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�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ �إبادة ال�شعب الأرمني كان هدفها تتريك المنطقة العربية لخلق دولة طورانية

غياب الرئي�س يفقد البلد فر�صة الإطاحة بالمجل�س

بقرادونيان :القناع التركي �سقط رغم م�سرحيات �أردوغان
من�صة للإرهاب في المنطقة
الذي ح ّول تركيا �إلى ّ

بري :عالقتي مع عون ا�ستراتيجية �إلى �أبعد مدى

حاورته :روزانا ر ّمال
أكد األمين العام لحزب الطاشناق النائب أغوب بقرادونيان
أننا «استطعنا إثبات ما نقوله منذ  100عام ب��أنّ تركيا لم
تتغير» ،مشيرا ً إلى «أنّ القناع التركي سقط رغم مسرحيات
الرئيس رجب طيب أرودغان الذي حاول من خاللها اإلثبات
للعرب أنه مع قضية فلسطين».
وف��ي ح��وار مشترك بين صحيفة «ال��ب��ن��اء» وق��ن��اة «توب
نيوز» ،لفت بقرادونيان إلى «أنّ التاريخ يعيد نفسه ،ألنّ
منصة متقدمة للتكفير واإلره��اب اللذين
تركيا تحولت إلى ّ
نشهدهما في سورية والمنطقة».
وأوض��ح أنّ «إب��ادة الشعب األرمني لم تحصل ألسباب
دينية ب��ل لتطبيق م��ش��روع سياسي تركي ط��وران��ي كبير
لتتريك ك ّل المنطقة العربية لخلق دولة طورانية من شعوب
جذورها طورانية تركية».
وط��ال��ب ب��ق��رادون��ي��ان ت��رك��ي��ا ب��االع��ت��راف ب����أنّ «ال��دول��ة
العثمانية ارتكبت هذه الجريمة اإلنسانية واالعتذار ودفع
التعويضات» ،وق���ال« :ل��و ت�� ّم االع��ت��راف ب��االب��ادة التركية
لألرمن في ذل��ك الحين لما حصل العديد من الجرائم في
المنطقة والعالم».
وأعرب عن اعتقاده بأنّ «نتيجة النضال المستمر من ك ّل
التنظيمات األرمنية والدولة األرمينية واألوضاع في الشرق
األوس��ط والخطر اإلرهابي في المنطقة وتقاطع المصالح
وموقف الفاتيكان واالتحاد االوروبي ،عوامل أدت إلى هذا
االعتراف العالمي بالقضية األرمنية».
وأشار إلى «أنّ العالقات األرمنية اإليرانية عالقة صداقة
كشعب أرمني وكدولة أرمينية ،وتعود إلى العام ،»2000
{ كيف تصفون ال���دور التركي ال��ي��وم؟ هل
يشعركم أنكم كنتم على حقّ وجاء الزمن ليثبت
ذلك أم أنّ ما يجري فقط هو ضمن لعبة سياسية
دولية إقليمية؟

استطعنا إث��ب��ات م��ا نقوله منذ 100عام.
اليوم توجد قناعة ب��أنّ تركيا لم تتغير .ليس
لدينا ع��داء للشعب التركي ال��ذي ك��ان ضحية
األنظمة العثمانية التركية كما الشعب العربي
منذ السلطان عبد الحميد إلى جمعية «االتحاد
والترقي» إلى مصطفى كمال أتاتورك وصوال ً إلى
أوزال وأردوغ��ان .شعورنا اليوم هو الندم كيف
ظ ّل شركاؤنا في العالم العربي ولبنان عقودا ً
ال يعرفون ماذا نقول .ففي أول لقاء بيني وبين
الرئيس السوري بشار األس��د في العام 2008
كانت حينها العالقات السورية ـ التركية في
أوجها ،كانت الحدود مفتوحة وخصوصا ً أمام
التبادل االقتصادي .سألت الرئيس األس��د عن
الوضع ،قال لي« :العالقة بين سورية وتركيا
تاريخية وص��داق��ة ش��ع��وب» .قلت بصراحة:
«آسف يا سيادة الرئيس ،آمل بعد  3سنوات أن
ال يسقط القناع التركي ،ال أقول ذلك ألنني أرمني
بل ألنني لبناني وعروبي والقضايا العروبية
قضايانا ،لكنّ الفرق بيننا وبين غيرنا أنّ لدينا
تجربة مع تركيا».
وفي الواقع سقط القناع رغم ك ّل مسرحيات
أردوغ��ان التي حاول من خاللها اإلثبات للعرب
أن��ه م��ع قضية فلسطين وم��ع المقاومين في
غزة وأرس��ل الباخرة الشهيرة «مرمرة» وطلب
اعتذارا ً من الكيان «اإلسرائيلي» بعد التعرض
لها ،لكن لم نسمع أي بند من البنود العسكرية
بين «إس��رائ��ي��ل» وتركيا قد تغير ،ول��م نسمع
استنكارا ً من أردوغان وشركائه في الحكم ،رغم
ك ّل االضطهاد «اإلسرائيلي» واالحتالل والمجازر،
إلى أن بدأت األزمة السورية وبدأ األخير بإعطاء
ال��دروس لك ّل العرب من مصر إل��ى تونس إلى
ليبيا ولبنان ،وأصبح في فترة معنية قائدا ً قوميا ً
عربيا ً بسبب تخاذل بعض العرب .واآلن التاريخ
يعيد نفسه ،ك�� ّل المنظمات اإلرهابية تنطلق
من تركيا وليس من مطار دمشق .فكيف دخل
تنظيما «داعش» و«النصرة» من الحدود التركية
ـ السورية إلى كسب العام الماضي وهناك جيش
ونظام تركي من المفترض أنه يحافظ على سيادة

