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على الحكومة ت�أمين كل متطلبات الجي�ش المادية والمعنوية لحماية لبنان
ال يمكن الق�ضاء على «داع�ش» من دون �سورية و�إيران ورو�سيا

9

عقدت الجلسة األولى لمجلس الوزراء أمس بعد القطيعة التي دامت أسبوعين،
فيما تتجه األنظار إلى إنجاز االستحقاق الرئاسي الذي ال تبدو مؤشراته واضحة
حتى اآلن ،هذان الملفان شكال محور اهتمام وسائل اإلعالم المحلية في برامجها
السياسية أمس.
وفي هذا السياق أكد وزير الثقافة المحامي ريمون عريجي ان التوافق في مجلس
الوزراء ال يعني االجماع وانه ليس في إمكان وزير أو وزيرين التعطيل السباب
شخصية او اعتباطية ،مشددا ً على أن اإلجماع كان في األصل هو االجماع االيجابي
لكن الممارسة كشفت خلالً معينا ً ما ادى الى االزمة التي مررنا بها.
وعلق وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس على األجواء التي سادت اجتماع
مجلس الوزراء ،معتبرا ً أن جميع الوزراء أيدوا رئيس الحكومة في ضرورة عدم
التعطيل» ،مؤكدا ً أن سالم سيستخدم صالحياته الدارة المجلس وحصر مدة
الجلسات لالختصار وتفادي الجداالت العقيمة.
وأكد النائب ناجي غاريوس أن السبب في عدم إجراء اإلستحقاق الرئاسي
هو إضعاف موقع رئيس الجمهورية والتالعب بصالحياته ،معتبرا ً أن من حق
المسيحيين كما الطوائف االخرى أن يأتي األكثر تمثيالً رئيسا ً للجمهورية.
الرهان االميركي على التحالف الدولي و«قوات معتدلة» في سورية لمواجهة
تنظيم «داعش» كان مدار بحث ونقاش على شاشات القنوات الفضائية ،فأكد
رئيس أركان الجيش التشيكي الجنرال بيتر بافل أنه ال يمكن القضاء على «داعش»
اإلرهابي من دون إشراك سورية وإيران وروسيا في الحرب ضده ،مشددا ً على ان
هذه الدول يجب أن تكون موجودة على طاولة النقاش حين يبدأ الحديث عن كيفية
معالجة المخاطر التي يشكلها هذا التنظيم في شك ٍل ناجح.
ورأت عضو مجلس النواب العراقي عالية نصيف إن االنتصارات التي حققها
الجيش العراقي والحشد الشعبي وأبناء العشائر في صالح الدين على تنظيم
«داعش» اإلرهابي قلبت المعادلة الدولية والجغرافية التي كان يريدها الغرب وأميركا
للمنطقة.
بطبيعة الحال الملف النووي اإليراني كان حاضرا ً في النقاشات فأكد الخبير
اللبناني في شؤون المنطقة الدكتور وفيق ابراهيم ان دول مجلس التعاون تخشى
من الوصول الى اتفاق في المفاوضات النووية بين ايران والواليات المتحدة يؤدي
الى تخلي اميركا عنها.

تحدث لـ«البناء» و«توب نيوز» عن ملف الرئا�سة والحوار مع «القوات» والو�ضع في المنطقة

