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حمليات �سيا�سية

�أنقرة تحجز مقعداً للمفاو�ضات
بالتدخل وبالبريد الأميركي
 روزانا ر ّمال
ف��ي توقيت متزامن م��ع ت�ق��دم الجيش ال �س��وري ف��ي محافظة
حلب ف��ي شكل الف��ت ،ونجاحه ف��ي استرجاع مناطق حساسة
تتعلق مباشرة بفصل المعابر التركية عن السورية في المحافظة،
ورسمه خريطة عسكرية سورية ،يبدو أنها مبرمجة ومشتركة
مع حلفاء سورية ،تتقدم أنقرة وواشنطن لتوقيع اتفاق تدريب
وتجهيز معارضين سوريين معتدلين في قلب األراضي التركية.
عسكرياً ،ال يبدو هذا االتفاق ،بعد أربع سنوات من أزمة دامية
استرجع فيها الجيش السوري أراضي أو مناطق كان قد خسرها،
خطوة سديدة أو قادرة على إحداث تغيير جذري في المعركة على
األرض السورية .فالمعلن عن االتفاق هو أنه سيهيئ  1500مقاتل
منهم  300يحتاج تأهيلهم إلى ستة أشهر ،وما سيجهز في هذه
المدة ،ال يمكن أن تقع القيادة العسكرية األميركية والتركية ،في
وهم قدرته على تغيير أي شيء في جبهة يتقاتل فيها عشرات
اآلالف من المقاتلين ،وتوضع لهذه الزمرة المحدودة مه ّمة مقاتلة
الفريقين ،كما ورد في البيان عن االتفاق ،هذا عدا عن كون التوقيت
أي تسليح
جاء متاخرا ً جداً ،إذا سلّمنا جدالً بأنّ تركيا بريئة من ّ
أو إمداد أو أي شكل من أشكال الدعم لإلرهابيين الذين يدخلون
سورية ،فالحكومة التركية ال ت��زال حتى الساعة تشكك في ك ّل
ما ُيحكى عن تقارير عسكرية ومعلومات مباشرة حول عالقتها
بتسليح إرهابيين من تنظيم «داعش» أو «جبهة النصرة» ،إال أنها ال
تنفي أبدا ً مساعدة من تس ّميهم «معارضين» و»ثواراً» مثل «الجيش
الحر» وغيره باإليواء والدعم اللوجستي وفتح المعابر من وإلى
سورية.
عسكريا ً أيضاً ،إذا اعتمدنا الفرضية البديلة التي تقول إنّ االتفاق
هو لتغطية تدخل عسكري تركي مباشر ،ال يبدو أنّ القوات التركية
الخاصة التي نقلت آخ��ر التقارير االستخبارية دخولها منطقة
القتال في حلب مباشرة إلنقاذ وضع المعارضة المسلحة ،قادرة
على الغوص جديا ً في دم��اء قد تكلف الحكومة التركية ضريبة
باهظة داخلياً ،إذا وقع في صفوفها خسائر بشرية كثيرة .لهذا
فمن غير المنطقي أن يطول نفس هذه القوات لتستكمل المعركة
الطويلة هناك ،والتي ال يدفع الدماء فيها غالبا ً إال أصحاب األرض،
فكيف الحال في ظ ّل أجواء داخلية متشنّجة في تركيا التي تتع ّرض
لتفجيرات متتالية من مجهولين في مدن رئيسية ،أو أعمال شغب
أو احتجاجات ال تجعل الحكومة التركية مطمئنة.
وما يؤكد ذلك هو التدخل التركي لنقل قبر سليمان شاه ،الذي
سبق أن أعلنت الحكومة التركية إرسال أربعين جنديا ً لحراسته
فهو رم��ز يعني األت ��راك ألن��ه قبر ج � ّد مؤسس ال��دول��ة العثمانية
السلطان عثمان األول ،وتفضل حكومة تركيا لغة الرسائل على
التو ّرط ،فالقوة التي دخلت وخرجت سريعاً ،كشفت أوالً الحرص
على مراعاة شعرة رفيعة من العالقات مع الحكومة السورية،
