة
الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أم
غاب.

وع����رض س��ل��ي��م��ان ل��ل��ت��ط��ورات
التي حصلت منذ الجلسة األخيرة
لهيئة الحوار في  20أيلول ،2012
والعوائق التي أدت إلى تعليق أعمال
الهيئة ،غامزا ً من قناة حزب الله،
بالقول أن وظيفة سالحه قد تغيّرت
بعد دخوله الى سورية.
وأشار إلى «المخاطر والتحديات
المتزايدة والناتجة عن تفاقم مشكلة
النازحين السوريين وارتفاع وتيرة
األع��م��ال اإلره��اب��ي��ة وح���دة التوتر
المذهبي وعدم اإللتزام بما تم التوافق
عليه في مقررات هيئة الحوار الوطني
وال سيما إعالن بعبدا».
كما ن ّوه بإنشاء مجموعة الدعم
الدوليّة للبنان وما صدر عنها من
خالصات لدعم االستقرار في لبنان
وركائز االقتصاد الوطني وق��درات
القوات المسلّحة اللبنانيّة والجهد
القائم لمواجهة معضلة النازحين.
وأع����رب سليمان ع��ن ارت��ي��اح��ه
لتط ّور األوض��اع في مصر وتونس
باتجاه غلبة تيار االعتدال والتوافق
بين جميع م��ك� ّون��ات المجتمعات
ال��ع��رب � ّي��ة ع��ل��ى ق��اع��دة المواطنة
واحترام الحريّات األساسيّة.
في المقابل أسهب الرئيس بري
بالدفاع عن المقاومة وإنجازاتها
وتضحياتها ،وق��ال« :نحن كنا وما
زلنا ج���زءا ً منها» .وج��دد التأكيد
أن مشاركة ح��زب الله ف��ي القتال
بسورية ،كانت بهدف حماية لبنان.
َ
وتحدث عن عمليات تهريب سالح
م��ن أط���راف لبنانية أخ��رى سبقت
مشاركة الحزب.
وتخلل الجلسة مداخالت أبرزها
للرئيس ف��ؤاد السنيورة ال��ذي كرر
موقف تياره بضرورة خروج حزب
الله من الحرب الدائرة في سورية
وعودته إلى لبنان وضرورة االلتفاف
على استراتيجية وطنية تؤدي الى
حل قضية السالح وتأكيد مرجعية
الدولة في قرار السلم والحرب.
أما رئيس تكتل التغيير واالصالح
ال��ع��م��اد ميشال ع��ون ال���ذي حضر
استمرارا ً لنهج التواصل الذي كرسته
خلوة دي��ر القلعة ،فتناول كيفية
وض��ع االستراتيجيات الدفاعية،

متحدثا ً عن مبادىء معينة ال تقتصر
على الحاضر بل تشمل المستقبل.
ورأى ان العدو «االسرائيلي» هو
األساس في االستراتيجية الدفاعية.
وسأل« :هل الجيش قاد ٌر على القيام
بالمقاومة»؟
وق����دم رئ��ي��س ج��ب��ه��ة ال��ن��ض��ال
الوطني النائب وليد جنبالط مطالعة
حول تاريخ الحوار وأهمية ما حققه،
م��ش��ددا ً على ض���رورة المضي في
سياسة الحوار لح ّل كل المشاكل.
وفي بيان صادر عن المجتمعين،
رح���ب���ت ه��ي��ئ��ة ال���ح���وار ال��وط��ن��ي
ّ
ب��ـ«ت��ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة المصلحة
الوطنية الجامعة والتأكيد على
ض�����رورة ن��ج��اح��ه��ا ف���ي معالجة
ال��ت��ح��دي��ات وال��م��ش��اك��ل األساسية
التي تواجهها البالد وال سيما فرض
األم���ن وسلطة ال��ق��ان��ون والتهدئة
إلنجاز اإلستحقاقات الدستورية في
المهل المحددة وب��ص��ورة متوافقة
مع التقاليد الديمقراطية اللبنانية»،
وأشادت بما صدر من خالصات عن
مجموعة الدعم الدولية للبنان.
وأكدت هيئة الحوار «أن التهديدات
اإلسرائيلية المتمادية ضد لبنان
والممطالة في تنفيذ كامل مندرجات
القرار  1701وتزايد مخاطر اإلرهاب
والس��ي��م��ا ال��م��خ��اط��ر ال��ن��ات��ج��ة من
تداعيات األزم��ة السورية والسالح
المنتشر بصورة عشوائية بين أيدي
المواطنين والمقيمين ،تستوجب
التوافق على استراتيجية وطنية
للدفاع حصرا ً عن لبنان».
وأشار المجتمعون إلى «مناقشة
م��وض��وع اإلستراتيجية الوطنية
ل��ل��دف��اع ال س��ي��م��ا ب��اإلس��ت��ن��اد إل��ى
التصور اذي قدمه رئيس الجمهورية
إل��ى هيئة ال��ح��وار الوطني وال��ذي
اعتبرته الهيئة منطلقا ً للمناقشة»،
مؤكدين «أهمية تكريس نهج الحوار
وديناميته والتالقي بين اللبنانيين
والتمني على أفرقاء هيئة الحوار
كافة حضور الجلسة المقبلة وبذل
الجهود في سبيل ذلك».