بري مجتمعا الى نواب االربعاء

بقرادونيان متحدثا ً إلى الزميلة رمال

جازما ً بأنّ «الموضوع األرمني هو خارج البحث في أي نوع
من العالقات بين تركيا وإيران».
والح�����ظ ب���ق���رادون���ي���ان «ح�����رف األن���ظ���ار ع���ن اإلره�����اب
الصهيوني» ،محذرا ً من «أننا نذهب اليوم باتجاه انقسام
وتشرذم الشعوب ووضع يريح إسرائيل لقرن من الزمن».
وأوض��ح أنّ «تركيا تقف على أرجلها لوجود ت��وازن في

منصة متقدمة للتكفير واإلرهاب
الحدود؟ تركيا
ّ
اللذين نشهدهما ليس فقط في سورية بل في ك ّل
الدول العربية.
ه��ن��اك خ�لاف عميق بين الثقافة التركية
والعربية ،وهناك تباين بين ال��دول العربية
في التعامل مع تركيا ألسباب تكتيكية ،اليوم
الصور تتك ّرر ،المشانق والمذابح وحفر القبور
والخطف وقطع ال��رؤوس ال��ذي حصل من مئة
عام مع السريان واألرمن والكلدان واآلشوريين
واللبنانيين وم��ع المسيحين والمسلمين في
مشانق  6أيار في ساحة البرج والمرج في دمشق.
إبادة الشعب األرمني لم تحصل ألسباب دينية بل
ألنه كان هناك مشروع سياسي تركي طوراني
كبير لتتريك ك ّل المنطقة العربية لخلق دولة
طورانية من شعوب جذورهم طورانية تركية
يتكلمون اللغة التركية واليوم المقاربة نفسها
تتك ّرر».

{ ثمة من يقول أنكم تظلمون النظام التركي،
ألنّ السلطنة العثمانية ولت وهذه المجازر كانت
من الماضي واآلن تغيرت الحكومات؟

 مستعدون أن نسامح ونغفر لمن يعترفبالخطأ والجريمة ،نحن ال نقول إنّ النظام أو
الشعب التركيين هما المسؤوالن عن إبادة األرمن،
لكنّ الحكم استمرار حسب القانون الدولي ،أي
هناك واجبات وحقو  ،وال تستطيع الجمهورية
التركية الحديثة أن تتمتع بك ّل الحقوق التي
ورثتها من السلطة العثمانية من أراض وأموال
وكيان سياسي وال تعترف بواجباتها .على
تركيا االعتراف ب��أنّ الدولة العثمانية ارتكبت
هذه الجريمة اإلنسانية وتعتذر ،وعليها واجب
التعويضات .هم يقولون لم تحصل إب��ادة بل
حصلت المجازر أثناء الحرب العالمية األولى
خالل االشتباكات ،لو ت ّم االعتراف باإلبادة التركية
لألرمن في ذل��ك الحين ،لما حصل العديد من
الجرائم في المنطقة والعالم ،ال سيما جرائم هتلر
والجرائم «اإلسرائيلية» واإلرهابية حالياً .الدولة
التركية أنشئت بثروات الشعب األرمني والقصر
القديم ألردوعان كان ملكا ً لشخص أرمني ،نصف
المساجد في األناضول كانت كنائس لألرمن،
الموضوع هو اقتالع ِشعب كامل من جذوره .عام
 1916تحولت مدرسة عينطورة في كسروان إلى
دار أيتام فأتى جمال باشا السفاح بـ  1200من