عريجي لـ«�صوت ال�شعب»:
التوافق داخل الحكومة ال يعني تعطيل
وزير قراراً لأ�سباب �شخ�صية
اكد وزير الثقافة المحامي ريمون عريجي ان «التوافق في
مجلس الوزراء ال يعني االجماع وانه ليس بإمكان وزير أو وزيرين التعطيل ألسباب شخصية او
اعتباطية واالجماع كان في االصل هو االجماع االيجابي لكن الممارسة كشفت خلالً معينا ً مما ادى
الى االزمة التي مررنا بها».
وشدد عريجي على أهمية تعيين لجنة الرقابة على المصارف لما لذلك من اثر ايجابي على
االقتصاد .وأضاف« :علينا االتفاق على مخرج ما لهذا الملف او تحييده جانباً».
ونفى عريجي المعلومات التي تقول بأن الدولة ستسلم الداتا النفطية للنروج وان وزير الطاقة
اكد له ان كل ما يحكى عن هذا الموضوع هو عا ٍر عن الصحة وان الداتا محفوظة بأيا ٍد امينة.
ولفت عريجي الى ان «مجلس الوزراء وافق على الهبات المقدمة للجيش اللبناني والتفاصيل
تتابعها الوزارات المعنية ،مؤكدا ً ان هبة المليار تسلك طريقها الصحيح واالمر االيجابي اليوم هو
تحريك هبة الثالث مليارات التي كنا قد فقدنا االمل بتنفيذها بالوقت الراهن .وتابع« :نحن بحالة
حرب مع المجموعات التكفيرية وكل شيء وارد في هذا الملف من هنا علينا كحكومة تأمين كل
متطلبات الجيش المادية والمعنوية لحماية أهلنا وبلدنا ،ونحن ال نرى اي ضرر بوجود تنسيق
بين الجيشين اللبناني والسوري».
في الشأن الرئاسي أكد عريجي ان ال شيء جديدا ً على صعيد هذا الملف ،مضيفاً« :العماد ميشال
عون له كل الشرعية بتبؤ منصب الرئاسة االولى ونحن كمرده ندعم وصول عون الى سدة الرئاسة»،
مشيرا ً الى ان رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجيه «له كل المؤهالت المطلوبة ألن يكون رئيسا ً
للجمهورية لكن اللحظة السياسية في هذه المرحلة غير مناسبة واذا فرضت الظروف ذلك لن يكون
هذا الترشيح اال بالتنسيق مع العماد عون».

دربا�س لـ»المركزية»:
�سالم �سي�ستخدم �صالحياتـه
الدارة المجل�س وال تعطيل بعد الآن
علق وزي��ر الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس على األج��واء
التي سادت الجلسة االولى لمجلس الوزراء بعد القطيعة ،فأكد ان «الرئيس تمام سالم كرر بداية موقفه
من التوافق ورفضه التعطيل ،ووجد كالمه قبوال ً من كل االطراف وأيده الجميع وأثنى عليه وعلى ادارته
الجلسات».
ولفت ردا ً على سؤال عن استيعاب مكونات الحكومة ضرورة عدم استخدام االجماع كأداة للتعطيل ،الى
ان «سالم بدا حازما ً في قوله انه لن يقبل بعد اآلن بالتعطيل ،ووافقه كل الوزراء في ذلك».
وأضاف« :إال أن رئيس الحكومة نبّهنا الى ان مدة الجلسات ستصبح  3ساعات فقط ،وبعدها سترفع
الجلسة» ،شارحا ً «ان الهدف من ذلك ان يعتاد الوزراء على اعتماد االختصار ودرس ملفاتهم قبل الجلسة
وليس على طاولة المجلس ،ألن بعض الجداالت التي تحصل عقيمة».
وأشار درباس الى ان «ال آلية جديدة لعمل المجلس بل روحية جديدة ،وقد كرر سالم انه سيدير الجلسات
وفق صالحياته وسيعتمد القرارات وفقا ً لمبدأ التسيير وليس التعطيل» ،معربا ً عن اعتقاده بأن «تكون
عجلة مجلس الوزراء انطلقت مجدداً ،في شكل ايجابي ،مستبعدا ً تعطيلها من جديد».

