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حمليات �سيا�سية

ّ
كل الطرق ت�ؤدّ ي �إلى دم�شق...؟
د .تركي صقر
بعد صدور القرار األممي  2170على عالته بدأت األص��وات في
عواصم الغرب تتعالى معترفة بصوابية الرؤية السورية تجاه خطر
المجموعات اإلرهابية وتمدّدها ،وباتت المطالبات تؤكد استحالة درء
مخاطر انتشار اإلره��اب الذي غدا كالنار في الهشيم ومنع وصول
حرائقه وشظاياه إلى الداخل األوروبي واألميركي من دون التنسيق
والتعاون مع القيادة السورية ،التي ال ت��زال تخوض المعركة ض ّد
اإلره��اب الكوني عن جميع دول العالم بمفردها منذ أكثر من ثالث
سنوات ونصف.
بعد قطع رأس الصحافي األميركي جيمس فولي على يد المشتبه
به الرئيسي عبد الماجد عبد الباري (البريطاني الجنسية والسوري
األص��ل) ،لم يعد بإمكان زعماء الغرب الذين تبنّوا اإلره��اب ،تحت
مس ّميات كاذبة من الحرية والديمقراطية والثورة ،االستمرار في لعبة
التضليل وقلب الحقائق ولم يعد بإمكانهم تجاهل التحذيرات السورية،
فالخطر ماثل وعلى أبوابهم ،والرأي العام لم يعد يصدّق هذين الدجل
والنفاق وسط مشاهد الذبح واإلب��ادات الجماعية والتهجير ألعراق
وط��وائ��ف بر ّمتها ،من هنا كانت صحوتهم المتأخرة التخاذ قرار
في مجلس األم��ن ال��ذي ربما ال يغني وال يسمن وال يساوي الحبر
الذي كتب فيه إذا لم تصدق نواياهم وينزعوا من عقولهم تسييسه
واستخدامه مطية للتدخل العسكري وتغيير م��وازي��ن القوى على
األرض لتنصيب معارضتهم التي فتحت الطريق في األص��ل لهذا
اإلرهاب الدموي التكفيري األسود.
االستنفار األوروبي األميركي المفاجئ للتصدّي لإلرهاب لم يكن
وحده فقد ترافق مع فزعة سعودية لر ّد تهم اإلره��اب التي أضحت
فج عميق ،وكما فتحت
تالحق النظام السعودي ليالً ونهارا ً ومن ك ّل ّ
المملكة خزائنها على مصراعيها لتمويل المجموعات اإلرهابية،
فتحت المملكة صناديقها من جديد لتجميل صورتها الملطخة بجرائم
اإلرهابيّين الدموية في العديد من البلدان العربية ،فكان المليار من
الدوالرات الذي حمله الحريري إلى بيروت بعد المليارات الثالثة التي
أعلن عنها الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان ،وال ندري متى
تصل هذه المليارات كلها إلى الجيش اللبناني ليكافح بها اإلرهاب
الذي يهدّد لبنان بعد معركة عرسال الشهيرة تهديدا ً وجودياً ،وقدمت
السعودية في السياق ذات��ه هبة بمئة مليون دوالر لدائرة مكافحة
اإلرهاب الدولي في األمم المتحدة ،وسط تسونامي إعالمي ودعائي
سعودي يريد أن يقلب الحقائق رأسا ًعلى عقب موحيا ًأن المملكة بريئة
من اإلرهاب براءة الذئب من دم يوسف ،كما طلبت القيادة السعودية
من المفتين والمشايخ أن يتح ّولوا مئة وثمانين درج��ة ويلحسوا
الفتاوى السابقة التي كانت إلى األمس القريب تعتبر هذه العصابات
وحتى «جبهة النصرة» وأفرع «القاعدة» المختلفة ثوارا ًومجاهدين في
سبيل الله ،وأصدر مفتي السعودية المعروف من آل الشيخ فتوى
هي األولى من نوعها تعتبر أنّ اإلسالم بريء من «داع��ش» و«جبهة
النصرة» ،وأنّ هؤالء ليسوا سوى خوارج هذا العصر.
صحت المعلومات المس ّربة من أنّ تح ّوالت بل انعطافات كبيرة
وإذا ّ
قادمة في الموقف السعودي بدت مالمحها من خالل ما دار في اجتماع
وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل مع الرئيس فالديمير بوتين
في سوتشي مؤخراً ،فخالل كالم بوتين عن ترتيبات قد تقوم بها
روسيا لح ّل األزم��ة السورية ،قبل الفيصل ،للمرة األول��ى الحديث
عن ح ّل لألزمة بوجود الرئيس بشار األسد ،والعزوف عن المطالبة
السخيفة الفارغة بتنحيته ،والتي تجاوزتها األحداث ،خصوصا ً بعد
انتخابات الرئاسة ،وااللتفاف المنقطع النظير حول قيادة الرئيس
بشار األسد وحول الجيش العربي السوري الذي أصبح رمز الخالص
ومؤسساتها
للسور ّيين جميعاً ،وح��ول التمسك بالدولة السورية
ّ
ووس��ط االنتفاضات األهلية والمحلية ومقاومتها اإلرهابيين بك ّل
أنواع األسلحة البسيطة المتوافرة لديهم ،وهؤالء ت ّم نبذهم كليا ً ولم
يعد لهم بيئات حاضنة في معظم المناطق السورية.
وفي سياق تعالي األص��وات ها هو رئيس هيئة األرك��ان السابق
في الجيش البريطاني الجنرال ريتشارد دان��ات ،يص ّرح لصحيفة
«ديلي ميل» البريطانية« :سيتوجب على ك ّل من أميركا وبريطانيا فتح
مفاوضات مع الرئيس السوري بشار األسد لهزيمة التهديد المتنامي
الذي يشكله تنظيم الدولة اإلسالمية «داعش» .وأكد دانات للصحيفة
البريطانية ،أنه من المستحيل محاربة تنظيم داعش في العراق ،بينما
يسمح له باالحتفاظ بمعاقله في الحدود مع سورية.
وأض��اف« :سيتوجب على بريطانيا في نهاية المطاف العمل مع
الرئيس األس��د لهزيمة الدولة اإلسالمية عن طريق الحصول على
موافقته لحملة قصف في سورية» .ونقلت «ديلي ميل» عن الجنرال
دان��ات قوله« :ش��يء واح��د اتفقنا عليه جميعا ً هو أنه يجب معارضة
الدولة اإلسالمية ،فال ب ّد من مواجهتها وهزمها ،ألنه إذا بقي الحال
على ما هو عليه ،ف��إنّ نفوذها سينتشر في جميع أنحاء المنطقة».
وخلص الجنرال دان ��ات إل��ى ال �ق��ول« :المثل القائل ع��دو ع��دوي هو
صديقي بدأ يأخذ ص��داه في عالقتنا مع إي��ران ،وأعتقد أنه سيكون
لدينا ذات الصدى في عالقتنا مع األسد».
من جانبها عنونت صحيفة «االندبندت» على صفحتها األولى:
الغرب يستع ّد للتراجع والتحالف مع سورية ض ّد الدولة اإلسالمية»،
كان هذا أبرز عناوين الصحيفة الذي شغل بمفرده صفحتها األولى
في عددها الصادر صباح السبت الماضي.
ال خيار أمام الغرب لوقف خطر تمدّد اإلرهاب الذي طالما حذرت
سورية منه سوى سلوك طريق دمشق ،فقد بات األمر مقلقا ً للغاية
وتح ّول إلى نقطة التقاء جميع الخصوم وأع��داء األم��س ،وهو يؤكد
سالمة ال��رؤي��ة السورية م��ن ال�ب��داي��ة ،وذل��ك بعدما أدرك العالم أنّ
خطر المجموعات اإلرهابية المنضوية حاليا ً تحت ل��وا َءي «داعش»
و«النصرة» ،بات ُيهدّد األمن العالمي ب ُر ّمته ،وأنّ استمرار تنامي هذه
الظاهرة سيصل الحقا ً إلى أبعد من حدود الشرق األوسط وشمال
أفريقيا.
سيسجل التاريخ أنّ مقولة ك ّل الطرق تؤدّي إلى روما قد أضحت
في القرن الحادي والعشرين ،وم��ن دون مبالغة أو ادع��اء ه��ي :ك ّل
الطرق للقضاء على اإلرهاب تؤدّي إلى دمشق ،وما القرار  2170مع
ك ّل ما حمله من غموض متع ّمد إال أ ّول الخطوات للتح ّول نحو اعتماد
الرؤية السورية على الصعيد الدولي ،على رغم أنّ واشنطن وعواصم
الغرب ال زالت حتى اآلن تكابر وال تريد أن تعترف علنا ً بهذه الحقيقة
الساطعة.
tu.saqr@gmail.com

