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حمليات �سيا�سية

هل يعود العرب �إلى دم�شق
وبغداد عبر القاهرة؟
جمال العفلق
تسارع األح��داث وانسجام تصريحات العرب مع رؤي��ة دمشق
وبغداد حول الجماعات التكفيرية والم ّد اإلرهابي ال��ذي سيطاول
عاجالً أم آجالً الذين دفعوا المال والسالح له في عقر داره��م .هذا
االنسجام كان ال بد له من مفتاح فوجد عرب المشروع األميركي
أنه ال بد من إشراك مصر في أثقل الملفات العربية بعد ملف القضية
الفلسطينية ،الملف ال��ذي غاب عن االجتماعات وأن تم التطرق له
فيكون تطرقا ً سطحيا ً ومكررا ً للتسويق اإلعالمي .وتصدّر ملف
اإلرهاب والرؤية السورية والعراقية حول هذا الملف ليس من باب
الخوف على الشعبين العراقي وال�س��وري إنما هناك إرادة دولية
ج��دي��دة تتبناها أم�ي��رك��ا .إن اإلره ��اب المحدد األه ��داف حين تمت
صناعته ودعمته خرج عن حدود مهمته وأدخل أصحاب المشروع
في إرباك لم يكن ضمن حساباتهم.
قتل الصحافي األم�ي��رك��ي وإع�ل�ان داع��ش لخريطة ت�ق��ول إنها
الخطوة األولى لما يسمى دولة الخالفة أجبرا الداعمين األصليين
والمكلفين بالتنفيذ على مراجعة الحسابات .فالخطر ال��ذي كانت
دمشق تتحدث عنه وك��رة النار التي أشعلت في سورية والعراق
سيأتي يوم وتتدحرج إلى خارج الحدود وتشعل المنطقة.
واجتماع جدة األخير والذي ضم خمس دول عربية ثالثة منها هي
السعودية وقطر واألردن ال يمكن تجاوز مواقفها المعادية لسورية
والعراق – ط��وال سنوات الحرب .أما اإلم��ارات فهي ال تتخلى عن
اإلجماع الخليجي ولكنها ليست معادية بالمعنى السياسي لسورية
أو العراق ولم تحاول تبني مواقف متشددة اتجاه البلدين .أما مصر
وبعد استالم الرئيسي عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة وإعالن
توجه مصر الجديد الرافض للحركات اإلسالمية بل وصل األمر إلى
إلغاء وجودها القانوني وحل األحزاب المتشددة ،وبنفس الوقت عدم
رفع سقف المواجهة مع سورية أو العراق أو التدخل في شؤونهما
من قريب أو بعيد إال وفق اللياقة الدبلوماسية.
وقرار مصر عدم تبني مواقف متشددة اتجاه سورية والعراق
والتحدث ح��ول من سيحكم هنا أو هناك هو خطوة اتجاه وضع
العالقات المصرية العربية في االتجاه الصحيح .لهذا كان وزير
الخارجية المصري هو من أعلن عن االجتماع العربي على رغم أن
االجتماع في بلد آخر.
جاء هذا اإلع�لان في سياق إع�لان دول��ي آخر مصدره الواليات
ال�م�ت�ح��دة األم �ي��رك �ي��ة ال �ت��ي ت��رك��ز ال �ي��وم ف��ي إع�لام �ه��ا وم ��ن خالل
تصريحاتها وعلى أعلى المستويات أن داعش إرهاب يجب وقفه.
(وطبعا ً الواليات المتحدة بإعالنها هذا تعترف أن الجيش السوري
يحارب اإلرهاب وليس ما روجت هي له أنه يحارب شعبة).
وقبول مصر لهذا الدور اليوم هو نتيجة حصولها على معلومات
قد تكون دمشق أوصلتها لها أن ه��ذه الجماعات اإلرهابية تمتلك
خاليا نائمة في دول عدة أهمها السعودية ،حيث يشكل السعوديون
النسبة األكبر من المنخرطين في هذه التشكيالت منهم من أخرج من
السجون ومنهم من التحق نتيجة انتماء عقائدي أساسه األول تنظيم
القاعدة الذي يملك أنصارا ً كثرا ً في السعودية واألردن ومصر.
وع �ل��ى رغ ��م أه�م�ي��ة االج �ت �م��اع واع �ت �ب��اره م�ق��دم��ة ل �ط��رح حلول