ا�ستقبل وفداً من ال�سويداء

�أر�سالن :في خندق واحد مع المقاومة
من �شواطئ بيروت �إلى جبل العرب والجوالن
أكد رئيس الحزب الديمقراطي النائب طالل أرسالن أننا في خندق واحد من شواطئ بيروت إلى
جبل العرب إلى الجوالن مع المقاومة التي «ال تدافع فقط عن سورية بل تدافع عن لبنان بوجودها
في سورية».
كالم أرسالن جاء بعد استقباله أمس في دارته في خلدة ،وفدا ً شعبيا ً من جبل العرب  -محافظة
السويداء في سورية ،برئاسة المهندس سعيد أجود األطرش وض ّم عددا ً من مشايخ ووجهاء الجبل
وإعالميين سوريين ،في حضور مدير مكتب أرسالن أكرم مشرفية.
وأوضح بيان لمكتب أرسالن أنّ «الزيارة جاءت تأكيدا ً من أهل جبل العرب للحمة الوطنية مع
إخوانهم السوريين والتضامن مع المقاومة اإلسالمية ومع الشهداء الذين سقطوا في الجنوب
السوري».
وبعد اللقاء ،قال أرسالن« :نحن لم ننس ولن ننسى أهلنا في جبل العرب حيث تجري في عروقنا
ذكرى عائالت جبل العرب الذين ربينا على محبتهم والتواصل معهم ،ال سيما أننا ،في هذا البيت،
لطالما حفظنا درسا ً قوميا ً يمثل الدستور القومي لهذه األمة بقول واحد نورثه ألبنائنا من جيل إلى
جيل أال وهو قول البطل سلطان باشا األطرش «الدين لله والوطن للجميع».
وأشار إلى أنّ «أهل جبل العرب لطالما وقفوا وقفة ّ
حق مع لبنان في ك ّل الحقبات الماضية،
وواجب الوفاء ير ّتب علينا الوقوف إلى جانبهم في معركتهم دفاعا عن سورية وعن النسيج الوطني
اإلجتماعي السوري وعروبة سورية بقيادة الرئيس الدكتور بشار األسد».
وقال« :نحن اليوم في خندق واحد من شواطىء بيروت إلى جبل العرب إلى الجوالن مع المقاومة،
هذه المقاومة التي يتهمها البعض المريض بالتدخل في الشأن السوري في حين أنها ال تدافع فقط
عن سورية بل تدافع عن لبنان بوجودها في سورية ،ووقوفنا نحن مع إخواننا في جبل العرب
ندافع عن أنفسنا هنا في شواطىء بيروت ألنّ المؤامرة التي تتعرض لها هذه األمة هي ممتدة لتهديد
الوجود العربي القومي من المحيط إلى الخليج ،فالرئيس األسد في حربه ض ّد اإلرهاب يدافع عن ك ّل
العرب وليس فقط عن سورية».
ورأى أنّ «من سخرية وعار هذا الزمن أنّ بعض األعراب الذين هم أشد كفرا ً ونفاقا ً كما قال الرسول،
يحاولون جاهدين إقناع الرأي العام بأنّ إيران هي العدو وإسرائيل هي الحمل الوديع».
وأضاف« :لو أنّ هؤالء األعراب يملكون ذرة كرامة وشرف لكانوا تمثلوا بأهلنا في الجوالن الذين
يقاومون بإسم سورية ووحدتها منذ أربعين عاماً ،ورفضوا الهوية اإلسرائيلية ويرفعون العلم
السوري وصورة سلطان باشا األطرش عند ك ّل استحقاق» ،متمنيا ً «أالّ يعطينا أحد دروس ً��ا في
الوطنية ،فنحن من علمنا هذه الدروس من خلدة إلى القرية ،من جيل الى جيل ،وسنستمر على هذا
المنوال حتى النصر القريب».
وقدم الوفد ألرسالن صورة تذكارية لألمير عادل أرسالن مع أقطاب الثورة السورية برئاسة
سلطان باشا األطرش في غوطة دمشق ووثيقة مؤرخة منذ عام  1927حول مشاركة عادل أرسالن
في ميدان الثورة .كما قدموا نسخة من مجلة تضم ع��ادات أهل جبل العرب وتقاليدهم وكيفية
المحافظة عليها.
وقدم أرسالن ،بدوره ،إلى الوفد مجموعة نسخ عن السجل اإلرسالني.

المنطقة وإذا انهار ستفقد دورها».
وفي الشأن الداخلي ،استبعد انتخاب رئيس للجمهورية
اآلن م��ع��ت��ب��را ً «أنّ ال��رئ��اس��ة ف��ي ال��ث�لاج��ة إل���ى أن تحصل
تسويات إقليمية أو نضوج لبناني بقبول التمثيل السياسي
الصحيح».
نص المقابلة كامالً:
وفي ما يلي ّ

األيتام من تركيا إليها وكان من بينهم ألف أرمني،
وفي عام  1990وجد هناك جثة  300طفل.
الدول العربية تأخرت في االعتراف بمسؤولية
تركيا عن جرائم اإلبادة ،نتفهم مصالحهم لكنّ أقل
واجب هو احترام الشهداء ،طلبنا وقفة من الدولة
اللبنانية التي اعترف مجلسها النيابي عام 2000
بمسؤلية تركية عن ما جرى في ّ
حق األرمن وكان
أقوى اعتراف بين ك ّل برلمانات الدول العربية
وطلبنا تعطيل العمل يوما ً واحدا ً في هذه الذكرى
رفضا ً لإلبادات ،فحصل خالف على ذلك وت ّم رفع
األعالم التركية في الشارع رغم أنّ تركيا ارتكبت
المجازر والتهجير في لبنان.