فأبلغت القنصلية السورية في اسطنبول بالعملية ،لكنها لم تنتظر
الر ّد السوري بالموافقة ،لتلعب اللعبة المزدوجة فتبلغ وال تنتظر
موافقة ،وفي المقابل تنسحب سريعاً .واأله ّم أنّ منطقة الضريح
هي تحت سيطرة «داع��ش» ،وهذا ما يدفع إلى التساؤل :لماذا لم
تضع «داعش» الجنود األتراك ضمن جدول أهدافها ،ولماذا قبلت
تحييد الضريح بعدما استهدفت بالتدمير ك ّل األضرحة والمقامات
والمساجد والكنائس؟
ه��ذا ما يوضح حجم العالقة التركية ب�ـ»داع��ش» في ك� ّل أوجه
العملية ،وص��والً إل��ى دخ��ول وخ��روج ق��وة من عشرات الدبابات
والمد ّرعات ومئات الجنود ،في مناطق نفوذ «داعش» من دون أن
أي تصادم ،وهو ما يبدو مستحيالً من الزاوية العسكرية من
يقع ّ
دون التنسيق مع قيادة عمليات «داعش».
إذاً ...ك ّل ما يجري على الضفة التركية ُي��دار بطريقة الرموز
والرسائل ،وليس بطريقة التو ّرط الميداني ،واشنطن تمنح أنقرة
دوراً ،وال تحول العالقة التركية بـ»داعش» دون ذلك ،لهذا يبدو
اإلع�ل�ان ع��ن ت��دري��ب مسلحين سوريين بموافقة مشتركة بين
الواليات المتحدة وتركيا ،كتوقيع أميركي رسمي على حجز مقعد
لتركيا على مائدة التفاوض حول سورية.
هي رسالة سياسية إلى النظام السوري ،ال تمت إلى مكافحة
بأي صلة ،فاإلعالن عن الخطوة مصحوب
«داع��ش» أو اإلره��اب ّ
بأمل من أنقرة التي تعارض الدولة السورية ،أن ت��د ّرب فصائل
المعارضة «المعتدلة» «لمقاتلة النظام السوري والمتطرفين في
«داع��ش» على ح ّد س��واء» ،والذين يسيطرون على مناطق واسعة
من األراضي في العراق وسورية حتى الحدود التركية.
هذا االتفاق ليس سوى رسالة مباشرة إلى الرئيس السوري
بشار األس��د ب��أنّ ان�ق��رة وواشنطن مستعدّتان لقتال نظامه أو
الحشد ضدّه مجدّدا ً في حلب ،ولو تناقض األمر مع ما يدعو إليه
يجسد في شكل أو
المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا ،والذي
ّ
آخر الموقف األميركي.
تحاول واشنطن تأمين مقعد لتركيا في المفاوضات ،وليس أمل
أنقرة في قتال األس��د سوى ذريعة إلدخ��ال مسلحين يفرضون
توازنا ً ما على األرض لكي تتمكن من االحتفاظ بما يم ّكنها من
اإلم�س��اك بمصير األزم��ة السورية ،واأله � ّم أنّ ك� ّل ه��ذا التدريب
بصلة ،وال يمكن أن يشكل
«المتأخر» ال يمت إلى مكافحة اإلرهاب َ
قوة حقيقية تغيّر المعادالت ال في وجه الجيش السوري وال في
وجه «داعش» ،فكيف في وجهيهما معاً ،في حين لم ينجح التحالف
ال��دول��ي بمجموع  60دول��ة ،حسب تقرير لشبكة «س��ي أن أن»
أي تقدم أو إثبات رغبة أميركية
األميركية ،حتى الساعة في إحداث ّ
جدية في قتال «داعش»؟
واشنطن تسلك طريق الح ّل السياسي ،لكنها تسعى إلى تحميله
أدوارا ً لحلفائها ،وها هي تؤ ّمن لتركيا مكانا ً في المعادالت الجديدة،
وليس التدريب المشترك إال تغطية لمضمون رسالة مباشرة إلى
األسد ،كما هي الرسائل المتتالية.