مستقبلية قد تخرج الجميع من ه��ذه ال�ح��رب ،إال أن ع��دم حضور
أصحاب القضية نفسها يفرغه من أهميته إال إذا كان هو اجتماع
تحضيري سيتبعه اجتماع ثالثي يضم مصر وسورية والعراق.
ينتج من هذا االجتماع إقرار عربي بأن سورية والعراق يحاربان
اإلرهاب وأن تجفيف مصادر الدعم لإلرهاب يجب أن يكون قرارا ً
ملزما ً ل�ل��دول التي تدعمه وخصوصا ً السعودية وقطر – وعلى
األردن وق��ف الدعم اللوجيستي ومنع حركة التنقل عبر أراضيه
إل��ى كل من سورية وال �ع��راق ،وإذا ما تم ذل��ك يكون ملف الحرب
على سورية قد طوي عربيا ً وإقليمياً ،وتكون دول المحور المعادي
للشعب السوري اعترفت بهزيمتها التي ظهر عنوانها األول على
لسان وزير الخارجية السعودي أن إسقاط النظام في دمشق ليس
هدف الرياض؟
كما سيعيد هذا الملف الدور المصري بحجمه ووزنه إلى الواجهة
العربية والدولية .خصوصا ً أن ملف العدوان الصهيوني على غزة
بيد القاهرة اليوم ولم تقدر تركيا أو قطر على سحبه وسلمتا باألمر
الواقع أن دورهما قد انتهى على األقل في الوقت الحاضر.
وهنا تصبح تركيا أردوغ ��ان خ��ارج اللعبة ،خصوصا ً أن قرار
أميركا وأوروب��ا دعم ق��وات البيشمركة ومدها بالسالح والخبراء
يقض مضجع الساسة في تركيا وسيكون لهذا الدعم أثر مزلزل
على السياسة التركية اتجاه القضية الكردية .فال األكراد يتناسون
ما فعلت تركيا بهم وال األتراك سيسمحون بوجود قومية مناهضة
لهم تعقد من حسابات دول الجوار.
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وا�شنطن ال تزال في طور بلورة القناعة بعدم �إمكانية التخ ّل�ص
من مجموعات «داع�ش» في المنطقة من دون التعاون مع �سورية
 نور الدين الجمال
اع�ت�ب��ر م �ص��در دب�ل��وم��اس��ي ع��رب��ي أن ال �ه��م األميركي
األك�ب��ر م��ن وراء ّ
تدخله ال�م�ح��دود ف��ي ال �ع��راق ،ه��و إبعاد
تنظيم «داع��ش» عن المناطق الكردية ،فهو تحرك عندما
أصبحت أربيل مهددة مباشرة باعتبارها مركزا ً أساسيا ً
ل�لاس�ت�خ�ب��ارات األم�ي��رك�ي��ة و«اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة» ،إض��اف��ة إلى
موضوع النفط ،مع العلم أن المجموعات اإلرهابية األخرى
والتي تنسق مع «داع��ش» مواقفها سلبية من األك��راد وال
تعترف بأي استقالل ذاتي لهم .كما أن أحد أسباب الدخول
األميركي المحدود على خط ما تشهده الساحة العراقية هو
الخوف على الممكلة العربية السعودية.
ويضيف المصدر :تنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش»
ليسا مجرد عميلين للواليات المتحدة األميركية ،هما
عبارة عن مجموعات عقائدية متصلبة وإن حصلت معارك
تصفيات في ما بينهم ،خصوصا ً «النصرة» و«داعش»،
فهذا األم��ر بسبب تقاسم مناطق النفوذ ،ولكن مصالح
هذه التنظيمات اإلرهابية التكفيرية تتقاطع مع مصالح
الواليات المتحدة والغرب ،ولكن في النهاية هؤالء لديهم
مشروعهم وه��م على استعداد لتنفيذه ول��و تعاملوا مع
جميع أجهزة االستخبارات العالمية والعربية.
ويشير ال�م�ص��در إل��ى أن��ه بعد «غ ��زوة» ال�م��وص��ل وما
راف �ق �ه��ا م��ن ع�م�ل�ي��ات إج��رام �ي��ة ض��د ال �ش �ع��ب العراقي،
خصوصا ً األقليات منه ،بدأت مخاوف الدول األوروبية

