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خفايا
خفايا

التعاون الأميركي ـ الرو�سي «�أو�سع» من �أي وقت

تحرك تركيا وال�سعودية
عندما
ّ
م�سلحيهما �إنقاذاً لـ«داع�ش»...

 روزانا ر ّمال

*

شارل أبي نادر

ليس ص��دف��ة م��ا ي�ح��دث دائ �م �ا ً على جبهات ال�م��واج�ه��ة بين
الجيش العربي السوري وحلفائه من جهة ،وبين مجموعات
المسلحين المتشدّدين «معتدلين» و«غير معتدلين» من جهة
أخ��رى ،حيث تشتعل هذه الجبهات ،بسحر ساحر ،لترى بين
ه��ذه المجموعات المتباعدة أص�لاً ف��ي أهدافها وف��ي أعمالها
العسكرية وفي تصريحاتها تنسيقا ً وتنظيما ً منقطع النظير،
ُيترجم عمالً هجوميا ً حساسا ً يستهدف نقطة حيوية وأكثر ،أو
موقعا ً أساسياً ،أو محورا ً استراتيجيا ً لهذا الجيش ولحلفائه،
في الوقت الذي يخوض فيه الجيش السوري معركة رابحة ض ّد
«داعش» شماالً ما بين أرياف حماة وحلب الشرقية أو الجنوبية
الشرقية ،أو في ريف حمص الشرقي ما بين القريتين وتدمر
وام�ت��دادا ً باتجاه مداخل ومحاور الوصول إل��ى دي��ر ال��زور أو
الرقة شرقاً.
ً
هذا الترابط الذي نشهده دائما بين معارك الجيش السوري
ض� ّد «داع��ش» وبين العمليات العسكرية المؤذية والحساسة
ال�ت��ي تنفذها المجموعات المسلحة ال�م�ت�ش�دّدة على النقاط
االستراتيجية المذكورة ،من خ�لال مناورة الفتة تحتاج من
الناحية الميدانية والعسكرية إلى غرفة عمليات كبيرة لها قدرة
واسعة في القيادة والسيطرة على عدد يتجاوز العشرات ،ال بل
المئات من مجموعات المسلحين المتشدّدين والمنتشرين في
مناطق من الشمال السوري ،حيث ال سيطرة للجيش ،خصوصا ً
أنّ لك ّل من تلك المجموعات قيادة خاصة بها وأيديولوجية
تختلف ع��ن األخ ��رى ،واستراتيجية تميّزها ف��ي نظرتها إلى
المفاوضات مع الدولة السورية وتميّزها أيضا ً في موقعها من
أه��داف «الثورة» العجيبة الغريبة التي تظلّل أعمالها اإلرهابية
التدميرية؛ وتتميّز ك ّل منها أيضا ً في ارتباطها بطريقة معينة
بك ّل من تركيا أو السعودية ،حيث تتوزع سلطة ك ّل من الدولتين
على كوكبة مختلفة من تلك المجموعات ،تسيّرها وتسيطر
على مسارها وعملها ،وبالتالي تتح ّكم بتوجيه ك ّل منها تبعا ً
للميدان الذي تختاره ك ّل من الدولتين ،وفي التوقيت الذي تجده
مناسبا ً الستراتيجيتها ،وحسب الطريقة التي تحدّدها لهذه
المجموعات والتي تتراوح بين خرق بسيط إلى عمل عسكري
ّ
محضرة كالتي شهدناها مؤخراً،
أكبر إل��ى مهاجمة واسعة
والتي طالت بشكل متزامن نقاط االشتباك مع الجيش السوري
وحلفائه في حلب وريفها الجنوبي الغربي وفي ريف الالذقية
الشمالي الشرقي.
من ناحية تركيا:
ال ش��ك ف��ي أنّ ل� �ـ«داع ��ش» أه�م�ي��ة ك �ب��رى ك�لاع��ب أساسي
في م�ن��اورة السلطنة التي تتح ّكم بمعركة التنظيم اإلرهابي
وبعملياته اإلرهابية في ك� ّل من العراق وسورية أو في دول
الشرق األخرى وشمال أفريقيا وامتدادا ً إلى الغرب ،خصوصا ً
ع �ل��ى ال �س��اح��ة األوروب � �ي� ��ة ،وذل� ��ك ب �ه��دف ت�ح�ق�ي��ق األه� ��داف
لتوسع نفوذها في
االستراتيجية التي تتمحور حول رؤيتها
ُّ
العالم اإلسالمي ،أو حول نظرتها لـ«أمنها القومي» كما تدّعي
دائماً ،لناحية ما تعتبره خطرا ً وجوديا ً على كيانها من تعاظم
وتمدّد األكراد داخل حدودها في األقاليم الجنوبية الشرقية ،أو
خارج هذه الحدود في العراق أو سورية ،وما يشكله ذلك من
ضغط وتأثير على داخلها ،أو حول تحقيق هدف آخر من أهدافها
االستراتيجية تعتبره مؤثرا ً على مكانتها اإلقليمية والدولية
اقتصاديا ً وسياسيا ً وشعبيا ً وأمنياً ،وهو التحكم بتحديد رأس
النظام في سورية وبطبيعة هذا النظام وبصالحيات السلطات
المنبثقة عنه والتي ّ
تفضلها دائ�م�ا ً من النوع ال��ذي يرضخ أو
ينصاع لسلطانها.
من ناحية السعودية:
ـ لم يكن سهالً عليها هذا التغيير أو التبدّل في النظرة الدولية
حول خارطة الطريق (التي وضعتها واثقة بأنها في طريقها إلى
التطبيق) تحت عنوان «ال ح ّل بوجود الرئيس األسد» ،كما أنها
صدمت باقتناع أغلب هذه الدول مؤخرا ً بأهمية وفعالية الدور
ُ
السوري الشرعي الذي يمثله الرئيس األسد على رأس جيشه
الصامد في محاربة اإلرهاب الذي عجزوا جميعا ً عن مواجهته،
وح�ي��ث أص�ب��ح ي�ه�دّده��م ف��ي عقر داره ��م مجتمعات وأجهزة
وحكومات وشعوباً.
 أيضاً ،وبعد أن بدت المملكة وكأنها تلقت صفعة قوية علىوجهها ممن ظنّت أنه غافل عن تو ّرطها من رأسها حتى قدميها
برعاية ودعم اإلرهاب بشكل عام ،وذلك على خلفية تصريحات
ومواقف الرئيس األميركي ب��اراك أوباما لصحيفة «أتالنتيك»
حول تسميتها باالسم عن مسؤوليتها كنظام وهابي في دعم
وتحريك وتحريض البذور اإلرهابية في أغلب أصقاع العالم؛
وجدت من ناحية أخرى أنّ التنظيم الذي خلقته وساهمت في
نم ّوه وفي تمدّده بطريقة خبيثة مستورة ،ينهار أمام ضربات
الجيش العربي السوري وحلفائه الذين شنّت عليهم حربا ً لم
يسبقها إليها العدو «اإلسرائيلي» بشراستها وظلمها.
وه�ك��ذا ...فال اشتراك تركيا في التحالف الدولي لمحاربة
«داع��ش» يمكن تصديقه ،وال قيادة المملكة لتحالف إسالمي
عربي واسع بهدف مواجهة اإلره��اب عامة و«داع��ش» خاصة،
يمكن أخذه على محمل الجدّ ،والذي جاء باألساس كتمويه عن
الضلوع حقيقة بدعم هذا اإلرهاب ،ألنّ المصلحة المشتركة بين
المملكة والسلطنة في بقاء «داعش» على قيد الحياة ،حيث يلعب
دورا ً فاعالً في تحقيق أهداف ك ّل من الدولتين والتي ذكرناها،
ت�ف��رض وتحتم على األخ�ي��رت�ي��ن العمل على م�س��ان��دة ودعم
التنظيم اإلره��اب��ي في حربه ض� ّد جيوش المنطقة وحلفائها.
ومن هنا جاء التحرك المشترك للدولتين في تنسيق وتنظيم
مناورة الهجوم الواسع األخير على مواقع الجيش السوري في
الشمال ،وبخاصة في ريف حلب الجنوبي الغربي.

