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حمليات �سيا�سية

من هم �أبواق «داع�ش» الإعالمية؟
جمال العفلق
من الطبيعي أن يمتلك أي تنظيم أو حزب وسائل إعالم خاصة به
– يحاول من خاللها تقديم نفسه وتبرير أفعاله وتعريف الناس به.
وألن تنظيم «داع��ش» ليس حزبا ً أو حركة سياسية بقدر ما هو
تنظيم مصنوع لمهام محددة محصورة في نشر الذعر والخوف
ل��دى ال�ن��اس وتنفيذ أع�م��ال القتل ونشر الفوضى ف��ي ال��دول التي
يتواجد فيها ،وال يملك مقرا ً ثابتا ً وجل عناصره من اللقطاء القادمين
من دول العالم باحثين عن المال واللذة ولدى البعض منهم اعتقاد
أنه يحمل راية الدين وحريص على الدين أكثر من غيره.
فال يملك التنظيم وسائل إعالم بالمعنى المعروف ولو استثنينا
تلك المقاطع التي يقوم فيها بقطع رؤوس ال�ن��اس أو صلبهم أو
حرق الكتب وغير ذلك ال شيء يرتقي لفكرة اإلعالم ،فمن هم أبواق
«داعش» اإلعالمية الذين يسوقون له ويقدمونه للناس على أنه كيان
موجود؟
لنجد ال �ج��واب يكفي أن نتابع تصريحات السياسيين الذين
ي�ج��دون أف�ع��ال «داع ��ش» ف��رص��ة لهم لقنص المكاسب السياسية
ولتقديم مشاريعهم تحت غطاء محاربة «داعش» .وحقيقة األمر أن
ما يقومون به هو عملية تسويق لهذا التنظيم ال أكثر وال أقل.
فأن يساوي السيد سمير جعجع بين حزب الله و«داعش» هو نوع
من الهرطقة السياسية والغرق بالمصالح اآلنية التي تخدم تنظيم
«داعش» على حساب لبنان الوطن .والواضح أن السياسيين وجدوا
ألنفسهم متنفسا ً يديرون فيه حربهم القديمة الجديدة ضد المقاومة
من خالل «داع��ش» ال��ذي من أسباب وج��وده أص�لاً تيار المستقبل
ونقل السالح ال��ذي لم ينته عبر األراض��ي اللبنانية إلى الجماعات
المتطرفة في سورية التي قويت بالمال السعودي والقطري والدعم
التركي واألردني والغربي فكان «داعش» و«النصرة» نتاج هذا الدعم
الذي ما زال مستمرا ً حتى اليوم.
ليكمل السنيورة الرواية بزرع الفتنة من خالل مهاجمته لحزب
الله وتشبيه الحزب بـ«داعش» وأن من يحمل راية الولي الفقيه ال
يختلف عن حامل راي��ة الخالفة في ال��رق��ة ...وه��ذا ال يندرج تحت
عنوان رأي سياسي بل يندرج تحت عنوان واحد هدفه انتزاع سالح
المقاومة وتحميلها وزر وجود «داعش» الذي أوجده ودعمه من جاء
بالسنيورة إلى الحكومة ومن ثم إلى رئاسة الحكومة في لبنان وهم
السعوديون الذين أعادوا الحريري إلى بيروت حامالً ورقة المليار
التي كانت عنوان الصحف وم��ا زال��ت حبرا ً على ورق .فمن غير
الطبيعي أن تدعم السعودية الجيش اللبناني وتغضب «إسرائيل».
ول��و كانت السعودية تريد حماية لبنان أو دع��م جيشه لما وقفت
بجانب المعتدي في حرب تموز .2006
هذه التصريحات وغيرها هي بحقيقة األمر تهدف إلى التسويق
لتنظيم إره��اب��ي وج�ع��ل وج ��وده ف��ي وج ��دان ال�ن��اس وج ��ودا ً ثابتا ً
وواقعاً ،وأنا ال أنكر وجود التنظيم إنما أنكر توصيف حقيقة التنظيم
لدى أبواقه اإلعالمية التي تصر على تقديمه على أنه نتيجة ألوضاع
أو واقع ما ،وتضلل الناس أن هذا التنظيم المصنوع استخباراتيا ً
وفي مكاتب االستخبارات ومن خالل غرفة العمليات التي أصبح
يعرفها كل من هو مطلع أنها موجودة في األردن ،وأن تركيا سعت
لدعمه بكل ما يلزم ،وأن صناعته أتت من أجل خلق نوع من التوازن
من أجل حصد المكاسب السياسية حتى لو كانت تلك المكاسب على
حساب الوطن.
