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ص � ّرح ب��اراك أوب��ام��ا الشهر الماضي ف��ي منتدى واشنطن
لمكافحة التطرف العنيف ،بأنّ الصراع القائم هو صراع ض ّد
اإلرهاب من أجل السلم.
وق��ال :إنّ ح��رب األس��د أدت إل��ى انتشار اإلره��اب .بعد ذلك
أط ّل وزير الخارجية األميركي جون كيري ليؤكد وجوب وضع
موحدة لمواجهة اإلره��اب .ومن هنا ف��إنّ الواقع
استراتيجية
َّ
الميداني يؤكد نفاق اإلدارة األميركية وعدم جديتها في القضاء
على اإلره��اب المتمثل بـ»داعش» و«النصرة» وإخوانهما ،وما
شهدناه من عمليات جوية ق��ام بها التحالف ،يشير إل��ى عدم
توفر إرادة للنيل من القدرات العسكرية للعصابات اإلرهابية
في سورية والعراق ،وإال ماذا نقول ،حيال معلومات كشفها
مسؤولون ومراقبون بأنّ طائرات التحالف تنقل إلى «داعش»
األسلحة والمؤن ،تحت حجج واهية بأنّ هناك خطأ فنيا ً ما قد
وقع؟
م��ن جهة أخ ��رى ،استطاعت إح��دى نقاط المراقبة التابعة
للجيش العراقي رصد هبوط طائرة مروحية حربية أميركية في
أحد مواقع «داع��ش» وما أن بدأ الموقع يتعرض للقصف حتى
غادرت الطائرة .فماذا يعني ذلك؟ وماذا تعني صفقة السالح
بين «داع��ش» ورومانيا ،وه��ل هي بعيدة عن أنظار وإشراف
اإلدارة األميركية؟
ح�س��ب م �ص��ادر أم�ي��رك�ي��ة ،ن�ف��ذ ط �ي��ران ال�ت�ح��ال��ف أك�ث��ر من
أل�ف��ي طلعة ج��وي��ة ،أط�ل��ق خاللها آالف األط �ن��ان م��ن الذخيرة
والصواريخ ،ورغم ذلك لم يستطع التأثير
على ال�ق��درات الفعلية للتنظيمات اإلره��اب�ي��ة ،بينما   شهدنا
مفاعيل هذه الطلعات الجوية عندما كان القرار تدمير جيوش
الدول ،كما حصل في العراق وليبيا وأفغانستان.
جدير بالذكر ،أنّ كوندوليزا راي��س كانت صاحبة نظرية
«الفوضى الخالقة» التي نرى نتائجها في ليبيا وتونس ومصر
وال��ع��راق ،وص ��والً إل��ى س��وري��ة ال�ت��ي تنتشر فيها ك � ّل أن��واع
التنظيمات اإلرهابية التكفيرية.
وفي السياق ذاته ،فإنّ قرار اإلدارة األميركية بتدريب 1200
مسلحا ً م ّما يسمى معارضة معتدلة ليس أمرا ً جديداً ،فالجديد
في الموضوع هو اإلعالن عنه صراحة ،أما الحقيقة غير المعلنة
فهي أنه ،ومنذ بداية الحرب القذرة على الدولة السورية ،كانت
ك� ّل أشكال الدعم المالي واللوجيستي للعصابات التكفيرية
ح��اض��رة .وف��ي ه��ذا اإلط ��ار ،أك��د ال�ك��ات��ب وال �م��ؤرخ األميركي
الشهير ويبستر تاربلي أنّ ال��والي��ات المتحدة األميركية ،لو
شاءت ،لقطعت عن «داع��ش» ك ّل وسائل االتصال على الشبكة
العنكبوتية  ،معتبرا ً أنّ «داع��ش» هو الجيش الس ّري لواشنطن
في المنطقة ،وأنّ االستخبارات المركزية صنعته من خالل
العالقات العامة والتهويل .ولفت تاربلي إلى أنّ متزعم «داعش»
المدعو أبو بكر البغدادي صديق حميم للسيناتور األميركي
جون ماكين ،مشيرا ً إلى دور آل سعود من خالل الدعم الذي
يقدمونه لـ  «داع��ش» ،عبر عبد الرحمن الفيصل ،شقيق وزير
الخارجية السعودي .وما يؤكد هذا الكالم هو ما قاله السيناتور
األميركي البارز كريس مورفي بأنّ أميركا ساهمت في إذكاء
نار الحركات المتطرفة من خالل الحروب التي خاضتها في
الشرق األوس��ط .وكان السيناتور الجمهوري ريتشارد بير،
رئيس لجنة االستخبارات في مجلس الشيوخ األميركي ،أكد أنّ
السعودية وبعض حلفاء أميركا في الشرق األوسط متورطون
في عمليات تمويل اإلره ��اب ،منذ تأسيس تنظيم «القاعدة»،
محذرا ً من أنّ عدم مشاركة تلك الدول في شكل جدي وحقيقي
في الحرب على اإلرهاب ستكون له عواقب وخيمة .باإلضافة
إلى ذل��ك ،م��اذا ُيفهم  من قول أوباما أنّ ب�لاده هي األق��وى في
العالم وعلى ال��دول األخ��رى االنصياع إلرادت �ه��ا ،وق��د أعطى
لنفسه ثالثين عاما ً للي ذراع «داعش»؟ فهل يمتلك التنظيم هذا
الحجم من القوة العسكرية والتنظيمية؟
لقد ح��ذرت ال��دول��ة ال�س��وري��ة ،وعلى رأس�ه��ا الرئيس بشار
األسد ،منذ بداية هذه الحرب القذرة ،من اإلرهاب وتداعياته على
المنطقة وعلى العالم ،وقدم الرئيس األسد نصائح لألميركيين
قبيل غزو أفغانستان ،بعد أن جاء وفد من الكونغرس للقائه
في دمشق ،حيث وضع الرئيس السوري جملة من النصائح
بين أيدي الوفد مبينا ً له «الفرق بين االنتقام من اإلرهاب وبين
معالجته ومكافحته» .وقبل الحرب على العراق ،وبعد أن وقف
الحكام العرب إلى جانب اإلدارة األميركية ،بقيت سورية وبقي
الرئيس األس��د غير خاضعين   ل�لإدارة األميركية ومشيئتها،
وبقيت كلمات الرئيس األسد شاهدة للتاريخ في مؤتمر القمة
العربية عام  2003في شرم الشيخ ،حين قال في كلمته« :إنّ
المستهدف ليس بلدا ً بعينه وال نظام حكم بعينه وال حاكما ً
بعينه ،بل األم��ة كلها ،لج ِّرها إل��ى ح��روب تفتتها على أساس
عرقي وطائفي ومذهبي» .وفي هذا الصدد ،جاءت زيارة وليم
بيرنز إل��ى دم�ش��ق ليسأل ع��ن رأي س��وري��ة ف��ي ال�ح��رب على
العراق ،فجاءه الر ّد بأنّ الحرب خطأ قاتل وأنّ واشنطن ستندم
على خوضها ،وأنّ المقاومة ستنطلق وس��وري��ة ستكون مع
هذه المقاومة .وشرحت سورية خطورة الموقف من ظاهرة
اإلره��اب الذي سيتفشى في العراق ومنه إلى المنطقة ،وربما
إلى العالم ،لك ّن اإلدارة األميركية لم تصغ إلى نصائح الدولة
السورية وفعلت ما تريد ،وفق استراتيجيتها ،ما أدى إلى تجذر
اإلرهاب في المنطقة والذي صار خطرا ً على العالم وخصوصا ً
على ال��دول التي رعته وسهلت وصوله إلى سورية ،وقد قال
ال��رئ�ي��س األس ��د منذ ال �ي��وم األول« :إنّ س��وري��ة تمتلك مناعة
الصمود ،لك ّن اللعب مع وحش اإلره��اب سيجلب الكارثة إلى
العالم وسيكتشف الذي يريد تدمير سورية وإسقاطها أنه أول
الضحايا».
إنّ ما تقوم به اإلدارة األميركية من تهويل وتخويف وإثارة
للرعب من تنظيم «داعش» ،الذي بنى نفسه وقوته الذاتية على
أساس بثّ الخوف والرعب باستخدامه أساليب قتل وحشية،
كالذبح وقطع ال��رؤوس والحرق ،والتي تعبِّر عن فكر وثقافة
التنظيمات التكفيرية ،بقرار أميركي ،ما هو إال استثمار أميركي،
وألج��ل غير مس ّمى ،كما زع��م الرئيس األميركي ع��ن معركة
الثالثين عاما ً مع «داعش».
 عضو مجلس الشعب السوري