تكاد تغيب مواقف القيادة التركية المندّدة بوجود الرئيس
السوري بشار األس��د والمطالبة برحيله عن المشهد الحافل
باألحداث السياسية للمرحلة المقبلة المفترضة في سورية،
والتي تعتبر أحد أب��رز منعطفات المنطقة نحو مرحلة تحمل
العملية الديبلوماسية فيها الجزء األكبر من الحضور.
يبدو أنّ الحرب التي ح ّطت رحالها منذ عام  2011في الشرق
األوس��ط تستعد للدخول إلى الغرف السياسية المغلقة التي
ستفتح على أنقاض غرف سوداء أنشأتها الدول الكبرى وهي
القادرة على إيجاد مخارج لألزمات األربع التي كان مرسوما ً
لها أن تغيّر وجه المنطقة ،فإذ بها تتخذ مسارا ًمغايرا ًبات خطرا ً
مباشرا ً على ك ّل العالم ،في ليبيا واليمن وسورية والعراق،
حيث تمدّد «داعش» والقوى المتطرفة من دون أن تتقيد بما أملته
عليهم القوى االستخبارية التي رافقت تطور مسيرهم.
ش ّكل التوافق ال��روس��ي ــــ األميركي ح��ول مصير األزمة
السورية مقدمة الستدراج الحلول نحو باقي الملفات حتى بات
المشهد في اليمن اليوم والذي توجه نحو لقاءات بين الحوثيين
المخصص
والسعوديين في الرياض قبل موعد مؤتمر الكويت
ّ
لبحث إنهاء الحرب واالنتقال إلى العملية السياسية ،ما ينبئ
بتقدم ال يحمل لبسا ً على صعيد التواصل السعودي مع َمن
ُيعتبرون حلفاء إليران وخصوما ً للسعودية التي ُيفترض أنها
حاولت إقصاءهم عن المشهد السياسي والحؤول دون اقتسام
السلطة معهم.
أج��وب��ة صريحة ب��دأت تظهر بعد عملية تحرير تدمر في
سورية ،حيث تدحرجت االستجابات الدولية واألمنية نحو
قبول معادلة حضور الرئيس األسد الذي بدأ يحظى بما يعتبر