ت�ك�ب��ر إل ��ى درج� ��ة أن �ه��ا ت�ف�ك��ر ج��دي��ا ً ب ��إع ��ادة ال �ن �ظ��ر من
التنظيمات اإلرهابية .ومثلما صنعوا حركة طالبان ،ومن
ثم ارت��دت عليهم ،فاألمر نفسه يمكن أن ينسحب على
تنظيم «داع��ش» ويرتد على الواليات المتحدة وأوروبا،
وحتى على بعض دول الخليج العربي .وم��ن هنا بدأت
اإلدارة األميركية م��ن جانبها تعيد النظر ف��ي مواقفها
من «داعش» وباقي المجموعات اإلرهابية ،ألن استمرار
الوضع في العراق على ما هو عليه ،سيشكل خطرا ً على
المصالح األميركية واألوروب �ي��ة ف��ي ض��وء المعلومات
المتوافرة لهذه ال��دول من خالل عملية التواصل األمني
ولو بصورة محدودة مع سورية وما هو مستقبل هذه
المجموعات في المستقبل وبعد حصول تسوية سياسية
في كل من سورية والعراق.
وكشف المصدر الدبلوماسي عن أن الرئيس أوباما
لديه المزيد من المخاوف حول التطورات الخطيرة التي
تشهدها منطقة الشرق األوس��ط نتيجة تمدد التنظيمات

�أوباما لي�س في وارد القيام ب� ّأي
تدخل ع�سكري َب ّري لأنّ ذلك
ينعك�س �سلب ًا في الداخل عليه
وعلى الحزب الديمقراطي

خفايا
خفايا

اإلرهابية والتكفيرية في بعض دولها ،فالرئيس األميركي
ليس في وارد القيام بأي تدخل عسكري أميركي بري
ألن ذل ��ك سينعكس ع�ل�ي��ه وع �ل��ى ال �ح��زب الديمقراطي
سلبا ً ف��ي ال��داخ��ل األم �ي��رك��ي ،كما أن��ه مستعد للتعاون
مع الجمهورية اإلسالمية في إي��ران من دون أن تمسك
األخيرة بكل المفاصل فيه ،ولذلك فإن اإلدارة األميركية
تربط عملية ضرب «داعش» بالتوازي مع تشكيل حكومة
عراقية يكون للسنّة دور فيها ،ولذلك فإن الدعم األميركي
يقتصر حاليا ً على دعم البشمركة.
ويضيف المصدر :أن الرئيس األميركي إذا ذهب حتى
النهاية ف��ي محاربة «داع��ش» ف��ي ال �ع��راق ،فهو سيكون
م �ح��رج �ا ً ف��ي ال �م��وض��وع ال �س��وري ل�ن��اح�ي��ة ك�ي��ف يقاتل
األميركيون «داع��ش» في العراق ويدعمونه في سورية،
وهو لذلك يحاول إقناع المسؤولين السعوديين بأنه ال
يمكن حسم موضوع «داعش» حتى في العراق من دون
التعاون مع س��وري��ة ،وم��ن هنا ف��إن األميركي لم يبلور
خياره النهائي في التصدي ومحاربة «داعش» ألنه يربط
الموضوع في كيفية تشكيل الحكومة العراقية .وفي هذا
السياق يؤكد المصدر الدبلوماسي ب��أن لقا ًء أميركيا ً ـ
إيرانيا ً حصل في سلطنة عمان قبل تكليف حيدر العبادي
بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة جرى خالله البحث
في الشأن العراقي على المستويات األمنية والسياسية
كافة ،وكيفية مواجهة التنظيمات اإلرهابية داخل العراق
ب�ع��د ال �ت��وص��ل إل��ى تشكيل ح�ك��وم��ة وط�ن�ي��ة ال تستبعد
األطراف السياسية الفاعلة على الساحة العراقية.