معلولي :لإن�شاء قوة �شعبية م�سلحة
لدعم الجي�ش في الت�صدي للإرهاب
دعا النائب األسبق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي إلى إنشاء قوة
شعبية مسلحة لدعم الجيش في التصدي لإلرهاب.
وذ ًكر معلولي في بيان أمس أنه «عام  ،1975وبعد تفكك الجيش وانتشار
الفلسطينيين المسلحين في الجنوب ،عمدت القيادة العسكرية إلى إنشاء
فريق مسلح من األهالي عرف باألنصار .واألنصار هم مواطنون مدنيون يقوم
الجيش بتسليحهم لحماية بلداتهم وقراهم ولدعم القوى األمنية ض ّد التنظيمات
المسلحة» .وأض��اف« :إنّ الخطر الداهم ال��ذي يهدّد الكيان من التنظيمات
اإلرهابية ،وما نشهده من احتالل هذه التنظيمات لمناطق واسعة في سورية
والعراق وبعض الدول العربية ،وأحداث عرسال ما هو إال النذير لهذا الخطر
الوجودي الداهم» .وسأل« :تجاه هذا الواقع أال يجدر بنا دعم الجيش بكل
الوسائل المتاحة للتصدي لداعش وأخواتها»؟
وأك��د معلولي« :أنّ أهم دعم للجيش هو العودة إلى إنشاء قوة شعبية
مسلحة في كل مدينة وبلدة وقرية ،هذه القوة في األنصار ،واألنصار مواطنون
يقوم الجيش بتسليحهم وتدريبهم في حراسة وحماية منازلهم وبلداتهم».
ورأى أنّ «اإلسراع في إنشاء األنصار ،إضاف ًة إلى كونها قوة شعبية مسلحة
تدعم القوى األمنية ،سيردع العصابات المسلحة من محاولة القيام بهجمات
خصوصا ً على المناطق الحدودية ،كما أن��ه يشيع الطمأنينة في نفوس
المواطنين».
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خفايا
خفايا

تراخي الدولة ي�شجع الإرهابيين على تكرار عدوانهم والت�شدد لإطالق الع�سكريين:
مخطط «داع�ش» لإقامة �إمارة ظالمية �أ�صبح �أكثر ً
خطرا مما قبل االعتداء على عر�سال
 حسن سالمة
طرح فشل وساطة هيئة العلماء المسلمين إلطالق سراح
العسكريين المخطوفين لدى المجموعات اإلرهابية الكثير
من التساؤالت وعالمات االستفهام ليس فقط حول مصير
العسكريين بل أيضا ً حول ما بلغه الوضع في عرسال ومناطق
أخرى ،وحل مخاطر جراء سياسة «طمر الرؤوس في الرمال»
الذي يعتمده بعض الحكومة نتيجة ضغوط تيار المستقبل
وسياساته التي ال ت��زال ترتهن للسياسة السعودية في
التعاطي مع الجماعات اإلرهابية.
ووفق مصادر سياسية بارزة فإن السياق السياسي الذي
لجأت إليه الحكومة منذ بدء اعتداء المسلحين على الجيش
وأهالي عرسال تحت ضغط المستقبل ومن خلفه السعودية
أفضى إلى إدخ��ال البالد في معضلة غير محسوبة النتائج
بحيث تحدد المصادر تداعياتها باآلتي:
 أوالً :كان يمكن للحكومة لو لم يخرج بعضها عن القرارالذي اتخذته أثناء العدوان على الجيش أن تعطي التغطية
الكاملة للجيش الستكمال محاصرة المسلحين ،بما يؤدي في
الحد األدنى إلى مقايضة عملية انسحاب المسلحين بهدوء
في مقابل إطالق سراح العسكريين ،خصوصا ً لو أن الحكومة
فتحت أبواب التنسيق مع سورية ألن ذلك سيؤدي إلى زيادة
الخناق على المسلحين ،لكن بعض الحكومة فضل المساومة
مع اإلرهابيين وبتراخ من بعض المعنيين بالمعركة ذهب
نحو فتح باب التسويات مع المسلحين بتشجيع واضح من
قطر كما أن ذلك تزامن مع عودة رئيس المستقبل إلى بيروت
لتسويق ما يسمى بالهبة السعودية في سعي مكشوف
للتغطية على التسوية التي حصلت في عرسال.