دريان :ال ا�ستقرار من دون رئي�س
رأى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «أن ال استقرار وال اطمئنان
وال ازده��ار في لبنان من دون انتخاب رئيس للجمهورية» ،داعيا ً «الفرقاء
السياسيين كافة إلى االتفاق والتفاهم على انتخاب رئيس عتيد للجمهورية
اليوم قبل الغد ،ألنّ االستمرار في الخالف على االنتخاب هو انهيار لمؤسسات
الدولة وهذا أمر يتحمل مسؤوليته الجميع».
وقال دريان في كلمة أمام الجالية اللبنانية في أبو ظبي« :كفى فراغا ً في
سدّة الرئاسة األولى ،ولن يحمي لبنان ويعيد إليه كيانه إال انتخاب رئيس
عتيد لجمهوريتنا» .متسائالً« :أي جمهورية هذه ب��دون رئيس يمثل رمز
وحدتها».
وأضاف »:في لبنان بيئات حاضنة للعيش الواحد ولالعتدال والوحدة
اإلسالمية والوطنية ،وال يوجد بيئات حاضنة للغلو والتطرف واإلره��اب،
واالعتدال ليس له سمة دين معين بل هو سمة األدي��ان كلها ،والمسلمون
والمسيحيون في لبنان هم أهل االعتدال وال يحاول أحد أن يلعب بوحدتنا
الوطنية ألننا جميعا ً من ك ّل الطوائف سوف نكون سدا ً منيعا ً ض ّد ك ّل من يريد
أن يحرك أي فتنة مذهبية أو طائفية وسنبقى موحدين متضامنين ودرع لبنان
الحصين ومحافظين على عروبتنا وهويتنا الوطنية».