كشف مصدر مطلع أنّ
وزيرا ً أساسيا ً طالب رئيس
الحكومة بأن يحسب
حساب وزارته بحصة
من هبة المليار دوالر
السعودية ،مب ّررا ًطلبه
بأنّ في وزارته أجهزة لها
عالقة بالضابطة العدلية،
وبالتالي ال ب ّد من أخذها
في االعتبار أثناء الحديث
عن ضرورة تعزيز
المؤسسات العسكرية
واألمنية!
حـاول مسؤول في
تيار أساسي في فريق
 14آذار االستعالم عن
مغزى تصريح أدلى به
مسؤول في حزب وسطي
أي ح ّل لعقدة
وقال فيه :إنّ ّ
انتخاب رئيس الجمهورية
يجب أن يم ّر من الرابية.

جري�صاتي بعد اجتماع التغيير والإ�صالح:
ب ّري ا�ستدعى �سفراء الدول الخم�س
وطالب المجتمع الدولي بالإ�سراع في دعم الجي�ش ال نح�سن �سيا�سة «حافة الهاوية»

ب ّري مجتمعا ً مع سفراء الدول الكبرى
ح�� ّذر رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري من تكرار أح��داث عرسال في
مناطق أخ��رى ،مستعجالً المجتمع
ال���دول���ي تلبية ح��اج��ات الجيش
وت���ج���اوز اآلل���ي���ة ال��ب��روت��وك��ول��ي��ة
المعتمدة في هذا الصدد.
وكان بري استدعى أمس سفراء
الدول الدائمة العضوية في مجلس
األم���ن والممثل الشخصي لألمين
ال��ع��ام ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة ف��ي لبنان
ديريك بالمبلي ،واجتمع معهم في
عين التينة بحضور مستشاره علي
حمدان .وحضر االجتماع  :السفير
الروسي الكسندر زاسبيكين ،السفير
البريطاني ت��وم فليتشر ،السفير
األميركي دايفيد هِ ْل ،القائم باألعمال
الفرنسي جيروميه كوشار ،والقائم

(حسن ابراهيم)
باألعمال الصيني هان جينغ.
وأث��ار ب��ري «األخ��ط��ار التي تهدّد
ل��ب��ن��ان وال��م��ت��م��ث��ل��ة ب��م��ا تعرضت
وت��ت��ع��رض ل��ه منطقة ع��رس��ال من
ق��ب��ل ال��م��ج��م��وع��ات اإلره���اب���ي���ة»،
م��ح��ذرا ً م��ن «ت��ك��راره��ا وتنقلها إلى
مناطق أخ��رى» .وطالب «المجتمع
الدولي وعلى رأس��ه ال��دول الدائمة
العضوية في مجلس األمن باإلسراع
ف��ي دع��م الجيش وال��ق��وى األمنية
اللبنانية ،وتجاوز اآللية التقليدية
والبروتوكولية لتلبية هذه الحاجات
الملحة بالسرعة الالزمة».

ِه ْل

وأكد السفير األميركي دايفيد هِ ْل
أنّ «اللقاء كان مثمراً» ،معربا ً عن
ك��ام��ل ثقة ب�ل�اده «بحكومة لبنان
ومؤسساته األم��ن��ي��ة ف��ي مواجهة
تحديات تمدّد الصراع في سورية».
وأكد أنّ «تنظيم الدولة اإلسالمية
في العراق وسورية والمجموعات
المتطرفة األخرى تسعى إلى إحداث
االنقسامات والفوضى في المنطقة
وهذا يهدّد لبنان أيضاً» ،معتبرا ً أنّ
«هذه هي استراتيجية المتطرفين،
ووس���ط ه��ذه ال��ف��وض��ى لهم الحظ
في النجاح» .ورأى« :أنّ الجواب
ال��واض��ح ع��ل��ى ذل���ك ه��و التصميم