{ رأينا هذا العام أكبر حشد دولي للتضامن
مع هذه القضية المحقة ،كيف قرأتم هذه الوقفة،
ه��ل ه��ي مصلحة فقط وتصفية حساب قديم
أو جديد م��ع تركيا لمنعها م��ن دخ��ول االتحاد
األوروبي؟

ال يمكننا أن نقول أنّ هناك صحوة حصلت في
العالم ،مصالح الدول تتقاطع ،لكن يمكن القول
إنه نتيجة النضال المستمر من ك ّل التنظيمات
األرمنية والدولة األرمينية اليوم ،وثانياً ،نتيجة
األوضاع في الشرق األوسط والخطر اإلرهابي في
المنطقة وتقاطع المصالح .
عام  1986طالب البرلمان األوروب��ي الدولة
التركية ب��االع��ت��راف ب��إب��ادة األرم���ن وتحسين
سلوكها ،وخصوصا ً ممارساتها داخ��ل تركيا
وخارجها ف��ي قبرص ودول ال��ج��وار التركي،
ليوافق على دخولها االتحاد .اليوم موقف البابا
ذكر هذا األمر وفي اليوم ذاته الفاتيكان تعترف
بدولة فلسطين وهذا موقف سياسي وليس دينياً،
وموقف االتحاد األوروب���ي في إع��ادة االعتراف
والتذكير بمسؤولية تركيا والعمل األرمني عوامل
ساعدت لتحصل صحوة عالمية وليتعرف العالم
أكثر على منطق الدولة التركية.

{ رغ��م ه��ذه الصحوة التي تتحدث عنها ما
زالت أميركا ودول إقليمية حليفة لألتراك ،هل
تتخوفون من أي تسوية إيرانية – تركية ،رغم
أنّ إي���ران أي��ض��ا ً حليفة ل��س��وري��ة ،وخصوصا ً
أننا شهدنا زي��ارات مسؤولين أت��راك إلى إيران
وتوقيع عقود لصفقات اقتصادية؟
بالنسبة إل��ى أم��ي��رك��ا ،هناك دول��ت��ان لهما
األولوية في المنطقة هما «إسرائيل» وتركيا وهما
جهان لعملة واح��دة .ال أرى أي تسوية إيرانية
ـ تركية ،هناك عالقات نعم ،تركيا دولة كبيرة
في المنطقة وإيران أيضاً ،هذا ما يفرضه الواقع
السياسي والتوازنات السياسية والعسكرية
واالستراتيجية ،لكن نحن لدينا تجربة مع إيران،
العالقات األرمينية اإليرانية عالقات صداقة
كشعب أرميني وكدولة أرمينية تعود إلى عام
 .2000عندما أعلن اإلقليم األرمني انفصاله
عن أذربيجان ،وقفت إيران الشيعية إلى جانب
أرمينيا وشعب «كرابا» ض ّد أذربيجان الشيعية،
وتركيا السنية وقفت إل��ى جانب أذربيجان
الشيعية ألنّ أذربيجان وتركيا من أصل طوراني،
فالهدف األساسي لتركيا هو إعادة إنشاء الدولة
الطورانية وليس الدولة المسلمة .وفي الخالصة،
فإنّ الموضوع األرمني سيكون خارج البحث في
أي نوع من العالقات بين تركيا وإيران.

{ كيف تقرأ المكانة التركية التي ما زالت
تتمتع بها ،وهي التي ستكون شريكا ً رئيسيا ً
في أي اتفاق في المنطقة ،من يعطيها هذا الدور
سواء في جنيف أو في االتفاق النووي مع إيران،
هل هي قائدة السنة في المنطقة؟
كمواطن عروبي أعتبر أنه يجب أن تكون القيادة
اإلسالمية السنية عند العرب في السعودية أو
مصر .تركيا جزء من الح ّل في المنطقة وكذلك
إيران ،ويجب إيجاد حلول ،ألنّ «إسرائيل» اليوم
مرتاحة ،فال أح��د يتحدث اليوم عن القضايا
العربية ،القدس وفلسطين والشعب الفلسطيني
وال���ج���والن ،ه��ن��اك ح��رف أن��ظ��ار ع��ن اإلره���اب
الصهيوني ،ونحن نذهب اليوم باتجاه انقسام
وتشرذم الشعوب ووضع يريح «إسرائيل» لقرن
من الزمن ،فهل نفكر نحن العرب في مستقبلنا؟