ن�شاطات
استقبل رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة،
في مكتبه في بلس ،سفير األردن نبيل مصاروه ،وبحث معه في األوضاع
العامة والعالقات الثنائية.
 يستضيف «حوار االثنين» وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس
إللقاء محاضرة بعنوان «النازحون السوريون في لبنان» ،يتحدث فيها
عن ك ّل ما يتعلق بهم ،عند الخامسة من عصر غد الثلثاء في  24شباط ،في
مركز توفيق طبارة  -الصنائع.
 استقبل المدير العام ألمن الدولة اللواء جورج قرعة ،سفيرة السالم
والشؤون اإلنسانية ندى بهيج قليط ،رئيس حركة لبنان الشباب وديع
حنا ورئيس بلدية عين الجديدة إيلي متى ،وبحث معهم في األوضاع
األمنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية.
وسلمت السفيرة قليط قرعة درعا ً تقديرية لمواقفه األمنية والوطنية.

السنيورة مستقبالً سفير األردن

(داالتي ونهرا)
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عندما يتعملق الأقزام ...قطر تكا�سر م�صر!
 د .تركي صقر
ال نكاد نصدق ما نسمع أنّ قطر ،أو باألحرى دولة قناة
الجزيرة وصل بها االنتفاخ إلى ح ّد مكاسرة مصر ،على
المكشوف وعلى عينك يا تاجر .فبعد أن كانت وراء ذبح
 21عامالً مصريا ً قبطيا ً في ليبيا بسكاكين «داعش» وبعد
مالسنة في جامعة عربان األنظمة العربية في القاهرة،
ب�ي��ن م �ن��دوب م�ص��ر وال �م �ن��دوب ال �ق �ط��ري ،س��ان��د مجلس
ال�ت�ع��اون الخليجي قطر ف��ي بيان إدان��ة لمصر ف��ي شكل
وقح ومفضوح وفتح النار على مصر .لماذا؟ من أجل أن
تواصل تركيا وقطر إرسال طائراتهما وسفنهما لتحويل
ليبيا إلى جيوش إرهابية ،إلنهاك الجيش المصري غربا ً
على الحدود مع ليبيا بالتوازي مع إنهاكه واستنزافه شرقا ً
في سيناء ،تمهيدا ً لعودة «اإلخوان المسلمين» إلى السلطة
في مصر بعد السقوط المد ّوي لمرسي ونظامه اإلخواني
الفاشل.
نقول ال نكاد نصدق ما نسمع أنّ مشيخة الفساد واإلفساد
في قطر ،ليس من منطلق الحجم السكاني والجغرافي،
وإنما من منطلق االنحطاط السياسي واألخالقي والدور
الخياني المكشوف لنظامها ،تستمر بإصرار على التطاول
على مصر األهرام ،مصر أحمد عرابي ومكرم عبيد وسعد
زغلول وجمال عبد الناصر ،مصر كبرى البلدان العربية،
مصر الحضارة والتاريخ واألزهر الشريف والمركز الرائد
للغة العرب وقوميتهم ،فيتعملق أمراؤها األقزام سنة بعد
سنة من الربيع العربي المز ّيف على مصر والمصريين
مسخرين ثرواتهم الطائلة الفاسدة لكسر إرادة الشعب
المصري وتركيب نظام إخواني جديد يضع مصر تحت

الوصاية «اإلسرائيلية» ـ األميركية ،من دون أن تقوم لها
قائمة إلى أن يقضي الله أمرا ً كان مفعوالً.
في بيان مجلس التعاون الخليجي الطافح بالحقد ض ّد
مصر وشعبها وجيشها ،ما يشير إلى أنه ممنوع على أهل
مصر أن يتأوهوا على دماء أشقائهم العمال في ليبيا التي
صبغت باألحمر القاني مياه الشواطئ الليبية ،وممنوع
عليهم طلب وق��ف تسليح ال�ع�ص��اب��ات اإلره��اب �ي��ة ومنها
عصابات «اإلخوان المسلمين» التي تهدّد الحدود المصرية
من جهة ليبيا ،وممنوع على خارجيتهم الطلب من مجلس
األمن الدولي وقف تسليح العصابات اإلرهابية في ليبيا،
وال�م�ق�ص��ود ت��رك�ي��ا وق �ط��ر ،وم�م�ن��وع أي �ض �ا ً وق��ف نزيف
ال��دم الليبي وتدمير الدولة الليبية ألنّ في ذلك معارضة
لمخطط الصهيوني برنارد ليفي وأسياد أنظمة الخليج في
واشنطن وتل أبيب ،والقاضي بتخريب البلدان العربية بلدا ً
بلدا ً وتدمير الجيوش العربية المعادية للكيان الصهيوني
جيشا ً جيشاً.
ح��اول��ت ال�س�ع��ودي��ة ،م ��رات ع��دي��دة ،إج ��راء مصالحة
بين مصر وقطر أي��ام الملك عبد الله ولكن بقيت نيران
ال �خ�لاف ت�ح��ت ال��رم��اد ،ألنّ ق�ط��ر ل��م ت�ت��وق��ف لحظة عن
مساندة اإلره��اب االخواني المنتشر على مساحة مصر
من الجنوب إلى الشمال ،وصوالً إلى سيناء التي تح ّولت
إل��ى ب��ؤرة استنزاف للجيش المصري بمساندة تركية
وقطرية ورعاية «إسرائيلية» فاضحة بالمال والسالح
وال �م��رت��زق��ة وب ��إع�ل�ام ق �ط��ر ال �م �س �م��وم م��ن خ�ل�ال قناة
الجزيرة الصهيونية.
واليوم في عهد الملك سلمان ،لن تصلح األح��وال بين
مصر وقطر ولن تكون على ما يرام وإن حصل «تبويس
لحى» موقتاً ،فلن تصمد أية مصالحة ألنّ الحكم السعودي