وال��وح��دة ،الوحدة بين اللبنانيين
وال��وح��دة بين أص��دق��اء لبنان كما
الواليات المتحدة» .وقال هَ ْل« :هذه
كانت رسالتي إل��ى الرئيس ب��ري،
أنّ ال��والي��ات المتحدة تقف متحدة
مع لبنان لمكافحة التطرف وتعزيز
الحداثة» .وأضاف« :من دون رئيس
جمهورية فإنّ الوحدة التي يحتاجها
اللبنانيون ف��ي تحديهم مفقودة،
وإنّ رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ه��و رم��ز
الوحدة للوطن وعندما يكون هناك
شغور ف��ي ه��ذا الموقع ف��إنّ لبنان
ي��ك��ون ضعيفا ً وك��ذل��ك أص��دق��اؤه،
وبالتالي فإنّ المستفيد الوحيد في
النتيجة هم المتطرفون ،وإنّ عملية
اخ��ت��ي��ار ال��رئ��ي��س اللبناني تعود
فقط للبنانيين ،لكن على القيادات
اللبنانية تهيئة ال��ظ��روف بسرعة
النتخاب الرئيس م��ن أج��ل وح��دة
لبنان واستقراره».
واستقبل ال��رئ��ي��س ب��ري رئيس
«ال��م��ج��ل��س ال���وط���ن���ي ل�ل�إع�ل�ام»
عبدالهادي محفوظ وع��رض معه
شؤونا ً إعالمية وتطرق الحديث إلى
الوضع في البقاع.
كما التقى النائب ان��ط��وان زهرا
وع���رض م��ع��ه ال��وض��ع ال��ع��ام .ثم
استقبل رئيس بلدية تبنين نبيل
فواز.

�سليمان :النتخاب رئي�س
ّ
والكف عن التلهّي بال�سجاالت

سليمان مستقبالً السفير البابوي
أكد الرئيس ميشال سليمان أهميّة دعم الجيش وتوحيد الجهود في سبيل اإلبقاء
على التضامن الحكومي في هذه الظروف الصعبة محليا ً وإقليميا ً وفي ظ ّل الفراغ
الرئاسي .ودعا« :الجميع إلى التركيز على القضيّة األهم ،وهي انتخاب الرئيس
ّ
والكف عن التلهّي بالسجاالت غير المجدية».
وك ّرر خالل استقباله السفير البابوي في لبنان غبريالي كاتشا ،منسق األمم
المتحدة ديريك بالملي ،وزير االقتصاد آالن حكيم ،النائب بهية الحريري والنائب
جان أوغاسبيان ،مطالبته بـ«توفير ك ّل اإلمكانات لدعم الجيش اللبناني كما في
السياسة كذلك في التسلّح ،كونه يخوض معركة ك ّل اللبنانيين في مواجهة
األعمال اإلرهابية».
وك��ان سليمان بحث مع بالمبلي في اإلج��راءات التي اتخذها مجلس األمن
لمواجهة «داعش» و«وقف عملية التطهير العرقي غير المقبولة وغير المسبوقة».
من جهته ،وض��ع كاتشا سليمان في ص��ورة مقاربة الفاتيكان «لحماية
المسيحيين وال سيّما في الموصل لتسهيل عودتهم إلى أرض األجداد».