يسارعُ األميركيون إلى إنتاج «سربال جديد» لجبهة «النصرة»
اإلره��اب��ي��ة ،إلع��ادة ضخها في التفاعالت السورية ،كتنظيم
مدني حديث ومقبول يرث «داعش» ومئات الشلل والتنظيمات
المشابهة ،وه��ذا األم��ر يتطلب تخفيف الحمولة اإلرهابية من
تشكيالتها المتنوعة وتغيير اسمها ،وال يمكن لهذا التخفيف أن
يحدث إال بقطع عالقة «النصرة» بتنظيم «القاعدة» الذي تتحدر
منه عضويا ً وتنتمي إليه.
أم��ا تغيير االس��م ،فمتعذر قبل إبعاد األجنحة اإلرهابية،
وهكذا تعيد الواليات المتحدة األميركية إنتاج السيناريو نفسه
الذي دفعت به إلى الساحة السورية :تلبيس عناوين معتدلة
لمنظمات يتبين فيما بعد أنها إرهابية وتشكل خطرا ً على
اإلنسانية جمعاء.
هناك مئات الشلل منها «أحرار الشام» ،و«جيش اإلسالم»،
و«فيلق الشام» ،و«جند دمشق» ،و«لواء سيف اإلسالم» ،و«فرقة
السلطان مراد» (عثماني) ،وتنظيمات حوران ،وغوطة دمشق،
والرقة ،والحسكة ،ودير الزور ،كلها مثيل لـ«داعش» و«النصرة»،
على المستوى األيديولوجي ،وهي تتلقى دعما ً مثلث االتجاهات:
سعودي ـ تركي ـ قطري ،وأحيانا ً «إسرائيلي» ،وخصوصا ً
التنظيمات القريبة من حدود الجوالن كجبهة «النصرة» التي
تتلقى دعما ً «إسرائيلياً» علنياً.
ً
لماذا اختيار «النصرة» لقيادة المرحلة المقبلة؟ أوال ألنها
التنظيم األقوى بعد «داعش» ،ثانيا ً ألنها تتعاون من دون خوف
مع «إسرائيل» وتتلقى منها دعما ً واضحاً ،ثالثا ً أل ّنها ُتش ّكل
تقاطعا ً تركيا ً ـ قطريا ً ـ «إسرائيلياً» ،تقبل به السعودية التي
يه ّمها إسقاط نظام الرئيس السوري بشار األسد فقط ،حتى ولو
عن طريق الشياطين.
يبدو أنّ أميركا ق ّررت بسرعة تحويل «النصرة» إلى منظمة