والملك سلمان شخصيا ً ال يخفي تأييده لقطر وعمالتها
ودورها في خدمة المشروع الصهيو ـ أميركي إلى جانبه،
وهو مع قطر في عملقتها على مصر ألنّ في ذلك عملقة
ألنظمة الخليج والنظام السعودي في شكل خاص على ك ّل
العرب والتحكم بالمستقبل العربي على طول الخط ،وهذا
ما أكده بيان مجلس التعاون الخليجي عندما ناصر قطر
ألول مرة ودان اتهام مصر لها بدعم اإلرهاب.
ه��ل تقبل ال �ق �ي��ادة ال�م�ص��ري��ة ب��زع��ام��ة السيسي بيان
اإلدان ��ة اإله��ان��ة م��ن مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي؟ ب��ل هل
ت��رض��ى ب��اس�ت�م��رار عملقة ال �ق��زم ال�ق�ط��ري ع �ل��ى مصر
وقامتها العالية؟ وهل يبتلع نظام السيسي الدوس على
ك��رام��ة مصر لقاء حفنة م��ن دوالرات المنح واإلعانات
الخليجية؟ إلى متى سيبقى النظام المصري تحت إبط
ح�ك��ام السعودية والخليج ،بحيث ي�ج��ري ت��وري�ط��ه في
سياسات ومواقف عكس إرادة الشعب المصري القومية
والعروبية؟ إل��ى متى تتجاهل القيادة المصرية أنّ اليد
التي تحرك اإلج��رام اإلرهابي في سورية والعراق هي
نفسها ال�ت��ي تحركها ف��ي مصر وح��ول�ه��ا وأن��ه ال يمكن
الحياد في هذا أبداً؟
ق��د ال ن�ن�ت�ظ��ر أن ي �ش��ق ال �ن �ظ��ام ال �م �ص��ري ،برئاسة
ال �س �ي �س��ي ،ع �ص��ا ال �ط��اع��ة وي��خ��رج م��ن دائ � ��رة التأثير
السعودي الخليجي بسرعة وسهولة ويراجع حساباته
ويعود عن عالقاته ،نظرا ً إل��ى حجم االرتهانات المالية
الكبيرة في هذه الدائرة ،لكن ماذا بعد أن وصلت سكاكين
«داع��ش» إلى رقاب المصريين من ليبيا إلى سيناء وهي
سكاكين ال �م��ال ال�ق�ط��ري وال�ع�ق�ي��دة ال�س�ع��ودي��ة والهوى
األميركي ـ «اإلسرائيلي» ـ التركي؟ إنها أسئلة ملحة برسم
نظام السيسي ال تحتمل تأجيل اإلجابة عنها.

لوحظ أنّ وزيرا ً حزبيا ً
شارك قبل أيام في
لقاء وزاري ُعقد في
دارة مرجع رئاسي
سابق ،قال كالما ً
مغايرا ً لألجواء التي
ع ّممها وزراء آخرون
عن أهداف االجتماع
ونتائجه!
أشار نائب سابق إلى
أنّ تنافسا ً كبيرا ً يحتدم
هذه األيام بين مرجعين
حكوميّين سابقين،
خصوصا ً في النواحي
الخدماتية ،وذلك
في إطار محاولة كلّ
منهما استمالة القواعد
الشعبية في إحدى
المدن الساحلية الكبيرة.