جدّد تكتل التغيير واإلص�لاح موقفه الرافض للتمديد
للمجلس النيابي .وأعلن بعد اجتماعه أمس برئاسة النائب
ميشال عون أنه ال يزال ينتظر ردودا ً علمية وموضوعية،
وهو يرحب مسبقا ً بها.
وفي تصريح له بعد االجتماع قال الوزير السابق سليم
جريصاتي« :جرى الحديث عن التمديد لمجلس النواب.
نحن ضد التمديد ،وال نحسن ممارسة سياسة «حافة
الهاوية» ،نحن نقول هذا موقف مبدئي وثابت» .وأضاف:
«بحثنا في اقتراح تعديل المادة  49من الدستور النتخاب
الرئيس مباشرة من الشعب ،وال يزال عماد التكتل والوطن
ينتظر ردودا ً علمية وموضوعية ،وهو يرحب مسبقا ً بها ،إذ
قيل إنّ هذا االقتراح مدمر ،وهو اقتراح بدعة وغير ميثاقي،
واقتراح داعشي».
وأشار إلى أنّ االجتماع تطرق إلى «نشاطات اللجان
في مجلس النواب في جلسة الغد لجنة المال والموازنة
(اليوم) ،وهي جلسة استماع إلى كل من وزراء االتصاالت
والداخلية والمال ،وتتمحور حول مصير عائدات الخليوي
المحولة إلى وزارة المال التي لم تصل حتى الساعة إلى
البلديات» .وتابع« :تناولنا الصندوق البلدي المستقل في
مقاربة شاملة وهادفة .ثم جرى الحديث عن لجنة اإلدارة
والعدل ،وقانون تملك األجانب حيث سبق وتمنى التكتل
وهو يتمسك بهذا التمني ،أي ضرورة العمل بمبدأ المعاملة
بالمثل وإال تصبح حيثية القانون جزئية وغير هادفة».
ولفت إل��ى أنّ المجتمعين ناقشوا أيضا ً «آلية عمل
المحكمة الجنائية ال��دول��ي��ة وعمل وزارة الخارجية

والمغتربين ،وقد ثمن التكتل ما سبق لوزير الخارجية
والمغتربين أن توجه به في سبق وسابقة بكتاب مراجعة
إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في
الهاي ،لمالحقة المسؤولين «اإلسرائيليين» ومسؤولي
«داع���ش» والمحرضين والمسهلين عن جرائم اإلب��ادة
الجماعية ،والجرائم ض ّد اإلنسانية وجرائم الحرب التي
ارتكبها العدو «اإلسرائيلي» في غزة وتنظيم «داعش» في
موصل  -العراق».
ورأى جريصاتي أنّ «هذه المبادرة اللبنانية هي األولى
من نوعها منذ إنشاء معاهدة روما ،أي منذ إنشاء المحكمة
الجنائية الدولية ،وقد أدت إلى تجاوب المدعي العام فاتو
بنسودا ،فوضعت المحكمة يدها على المراجعتين ،طالبة
بعض االستيضاحات والمعلومات اإلضافية ،األمر الذي
دفع بوزير الخارجية والمغتربين إلى مراسلة الوزارات
اللبنانية المختصة وعدد آخر من الدول المعنية لإلفادة
عن أسماء إرهابيين قد يكونون معنيين بتلك المراجعتين.
وكان بنتيجة رفع األسماء إلى المرجع الدولي القضائي،
أن تم سحبها من التفاوض والتجاذب وردعها في حال
كانت ال تزال طليقة كما المحرضين والممولين».

لقاءات

وكان عون التقى في دارته في الرابية ،سفيري مصر
أشرف حمدي وروسيا ألكسندر زاسبيكين ،في حضور
المسؤول عن العالقات الديبلوماسية في «التيار الوطني
الح ّر» ميشال دي شادارفيان.

(شريل ّ
نخول)

عون وسفير روسيا في الرابية

زا�سبيكين :لي�س لرو�سيا مر�شح رئا�سي
والمطلوب م�ساعدة لبنان في مواجهة الإرهاب
أك��د السفير ال��روس��ي ف��ي لبنان
ألكسندر زاسبيكين أن ليس لبالده أي
مرشح لرئاسة الجمهورية في لبنان
معتبرا ً «أنّ جهة واح��دة ال تستطيع
انتخاب رئيس جمهورية جديد».
وتناول زاسبيكين في حديث متلفز
اجتماع سفراء الدول الخمس الكبرى
مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري،
مؤكدا ً أنّ أهمية االجتماع «تكمن في
توقيته في ظ ّل األوضاع المتدهورة في
منطقة الشرق األوس��ط وإث��ر الهجوم
اإلرهابي األخير على لبنان» .ورأى أنّ
«المطلوب هو تالحم األطراف الخارجية
لمساعدة لبنان والجيش اللبناني في
مواجهة الخطر اإلرهابي».
وق���ال زاسبيكين« :خ�ل�ال األي��ام
األخيرة عُ دنا إل��ى مناقشة التعاون
العسكري بين روسيا ولبنان مع األخذ
ف��ي االعتبار المفاوضات الماضية
والمستجدات بما في ذلك هبة المليار
دوالر المقدّمة من السعودية .وناقشت
موضوع التعاون العسكري مع قائد
الجيش العماد جان قهوجي ووزير
الداخلية نهاد المشنوق ،وسنواصل
االت��ص��االت س��واء ف��ي ب��ي��روت أو في
موسكو وستكون هناك ل��ق��اءات مع
خ��ب��راء .والح��ق��اً ،سنحدّد إمكانات
روسيا وفقا ً لحاجات لبنان» .وأشار
إلى أنّ «تفاصيل التسليح ستكون في
يد الخبراء ،لكنّ روسيا ستسهل عملية