مدنية ،فتبين لها أنّ هناك جناحين بقيادة سورية وأجنبية،
واألجنبي أكثر تطرفا ً وعدوانية ويرتبط مباشرة بقيادة «القاعدة»
في أفغانستان ،لذلك فهي تسعى إلى تدمير الجناح «األجنبي»
بتزويد أع��داء «النصرة» في سورية من التنظيمات المنافسة
بمعلومات دقيقة عن أفراده للفتك بهم ،وكادت خطتها تنجح لوال
النظام السوري الذي استوعب خطة «الكاوبوي» األميركية.
كانت معركة القنيطرة الستهداف «النصرة» ،تحديدا ً بكامل
أجنحتها ،وكذلك غارات الطيران الحربي السوري الذي أباد في
قصف واحد نحو أربعة عشر قياديا ً لـ«النصرة» من السوريين،
وعلى رأسهم القائد الميداني الفعلي «أبو همام الشامي».
يتبين ،باالستنتاج ،وجود نهج أميركي متجدّد في الشكل
وثابت في المضمون ،وهو استخدام التنظيمات اإلرهابية بأزياء
جديدة تسترها إلى حين ،وعندما تسقط عسكريا ً وأيديولوجيا ً
يجري استبدالها بأخرى ،وذلك في إطار لعبة مميتة ،هدفها
الوحيد االستمرار في تدمير سورية واستنزاف شعبها.
ماذا عن النتيجة حتى اآلن؟
هناك صراع بين أجنحة «النصرة» التي تص ّر على االستمرار
المجسدة الفعلية للسلفيين
في مبايعة «القاعدة» األم ،باعتبارها
ِّ
التكفيريين ،وص��راع بين «النصرة» و«داع���ش» وإخوانهما
وآخرها مع ما يسمى الجيش الحر ،وذل��ك لالستئثار بتمثيل
السلفية التكفيرية ،واحتالل مساحات أكبر من األراض��ي التي
تسيطر عليها المعارضات لتدمير الوجهة الجديدة لـ«النصرة».
وتتمثل األجنحة المهادنة بـحركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة»
اللذين فاوضا األميركيين طويالً في قطر ،وكادت المفاوضات
أن تؤدي إلى نتيجة لوال بعض التفاصيل الفنية التي تواصل
الدوحة مناقشتها مع المعنيين .هناك إذا ً «فتوى سلفية تكفيرية»
بمناقشة األميركيين واعتبارهم من أهل «الكتاب» الذين يجوز
إبرام معاهدات ومواثيق معهم ،ويجوز كذلك تلقي العون من
اليهود في الجوالن بالذريعة نفسها والله مسامح.
وإذا كانت تركيا وقطر مستفيدتين من تعويم «النصرة»
الرتباطها الوثيق بهما ،فما هو دور السعودية؟ هنا تظهر