«مخارج شرعية» ديبلوماسية افتتحتها األمم المتحدة بترحيب
أمينها العام بان كي مون بخطوة الجيش السوري ،معتمدا ً على
هالة اإلنجاز في تحرير تدمر ،حيث اآلثار وملتقى الحضارات
ل��دى الطبقة التي ع � ّول على استدراجها عاطفيا ً ض � ّد الدولة
السورية ،مستخدما ً اإلنجاز ذريعة لتسهيل م��رور ما يعتبر
مالطفة وإشادة بالجهد السوري.
تلك األجوبة الواضحة ستنسحب على تركيا وحكومة رجب
طيب أردوغان ،لكنها وليدة االتفاق الروسي ــــ األميركي حول
سورية وملفات المنطقة والذي انعكس ضغطا ً كبيرا ًعلى أنقرة،
وإذا كان الخالف بين تركيا وروسيا قابالً للح ّل في مرحلة ما
بعد إسقاط الطائرة ومقتل الطيار الروسي على يد اإلرهاب
المدعوم من الحكومة التركية ،ف��إنّ التعقيد الروسي وخلق
أج��واء سلبية أم��ام أي محاولة للوساطة بين الجانبين طيلة
األشهر الماضية أصبحا مفهومين اليوم.
تضغط روسيا بشكل مباشر على تركيا التي كشفت عن
نيات اإلمعان في التحدي واالستمرار في النهج المتفرد نفسه
في سورية ،وبالتالي وجدت موسكو أنّ استغالل قضية الطيار
التي شكلت تحديا ً قوميا ً أبعد من خالف يح ّل بوساطة سيكون
بمثابة نقطة االنطالق األمثل نحو حصد ما أمكن من ظروف
تضغط على الحلف األم�ي��رك��ي ف��ي المنطقة المتمثل بشكل
أساسي بتركيا والسعودية ،خصوصا ً أنّ األخيرة غير قادرة
على اإلنجاز من دون تركيا في الملف السوري ،ال ميدانيا ً وال
سياسياً.
ُتترجم ال�ت�ح��والت ف��ي ليبيا وال�ت��ي تتعلق ب�ح� ّل الحكومة
اإلخوانية األخيرة اتفاقا ً أميركيا ً ــــ روسيا ً مباشرا ً يقتضي
بتحجيم ال�ق��درة التركية في المنطقة من أج��ل االن�ط�لاق نحو
عملية جدية لمكافحة اإلره� ��اب .وهنا يجد أردوغ� ��ان نفسه
مستعدا ً لتقديم ت�ن��ازل سبقته إليه ال��ري��اض ف��ي ملف اليمن