{ كيف تق ّوم وضع تركيا اليوم؟

هناك ضعف تركي ،رغم إظهار القيادة التركية
أنّ االقتصاد مزدهر واألرقام تظهر غير ذلك .ورغم
أنّ القيادة التركية تحاول أن توحي بأنّ الوضع
الشعبي مستقر ،يوجد اليوم رأي ع��ام تركي
يتحدث ض ّد اإلرهاب وض ّد موقف تركيا من اإلبادة
األرمنية ومن المشكلة الكردية ،الكيان التركي
مبني على عناصر غير تركية ،فنصف سكان
تركيا ليسوا أت��راك��اً ،بل أك��راد وأرم��ن وشعوب
أخ��رى ،هذه الحقيقة ستنفجر عاجالً أم آجالً،
تركيا تقف على أرجلها لوجود توازن في المنطقة
وإذا انهار ونحا باتجاه العرب تركيا ال دور لها،

لكن هل العرب يريدون هذا التوازن لصالحهم
أم يتركون ألميركا والغرب اللعب في ميزان بين
تركيا وإيران والعرب؟ إيران تناضل وتعمل من
أجل المحافظة على استقاللية ما تجاه الغرب
والمفاوضات النووية خير دليل على ذلك ،فمنذ
 10سنوات ،ورغم الحصار والعقوبات ،ما زالت
إي��ران دول��ة مزدهرة وفي تطور مستمر ،وحان
الوقت لكي يق ّرر العرب ونرى صحوة إيجابية.

{ كيف ترى الوضع في سورية ،هل اقتنع
الغرب بأنّ الرئيس بشار األسد لن يسقط أم أنّ
الحرب مستمرة؟

هناك تراجع في الكالم الغربي بأنّ األسد خسر
الشرعية وغير ذلك من شعارات وتصريحات،
فأميركا تقول إنها ستسلح المعارضة السورية
ض ّد «داعش» وليس ض ّد األسد .من جهة أخرى،
يقولون إنّ األس���د فقد الشرعية ه��ذه مجرد
شعارات ،األسد جزء من الح ّل إذا لم يكن هو الحل،
في بداية األحداث في سورية كان هناك انطباع
بأنها انتفاضة شعبية ألجل الديمقراطية ولكن
بعد شهرين تبين أنّ الديمقراطية ال عالقة لها بهذا
األمر بل الهدف كان وما يزال ضرب سورية وليس
فقط األسد ،الجيش السوري هو من أبناء الشعب
السوري ،من س ّنة وعلويين ومسيحيين ودروز
وغيرهم من مكونات الشعب السوري.

ينتهي العقد العادي لمجلس النواب نهاية الشهر الجاري
ويبدأ العقد االستثنائي الذي يستم ّر حتى  20تشرين االول
المقبل.
لم يكن ليم ّر عدم انعقاد الجلسة التشريعية طوال العقد
العادي في غياب الظروف االستثنائية ،مرور الكرام ،ومن دون
الوصول الى نسف المجلس النيابي؟ لكن يبدو أنّ غياب رئيس
الجمهورية أفقد البلد فرصة إمكانية اإلطاحة بالبرلمان المعطل
والمشلول بسبب سياسات اتبعها فريق سياسي من باب
يصح أن يحرم اللبنانيون الكثير من
المزايدات السياسية؟ فهل
ّ
اإليجابيات التي كان من الممكن أن تنعكس عليهم إيجاباً ،لو
انعقد المجلس النيابي وأق ّرت القوانين التي تتعلق بالقضايا
الخدماتية والمالية واإلنتاجية والحياتية؟
وماذا لو لم تق ّر الموازنة المحفوفة باأللغام؟ وماذا سيح ّل
بالموظفين في شهر أيلول المقبل مع إصرار وزير المال علي
حسن خليل على موقفه ،بعدم دفع رواتب الموظفين في ك ّل
القطاعات ،في غياب اإلطار القانوني الذي يحتاجه عبر قانون
من المفترض أن يق ّر في جلسات تشريعية لتأمين االعتمادات
للرواتب؟
لم تنجح االتصاالت التي قادها حزب الله بين الرئيس
نبيه بري ورئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال
عون في إقناع رئيس التيار الوطني الح ّر العدول عن قرار
مقاطعة التشريع ،ما انعكس فتورا ً في العالقة بين عين التينة
والرابية التي تص ّر على إدراج مشروع استعادة الجنسية على
جدول األعمال .يؤكد مصدر مطلع لـ«البناء» أنّ العالقة بين
بري وعون ليست سليمة .الطرفان ال يمتلكان قابلية التفاهم
والتنسيق الفعلي في إدارة شؤون الدولة ،لكن العالقة بينهما
غير قابلة لالنفجار ،فحزب الله حليف الطرفين يحول دونه
ويقف سدا ً منيعا ً أمام ذلك.
يغمز المصدر إلى امتناع رئيس كتلة التحرير والتنمية