الحقيقة التي تقول إنّ التنظيمات اإلرهاب واحدة ،وتتلقى ،في
وقت واحد ،الدعم من مثلث قوى إقليمي يغطي السلفية التكفيرية
على أنواعها منذ بدء األزمات في المنطقة قبل أربع سنوات ،أي
تركيا والسعودية وقطر ،وما يؤكد ذلك هو التأنيب الذي وجهه
آل سعود للرئيس السيسي لقصفه مواقع «إسالموية» في ليبيا
تابعة لإلخوان المسلمين الذين هم على عالقة سيئة مع الرياض
أو يفترض ذلك ،وإص��رار تركيا على دعم «داع��ش» في سورية
على الرغم من ك ّل المحاوالت األميركية لسحب أنقرة نحو مواقع
تأييد جديدة ضمن تشكيلة اإلره��اب التكفيري المختلف في
المنطقة ،لكنّ أولوية األتراك الدائمة تنحصر في هدفين :إسقاط
مشروع الدولة الكردية وإسقاط النظام السوري ،وهما يؤديان
على الفور إلى تحقيق الهدف االستراتيجي ،أي إع��ادة إنتاج
األمبراطورية العثمانية لصاحبها السلطان أردوغان وشركاه
(الغرب وإسرائيل).
ماذا اآلن عن ردود فعل النظام السوري؟
ال يُبدي كبير ف��رق بين أسماء التنظيمات ،ألن��ه متأكد من
وحدتها األيديولوجية على مستوى االرت��ب��اط بـ»القاعدة»
والسلفية الوهابية ،وهو يعرف أنّ مرجعياتها موجودة في
المثلث السعودي ـ التركي ـ القطري ،برعاية أميركية مباشرة
ودقيقة ،تؤدي دور «القدر» الذي يسمح لجهة بالصعود ،مبيحا ً
تدمير أخرى ومتيحا ً لقوى جديدة الجلوس على مقاعد االنتظار،
لذلك يهاجم الجيش السوري ك ّل ألوان اإلرهاب في النقاط التي
تحدّدها استراتيجيات تنظيفه لألراضي السورية ،رافضا ً التمييز
بين جهة وأخرى ،إال بمدى خطورتها وتموضعها في أماكن يريد
تحريرها.
وفي المحصلة ،فإنّ الجهود المبذولة لتدمير النظام السوري
تكفي حسب الخبراء إلطاحة معظم أنظمة العالم العربي ،ويأتي
ألف «داعش» ومليون «نصرة» وأشباههما ،وال يبقى في الميدان
إال سورية المنتصرة بنظامها وشعبها وجيشها تلقن األعداء
الظالميين ،مهما بدّلوا ألبستهم ،دروس �ا ً في فنون الدفاع عن
االنتماء التاريخي.

الحظت أوساط متابعة
حركة ديبلوماسية
غربية كثيفة باتجاه
الشمال ،وتحديدا ً
منطقة عكار ،إذ تحصل
يوميا ً زيارة لسفير
غربي إلى تلك المنطقة
لالطالع على احتياجاتها
المعيشية والتنموية
وتقديم المساعدات لها،
وإظهار األمر على أنه من
ضمن المساعي الغربية
لمكافحة اإلرهاب الذي
يجد أرضا ً خصبة لنم ّوه
في المناطق ال ُمع َدمة،
لكن يبقى هذا التوجه
ناقصا ً إذا لم ترفده
مشاريع إنمائية جدية
وخلق فرص عمل في
المجاالت الزراعية
والصناعية والتجارية.

با�سيل عر�ض الأو�ضاع مع �إيخهور�ست
والتقى وفد ًا برلماني ًا بريطاني ًا

حردان والوفد القومي خالل اللقاء مع بقرادونيان في مقر «الطاشناق»