ّ
اطلع من ف�ضل اهلل على نتائج اجتماع لجنة الإعالم واالت�صاالت

زار بري م�ؤكداً �أن تفعيل الم�ؤ�س�سات يحقق م�صالح النا�س

بري :م�ستمرون في متابعة ق�ضية الإنترنت
غير ال�شرعية حتى النهاية

حردان  :ال ّ
بد من تح ّرك الأجهزة الق�ضائية
ال�ستعادة هيبة الدولة

شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري خالل استقباله
رئيس لجنة اإلعالم واالتصاالت النيابية النائب حسن فضل
الله الذي أطلعه على نتائج جلستها األخيرة« ،متابعة
قضية شبكة اإلنترنت غير الشرعية حتى النهاية» ،مؤكدا ً
«ترك األمور للقضاء لكي يأخذه دوره كامالً في هذا المجال
وإلى أبعد مدى أيا ً تكن هوية المرتكبين وانتماءاتهم».
وقال فضل الله ،من جهته« :إنّ قضية اإلنترنت غير
والتجسس
الشرعي باتت قضية محورية لمكافحة الفساد
ّ
اإلسرائيلي على بلدنا .في ظ ّل األزمة السياسية القائمة نرى
أنّ هناك من يحاول استغالل حالة الفوضى الموجودة من
أجل فتح الباب أمام العدو اإلسرائيلي للدخول إلى فضائنا
وإلى اتصاالتنا لتحقيق الكسب المادي».
أضاف« :إنّ المجلس النيابي رغم األزمة التي تم ّر بها
البالد لن يتوانى عن القيام بمسؤولياته تجاه مثل هذه
القضايا سواء كانت قضايا الفساد أو قضايا سياسية
أو إعالمية وغيرها .وضعنا اليوم مع دولة الرئيس بري
الخطوات التي يفترض أن نقوم بها في الجلسات المقبلة
للجنة لجهة المتابعة مع السلطة القضائية التي نجدد
حثها على القيام بما يلزم من أجل الوصول إلى النهاية
المنشودة .وعلى مستوى عمل الحكومة ،غدا ً (اليوم) هناك
جلسة للحكومة ونأمل أن يُناقش هذا الموضوع وهناك
خطوات تستطيع أن تقوم بها الحكومة ،وإذا لم تقم بها من
اليوم إلى الجلسة المقبلة للجنة سنقدم توصية رسمية
من خ�لال اللجنة ب��أن تتواصل الحكومة مع السلطات
القبرصية والسلطات التركية التي كانت بعض الشركات
هناك تبث اإلنترنت إلى لبنان ،وتلك الشركات بالتأكيد في
قبرص أو تركيا ال بد أنها حصلت على معطيات رسمية كي
تزود الشركات اللبنانية المشغلة لإلنترنت غير الشرعي،
يمكن من خالل القنوات الديبلوماسية أن تبادر الحكومة
اللبنانية لالتصال بالجهات الرسمية في قبرص وتركيا
إلماطة اللثام عن بعض جوانب هذه القضية».
وتابع« :أثناء اجتماع اللجنة وردت معلومات حول
وجود ألياف ضوئية وكابل بحري ،والمطلوب من الجهات
الرسمية في الدولة أن تفكك هذه األلياف الضوئية غير
الشرعية وأن تقطع هذا الكابل البحري ،وحتى اآلن لم
نلمس خطوات في هذا القبيل .وهناك أسئلة حول هذه
الشبكات الممدة ،وقيل لنا إنّ الشبكات األساسية جرى
إيقافها ولم تعد تعطي إنترنت غير شرعي ،لكنّ البنية

أكد رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد حردان ضرورة اإلس��راع في انتخاب رئيس جديد
للجمهورية وتفعيل عمل المؤسسات ،لتأمين مصالح
الناس ،معتبرا ً أنّ هذه المسألة ال ترتبط بأهواء األطراف
السياسية ،بل هي في صلب المسؤولية الوطنية.
كالم حردان جاء بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه
بري في مق ّر الرئاسة الثانية في عين التينة ،حيث جرى
خالل اللقاء ال��ذي حضره رئيس المكتب السياسي في
«القومي» الوزير السابق علي قانصو ،البحث في األوضاع
العامة في لبنان والمنطقة.
وق��ال ح��ردان :توقفنا أم��ام مراوحة عمل المؤسسات
وعدم وجود تفعيل لها ،وهذا أمر خطير للغاية ،ونحن إلى
جانب تشديدنا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية...
نقول إنه يجب تفعيل عمل الحكومة بشكل أفضل ،وكذلك
المجلس النيابي ،وهناك ضرورة النعقاده وممارسة دوره
التشريعي .ومصالح الناس مرتبطة بمؤسسات الدولة،