 ثانياً :لقد أظهر كل ذلك أن السعودية مارست ضغوطا ًعبر حليفها المستقبل لعدم استكمال محاصرة اإلرهابيين
الذين كانوا في وضع صعب بعد الضربات التي تلقوها على
أيدي وحدات الجيش ،بالتالي كان القرار السعودي في عدم
هزيمة المسلحين تحت شعارات مذهبية وسياسية ،ليس
أقلها أن السعودية التي رفعت شعار مواجهة اإلرهاب مؤخرا ً
لم تقرنه بأي فعل حتى اآلن ،خصوصا ً على الساحة السورية،
لذلك كان القرار الحكومي بترك المسلحين ينسحبون بهدوء
إلى جرود عرسال ،والحقا ً ظهرت الضغوط السعودية في
تصرفات بعض الحكومة بعكس قرار مجلس ال��وزراء الذي
كان رفض التفاوض مع المجموعات المسلحة.
 ثالثاً :بدا واضحا ً أن ما حصل في عرسال من تسوياتأفضت إلى انسحاب المسلحين ومعهم العسكريين أدى إلى
ضرب هيبة الدولة وحتى ضرب هيبة المؤسسة العسكرية
على رغم بسالة الجيش وعناصره بل أن األخطر في كل ما
حصل – كما تؤكد المصادر – أنه فتح شهية المجموعات
اإلرهابية لتكرار اعتداءاتها ،بل االستمرار في مشروع إقامة
إمارة متطرفة في بعض المناطق عندما تسنح الظروف لذلك.
ف��ي ض��وء ه��ذه المعضلة ،م��ا ه��و متوقع على صعيد
العسكريين المخطوفين وعلى صعيد مخاطر المجموعات
اإلرهابية التي تهدد البالد؟
في معلومات المصادر أن ما انتهت إليه وساطة هيئة
العلماء المسلمين كان منتظرا ً نتيجة تراخي الدولة وكذلك
توقع لجوء اإلرهابيين إلى عملية ابتزاز كبيرة ،ولهذا تقول
المصادر إن الدخول القطري والتركي على خط الوساطات لن
تؤدي إلى إلغاء الئحة الشروط الطويلة للمسلحين ،وتعتقد أن
عملية التفاوض هذه ستأخذ مسارا ً طويالً ومعقد ،خصوصا ً
أن التركي والقطري سيعمالن في سبيل استثمار عملية أي

نقل �إلى وزير الداخلية دعوة لزيارة مو�سكو

لفت سياسي
مخضرم إلى أنّ كلّ
ردود الفعل على
االقتراح الذي ق ّدمه
تكتل التغيير واإلصالح
بشأن انتخاب رئيس
الجمهورية مباشرة
من الشعب لم تالمس
أصل الموضوع ،وقال:
كأنّ هذه الردود كانت
جاهزة قبل إعالن
االقتراح ،خصوصا ً
تلك التي تح ّدثت عن
صفقات سياسية يسعى
إليها مق ّدمو االقتراح،
أي صفقات
وسأل :عن ّ
يتح ّدث هؤالء طالما أنّ
المعني بالمسألة هو
ّ
الشعب كله ،فهل هناك
َمن بإمكانه أن يعقد
صفقة مع ك ّل الشعب؟