«القومي» زار «الطا�شناق» م�ؤكداً �أنّ الأحزاب الديمقراطية هي التي تتداول ال�سلطة

حردان :معن ّيون بالدفاع عن �أر�ضنا و�شعبنا في مواجهة الإرهاب
بقرادونيان :تركيا ال تزال ترتكب المجازر بدعمها للإرهاب ّيين
اعتبر رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان «أنّ لبنان يحتاج إلى المزيد
م��ن العقالء والحكماء ،وإل��ى تعزيز االستقرار
وال��وح��دة الوطنية وتفعيل مؤسسات الدولة»،
مؤكدا ً «أننا معنيون بالدفاع عن أرضنا في مواجهة
اإلرهاب الذي يقتل شعبنا ويدمِّر بالدنا ومق ّومات
ق ّوتنا».
وقد زار ح��ردان على رأس وفد من قيادة الحزب
أمس ،مق ّر حزب الطاشناق في برج حمود ،حيث كان
في استقباله أمين عام الطاشناق النائب هاغوب
بقرادونيان ونائبه أفيديس غيدانيان وعضو اللجنة
المركزية رافي أشكاريان.
وض�� ّم ال��وف��د القومي رئيس المكتب السياسي
المركزي الوزير السابق علي قانصو ،عضو الكتلة
القومية االجتماعية النائب م��روان ف��ارس ،النائب
السابق غسان األشقر ،والع ُمد :وائل الحسنية ،قيصر
عبيد ،معن حمية ،عضو المجلس األعلى قاسم صالح،
ومسؤولي منطقة جبل لبنان الشمالي والمتن :نجيب
خنيصر وأنطون يزبك وسمعان الخراط.
وقال حردان بعد اللقاء« :زيارتنا اليوم هي لتهنئة
القيادة الجديدة لحزب الطاشناق ،والتهنئة في هذه
الظروف إنما هي جزء من التأكيد على ضرورة تح ّمل
المسؤوليات األساسية ،فنحن جميعا ً قلقون على
الوضع ،ونرى أنّ لبنان يحتاج إلى المزيد من العقالء
والحكماء وإلى تعزيز االستقرار والوحدة الوطنية
وتفعيل مؤسسات الدولة ،بدءا ً من رئاسة الجمهورية

إلى الحكومة والمجلس النيابي ،والمؤسسات األمنية
والعسكرية واإلدارية».
وأك��د أنّ «االس��ت��ق��رار ف��ي ال��ب�لاد ض���رورة ملحة،
ومؤسسات الدولة هي المعنية بتأمين هذا االستقرار
على الصعد ك��اف��ة ،األم��ن��ي��ة منها واالق��ت��ص��ادي��ة
واالجتماعية».
ولفت إلى «أنّ األحزاب والقوى التي يت ّم فيها تداول
تجسد الديمقراطية ،ونحن في
السلطة ،هي أحزاب
ِّ
ال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي وف��ي حزب
نجسد الممارسة الديمقراطية في أحزابنا
الطاشناق،
ّ
ونشترك معا ً في تح ُّمل المسؤولية تجاه بالدنا».
وتابع حردان« :إننا معنيون بالدفاع عن أرضنا
في مواجهة اإلرهاب الذي يدمِّر بالدنا ومق ّومات قوتنا
ويقتل شعبنا ،وخصوصا ً أنّ هذا اإلره��اب مدعوم
من تركيا وإسرائيل ،وهما أصحاب سجالت حافلة
بالدموية واإلرهاب واإلبادة الجماعية».
وتمنى لقيادة الطاشناق الجديدة النجاح في
مه ّماتها ،مؤكدا ً «عمق ومتانة العالقة المشتركة بين
الحزبين».

بقرادونيان

وأوض��ح بقرادونيان ،ب��دوره ،أنّ «ال��زي��ارة هي
زيارة وفد حزب صديق وعلى عالقة طيبة وصريحة
ومرتكزة على عمل عقائدي أكثر مما هو سياسي
بحت» ،مشيرا ً إلى أنّ «الجانبين بحثا في مختلف
القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية وفي

المنطقة ككل» .وق��ال « :كانت اآلراء متطابقة حول
المواضيع الوطنية الحالية ،ال سيما موضوع انتخاب
رئيس للجمهورية يخدم ك ّل اللبنانيين ،ويعيد قوة
مركز الرئاسة وأهميتها واحترامها .كما جرى التطرق
إلى موضوع العمل الحكومي والموضوع المعيشي».
ولفت إل��ى أنّ الجانبين تط ّرقا خ�لال اللقاء إلى
«موضوع المئوية إلبادة الشعب األرمني والتأكيد
على وحدة الصف ،إذ اعتبرا أنّ جريمة اإلبادة األرمنية
هي جريمة ض ّد اإلنسانية ،وليست مأساة نستطيع
نسيانها كما يعتبر البعض ،ألنها إب��ادة موصوفة
وجريمة موصوفة».
وأض���اف ب��ق��رادون��ي��ان« :نتمنى على الشركاء
في الوطن إب��داء األهمية القصوى لهذا الموضوع
ولموضوع الذاكرة الجماعية اللبنانية ،ألنّ الدولة
العثمانية وتركيا هي نفسها التي أب��ادت قسما ً من
سكان جبل لبنان أثناء الحرب العالمية األول��ى،
بالحصار والسخرة والمجاعة ،وهي اليوم ترتكب
أيضا ً مجازر وتفتح حدودها للتكفيريين واإلرهابيين
الرتكاب المجازر في سورية والعراق .كما تمنى «على
الشركاء في الوطن عدم استغالل موضوع اإلبادة
األرمنية أو مئوية اإلبادة ألهداف ومواضيع سياسية
داخلية يمكن أن تكون مه ّمة حاليا ً ولكنها ليست موا ّد
للمقارنة بموضوع إبادة الشعب األرمني».
وك��ان بقرادونيان استقبل وزي��ر االقتصاد آالن
حكيم ،حيث ج��رى ت��ب��ادل ال���رأي ح��ول المسائل
االقتصادية والمعيشية.