وهذه المسألة ال ترتبط بأهواء األط��راف السياسية في
البلد ،بل هي مسؤولية وطنية وتاريخية ال ب ّد أن نتح ّملها
جميعاً».
ً
وإذ أشار حردان إلى أنّ «هذه الملفات تشكل جزءا من
سلة الحوار المتفق عليها بين أقطاب الحوار» ،أكد أنّ
مصالح الناس ومطالبهم هي فوق ك ّل اعتبار.
ولفت حردان إلى «المشهد الذي يراه ك ّل اللبنانيين،
والمتمثل بهذه الفضائح المتتالية ،حيث ننام على فضيحة
ونستيقظ على فضيحة أخرى» ،معتبرا ً أنّ هذه األمور هي
من مؤشرات انهيار ك ّل البنى األخالقية وتصدّع مؤسسات
الدولة وغياب أجهزة الرقابة ،وبالتالي لم يعد هناك من
هيبة للدولة وللقانون».
وختم قائالً :نحن ندعو الى أن تستعيد الدولة هيبتها،
وان تضع أجهزة القضاء المختصة حدا ً لك ّل هذه األمور،
وندعو الى موقف واضح وصريح من األجهزة القضائية
في معالجة هذه المسائل الخطيرة والمتفاقمة».

فضل الله متحدثا ً من عين التينة
لهذه الشبكات موجودة وخصوصا ً الكابل البحري .نحن
ننتظر من الجهات الرسمية المعنية ومن القوى األمنية ان
تواكب هذه الجهات للكشف على هذا الكابل البحري».
وأشار فضل الله إلى أنّ «دولة الرئيس بري شدد على
ضرورة الوصول إلى النهاية أيا ً تكن هذه النهاية وال يجب
أن يكون هناك غطاء على أحد .فإذا كان هناك تقصير رسمي
فال بد أن نضع اليد على هذا التقصير أكان في الوزارات أو
األجهزة األمنية أو أي جهاز معني بهذه القضية ،هذه
القضية مفتوحة وستبقى مفتوحة .ونجدّد القول من منبر
عين التينة إنه إذا كان أحد يتوقع أنّ هناك إمكانية للفلفة
هذه القضية فهو مخطىء ،ونحن لن نتعب ولن نتوقف
وسنواصل العمل وسنضع الجميع أم��ام مسؤولياتهم
وطبعا المسؤولية األساسية هي على السلطة القضائية
ألنّ القضية أصبحت بين يديها ،وعندما تصدر السلطة
القضائية أحكامها يتوقف عملها وإذا لم تصدر أحكام ولم
نر المتهمين يحاكمون أو ك ّل الرؤوس أمام القضاء سنتابع
القضية ونقول األمور كما هي ،وهذا ما أكدناه مع دولته في
االستمرار بالقضية إلى النهاية».
ومن زوار عين التينة ،النائب سمير الجسر.