�إبراهيم لـ«العالم» :دول مجل�س التعاون
تخ�شى من �إتفاق بين الغرب و�إيران
ي�ؤدي لتخلي �أميركا عنها
أك��د الخبير اللبناني في ش��ؤون المنطقة الدكتور وفيق
ابراهيم ان «دول مجلس التعاون تخشى من الوصول الى اتفاق في المفاوضات النووية بين ايران
والواليات المتحدة يؤدي الى تخلي اميركا عنها ،مشيرا ً الى ان وزير الخارجية االميركي جون كيري
ذهب إلى الرياض للقاء زعماء دول مجلس التعاون لكي يطمئنهم بأن الوصاية االميركية العسكرية
والسياسية واالقتصادية هي التي تؤمن الحماية لمنطقة لخليج الفارسي بكامله وعليهم اال يخشوا
شيئاً».
ً
وأضاف ابراهيم« :ان دول مجلس التعاون تخشى ايضا النموذج السياسي االيراني وليس
النووي االيراني ،وتعرف ان ايران جمهورية اسالمية متقدمة وهي تقدم نموذجا ً علميا ً متطورا ً
للديمقراطية على الطريقة االسالمية ،مشيرا ً الى ان الديكتاتوريات المطلقة الخليجية تشعر بالذعر
من هذا النموذج وتقدمه».
ورأى ان «كيري ال يطمئن دول مجلس التعاون بل يثير ذعرها اكثر كي يستمر باالمساك بها ،لكنه
ذهب اليها ليقول لها نحن مسؤولون عن اي تصعيد ايراني خطير ضدكم وسندافع عنكم ،وهكذا
تستمر سياسة االستنزاف االميركية القائمة منذ .»1945
وأكد ان «اي��ران لم تعت ِد على بلد عربي منذ الفتوحات االسالمية ،في حين ان المنطقة مليئة
بالقواعد االميركية ،والمنطقة متحاربة في ما بينها اكثر من تحاربها مع ايران».
وشدد على ان «المصلحة االميركية في المنطقة تعتمد على استمرار الخالفات العربية مع ايران،
لذلك تفتعل لهم دائما ً الخطر االيراني ثم تذهب لمداواتهم ،مستشهدا ً بقطر التي ليس فيها تقدم علمي
وال ثقافي وال اي شيء ،تطالب بانشاء مفاعالت نووية على اراضيها» ،مشيرا ً الى ان هذه محاولة
اميركية الستنزاف الدول الخليجية بطرق جديدة واقامة رؤوس قواعد في وجه الصعود االيراني
ودول اخرى».

غاريو�س :ال�سبب في عدم انتخاب رئي�س الجمهورية هو �إ�ضعاف موقعه والتالعب ب�صالحياته
حاورته روزانا رمال
أكد عضو كتلة التغيير واإلصالح النائب
ناجي غاريوس أن «السبب في عدم إجراء
االستحقاق الرئاسي هو إضعاف موقع رئيس
الجمهورية والتالعب بصالحياته ،معتبرا ً أن
من «حق المسيحيين كما الطوائف االخرى أن
يأتي األكثر تمثيالً عندهم رئيسا ً للجمهورية».
ولفت غاريوس في حوار مشترك بين
صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز» إلى أن
«المشكلة هي ليست بعدم انتخاب رئيس
بل بعدم تجديد مجلس النواب عبر إجراء

انتخابات على قانون انتخاب منصف.
وإذ أشار إلى أن الحوار بين التيار الوطني
الحر و«القوات» يحصل على قدم وساق،
كشف غاريوس أن هذا الحوار ال يبحث فقط
بملف الرئاسة بل يوجد  15بندا ً يبدأ بتركيبة
الدولة واسترجاع الشراكة في الحكم ويشمل
موقع المسيحيين في هذه الدولة.
وأكد غاريوس أن الحوارات التي تجري
حاليا ً ال سيما بين حزب الله وتيار المستقبل
ستؤدي الى نتيجة ،موجها ً التحية إلى وزير
الداخلية نهاد المشنوق الذي اعتبره رجالً جيدا ً
وجريئا ً ولديه رؤية على االرض.

{ حوار التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية هل هو طريق
للرئاسة أم فقط حوار إعالمي وتنفيس لالحتقان؟

رئاسة الجمهورية مثل رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب
ال يجوز اللعب بها ألن جسما ً بال رأس ال قيمة له والرأس ال يمثل
فقط المسيحيين بل كل اللبنانيين ويجب إعطاؤه صالحيات،
وحاليا ً السبب في عدم إجراء اإلستحقاق الرئاسي هو إضعاف
موقع رئيس الجمهورية والتالعب بصالحياته ونقلها من رئيس
الجمهورية الى مجلس الوزراء مجتمعا ً وهذا لم يحصل ما يعني
أنه منذ البداية هناك خطأ ألنها نقلت صالحيات الرئيس الى رئيس
مجلس ال���وزراء وح��ده فأصبح رئيس مجلس ال���وزراء الرئيس
الشهيد رفيق الحريري وحده الدولة فاستلم رئاسة مجلس الوزراء
وأنشأ حينها هيئات مرادفة للدول فأصبح الوزير مسؤوال ً وليس
حاكما ً والمدير العام غير مسؤول وحاكم ،المشكلة هي ليست بعدم
انتخاب رئيس الجمهورية بل بعدم تجديد مجلس النواب عبر
إجراء انتخابات على قانون انتخاب منصف يرضي الجميع وهو
الذي ينتخب رئيس الجمهورية وبعدها تشكل حكومة تحكم مع
مجلس نواب جديد ورئيس جمهورية جديد.