ن�شاطات
بحث رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ت��م��ام س�لام
العالقات الثنائية مع وفد برلماني بريطاني،
ب��رئ��اس��ة أن���دي ل���وف ،ف��ي ح��ض��ور السفير
البريطاني طوم فليتشر.
وع��رض م��ع السفير الكويتي عبد العال
القناعي التحضيرات للمؤتمر الثالث للمانحين،
لدعم الوضع اإلنساني في سورية الذي سيعقد
في الكويت نهاية الشهر الجاري.
ومن زوار السراي :النائب سامي الجميل،
والوزير السابق جهاد أزعور.
عرض نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع
الوطني سمير مقبل التعاون العسكري بين
لبنان وفرنسا ،ال سيما لجهة تسليح الجيش
بأسلحة فعالة وع��ت��اد حديث يمكنانه من

سالم والسفير الكويتي

الصمود والمواجهة ،مع السفير الفرنسي في
لبنان باتريس باولي.
وأوضح مقبل أنّ البحث تطرق «إلى موضوع
اتفاقية ال��ت��ع��اون العسكري بين البلدين
لوضعها موضع التنفيذ ،فور إبرامها ،من قبل
المجلس النيابي».
وأمل باولي ،من جهته« ،تحقيق تقدم ،لجهة
تسليح الجيش بالعتاد الحديث ال�لازم من
الهبة السعودية».
بحث رئيس كتلة «المستقبل» النيابية
الرئيس فؤاد السنيورة التطورات مع السفير
الروسي ألكسندر زاسبكين ،ثم التقى السفير
التركي إينان أوزيليز.
استقبل ال��رئ��ي��س أم��ي��ن الجميل ،في

مقبل والسفير الفرنسي

بيت الكتائب المركزي في الصيفي ،السفير
اإليطالي جوسيبي مورابيتو الذي شدّد «على
ض���رورة ب��ذل ك � ّل الجهود الممكنة م��ن أجل
إنجاز االستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس
للجمهورية».
وصل رئيس «اللقاء الوطني» ،رئيس
ح��زب االت��ح��اد ال��وزي��ر السابق عبد الرحيم
مراد ،إلى مطار سيمون بوليفار في فنزويال،
حيث استقبله السفير اللبناني الياس لبّس
في صالون الشرف ،على رأس وفد من أبناء
الجالية اللبنانية في فنزويال.
وتأتي زيارة مراد ضمن الجولة التي يقوم
بها إل��ى بعض دول أميركا الالتينية للقاء
الجالية اللبنانية في بالد االغتراب.