وفد من «الطا�شناق» عر�ض وزا�سيبكين
ق�ضية ناغورنو قرة باخ

*عميد متقاعد

�سالم يت�سلم دعوة �إلى قمة
الأمم المتحدة الإن�سانية في ا�سطنبول
عرض رئيس الحكومة تمام سالم التطورات مع زواره في السراي الحكومية
حيث التقى سفير تركيا تشغتاي آرجيس الذي قال بعد اللقاء« :عقدنا اجتماعا ً
مثمرا ً مع دولة الرئيس سالم وناقشنا العالقات الثنائية والتطورات اإلقليمية
التي تؤثر على بلدينا .ولكن محور اجتماعنا كان قمة األمم المتحدة اإلنسانية
العالمية األول��ى من نوعها التي ستستضيفها تركيا في  23و 24أي��ار في
اسطنبول وفقا ً للدعوة العالمية للعمل اإلنساني الموجه من األمين العام لألمم
المتحدة بان كي-مون».
أض��اف« :سوف توفر القمة فرصة فريدة للبدء بمجموعة من اإلج��راءات
الملموسة على المستوى العالمي مع جميع أصحاب المصلحة للتصدي
للتحديات الحالية في المجال اإلنساني مع التركيز بشكل خاص على مساعدة
الالجئين والدول المضيفة لهم».
يخص الالجئين ،تقع عواقب تدفقهم أوال ً على تركيا ولبنان
وقال« :في ما
ّ
ودول الجوار األخرى بسبب الصراع في سورية .وتستضيف تركيا اليوم أكبر
عدد من الالجئين في العالم وكذلك لبنان من حيث عدد الالجئين بالنسبة
إلى عدد اللبنانيين ،وبالتالي فإننا نولي أهمية خاصة بمشاركة لبنان في
هذه القمة ،ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا الثنائي والتنسيق من أجل التعبير عن
همومنا المشتركة وعن األولويات في هذه القمة».
واستقبل سالم سفير بريطانيا هيوغو شورتر وبحث معه في نتائج زيارة
وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند للبنان .والتقى الحقا ً وزير الدولة
لشؤون التنمية اإلدارية نبيل دو فريج.

تمثل بقبول التفاوض مع الحوثيين واستغالل الهدنة من أجل
التوصل إل��ى ح� ّل سياسي .وبالتالي يفترض أن تقدم تركيا
تنازالً في سورية على طاولة مفاوضات تبدو القوى الكردية
األكثر حضورا ً فيها.
تدرك تركيا اليوم ،بعد خسارتها ليبيا ،مدى التنسيق المتين
بين موسكو وواشنطن .وت��درك أيضا ً مدى اهتمام واشنطن
وموسكو ،بالورقة الكردية ،ومعهما األوروبيون الحريصون
على تأمين ما يمكن من تسهيالت لألكراد في مشهد يحاصر
أردوغان بإجماع دولي كبير وتعاطف حول القضية تجعل منه
غير قادر على المجابهة وسط الضغط الذي سحب منه تدريجيا ً
ك ّل مكامن القوة المتمثلة بحكومات انبثقت عن مفهوم حزبه.
يكشف أوباما عن موقف يكاد يح ّذر السعوديين من مغبة
تجاهله أو اإلمعان في انتهاج ما يودي إليه ،وهو المصير نفسه
الذي واجه أردوغان وسوء العالقة التي طفت على السطح بعد
امتناع أوباما عن لقاء أردوغان كاد يكشف عن استقبال أميركا
لمهزوم استنفد محاوالته تقديم صورة مغايرة عن المشهد.
تقرأ السعودية المشهد بشكل مباشر ،وقبل زي��ارة الملك
سلمان إل��ى موسكو تحاول واشنطن تسهيل عبور المملكة
إلى تعاون مقبول مع الروس في المفاوضات السورية ،بما ال
يكشف عن هزيمة مباشرة تعيق توازنات من المفترض أنه يتم
درسها بشكل يسمح لطاولة المفاوضات جمع أكبر قدر ممكن
من المعنيين بالصراع.
يخضع التعاون األميركي ــــ الروسي اليوم ألقوى درجات
التنسيق؛ ويبدو أنّ ذلك قد بدأ منذ لحظة توقيع االتفاق النووي
مع طهران ،وهو نقطة التحول األكثر جدية من عمر تعقيدات
المنطقة .والملف األكثر حساسية الذي كشف أخيرا ً عن أرضية
منتجة بين موسكو وواشنطن يبدو أنها انسحبت على باقي
الملفات.

استبعد سياسي بارز
أن يكون مسؤول
حكومي سابق قد حمل
رسالة من دولة خليجية
إلى دولة كبرى زارها
مؤخراً ،حيث العالقة
بين الدولتين جيدة
وليس هناك حاجة
لوسطاء بينهما .وأشار
السياسي البارز إلى أنّ
ما ت ّم ترويجه إعالميا ً
على هذا الصعيد ال
يعدو كونه محاولة
للقول إنّ حاجة الدولة
الخليجية إلى أدوار
يؤ ّديها المسؤول
الحكومي السابق لم
ِ
تنتف بعد ،رغم أنه أول
من يتح ّمل السلبيات
الناتجة عن اإلجراءات
التي تتخذها الدولة
الخليجية المعنية ض ّد
لبنان.