تسليح األجهزة األمنية والتحضير
لعملية بيع السالح».
ول��ف��ت إل��ى أنّ «م��ف��اوض��ات جرت
ف��ي ه���ذا ال��خ��ص��وص م��ن��ذ س��ن��وات.
وروسيا تشارك في مجموعة ال��دول
لدعم لبنان ،وبالتالي ،تطوير الدعم
في هذا المجال» ،مشيرا ً إلى «بداية
جولة جديدة للمفاوضات على أساس
إمكانات روسيا والهبة السعودية».
وأض���اف« :نحن نعتمد على ق��درات
الجيش اللبناني لمواجهة الخطر الذي
يحدق بلبنان ،وال أتوقع أن تكون هناك
عملية «ناتو» أو تدخل روسي في هذا
اإلط��ار» ،مؤكدا ً أنّ «المجتمع الدولي
يؤيد لبنان في مواجهته لإلرهاب».
وأعلن أنّ «هناك استراتيجية دولية
كاملة لمواجهة موجة اإلرهاب الجديدة
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط» ،معتبراً« :أنّ
التسوية في سورية يجب أن تكون
سياسية» ،وق��ال« :نعمل مع األنظمة
الشرعية في لبنان وسورية والعراق
لمكافحة اإلره���اب ،أم��ا بالنسبة إلى
الحديث عن استراتيجية بين روسيا
والغرب لمكافحة اإلره��اب ،فأعتقد أنّ
هناك نواقص في هذا المجال أل ّننا في
بعض األحيان نتفق معهم على ضرورة
توحيد الجهود لمواجهة اإلرهاب لكن
من خالل التجربة العملية لم يكن هناك
تعاون».
واعتبر زاسبيكين «أنّ التوجه لدى

الغرب وأميركا لمكافحة اإلره��اب هو
توجه صحيح لكنهم لم يتجاوزوه إلى
ح ّد التعاون مع النظام السوري حتى
اآلن في هذا الشأن ،لذلك ال نستطيع
القول أنّ هناك استراتيجية كاملة».
نشجع الغرب على التعاون
وقال« :إننا
ّ
م��ع النظام ال��س��وري ،ولكن ح��وادث
أوكرانيا تعرقل التأثير الروسي على
دول الغرب في هذا المجال» .وأوضح
«أنّ الدور الروسي مبني على ضرورة
توحيد الجهود ض ّد اإلره���اب ،ونحن
نتعاون مع األنظمة الشرعية ،وال يوجد
هناك أي خطر لضربة أميركية لمواقع
النظام السوري».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،اع��ت��ب��ر السفير
ال��روس��ي «أنّ االت��ف��اق ح��ول رئيس
جمهورية هو شأن لبناني ،وكما قال
وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي سيرغي
الفروف أن ليس لروسيا مرشح للرئاسة
اللبنانية .ونحن نحترم كل المرشحين
للرئاسة وال نتدخل في االقتراحات
لتعديل الدستور اللبناني النتخاب
الرئيس» .واعتبر «أنّ جهة واح��دة ال
تستطيع انتخاب رئيس جمهورية
جديد ،والتوافق على اسم الرئيس أمر
جيد جداً» ،آمالً «بأن يلعب النائب وليد
جنبالط دورا ً مهما ً في ملف الرئاسة
بسبب خبرته وحنكته السياسيتين»،
معربا ً عن تقديره «لمهارته في ك ّل
المسائل وتحركاته البرلمانية».