صفقة إلطالق العسكريين ،إال أنها أشارت إلى أن إنجاز أي
صفقة يتطلب أوال ً وقبل أي شيء آخر ،أن تكلف الحكومة اللواء
عباس إبراهيم بتولي عملية التفاوض من الجانب اللبناني مع
التركي والقطري بعد أن أثبت جدارة وبراعة في المفاوضات
إلنجاز صفقتي أع��زاز وراهبات معلوال ،وثانياً ،أن تعطي
الحكومة الضوء األخضر للواء إبراهيم للتواصل والتنسيق
مع سورية ،خصوصا ً أن اإلرهابيين يطالبون بإطالق سراح
بعض المجرمين الموقوفين في سورية.
وفي الشق اآلخر تؤكد المصادر أن خطر اإلرهاب لم يسقط
بل إن الذي حصل في عرسال زاد من خطر اإلرهاب أكثر ما كان
عليه قبل اعتداء عرسال ،وتعيد األمر إلى اآلتي:
إن عرسال ال تزال مهددة بعودة المجموعات اإلرهابية إليها
حيث أن المسلحين عادوا للتنقل فيها باإلضافة إلى احتاللهم
لجرود عرسال مع ما يشكله ذلك من خرق للسيادة وإمكانية
أن يقوم المسلحون باالعتداء على الجيش والمدنيين.
إن األخطر من ذلك أن مشروع «داع��ش» ال��ذي يستهدف
التمدد إلى بعض قرى البقاع الشمالي ومنها إلى مناطق في
عكار ما زال قائماً ،حيث تتحدث معلومات المصادر عن وجود
معسكرات لإلرهابيين في بعض المناطق هناك بإشراف
قطري ،وبالتالي فإمكانية محاولة المتطرفين إلقامة «إمارة
ظالمية « من البقاع الشمالي إلى عكار لم تسقط بل إن كل
تقارير أجهزة االستخبارات تحذر من تنامي الوجود اإلرهابي
في هذه المناطق.
لذلك تؤكد المصادر أن ما كان مطروحا ً قبل العدوان على
الجيش بات أكثر خطرا ً اليوم من حيث سعي المتطرفين إلقامة
قاعدة إرهابية لهم في هذه المناطق لالنطالق منها نحو التمدد
في مناطق أخرى وأيضا ً لمحاولة تجديد االعتداءات باتجاه
األراضي السورية.

زار بري والتقى �أهالي الع�سكريين المحتجزين

زا�سيبكين :لبنان يرغب ب�شراء معدات رو�سية للجي�ش الم�شنوق� :إعادتهم واجب وطني ال م�ساومة فيه
نقل السفير الروسي ألكسندر
زاسيبكين رغبة لبنان في شراء
م��ع��دات روس��ي��ة ،م��ؤك��دا ً تقديم
ب�ل�اده م��س��اع��دة غ��ي��ر مشروطة
للجيش اللبناني .ولفت إلى أنّ
هناك تأييدا ً لألمن واالستقرار في
لبنان وتقديرا ً لجهود سلطاته في
مجال تطبيق االستقرار والنضال
ض ّد اإلرهاب.
ون��ق��ل زاس��ي��ب��ك��ي��ن إل���ى وزي��ر
ال��داخ��ل��ي��ة وال���ب���ل���دي���ات ن��ه��اد
المشنوق دعوة رسمية من نظيره
الروسي لزيارة روسيا ،مشيرا ً إلى
أنّ المشنوق أبلغه رغبة الجانب
اللبناني في شراء معدات روسية
من الهبة السعودية ،كما طلب
تقديم التسهيالت والمساعدات
من قبل الجانب الروسي ،وقال:
«ناقشنا كل هذه المواضيع في
جو ودي ومثمر».
وأوض��ح زاسيبكين أنّ زي��ارة
ال��م��ش��ن��وق م��وس��ك��و «س��ت��ك��ون
للبحث ف��ي القضايا السياسية
واألم��ن��ي��ة وت��ل��ك ال��ت��ي تتعلق
بالمنطقة والتعاون بين البلدين
وشراء المعدات الروسية».
وع����ن ن����وع ال���م���ع���دات ق���ال
زاس��ي��ب��ك��ي��ن« :ي��ج��ب أال نستبق
األم����ور وال��ب��ح��ث س��ي��ك��ون بين
ال���خ���ب���راء وع���ل���ى ال��م��س��ت��وى
الوزاري».
كما زار السفير الروسي وزير
الخارجية والمغتربين جبران
باسيل وقال بعد اللقاء« :بحثنا
مع الوزير باسيل في عدد كبير من
ونسقنا بعض الفاعليات
القضايا
ّ
ال��م��ك � ّرس��ة ل��ل��ذك��رى السبعين
إلقامة العالقات الديبلوماسية
ب��ي��ن ب��ل��دي��ن��ا ،ك��م��ا ت��ط� ّرق��ن��ا إل��ى
م��واض��ي��ع إق��ل��ي��م��ي��ة ودول���ي���ة،
وس��ج��ل��ن��ا ال��م��س��ت��وى ال��ع��ال��ي
ّ
للتفاهم السياسي بين بلدينا».
وأض��اف« :أبلغت الوزير باسيل
ع��ن ال��ن��ش��اط��ات الديبلوماسية
ال��روس��ي��ة ح���ول ع���دد ك��ب��ي��ر من
المسائل عموماً» ،وشدّد على أنّ

بالده ال تزال على موقفها الحاسم
ف��ي م��ا يتعلّق ب��ض��رورة إيجاد
الحلول السلمية للنزاعات ،وهي
في الصفوف األول��ى في مكافحة
اإلرهاب».
وتابع زاسيبكين« :على رغم
ال��خ�لاف��ات وت���ده���ور ال��ع�لاق��ات
ال��دول��ي��ة ،موقفنا بالنسبة إلى
ل��ب��ن��ان واض�����ح وم���ت�ل�اح���م في
مجلس األمن وهناك تأييد لألمن
واالستقرار في هذا البلد وتقدير
لجهود السلطات اللبنانية في
مجال تطبيق االستقرار والنضال
ض ّد اإلرهاب».