تابع الوفد البرلماني البريطاني ،برئاسة النائب عن حزب الع ّمال أندرو
الف ،جولته على المسؤولين اللبنانيين ،وبحث أمس «قضايا تتعلق بوضع
النازحين في لبنان ،والدعم الذي يمكن للحكومة البريطانية أن تقدمه في
هذا اإلطار للتخفيف من المشاكل التي يواجهها لبنان» ،مع وزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل .كما تناول البحث العالقات بين البلدين ،وما تقوم
به بريطانيا لضمان استقرار لبنان.
وتطرق الف بعد اللقاء إلى الدعم العسكري ال��ذي تقدمه ب�لاده للجيش
اللبناني ،قائالً« :نحن مسرورون من تقديم حكومتنا الدعم العسكري للجيش
اللبناني لتمكين قدراته ،وستواصل القيام بذلك .ومن ضمن المواضيع التي
سننقلها إلى حكومتنا هي المشاكل التي يواجهها لبنان على حدوده الشرقية،
وسنعبِّر عن رأينا بضرورة األخذ في االعتبار إمداد لبنان بالدعم اإلضافي
وتأمين أمن الحدود اللبنانية».
وعن دعم النازحين ،أشار الف إلى «أنّ خطة الطوارئ التي وضعتها منظمات
دولية منها التابعة لألمم المتحدة ،وال سيما لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
ال تتضمن مساعدة النازحين فحسب ،بل تتضمن أيضا َ مساعدة المجتمعات
المضيفة».
وأضاف « :قلنا لوزير الشؤون االجتماعية خالل لقائنا أمس ،إنّ الحاجات
الفورية كإمداد هؤالء بالغذاء واألغطية ،يبدو أنها تسير بشكل جيد ،لكنّ المشكلة
األكبر تكمن في توفير المساعدة على المدى الطويل ،كالتعليم والصحة ،وسوف
ّ
ونحث الحكومة على إعادة النظر بدقة في
نثير هذا الموضوع في بريطانيا
طبيعة العمل الذي قد يقدم للمساعدة».
وكان باسيل استقبل سفيرة االتحاد األوروبي أنجلينا ايخهورست ،ترافقها
سفيرة إسبانيا ميالغروس فرناندو.
وقالت إيخهورست بعد اللقاء« :ك��ان اجتماعا ً جيدا ً ج��داً ،دعونا خالله
الوزير باسيل إلى حضور اجتماع موسع ينظمه االتحاد األوروبي بالتعاون
مع ك ّل شركائنا في المنطقة ،في برشلونة في  13نيسان» .وأضافت« :نريد
أن نستطلع آراء دول المنطقة حول ما يتوقعونه من أوروبا ،وكيف بإمكاننا
المساعدة بطريقة أفضل والتركيز على مشاكل ك ّل دولة على حدة ،على الصعد
كافة :السياسية واالقتصادية والمالية ،والتركيز األكبر سيكون على األمن
والطاقة».
وأوضحت إيخهورست أنّ «موضوع النازحين السوريين مهم جدا ً للبنان
واألردن ،إنما سنتطرق في هذا االجتماع إلى قضايا دول منطقة الجنوب كلها.
ولبنان مهتم بلعب دور فاعل مع الدول العربية األخرى ،من أجل جعل االتحاد
األوروبي أقرب إلى احتياجات دول المنطقة».

باسيل مجتمعا ً إلى الوفد البريطاني في قصر بسترس

كاغ بحثت مع الم�س�ؤولين ملف النازحين
وتطبيق القرار 1701
جالت المنسقة الخاصة لألمم المتحدة والممثلة الشخصية لألمين العام
في لبنان سيغريد كاغ على عدد من المسؤولين ،والتقت في السراي الحكومية
أمس ،رئيس الحكومة تمام سالم وبحثت معه األوضاع العامة والتطورات في
المنطقة.
وفي قصر بسترس ،عرضت مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل
موضوع النازحين وضرورة تعاون أجهزة األمم المتحدة والمنظمات التابعة
لها ،بحسب سياسة الدولة اللبنانية وتطبيق هذه السياسة.
ووضعت كاغ باسيل في أجواء التقرير الذي سيقدمه األمين العام لألمم
المتحدة ،حول تطبيق القرار  1701والذي ستقدم إحاطة عنه في جلسة يعقدها
مجلس األمن الدولي في نيويورك األسبوع المقبل.
وبحثت المسؤولة األممية مع رئيس كتلة «المستقبل النيابية» فؤاد السنيورة
المستجدات ،ثم زارت قائد الجيش العماد جان قهوجي وعرضت معه التنسيق
القائم بين الجيش وبين القوات الدولية في إطار تنفيذ القرار .1701

قهوجي مستقبالً كاغ

(مديرية التوجيه)