عن استقبال وفد التغيير واإلصالح الذي يجول على القيادات
السياسية طارحا ً مبادرة عون ،موجها ً بذلك رسالة امتعاض
إلى الجنرال ردا ً على مقاطعته التشريع ،إال أنّ الرئيس بري
بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء» أكد «أنّ العالقة التي تربطه
بالعماد عون عالقة استراتيجية إلى أبعد مدى يشوبها بعض
االختالف في التكتيك وفي كيفية ادارة مصالح الدولة .وتلفت
مصادره لـ«البناء» إلى «أنّ النائب أيوب حميد هو رئيس كتلة
نواب أمل ،ومن هذا المنطلق استقبل الوفد العوني ،داعية إلى
عدم تضخيم األمور».
وتحدث بري في لقاء األربعاء النيابي عن التعيينات األمنية
والعسكرية ،وجدّد التأكيد أنه مع إجراء التعيينات في المراكز
األمنية والعسكرية ،وأنه أوال ً ورابعا ً وعاشرا ً وإلخ ...مع تعيين
العميد شامل روكز قائدا ً للجيش ،وإذا ُطرح ملف تعيين قائد
الجيش في مجلس الوزراء ،فإنّ الوزيرين غازي زعيتر وعلي
حسن خليل سيكونان أول من يطرحان اسم العميد روكز ،لكن
إذا لم تصل االتصاالت والمشاورات الجارية في هذا الشأن
الى نتيجة ،فهل نترك تلك المراكز فارغة في مثل هذه الظروف
الدقيقة التي نم ّر بها ،هذا أمر ال يمكن أن أقبل به ،وال يجوز أن
تنتقل ع��دوى الفراغ الى المؤسسات األمنية والعسكرية»،
مشيرا ً إلى «أنّ هذا الكالم ليس جديدا ً والعماد عون سمعه مني
مباشرة».
وتطرق بري إلى الثروة النفطية ،وأك��د أنه «ال يجوز أن
نستمر في ممارسة إضاعة الفرص جراء الواقع السياسي
والمؤسساتي ال��ذي نعاني منه ،ألن ذلك ي��ؤدي الى أضرار
وخسائر كبيرة للكثير من الملفات االستراتيجية والحيوية
ومنها ملف النفط العالق».
ل��م يغب ع��ن لقاء االرب��ع��اء النيابي ملف العسكريين
المختطفين ،وتحدث بري عن أج��واء جيدة ،وعن مؤشرات
ايجابية جدا ً لدى الجهات المولجة متابعة هذا الملف».

«التغيير والإ�صالح» يوا�صل عر�ض مبادرة عون على الكتل

«الم�ستقبل» ي�ص ّوب عليها ويعد بدر�سها!
وميقاتي مع انتخابات رئا�سية ثم نيابية

{ هل سنشهد انتخاب رئاسية قريبا ً ونح ّل
المشاكل أم سنمدّد األزمة؟

هناك صعوبة في انتخاب رئيس اآلن ،لألسف
الشديد منذ االستقالل وحتى اليوم ،باستثناء
الرئيس سليمان فرنجية ،لم ينتخب رئيس في
مجلس النواب ،بل النواب كانو يذهبون ليوافقوا
على تسوية ما تمت في الخارج لإلتيان برئيس،
ونحن فتحنا المساحة والساحة لغيرنا ليجري
التسويات وينتخب رئيساً.

{ يقول الطرف اآلخ��ر أنّ طروحات رئيس
تكتل التغيير واإلص�ل�اح العماد ميشال عون
تع ّقد األزمة أكثر ،ما رأيك؟

فريق العماد ع��ون يقوم ب���ردود فعل على
الفريق اآلخر الذي ال يعترف له بتمثيله السياسي
العريض على الساحة المسيحية والوطنية،
يقولون إنّ رئيس الجمهورية هو مسيحي لكنه
يمثل ك ّل لبنان ،هذه المعادلة يجب أن تطبق
أيضا ً على رئيسي مجلس النواب والحكومة،
لماذا يق ّررون بإجماع سني من هو رئيس الحكومة
وهناك إجماع شيعي على شخص رئيس مجلس
النواب ،وعند المسيحيين ال يحصل ذل��ك؟ من
يعرقل اإلجماع المسيحي؟ ،اتفقنا على القانون
األرثوذكسي فمن عرقله؟ األطراف األخرى ،وكان
يجب أن تدعو بكركي ك ّل النواب المسيحيين إلى
االجتماع ،نحن كحزب طاشناق مع المشروع
األرثوذكسي ألن��ه ت�� ّم االتفاق عليه بين القادة
الموارنة األربعة.