مساعدات
غير مشروطة للجيش

وأك��د أنّ المساعدات الروسية
ستقدم إلى الجيش اللبناني من
دون أي ش��روط «لكنّ المناقشة
ت��ت��ع �لّ��ق ب��اإلم��ك��ان��ات ال��م��ادي��ة
والمالية للطرفين ،إذ من المهم أن
تكون مناسبة لهما».
وع��م��ا إذا ك���ان مجلس األم��ن
ال��دول��ي سيبحث ف��ي م��وض��وع
المطالبة بتوسيع دائ���رة عمل

القوات الدولية لمراقبة الحدود
ال��ش��م��ال��ي��ة وال��ش��رق��ي��ة ،أوض��ح
زاس��ي��ب��ك��ي��ن أنّ «ك���ل م���ا ي��ع��ود
بتفاصيل نشاطات اليونيفيل
تابع للخبراء في األمم المتحدة.
لكنني ال ات��وق��ع أي تغيير ،ألنّ
هناك تكليفا ً معينا ً وأنا ال أرى أي
شيء يفرض التغيير» .وأضاف:
«ه���ذا ال��م��وض��وع ل��ي��س متعلقا ً
ف��ق��ط ب��ج��ان��ب س��ي��اس��ي أم��ن��ي،
ب��ل بالشرعية ال��دول��ي��ة ،كما أنّ
نشاط اليونيفل كما هو ،مناسب
للبنان».
وردا ً على س��ؤال ق��ال السفير
ال���روس���ي« :م���ن دون التعامل
مع النظام ال��س��وري ال يُمكن أن
نتحدّث ع��ن فاعلية اإلج���راءات
ض ّد اإلرهابيين .فضالً عن ذلك،
نحن أيّدنا دائما ً األقليات في ك ّل
دول الشرق األوسط ،بما في ذلك
المسيحيون ،وي��ج��ب أن يكون
هناك تأييد ودع��م لك ّل مك ّونات
المجتمع ،وحيث هناك الوضع
ح��س��اس وخ��ط��ي��ر ي��ج��ب تركيز
ّ
االهتمام وال��ردود السريعة على
ما يحدث».

أك��د وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة والبلديات
نهاد المشنوق أنّ الوضع األمني في
عرسال والبقاع ال يزال له األولوية.
وش���دد على ان إع���ادة العسكريين
المحتجزين لدى المسلحين واجب
وط��ن��ي ال م��ك��ان فيها للمساومة.
وقالالمشنوقبعدلقائهرئيسمجلس
النواب نبيه بري في عين التينة أمس:
«التشاور مع الرئيس بري دائم وأكثر
م��ن ض��روي وأول��وي��ة البحث اليوم
كانت الوضع األمني ،وخصوصا ً في
عرسال ومنطقة البقاع» .وأضاف« :ال
يزال هذا الموضوع له أولوية مطلقة،
والرئيس ب��ري أول من أطلق شعار
االستثمار في األم��ن ،لذلك رأي��ت من
الواجب أن أزوره وأتشاور معه في
هذا الموضوع وفي تطورات عرسال
وكيفية تداركها» .وأعرب المشنوق عن
اعتقاده بأنّ بري «سيقوم بخطوات
محددة وعديدة في هذا االتجاه ،كما أنّ
الحكومة في طبيعة الحال ،من واجبها
العمل لتثبيت األمن في منطقة عرسال
وضمان السلم األهلي فيها».