{ لكن خصومكم من الفريق اآلخ��ر يتهمون التيار الوطني
الحر بتعطيل انتخابات الرئاسة؟

هم يريدون انتخاب الرئيس التوافقي أي الرئيس الذي ليس
لديه نواب وال حيثية شعبية ألن بعض الدول تريد استمرار األزمة
والمشاكل في لبنان لذلك يضغطون النتخابه ،وعندما انتخب
الرئيس السابق ميشال سليمان قيل للعماد ميشال عون أن هذا
الرجل جيد وتكون أنت المسيحي االقوى وفي اليوم التالي هذا
الرئيس التوافقي ورأينا كيف تصرف وما حصل في تلك المرحلة،
ولذلك نقول كما أننا موافقون على رئيس مجلس نواب قوي عند
الشيعة وكما أن رئيس الحكومة مفروض أن يكون قويا ً عند
السنة فمن حق المسيحيين أن يأتي األكثر تمثيالً عندهم رئيسا ً
للجمهورية والذي يشرف تاريخه لبنان ويعطي اللبنانيين الثقة
والذي لم يتعامل مع اي دولة من المنطقة.

{ لكن الطائفة السنية وافقت أن يأتي الرئيس تمام سالم
رئيسا ً للحكومة وليست لديه القوة التي يتمتع بها الرئيس سعد
الحريري؟

الرئيس سالم جاء بتوافق من جميع األطراف إلجراء انتخابات
تشريعية فقط وليس كرئيس للحكومة ولكن لم تحصل هذه
االنتخابات ،الحوارات التي تجري حاليا ً ال سيما بين حزب الله
وتيار المستقبل ستؤدي الى نتيجة والدليل ما نسمعه من وزير
الداخلية نهاد المشنوق الذي هو رجل جيد وجريء ولديه رؤية

على االرض وقام بأعمال مهمة واتخذ قرارات صائبة ونهنئه على
ذلك ال سيما ما قام به في سجن رومية ،كل هذا يؤكد نجاح الحوار.

{ هل سيتفق المسيحيون في الحوار الذي يجري بين التيار
الوطني الحر والقوات اللبنانية على ملف الرئاسة؟

الحوار بين الطرفين يحصل على ق��دم وس��اق وهناك تبادل
لالفكار ووضع برامج ومطالب تبحث وتدرس وهذا الحوار ال يبحث
فقط بملف الرئاسة بل يوجد  15بندا ً كتركيبة الدولة والحفاظ على
كل مكونات الدولة والعالقة بينها واسترجاع الشراكة بالحكم في
الدولة والتعاطي مع كل الدول العربية واالجنبية ووضع تصور
لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب اضافة
الى موقع المسيحيين في هذه الدولة ألن ال أحد يريد أن يهاجر
من لبنان ونحن مطمئنون إلى ذلك والموضوع االهم الذي يبحثه
الطرفان هو الوضع المسيحي في الشرق االوسط ورأينا في بعض
الدول التي تعرض اإلرهاب فيها للمسيحيين ونكلوا بهم لكن في
لبنان لم يحصل ذلك ألن هناك عامل استقرار.
التفاهم مع ح��زب الله نعتبره نموذجا ً لنعممه على سائر
األطراف ال سيما مع القوات اللبنانية وتيار المستقبل ،هناك من
يريد استمرار الخالف بين السنة والشيعة وهذا ما ال نقبل به ألنهم
لبنانيون واآلن يبحثون الملفات بعمق وبين المسيحيين أيضا ً ال
نقبل ان تعود الخالفات الماضية.