(داالتي ونهرا)

بحث وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع السفير البريطاني طوم
فليتشر موضوع النازحين السوريين في لبنان .وأكد فليتشر أن المطلوب حل
سياسي في سورية للسماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم ،معربا ً عن القلق
بشأن تأمين المساعدات إليهم بعدما بلغ عددهم هذا األسبوع مليون نازح
مسجل.
كما استقبل وزير الخارجية مدير إدارة الشرق األوسط في البنك الدولي
فريد بالحاج الذي أشار إلى «أنه من المهم تفعيل الصندوق االئتماني المتعدد
األطراف الذي وضع لدى البنك الدولي والمضي قدما ً في إعطاء إمكان تمويل
بعض المشاريع التي لها اتصال مباشر مع األزمة السورية ،ومن ضمن ذلك
توفير المساعدات للدولة اللبنانية عبر مجموعة الدعم الدولية للبنان وتقدمت
دول عدة لتمويل هذا الصندوق منها فرنسا بمبلغ عشرة ماليين دوالر ،إضافة
إلى فنلندا والنروج والبنك الدولي الذي قدم  18مليون دوالر .وأمل عندما يدخل
الصندوق حيز التنفيذ في أن تكون المبالغ ارتفت.
ومن زوار قصر بسترس رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص االمتياز شارل
عربيد.

�شبطيني� :آن الأوان لتحزم الدولة �أمرها
أكدت وزيرة المهجرين أليس شبطيني أنه»آن األوان أن
تقوم الدولة بحزم أمرها حيال األوضاع األمنية الخطيرة
الداهمة ،وذلك من خالل الخطة األمنية التي أقرت والتي
رفعت الغطاء عن جميع المرتكبين والمخلين باألمن ،حيث
نأمل أن تكون خطة حازمة وعملية تلبي صرخة الناس
المطالبة باألمن واالستقرار ،تلك الصرخة التي ترجمتها
طرابلس من خالل المجتمع المدني فيها ،يوما ً رياضيا ً
مناهضا ً للعنف ومنطق الحرب واالنقسام».
وأم��ل��ت ف��ي بيان «أن تشق الخطة األمنية المقررة
لطرابلس والبقاع طريقها إلى التنفيذ في ظل األوضاع
التي لم تعد تطاق ،وأن يعي المواطنون أن مالذهم األول
واألخير هو الدولة وأجهزتها األمنية وعلى رأسها الجيش

اللبناني وقوى األمن الداخلي».
وق��ال��ت« :كلنا أم��ل ب��أن ي��ك��ون ال��م��واط��ن وم��ؤازرت��ه
للمؤسسات ال��ش��رع��ي��ة أس���اس ف��ي ه���ذا ال��م��ج��ال ألن
المؤسسات هي وحدها القادرة على بسط األمن وتفويت
الفرصة على جميع المتورطين والمصطادين بالماء العكر،
وتخليص الناس من الموت المجاني».
وك��ان��ت ال��وزي��رة شبطيني ع��رض��ت م��ع زواره���ا في
مكتبها في مبنى ال��وزارة قضايا تتعلق باستكمال عودة
المهجرين ،وفي هذا المجال التقت النائب السابق عبدالله
فرحات ونائب رئيس الصندوق المركزي للمهجرين حسن
البحصلي في حضور المدير للعام للوزارة أحمد محمود
والمستشار شوقي بورسالن.

جنبالط والمر يتحادثان على هامش الجلسة

(أكرم عبد الخالق)