ويطمئن
أهالي العسكريين

واستقبل المشنوق وفدا ً من لجنة
أهالي العسكريين المحتجزين لدى
المسلحين في حضور المدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم،
وأطلعهم على االتصاالت القائمة على
أكثر من خط لتأمين ع��ودة أبنائهم
سالمين .واعتبر أنّ «هذا األمر واجب
وال��ت��زام ومسؤولية وطنية جامعة

المشنوق مجتمعا ً إلى أهالي العسكريين في حضور ابراهيم
ال مكان فيها للتهاون أو التلكؤ أو
االنكفاء ،كما أن��ه لم يكن ول��ن يكون
موضع مساومة أو تفريط» ،داعيا ً
إلى «التعاطي مع هذا الملف بعيدا ً
م��ن ال��م��زاي��دات واالس��ت��غ�لال حفاظا ً
على سالمة العسكريين» .وأوضح:
«آث��رن��ا إب��ق��اء المعالجات القائمة
بعيدا ً من األض��واء ،وتحملنا الكثير
م��ن االن��ت��ق��ادات وح��م�لات التشكيك
والتجريح واالت��ه��ام��ات بالتقصير،
ال لسبب إال لرغبتنا ف��ي أال ت��ؤدي
«أي دعسة ناقصة» في ه��ذا األم��ر،
إل���ى ن��ت��ائ��ج سلبية ت��ع��رض حياة
المحتجزين للخطر».

(داالتي ونهرا)

طالب

وتحدث باسم اللجنة علي طالب
ال��ذي ق��ال« :وضعنا وزي��ر الداخلية
في حقيقة األجواء ،بعدما كانت هناك
أمور غامضة في المرحلة الماضية،
ولقد أراحنا وأراح نفوسنا وأعصابنا
بعد الكالم ال��ذي سمعناه» .وطلب:
«م��ن «هيئة العلماء المسلمين» أن
تعاود المفاوضات حتى الوصول
إلى النتيجة المرجوة» ،مشيرا ً إلى
أنّ اللواء ابراهيم «صاحب األي��ادي
البيضاء في هذا الملف ،ونحن نعلم
أنه يعمل على هذا الملف».

يازجي :عيون �أطفال �سورية
ت�ستحق ر�ؤية ال�سالم ال الإرهاب
(داالتي ونهرا)

السفير الروسي عند باسيل

با�سيل :االت�صاالت مفتوحة مع الحكومة ال�سورية
ونخ�شى �أن تهدر ال�سيا�سة ما حققه الجي�ش
أب��دى وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل
خشيته من «أن تهدر السياسة ما حققته القيادات
العسكرية وأن يتم التعامل مع المواضيع األمنية
بميوعة تعيد عرسال إلى دائرة التعرض لخطر أمني».
وفي موضوع العسكريين المخطوفين ،قال باسيل
في دردش��ة مع اإلعالميين في قصر بسترس أمس:
«كان يجب من البداية أال تتم معالجته بالتفاوض ،ألنّ
النجاح العسكري في عرسال كان كافيا ً لضبط الوضع
وعلينا الحفاظ على هذا األمر وعدم التراجع ،وهناك
مسؤوليات عسكرية وأخرى سياسية» .وسأل« :من ّ
فك
طوق الجيش حول عرسال؟» واضعا ً هذا السؤال برسم
لجنة التحقيق العسكرية.
ّ
ملف النازحين ،أجاب« :يجب
وردا ً على سؤال عن
أن تكون هناك سياسة حازمة وواضحة مع المنظمات
الدولية وذلك قبل ذهابنا إلى نيويورك» .واعتبر« :أنّ
كل المساعدات التي تأتي تضر بلبنان إذ تذهب إلى
النازحين» ،كاشفاً« :أنّ خطوط االتصال مع الحكومة
السورية مفتوحة ،وال سيما في ما يتعلق بعودة قافلة
معلوال التي نقلت  1700نازح إلى سورية والتي يجب
أن يتبعها  1700مرة  1700نازح ،ولنبدأ بالنازحين
في عرسال ألنّ هذه البلدة لها األولوية».
وعن تأخر تنفيذ الهبتين السعوديتين قال« :نفضل
أال نشكك في عدم اإليفاء بالهبة ،ويبدو أنّ هناك خلالً
في تنفيذ هبة الـ 3مليارات ونتمنى أن تتم معالجته»،
معربا ً عن اعتقاده بأنّ هبة المليار أتت بعد تأخر هبة
الـ  3مليارات.
وأشار باسيل إلى أنّ للبنان فرصة أن يصدّر منتجات
زراعية إلى السوق الروسية بعد العقوبات الغربية
على موسكو.
وأشار ،ردا ً على سؤال ،إلى أنه ال يثير موضوع رئاسة