{ ك�ي��ف ت�ص��ف ال�ل�ق��اء األخ �ي��ر ب�ي��ن ال�ع�م��اد ع��ون والرئيس
الحريري ،وسمعنا دعوات من الحريري والنائب وليد جنبالط
بأنه يجب أن يكون هذا االستحقاق وطنياً ،ما رأيك؟

بالتأكيد هو استحقاق وطني ويجب ان ال ننسى أنه في الدستور
قسمت الرئاسات ورئاسة الجمهورية للموارنة ومجيء رئيس
ضعيف يمكن ان يناسب البعض ولكن لن نقبل بذلك ونعتبر
تصريحات الحريري وجنبالط أنها تعني أن رئيس الجمهورية هو
الرمز الوطني االول في لبنان ،العماد عون زار الحريري واتفقا على
الكثير من االمور ،واالمور تسير في شكل جيد اكثر من قبل وهناك
امور خارجة عن لبنان تؤثر وهناك تقريب كبير لوجهات النظر
لرؤية الحكم في لبنان.

{ كل طرف في لبنان ينظر الى االرهاب بعين مختلفة ،كيف
يمكن ف��ي ظ��ل ال�خ�لاف على مكافحة االره ��اب ت�لاق��ي خطابي
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والرئيس سعد
الحريري؟

هذا ما يعمل على درسه ونقاشه في جلسات الحوار بين الحزب
و«المستقبل» ولكن ال يعلن كل شيء في اإلعالم ،وكل الدول تحارب
التكفير ال��ذي أصبح معروفا ً ال��ذي يذبح ويحرق ويدمر ويأكل

أعضاء الجسد واالخوان السنة ليسوا ارهابا ً ألن اإلرهاب هو خطر
على السنة أوالً.

{ من خالل خطاب رئيس وزراء «إسرائيل» بنيامين نتنياهو
وموقف الرئيس األميركي ب��اراك اوب��ام��ا منه ،هل وصلنا إلى
مرحلة ان الواليات المتحدة ترى مصالحها في الشرق األوسط
بمعزل عن مصالح «اسرائيل» ال سيما في االتفاق مع إيران؟

اللوبي اليهودي في اميركا عمل جيدا ً في الخارج للضغط على
الدول الغربية لمصلحة «إسرائيل» ،وفي الواليات المتحدة يجب
ان نفرق بين الشعب الذي ال يهتم في السياسة كثيرا ً وبين الحكام
الذين يتصارعون للوصول إلى الحكم ،في المقابل العرب في الدول
الغربية رغم ما يملكون من ثروات وعقول إال أنهم لم يشكلوا لوبيا ً
للضغط في هذه الدول لمصلحة العرب.
نتنياهو يريد استالم وزارة الخارجية في أميركا والكالم
ال��ذي قاله في الكونغرس بمعنى «أن��ا حاكم أميركا» ،وهناك
نواب اعترضوا وخرجوا من القاعة لكن نستغرب وقوف اعضاء
الكونغرس ومجلس الشيوخ اآلخرين مرات عدة مصفقين فرحين،
فهؤالء هم يهود وليسوا اميركيين ،سيحصل مشكل بين الكونغرس
والرئيس ولكن الكلمة النهائية في اميركا دستوريا ً هي للرئيس اال
اذا توفر الثلثين في الكونغرس ضده.

{ هل برأيك وصلت الواليات المتحدة إلى يقين أن الرئيس
بشار األس��د بات ج��زءا ً من الحل وه��ذا ما قاله المبعوث الدولي
ستيفان دي ميستورا ،ورأينا في االسبوع الماضي زيارة وفدين
إلى سورية وفد فرنسي وآخر اميركي؟

تجاريا ً فرنسا لها مصلحة كبيرة في سورية واستخباراتيا ً
كانت تتعامل مع االستخبارات السورية التي كانت ناشطة في
المنطقة ،والتأثير اليهودي في فرنسا أدى إلى كره من الحكام
للرئيس األس��د ،وال��س��وري��ون يعرفون ان الهيجان والمواقف
المتسرعة عند االوروبيين سيأتي يوم وتتغير ،والدول االوروبية
ارسلت االرهابيين من كل العالم إلى سورية ،تركيا وقطر وقسم
من السعوديين المتمولين يرسلون المساجين من سجونهم الى
سورية للتخلص منهم حتى اصبحت حربا ً عالمية في سورية،
هذه الفوضى التي سمتها وزي��رة الخارجية األميركية السابقة
كونداليزا رايس بالفوضى الخالقة فيما هي تؤدي إلى فوضى
عامة .االميركي اعتاد ان يتصرف كما يشاء واميركا إن ربحت تربح
وإن خسرت تربح ألنها تحارب بغيرها لذلك القرار التي تتخذه
أميركا ليس قرارا ً صائبا ً دائما ً وحان الوقت ان يعي اللبنانيون رغم
االختالف السياسي والطائفي والمذهبي أن ال غنى عن كل الطوائف
والمذاهب في لبنان ألنه غنى للبنان وليس فقراً.