{ هل تعتبر أنّ الخالف المسيحي هو نتيجة
غياب دولة خارجية حاضنة وراعية لهم؟

دول الغرب ال تفكر بالمسيحيين بل تفكر في
مصالحها ،ال الغرب وال أميركا لديهما األولوية
للتفكير بأمور لبنان .األم��ر الوحيد ال��ذي يمكن
أن يقوموا به هو أن يفتحوا السفارات ويعطوا
تأشيرات للمسيحيين الذين ينزحون من سورية
والعراق ليسافروا إلى كندا والبرازيل والواليات
المتحدة ،ونحن كمسيحيين لسنا طامعين
بحماية دول الغرب لمسيحيي المشرق بل حماية
دولتنا وعلى شركائنا في لبنان وسورية والعراق
ومصر أن يتضامنوا مع مطالب المسيحيين
لنحمي أنفسنا ألنّ لبنان ال يبقى بال مسيحيين
وسورية ومصر أيضاً ،لذلك الرئاسة اللبنانية
في الثالجة وعيلنا أن ننتظر بعض الوقت ،إما
تسويات إقليمية وإما نضوجا ً لبنانيا ً أكبر بقبول
التمثيل السياسي الصحيح.

{ دعم األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله م��ا طرحه العماد ع��ون ،ف��ي الوقت
الذي يخوض الحزب حرب القلمون ،ويتكلم
عن تأثير المعركة على المنطقة فضالً عن أنّ
الحزب شريك في تغيير المعادلة في الخارج،
فهل يمكن أن يكون الح ّل داخلياً؟
ال ّ
شك أنّ السيد نصرالله يمثل قوة مه ّمة في
المشرق وكلمته تسمع من بيروت والضاحية إلى
اليمن وواشنطن وموسكو ،السيد يقول نحن يجب
أن نعود إلى الداخل ونبحث الحلول ،ويقول في
التحوالت الخارجية أنا أساعدكم لتجدوا الحلول
في لبنان.

ُي ّ
بث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة
الخامسة مسا ًء ويعاد بثه الحادية عشرة
ليالً على قناة «توب نيوز» ،تردّد .12034

وفد التغيير واالصالح مجتما مع الوفاء للمقاومة
رح��ب الرئيس نجيب ميقاتي
فيما ّ
بأي مبادرة يمكن أن تخرج لبنان من
المأزق عبر انتخاب رئيس تحت مظلة
اتفاق الطائف ،اعتبرت كتلة الوفاء
للمقاومة أنّ التعاطي بجدية مع مبادرة
رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب
ميشال عون»ينتج حلوالً» ،في حين أق ّر
تيار المستقبل والتكتل بوجود خالفات
بينهما وال سيما في موضوع االنتخابات
والتعيينات األمنية مع توافقهما على
اتفاق الطائف ،لكنّ المستقبل أكد أنّ
«ما طرحه العماد عون سيدرس بعناية
انطالقا ً من اتفاق الطائف».
وكانت وفود التكتل تابعت جولتها
على الكتل النيابة ،شارحة مبادرة
ع���ون ،وق��د التقى وف��د ض�� ّم ال��ن��واب:
ابراهيم كنعان ،أالن ع��ون ،وحكمت
دي��ب ،الرئيس ميقاتي في مكتبه في
«ستاركو» ،في حضور الوزير السابق
نقوال نحاس.
نص المبادرة إلى ميقاتي
وسلم الوفد ّ
الذي تشاور في اتصال هاتفي مع النائب
أحمد كرامي حول الموقف منها.
وب��ع��د ال��ل��ق��اء أع���رب ميقاتي عن
«ترحيبه بأي مبادرة يمكن أن تخرج
لبنان من المأزق عبر انتخاب رئيس
تحت مظلة اتفاق الطائف» .وإذ رأى أنه
«ربما يجب القيام ببعض اإلصالحات
الضرورية في اتفاق الطائف ،وهو ليس
من ّزالً» ،أعرب عن اعتقاده «أنّ الطريقة
الفضلى للخروج من األزم���ة ،هي في
االت��ف��اق على قانون انتخاب عصري
يؤمن حسن التمثيل لك ّل الجهات،
وم��ن ث��م انتخاب رئيس الجمهورية
ف��وراً ،وبعد انتخاب رئيس جديد يت ّم
ح ّل مجلس النواب وتجرى انتخابات
نيابية على أساس القانون المق ّر ،ومن
ث��م ي��ص��ار ،تحت قبة البرلمان ،إلى
البحث في ك ّل اإلصالحات الضرورية
المطلوبة».
وقال كنعان ،من جهته« :أكدنا ،للمرة
الخامسة منذ بدء الجوالت التي نقوم
بها ،أننا ال نطرح تعديالً دستوريا ً وال
تعديل وثيقة الوفاق الوطني ،بل نطرح
فقط أربعة مخارج ألزمة سياسية كبيرة
ومستعصية ،تقوم على االستفتاء.