الح�ص :لقانون انتخابي
الخازن يزور
ّ
التحا�ص�ص
يُراعي مبد�أ التمثيل بعيد ًا عن
ُ
استقبل الرئيس سليم الحص
رئيس المجلس ال��ع��ام الماروني
ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ودي���ع ال��خ��ازن
يرافقه عضوي الهيئة التنفيذية
في المجلس انطوان رميا وميشال
متى ،وت��م ال��ت��داول ف��ي األوض��اع
العامة واالستحقاق الرئاسي.
وق����ال ال���خ���ازن ب��ع��د ال��ل��ق��اء:
«ت��ش��رف��ت ب��ل��ق��اء دول���ة ال��رئ��ي��س
سليم الحص ،المرجع األمين على
مقدرات وطنية في زمن االنقسام
المتنازع على والءات إقليمية أثرت
على الوحدة الداخلية .وقد وجدته
متحسرا ً على حالة ال��ف��راغ التي
تتخبط فيها البالد نتيجة تفريغ
الدولة من مقوماتها الدستورية
واإلجتهاد القائم على الصالحيات،
في ظ ّل غياب الراعي األساسي عن
المنصب األول في البالد».
أض����اف« :واع��ت��ب��ر دول��ت��ه أنّ
افتعال األزم���ات الدستورية في
ال��داخ��ل م��رده إل��ى إن��ع��دام الرؤية
وال��م��س��ؤول��ي��ة ال��ت��ي تتحملها
القيادات السياسية لمصير الوطن،
حيث تكومت عليه العراقيل في
وجه القواسم المشتركة المناقضة
لصيغة العيش أو ميثاقية التعامل
ف��ي إدارة دف���ة ال��ب�لاد .وأك���د أنّ

التحديات اإلقليمية يمكن تجاوزها
إذا عرف المعنيون بصراع السلطة
كيف يحصنون ضوابط االحتكام
إل��ى النصوص الدستورية التي
وزعت الصالحيات بشكل متوازن،
بحيث ي��ت��درج تنفيذ بنود إتفاق
الطائف وص���وال ً إل��ى ال��ت��ح� ُّرر من
الطائفية السياسية في انتخاب
م��ج��ل��س ال���ن���واب وف���ق���ا ً ل��ق��ان��ون
انتخابي جديد يراعي مبدأ التمثيل
البعيد ع��ن ال��ت��ح��اص��ص ،ليغدو
النائب المنتخب حقا ً ممثالً لجميع

المواطنين على السواء».
وتابع الخازن« :كان الرأي متفقا ً
على أهمية الالمركزية اإلدارية التي
تعمل وفق منظور تنموي متح ّرر
من المؤثرات السياسية المتحكمة
بمصالح الفئات الطائفية .كما أكد
دول��ت��ه أنّ ال��رئ��اس��ة األول���ى شأن
م��رك��زي يجسد رم��زي��ة ال��وح��دة،
وليس المعايير القائمة على أكثرية
منفردة ،ال بد أنّ تحذو حذوها سائر
الرئاسات الحكومية والتشريعية
بعد ذلك».

ن�شاطات
زاسيبكين مجتمعا ً إلى وفد الطاشناق
زار وفد من اللجنة المركزية لحزب «الطاشناق» ولجنة
الدفاع عن القضية األرمنية السفير ألكسندر زاسيبكين،
ونقل إليه حقيقة االعتداء ال��ذي تعرضت له جمهورية
ناغورنو قرة باخ من أذربيجان على طول خط التماس،
وخرق وقف النار عام  .1994وأعرب الوفد عن قلقه من
«الخروقات األذرية المتكررة منذ اتقاق عام  ،1994والتي
بلغت ذروتها في األيام الماضية ،وتمثلت بشنها حربا ً
على مدنيين ،وقد سقط ضحايا أبرياء».
وشدّد الوفد على ضرورة تنفيذ اقتراح مجموعة مينسك
لمراقبة ح��دود أذربيجان ـ قرة ب��اخ ،وطلب من روسيا
بصفتها عضوا ً في المجموعة ممارسة الضغط على
أذربيجان ودفعها إلى قبول االقتراح.
ولفت زاسيبكين ،من جهته ،إلى أنّ «للوساطة قوانينها
وطرقها ،وااللتفاف على هذه القوانين قد يكون غير مجد،
والمهم أن تصل هذه الوساطة إلى الهدف المرجو».
واعتبر أنّ «موقف حزب الطاشناق مهم جداً» ،منوها ً