ت�سلم جائزة «جمعية وحدة ال�شعوب الأرثوذك�سية» في مو�سكو

الهيئات االقت�صادية نوهت بجهوده من �أجل �إنهاء ال�شغور

يازجي :الم�سيحية الم�شرقية ت�أبى
�أن تغادر �أر�ضها مهما ع�صفت رياح الظالم

الحريري :حوارنا مع «حزب اهلل»
هو لتوفير اال�ستقرار و�إنعا�ش االقت�صاد

كيريل وألكسييف يسلمان الجائزة ليازجي

الحريري مجتمعا ً إلى وفد الهيئات االقتصادية

في إطار زيارته الكنسية إلى روسيا ،تسلم بطريرك
أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس يوحنا العاشر
يازجي جائزة «جمعية وحدة الشعوب األرثوذكسية»
التي تمنح في صورة دورية سنويا ً لتكريم رؤساء الدول
والحكومات والشخصيات العامة الكبيرة ،على إسهاماتهم
في تدعيم وحدة الشعوب األرثوذكسية وترسيخ القيم
المسيحية في الحياة العامة ،مساء الجمعة في القاعة
الكبرى لكنيسة المخلص في موسكو ،بمشاركة بطريرك
موسكو وك ّل روسيا كيريل.
وبعد تسلمه الجائزة من رئيس الجمعية فاليري
ألكسييف ،قال يازجي« :اسمحوا لي أن أق��ول :وضعتم
على صدري وسام تقدير ،وأنا ب��دوري اآلن أضعه على
صدر أخوينا مطراني حلب بولس يازجي ويوحنا ابراهيم
المخطوفين منذ ما يقارب العامين وسط صمت مريب
ومعيب .هذ التقدير أضعه على جبين كنيسة أنطاكية
المعذبة ،على جبين ابنة الديار البارة المغروسة فيها
ِق��دم التاريخ بعينه ،المغروسة هناك بقوة ال تنيخها
عواصف الزمن الحاضر .نحن في أنطاكية مزروعون في
سورية ولبنان والعراق وفي ك ّل بقعة من المشرق .أضع
هذا التقدير على جبين األم الثكلى وعلى قبور الشهداء
ال��ذي��ن يدفعون ثمنا ً باهظا ً لزيف تسميات ولتطرف
إيديولوجيات».
وأض��اف« :ك��أنّ قدر هذا المشرق أن يكون منخالً لك ّل
إيديولوجيات الدنيا .وكأنّ قدر إنسانه أن يكون مجرد
سلعة رخيصة أم��ام سوق السالح وأم��ام ك ّل من يركب
حصان الشعارات المعسولة وينظر في س��وق حقوق
اإلنسان ،في حين أنّ حقوق اإلنسان عنده تقف أمام روابي
فلسطين وال تلجها وهذه الحقوق ال تعرف سبيلها إلى
قضية مطراني حلب ،وال إلى تدمير أوابد العيش الواحد وال
إلى مشرق يستباح سالمه بتفجيرات وإرهاب في سورية

وال إلى لبنان يخطف عسكره وال إلى عراق يذوق إنسانه
مرارة التكفير األعمى».
وتابع يازجي« :أبعث من هنا بالتحية إل��ى فخامة
الرئيس فالديمير بوتين ومساعديه في الحكم وأعول كثيرا ً
على الدور الروسي في الدفع باتجاه الحوار والح ّل السلمي
السياسي في سورية وترسيخ أسس ودعائم االستقرار في
لبنان وفي ك ّل منطقة الشرق األوسط ،كما أعول عليه أيضا ً
في الضغط من أجل اإلطالق الفوري ألخوينا مطراني حلب
يوحنا ابراهيم وبولس يازجي المختطفين منذ عامين
وسط صمت دولي معيب .نحن هنا لنطلق صرخة سال ٍم
من أجل سالم ك ّل العالم ونقول إنّ رنة المعول الذي يبني
هي أقدر من قعقعة الحروب في ك ّل بقع ٍة من هذه البسيطة.
نطلق صرخة سال ٍم من أجل الشرق األوسط بك ّل بقاعه ومن
أجل سورية بالتحديد .سورية التي تاقت إلى أيام سالمها
والتي سئمت لغة اإلرهاب والتكفير والخطف والحصار
االقتصادي الخانق الذي تأذى منه ك ّل سوري .نحن هنا
لنصلي من أجل لبنان واستقرار لبنان ال��ذي دفع ثمن
العنف ويدفع إلى اآلن ويقاسي العنف والخطف المدان
وف��راغ المؤسسة الدستورية األول��ى .كما نرفع الصوت
أيضا ً من أجل السالم في أوكرانيا ومن أجل أن يديم الله
رحمته على روسيا».
ولفت إلى «أنّ المسيحية المشرقية المضطهدة مع ك ّل
صوت اعتدا ٍل في هذا المشرق تتوق إلى أيام سالمها ،وهي
تقاسي مع غيرها تهجير األبناء والخطف واإلرهاب وتجهد
مع الكثيرين وتأبى أن تغادر أرضها التي هي هويتها
وذلك مهما عصفت رياح الظالم وهاجت أمواج المصالح.
والمسيحية في ديارنا هي أحوج ما تكون في هذه الظروف
إلى ترجمة ملموس ٍة لك ّل دعم معنوي مساعدة فعلية
ومشاريع ومؤسساتٍ تساهم في تثبيت المسيحيين في
أرضهم».