ن�صيف لـ«�أنباء فار�س» :انت�صارات �صالح الدين
قلبت معادلة الغرب و�أميركا في المنطقة

بافل لـ«الإذاعة الت�شيكية» :ال يمكن حل
الخالفات الغربية مع رو�سيا عن طريق القوة

رأت عضو مجلس النواب العراقي عالية نصيف إن االنتصارات
التي حققها الجيش العراقي والحشد الشعبي وأبناء العشائر في
صالح الدين على تنظيم «داعش» اإلرهابي قلبت المعادلة الدولية
والجغرافية التي كان يريدها الغرب وأميركا للمنطقة.
وقالت نصيف« :االنتصارات التي حققها الجيش العراقي والحشد الشعبي في صالح الدين تجسد قوة
وقدرة وعقيدة هؤالء األبطال الذين اصبحوا في موقف هجومي وقلبوا المعادلة بأن يكون «داعش» في محل
دفاع وفي الوقت نفسه قد كسروا المعادلة الدولية والجغرافية أيضا ً في المنطقة والتي كان يريدها الغرب
ومنهم االميركيون».
وأضافت« :إن هؤالء األبطال بعثوا رسالة الى الموصل واالنبار بأن هذا التالحم ما بين الفصائل العراقية
بكل اطيافها هي أساس التخلص من «داعش» وانتصارات صالح الدين هي خطوة متقدمة لبقية المحافظات
التي يسيطر عليها «داعش» ولقيادة الحشد الشعبي والقوات االمنية والفصائل الشريفة من شيوخ العشائر
والتي ضربت أروع انواع البطولة والتالحم ما بين كل اطياف الشعب العراقي».
وعن تأثير العمليات على الواقع العراقي أوضحت نصيف «أن هذه العمليات ستثمر عن استقرار نوعي
على المحافظات األخرى ونالحظ في بغداد أن عمليات التفجيرات والقتل على الهوية والكواتم وغيرها قد
قلت ألن الدواعش هم الذين كانوا يتغلغلون ويرتكبون هذه الجرائم».

أكد رئيس أركان الجيش التشيكي الجنرال بيتر بافل أنه ال يمكن
القضاء على تنظيم «داع��ش» اإلرهابي من دون إش��راك سورية
وإي��ران وروسيا في الحرب ض��ده ،مشددا ً على «ان هذه الدول
يجب أن تكون موجودة على طاولة النقاش حين يبدأ الحديث عن كيفية معالجة المخاطر التي يشكلها هذا
التنظيم بشك ٍل ناجح».
وقال بافل« :من دون التعاون مع روسيا ال يمكن حل مشكلة تنظيم داعش على المدى الطويل» .وأضاف:
«ان طريقة العمل التي تقول إنه من الضروري أوال ً االعتراف بالخطأ ثم نبدأ بحث التعاون ال يمكن لها أن تتحقق
في شكل سريع وإنه إلى حين يتم النجاح في عقد مثل هذه المحادثات يتوجب السعي منذ اآلن للقفز فوق
المشكالت التي تعوق مثل هذا التواصل وال سيما االشكاالت القائمة مع روسيا على خلفية األزمة األوكرانية».
وفي ما يتعلق بتنامي قوة روسيا العسكرية أكد أن «روسيا ال تريد قبول الدور الذي لعبته منذ انهيار
حلف وارسو وأنها تريد أن تصبح العبا ً عالميا ً يحظى باالحترام ،موضحا ً أنه ال يمكن حل الخالفات الغربية
القائمة مع روسيا من طريق القوة».
كما انتقد بافل الذي سيتسلم بداية الصيف المقبل رئاسة اللجنة العسكرية في حلف شمال األطلسي
«الناتو» ،ال��دور الذي تقوم به منظمة األمن والتعاون في أوروب��ا لحل الخالفات ال سيما في ما يتعلق
بالمساعدة في حل األزمة في أوكرانيا والذي يسير بمعدل ضعيف حالياً.