«بالدور المهم الذي يلعبه الحزب على الساحة اللبنانية
على ك� ّل المستويات» ،وق��ال« :سأنقل ه��ذا الطلب إلى
موسكو للمناقشة واتخاذ التدابير الالزمة».
وفي سياق متصل ،أعلنت األح��زاب األرمنية الثالثة
«الهنشاك»« ،الطاشناق» ،و«الرمغافار» أنها «عقدت
اجتماعا ً ناقشت خالله تطورات األوض��اع في جمهورية
كاراباغ ،إثر الهجوم األعنف الذي شنته القوات العسكرية
األذربيجانية فجر الثاني من نيسان ،خارقة بذلك ،وبطريقة
فاضحة ،الهدنة التي كانت سائدة منذ عام .»1994
وحملت «أذربيجان مسؤولية الجرائم التي ارتكبت في
األيام الماضية بدعم من تركيا» ،ودانت «ك ّل أنواع اإلرهاب
ال��ذي م��ورس م��ن خ�لال ه��ذا الحلف اإلداري التركي»،
مطالبة «المجتمع الدولي ،خصوصا ً الرؤساء المشاركين
في مجموعة مينسك العمل على إعادة األمور إلى سابق
عهدها ،أي قبل عدوان الثاني من نيسان  ،2016والبحث
في سبل سياسية ديبلوماسية لح ّل هذا النزاع».

 ج��ال��ت المنسقة الخاصة
لألمم المتحدة في لبنان سيغريد
ك��اغ على ك� ّل من رئيس الحكومة
تمام سالم والرئيس سعد الحرير
وبحثت معهما نتائج زيارة األمين
العام لألمم المتحدة بان كي مون
للبنان والمنطقة.
 ب���ح���ث رئ����ي����س ال���ل���ق���اء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط
ال��ت��ط��ورات محليا ً وإقليميا ً مع
السفير المصري في لبنان الدكتور
محمد بدر الدين زايد.
 استقبل البطريرك الماروني
ال��ك��اردي��ن��ال ب��ش��ارة ال��راع��ي ،في
ال��ص��رح البطريركي ف��ي بكركي،
رئيس الجمعية اللبنانية لتقدم
العلوم ونائب رئيس جامعة الروح
القدس ـ الكسليك اإلداري البروفسور
نعيم عويني ،بحضور الرئيس
السابق للجمعية البروفسور عبدو

جرجس ،وذلك في إطار التحضيرات
للمؤتمر السنوي العلمي الدولي
الثاني والعشرين للجمعية «السبل
االج��ت��م��اع��ي��ة ل�لأب��ح��اث» وال���ذي
سيعقد في جامعة الروح القدس ـ
الكسليك في  14و 15نيسان 2016
وبالتعاون مع المجلس الوطني
للبحوث العلمية.
 اس��ت��ق��ب��ل ال��رئ��ي��س سعد
الحريري ،في بيت الوسط ،الرئيس
الجديد التحاد الغرف العربية ـ
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة
األردن نائل الكباريتي ،وت ّم البحث
ف��ي ال��ع�لاق��ات االق��ت��ص��ادي��ة بين
البلدين.
 التقى رئيس حزب الكتائب
اللبنانية النائب سامي الجميل
السفير الفرنسي إيمانويل بون ،في
حضور نائب الرئيس الدكتور سليم
الصايغ .

 عرض قائد الجيش العماد
جان قهوجي التطورات والوضع
األمني مع النائبين أنطوان سعد
وأمين وهبي.
كما استقبل النائب محمد كبارة
فالنائب زي��اد ال��ق��ادري ،وتناول
البحث األوضاع العامة والتطورات
الراهنة في البالد.
وك���ان ق��ه��وج��ي ال��ت��ق��ى النائب
دوري شمعون يرافقه رئيس الهيئة
الطالبية ف��ي ح��زب «الوطنيين
األحرار» سيمون درغام.
 استقبل المدير العام لقوى
األم���ن ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء إب��راه��ي��م
بصبوص السفير البرازيلي جورج
ق��ادري يرافقه الملحق العسكري
لدى السفارة البرازيلية كالوديو
غريللي والمستشار الدبلوماسي
فيليبي غوالرت.