�سليمان من ال�شارقة :الالمركزية تتيح
االت�صال الل�صيق بال�شعب وحاجاته و�آرائه
أك���د ال��رئ��ي��س ال��ع��م��اد ميشال
سليمان «أنّ تنامي نزعة اإلره��اب
والتطرف وإلغاء اآلخر وقتله ،والتي
قوبلت باالنعزال والتقوقع ورفض
اآلخ���ر ،م��ا ه��و إال ان��ع��ك��اس سيىء
لدفق األنباء والمعلومات واإلعالم»،
م��ع��ت��ب��را ً «أنّ ت��ح��ق��ي��ق االت��ص��ال
ال��ن��اج��ح وال��م��ف��ي��د ب��ي��ن الحكومة
وال��ش��ع��ب ال ي��ج��د س��ب��ي�لاً إال عبر
ممارسة مميزة عصرية تعتمد على
الالمركزية».
وف��ي كلمة ألقاها خ�لال افتتاح
«ال��م��ن��ت��دى ال���دول���ي ل�لات��ص��االت
الحكومي  »2015في الشارقة في
اإلم���ارات ،قال سليمان« :إنّ تطور
المجتمع الناتج من التقدم العلمي،
وبخاصة ف��ي مجالي تكنولوجيا
المعلومات وتقنيات االتصال ،أثر
في شكل فعال على أسلوب حياة
األف��راد وذهنياتهم وتصنيف القيم
ل��دي��ه��م .فالمجتمع المعاصر هو
مجتمع استهالكي معولم ،تطورت

فيه روح االن��ت��ق��اد ،وتنامت كذلك
الحاجة إلى فهم األمور والمعضالت.
كما أنّ نزعة االنتقاد ه��ذه ،غالبا ً
م��ا تنقلب إل��ى روح عدائية تجاه
الحكومات والقادة والسلطة .وفيما
أصبح التسلط مرفوضاً ،فالتهاون
وقلة االكتراث والديماغوجية ،باتت
مرفوضة في شكل أكبر».
وأض��اف« :دخل اإلع�لام المباشر
وغير المباشر ،إل��ى عقول البشر
وبيوتهم .دخ��ل إل��ى أماكن العمل،
إل��ى الحقل والمصنع والمؤسسة،
دخ���ل إل���ى الثكنة وح��ف��ر الجنود
وال��خ��ن��ادق ،وأص��ب��ح ال��ف��رد يسمع
وي��رى المسؤولين يتوجهون إليه
مباشرة .لم يعد هناك دور للوسيط،
كي يطلع الناس على مجريات األمور
والمستجدات ،وأصبح الفرد مجبرا ً
على اتخاذ موقف معين بين طرفي
نزاع ،حتى من دون معرفة أي طرف
منهما .وم��ا تنامي نزعة اإلره��اب
وال��ت��ط��رف وإل���غ���اء اآلخ����ر وقتله

والتي قوبلت باالنعزال والتقوقع
ورف��ض اآلخ��ر ،إال انعكاس سيىء
لهذا الدفق من األنباء والمعلومات
واإلع�لام .هذا التحول في السلوك
ال��ع��ام ،ف���رض ت��غ��ي��را ً ف��ي طبيعة
العالقات بين الشريكين ،الحكومة
والجمهور ،ورسم أسلوبا ً مميزا ً في
ممارسة الحكم أو الحكومة ،يعتمد
في شكل أساسي على االتصال بين
الشريكين».
ورأى سليمان «أنّ تحقيق االتصال
ال��ن��اج��ح وال��م��ف��ي��د ب��ي��ن الحكومة
وال��ش��ع��ب ،ال ي��ج��د س��ب��ي�لاً إال عبر
ممارسة مميزة عصرية تعتمد على
الالمركزية ،المشاركة واالتصال».
وق��ال« :المركزية في الحكم ترهق
الحكومات وال��ق��ي��ادات ،وتبعدهم
عن ال��واق��ع ال��ذي يعيشه الشعب،
وبالتالي عن تكوين رؤي��ة شاملة
ل�لأه��داف ،فيما تتيح الالمركزية،
االتصال اللصيق بالشعب وحاجاته
وآرائه».