«الوفاء للمقاومة»:
التعاطي مع المبادرة
بجدية ينتج
ً
حلوال
ومن هنا ،التقينا مع دولة الرئيس على
البند الرابع في ه��ذه المبادرة ،وهذا
م��ا عبر عنه اآلن ،وه��و ق��ان��ون جديد
لالنتخابات وإج��راء انتخابات نيابية
وفق هذا القانون بحسب الدستور ،أي
بالمناصفة والشراكة الوطنية التي
تحمي لبنان ،وفي الوقت ذاته ،إجراء
انتخابات رئاسية تعطي ك ّل الشرعية
ال��دس��ت��وري��ة والشعبية والميثاقية
المطلوبة لموقع رئاسة الجمهورية».
وزار وفد آخر ،من التكتل ض ّم النواب:
إميل رحمة ،عباس هاشم ،نبيل نقوال،
وناجي غاريوس ،كتلة الوفاء للمقاومة
في مق ّرها في ح��ارة حريك ،في إطار
ال��ج��ول��ة ال��ت��ي ي��ق��وم بها على الكتل
النيابية لشرح مبادرة عون ،وكان في
استقبالهم رئيس الكتلة النائب محمد
رعد والنواب علي عمار ،حسن فضل
الله ،نوار الساحلي ،وعلي فياض.
وبعد اللقاء ،أكد رعد «حرصنا جميعا ً
على أن نخرج من األزمة بحلول واقعية
المستها المبادرة» ،معتبرا ً«أنّ التعاطي
الجدي مع المخارج المطروحة يمكن أن
يفضي إلى إيجاد المخارج».
وتحدث رحمة باسم الوفد ،مطالبا ً
«المعنيين باألمر ،وخصوصا ً القيادات
السياسية ،بأالّ ينظروا إلى هذه المبادرة
نظرة السجال والجدلية السياسية ،بل
أن يستووا تحت سقف ال��ع��ودة إلى
الشراكة الحقيقية ،وإلى إنتاج الوحدة
الوطنية ،والعودة إلى إنتاج شراكة
حقيقية متوازنة».
وزار وف��د ثالث ض�� ّم ال��ن��واب :آالن
ع��ون ،ناجي غ��اري��وس ،حكمت ديب،
ووليد خوري ،كتلة المستقبل في مكتب
الرئيس فؤاد السنيورة في «السادات
ت��اور» ،وحضر عن الكتلة ،إلى جانب
السنيورة ،النواب :أحمد فتفت ،سمير

الجسر ،عاطف مجدالني ،عمار حوري،
جمال الجراح ،محمد الحجار ،هادي
حبيش ،أمين وهبي ،وخضر حبيب.
وبعد اللقاء قال ع��ون« :توضحت
ال��ص��ورة واستطعنا تقريب وجهات
ال��ن��ظ��ر .ه��ن��اك خ�لاف��ات ح���ول بعض
المفاهيم كاالنتخابات والتعيينات
األمنية ،ونأمل في المرحلة المقبلة
نزع الحواجز التي تمنعنا من الوصول
إل���ى نتيجة س��ع��ي��دة ت��رض��ي جميع
اللبنانيين» .ولفت إلى أ ّن��ه «خ�لال 8
سنوات لم نصل إلى ما نريده من الحوار
مع تيار المستقبل وخالل سنة ونصف
السنة استطعنا تقريب وجهات النظر».
وتحدث فتفت باسم المستقبل فلفت
إلى أنّ «الخالفات بين تيار المستقبل
والتيار الوطني الحر سياسية لكن هناك
إص���رارا ً من الطرفين على الطائف»،
مشيرا ً إلى أنّ «ما طرحه العماد عون
سيدرس بعناية ،انطالقا ً من اتفاق
الطائف».
وق��ال« :طلبنا من التكتل أن يعيد
دراسة ما طرحه الرئيس سعد الحريري
يخص الح ّل المتكامل
منذ سنتين في ما
ّ
لتطبيق الطائف عبر تجسيد إع�لان
بعبدا في مقدمة الدستور وانتخاب
مجلس شيوخ وفق النظام األرثوذكسي
وتطبيق الالمركزية اإلداري���ة ووضع
قانون انتخابات وفق دوائر مصغرة».
إال أنّ النائب ال��ج�� ّراح ص�� ّوب على
ال��م��ب��ادرة ال��ت��ي اع��ت��ب��ره��ا «خ��ارج��ة
ع���ن ال��دس��ت��ورع��ن إط����ار ال��دس��ت��ور
واآلليات الدستورية النتخاب رئيس
الجمهورية».
ورأى في حديث إلى وكالة «أخبار
ال��ي��وم» ،أنّ «ه��ن��اك هدفين م��ن وراء
مبادرة العماد ع��ون ،أوالً ،تمديد مدة
الفراغ لتغطية حليفه حزب الله الذي
ينتظر ت��ط��ورات إقليمية معينة في
تصب في مصلحته ،وعندها
سورية
ّ
تتم االنتخابات الرئاسية في ظ ّل ظروف
مختلفة عما هي عليه اليوم ،وثانياً،
إبعاد مسؤولية الفراغ عن التيار الوطني
الحر ،بما يوهم الرأي العام ،وخصوصا ً
المسيحي ،بأنه طرح المبادرات من دون
أن يتجاوب أحد معه».