الجمهورية مع من يلتقيهم في الخارج.
من جهة أخرى ،أعلن باسيل أنه «تلقى كتابا ً جوابيا ً
من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية السيدة باتو
بن سودا الخميس الماضي ،تفيد فيه بأنها وضعت
يدها على قضيتي العدوان «اإلسرائيلي» على غزة
واالعتداء على المسيحيين في الموصل ،وذلك بموجب
الكتاب الذي كان أرسله لبنان بشأن القضيتين ،ونظام
المحكمة .وطلبت من لبنان تزويدها بمعلومات إضافية
في ما يتعلق بالوضع في الموصل يمكن أن تساعد في
التحقيقات».
ورأى باسيل أنّ «على لبنان واجب التحرك في هذا
الموضوع ،والتجاوب مع طلب المدعي العام» .وقال:
«أرسلت وزارة الخارجية كتبا ً خطية للمراجع األمنية
في هذا االطار ،ولبنان مع أي منظومة عربية ودولية
لمكافحة اإلرهاب».

تابع بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس
البطريرك يوحنا العاشر يازجي الصالة من أجل السالم في
سورية مؤكدا ً أنّ عيون أطفالها ال تستحق رؤية اإلرهاب
والتكفير بل السالم والطمأنينة.
وكان يازجي أنهى جولته الرعوية في صافيتا بزيارة
مجمع عصام فريج الثقافي والرياضي التابع للكنيسة
األرثوذكسية ولقائه المؤمنين على أرض ملعب المجمع.
وكان في استقباله محافظ طرطوس وعدد من الرسميين
وحشد كبير من المؤمنين.
بداية ،ألقى وديع بشور كلمة ترحيبية بالبطريرك قبل

أن تؤدي الفرق الرياضية عروضا ً بالمناسبة ،والجوقة
وال��ك��ورال تراتيل ،ثم عرضت صور عن تاريخ صافيتا
وواقعها الحالي.
بعدها ألقى ي��ازج��ي كلمة ش��دّد فيها على «مفهوم
الكنيسة الحية» ،معتبرا ً أنّ «الكنيسة تبني اإلنسان
والوطن» .وشدّد على «أهمية تربية جيل الحاضر لضمان
حال المستقبل».
ثم صلى من أجل السالم في سورية «التي ال تستحق
ع��ي��ون أطفالها رؤي���ة اإلره����اب والتكفير ب��ل السالم
والطمأنينة».

قهوجي عر�ض مع دبور �أو�ضاع الالجئين

السفير المصري

وفي نشاطه ،استقبل وزير الخارجية السفير المصري
أشرف حمدي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهماته
الديبلوماسية في لبنان.
وقال السفير حمدي بعد اللقاء« :استعرضنا األوضاع
اإلقليمية تمهيدا ً الجتماع الجامعة العربية في  6و 7
من شهر أيلول المقبل» .وأسف الستمرار الشغور في
الرئاسة األولى ،مشيرا ً إلى «أنّ السفير الجديد ينتطر
انتخاب رئيس لتقديم أوراق اعتماده وتسلم مهماته في
لبنان».
والتقى باسيل أيضاً ،ممثل الفاو الذي قدم له كتاب
اعتماده والمرشحة لمنصب المدير العام لألونيسكو
فيرا خوري ومدير المجلس األرثوذكسي اللبناني روبير
أبيض.

قهوجي مستقبالً دبور وأبو العردات
ع��رض قائد الجيش العماد جان
قهوجي في مكتبه في اليرزة ،األوضاع
العامة وش��وؤن��ا ً تتعلق ب��أوض��اع
الالجئين الفلسطينيين في لبنان ،مع
سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف
دبور يرافقه فتحي أبو العردات.

(مديرية التوجيه)
وأف���اد بيان للسفارة أنّ «دب��ور
وضع قهوجي في تطورات العدوان
«اإلس���رائ���ي���ل���ي» ع��ل��ى األراض�����ي
الفلسطينية والعمل الفلسطيني
الموحد لوقف هذا العدوان ،كذلك ت ّم
البحث في أوضاع الفلسطينيين في

لبنان والمخيمات الفلسطينية».
كما استقبل قهوجي ملحق الدفاع
األميركي في لبنان العقيد أنطونيو
بنشز ف��ي زي���ارة بروتوكولية قدم
خاللها الملحق العسكري األميركي
الجديد إيليوت أولمستيد.