استقبل الرئيس سعد الحريري
ف��ي «ب��ي��ت ال��وس��ط» وف��د الهيئات
االقتصادية برئاسة الوزير السابق
عدنان القصار ،ال��ذي هنأه بسالمة
ال��ع��ودة م��ن ال��خ��ارج ،وك��ان عرض
للملفات العامة في البالد ،وال سيما ما
يتصل بالوضعين األمني والسياسي
وتأثيرهما على الواقع االقتصادي
والنشاط التجاري والسياحي.
واعتبر القصار أنّ تأكيد الحريري
ال��ت��زام��ه م��ب��دأ ال���ح���وار م��ن خ�لال
الخطاب الذي ألقاه في ذكرى اغتيال
وال��ده الرئيس رفيق الحريري في
«بيال»« ،أم��ر في غاية األهمية ألنّ
البالد تحتاج في هذه الظروف إلى
التواصل وال��ح��وار واالن��ف��ت��اح بين
جميع المكونات السياسية لتحصين
ساحتنا الداخلية».
وت���ح���دث ع���ن «دع����م ال��ه��ي��ئ��ات
االقتصادية للحوار القائم بين «تيار
المستقبل» و»ح���زب ال��ل��ه» ،وبين
«التيار الوطني ال��ح��ر» و»ال��ق��وات
اللبنانية» ،آم�لاً «أن ينسحب هذا
ال��ت��واص��ل ع��ل��ى مختلف األط���راف
في لبنان ،وذل��ك من أج��ل التصدي
للتحديات والمخاطر األمنية التي
تواجه لبنان ،من العدو اإلسرائيلي

(داالتي ونهرا)

من جهة ومن الجماعات اإلرهابية من
جهة أخرى ،وهو ما يتطلب ،بالتأكيد،
االب��ت��ع��اد ع��ن المناكفات ال��ت��ي قد
يستغلها أعداء لبنان لنشر الفوضى
وتعميم الفتنة».
القصار «بالجهود الحاصلة
ونوه
ّ
من أجل إنهاء الشغور الحاصل في
موقع الرئاسة األولى» ،وقال« :تلقفنا
بكثير م��ن اإليجابية ال��ل��ق��اء ال��ذي
جمعكم مع العماد ميشال عون ،على
أن تؤدي هذه اللقاءات والمساعي إلى
التوافق على االس��م العتيد لرئاسة
الجمهورية ،وخصوصا ً أنّ البالد ال
يمكن أن تبقى من دون رأس ،لما لذلك
من انعكاس سلبي مستمر على عمل
المؤسسات الدستورية ،وال سيما
مجلسي ال��ن��واب وال����وزراء اللذين
يسيطر الشلل على عملهما».
وقال الحريري ،من جهته« :نحن
نولي الوضع االقتصادي اهتمامنا
ق��در اإلم��ك��ان ،ولكن هناك تحديات
كبيرة اجتماعية واقتصادية يم ّر بها
البلد ،وأنا أقدر الوضع الذي تمرون
به والصعوبات التي تواجهونها،
وهناك ض��رورة لوضع حلول لهذه
المواضيع ،لكنّ الوضع السياسي
ف��ي المنطقة يطغى على حياتنا

االقتصادية ،وهناك أيضا ً تحديات
ج���دي���دة ،وح��ي��ن ك��ن��ا ف��ي ال��ح��ك��م،
قدمنا حلوال ً كثيرة ووضعنا خططا ً
ودراس��ات لتسهيل حياة المواطن،
ول��ك��ن م��ع األس���ف ه���ذه األم����ور لم
تطبق ،وأهمها قانون الشراكة بين
القطاعين ال��خ��اص وال��ع��ام ،وقمنا
ب��ورش عمل ع��دي��دة لتسهيل بيئة
األعمال في لبنان ،لكنّ ه��ذا العمل
يجب أن يستكمل .أنا أقدر النشاط
الذي تقومون به وأقدر أنكم في نهاية
المطاف العمود الفقري القتصاد البلد
والمحرك لالقتصاد اللبناني».
وأض��اف« :إذا كنتم متعافين فإنّ
االقتصاد اللبناني يكون معافى.
وم��ا ن��ق��وم ب��ه ح��ال��ي�ا ً م��ن تحركات
وات��ص��االت ،والحوار مع حزب الله
هو لتوفير الح ّد األدنى من مقومات
االستقرار األمني والسياسي ،من أجل
إنعاش االقتصاد وتحسين مستوى
عيش الناس».
وت��وج��ه إل��ى ال��وف��د ق��ائ�لاً« :نحن
نشعر معكم بخطورة الوضع على
االقتصاد ،ونأمل أن تثمر االتصاالت
لكي ت��ع��اود الحكومة اجتماعاتها
لتحريك كثير من المطالب والملفات
العالقة ،التي تهم المواطنين».

التقى الم�س�ؤولين و�أبناء الجالية في كوبا والمك�سيك

با�سيل :لبنان في طليعة الدول
التي تحارب الأيديولوجيات المتطرفة
استهل وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل
جولته على دول أميركا الالتينية ،بزيارة كوبا حيث
التقى نظيره برونو رودريغز باريا ،ووقع معه اتفاقية
التعاون والمشاورات السياسية بين وزارت��ي خارجية
لبنان وكوبا .وسبق توقيع االتفاقية جلسة محادثات
بين الجانبين اللبناني والكوبي استهلها باريا بشكر
نظيره اللبناني على زيارته كوبا ،مؤكدا ً تضامن بالده
مع لبنان وتأييده لسيادته واستقالله وض��رورة إنهاء
االنتهاكات «اإلسرائيلية».
ث��م التقى باسيل ن��ائ��ب الرئيس الكوبي ري��ك��اردو
كبريزاس رويز ،وت ّم االتفاق على التنسيق بين السلطات
اللبنانية والكوبية ،عبر الوسائل الديبلوماسية ،لتعزيز
التعاون والتكامل في مختلف المجاالت ،على أن يتم
تشكيل لجنة لمتابعة االق��ت��راح��ات ووضعها موضع
التنفيذ.
كما اجتمع إلى السفير البابوي المونسنيور برونو
موسارو ،وبحث معه في الدور الذي يقوم به الفاتيكان في
الدفاع عن األقليات في العالم ،وخصوصا ً بعد المساعي
التي قام بها من أجل رفع الحصار عن كوبا.
من جهة أخ��رى ،حاضر وزي��ر الخارجية في المعهد
العالي للعالقات الدولية راوول رووا غارسيا ،حول
«مشاركة النموذج اللبناني في الشؤون العالمية الحالية:

تعزيز الحوار والمحافظة على االستقرار العالمي» ،حيث
لفت إلى «أنّ منطقة الشرق األوسط هي عرضة للكثير
من األح��داث المزعزعة الستقرارها والتي تهدّد األمن
والسالم الدوليين» ،مؤكدا ً «أنّ لبنان في طليعة الدول
التي تحارب األيديولوجيات المتطرفة لداعش والنصرة،
والجيش اللبناني يواجه بشجاعة كبيرة تلك المجموعات
المسؤولة عن جرائم ض ّد اإلنسانية ،ويجب عدم توفير أي
جهد من أجل سوق هؤالء المعتدين إلى العدالة».
المحطة الثانية لباسيل كانت المكسيك ،حيث كان
في استقباله في مطار مكسيكو المديرة العامة ألفريقيا
والشرق االوسط في وزراة الخارجية المكسيكية السفيرة
ماريا دي كارمن أونياتي والسفير اللبناني هشام حمدان
والقنصل رودي القزي وطاقم السفارة.
وفي لقاء مع الجالية اللبنانية في النادي اللبناني ،رأى
باسيل «أنّ رسالة التسامح التي يحملها اللبنانيون بين
البشر ،إذا ما تخلوا عنها ،سيكون البديل داعش واإلرهاب
الذي نراه ،ونحن في لبنان من يحارب اإلرهاب ،ومن دون
لبنان سيحتل اإلرهاب ك ّل العالم».
�ص الكاتب
وزار باسيل متحف «سوميا» ال��ذي خ� ّ
والفيلسوف وال��رس��ام اللبناني جبران خليل جبران
بجناح يضم مخطوطات ولوحات وبعض المقتنيات
الخاصة به.