فاألجدر بالسياسيين الذين يسعون لجلب ق��وة أممية تحرس
ح��دوده��م أن يكفوا ع��ن تقديم ال��دع��م ال�م��ال��ي واللوجيستي لهذا
التنظيم .وكان األجدر بهم أن يبحثوا عن الحاضنة التي وفروها في
قرى وبلدات ومدن لعناصر التنظيم.
وه ��ذا بمجمله يصب ف��ي خ��ان��ة واح ��دة ه��ي دور إع�لام��ي طلب
من ه��ؤالء أن يقوموا فيه .وه��ذا ليس دوره��م األول ،فمنذ سنوات
كانت خطاباتهم النارية تصب على دمشق بحجة دعم الثورة التي
لم يستطع أح��د حتى اليوم إثبات وج��وده��ا ...فهذه األب��واق تردد
ما يصدر عن ال��دوائ��ر الدولية ،خصوصا ً ما يصدر من واشنطن
وتصبح أولوياتها متطابقة مع ما تصرح به الناطقة باسم البيت
األبيض أو وزارة الخارجية األميركية.
وم��ن ي��دي��ر ه��ذا ال �م �ش��روع يعلم حنين ب�ع��ض السياسيين إلى
المليشيات واالغتياالت – التي يجدون فيها أنفسهم أكثر من المنابر.
فمثل ما كانوا سابقا ً وما زالوا أبواقا ً لجيش ما يسمى «إسرائيل»
ال��ذي ال يقهر هم اليوم يستخدمون نفس الكلمات على رغم تغير
المصطلحات بشتم وسب «داعش» ولكن من باب المودة ال الكره.
وألنهم يقدمون مصالحهم على مصالح الوطن ليست لديهم مشكلة
ب�ع��دم البحث ع��ن مخطوفي الجيش إذا ك��ان ه��ذا البحث سيزعج
الممول.
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دبلوما�سيون غربيون�« :إ�سرائيل» �أبعدت �إيران من الطاولة
 روزانا رمال
لم يكن «داع���ش» مقنعا ً بتبريره السبب في ع��دم مقاتلة
«إسرائيل» بقوله« :إن القرآن الكريم أمر بقتال العدو القريب ،وأنّ
القدس لن تتح ّرر قبل القضاء على الرافضة» أي الشيعة .ولم تكن
إسرائيل كذلك في عدم استنفارها وتأهبها الفوري لتنظيم إرهابي
على حدودها.
أكثر م��ن ذل��ك ،استقبلت «إس��رائ��ي��ل» جرحى ه��ذا التنظيم
المصابين ج ّراء المعارك على األرض السورية في مستشفياتها
وعلى أراضيها .وفي حرب غزة ،خرج داعش يقول إنه ليس بصدد
مقاتلة «إسرائيل» في المدى المنظور ،هذا كله إن ّ
دل على شيء
فهو أن كالً من الكيانين ال يريد قتال اآلخر أو غير جاد فيه.
دالئل ومؤشرات عدة ـ منها ما هو استخباراتي أمني موثق ـ
أكدت أن كبار صقور الدولة العبرية كانوا قد ساهموا منذ عقود
في تأسيس حركات تكفيرية أصولية متطرفة تدعو إلى الجهاد
وتر ّوج ألعمالها من خالله ،ف ُتستخدم هذه المجموعات من قبل
«إسرائيل» وحلفائها لتنفيذ عمليات ومشاريع خاصة ،تتعدى
منطق القانون ال��دول��ي وق��ي��وده خدمة لمصالح تاريخية أو
مستجدة لتلك الدول.
لم يتخذ أسامة بن الدن يوما ً فلسطين أرضا ً للجهاد ،وكذلك
كان كالم الظواهري عرضيا ً عنها حتى في أحلك أيام االعتداءات
«اإلسرائيلية» على فلسطين.
يؤكد هذا كله كالم العميل األميركي إدوارد سنودن الذي كشف
عن تعاون استخباراتي بين أجهزة استخبارات غربية أبرزها
بريطانيا و«إسرائيل» لتأسيس تنظيم دولة الخالفة ،أي داعش
اليوم ،والهدف وفق سنودن هو حماية أمن «إسرائيل» من خالل
استقطاب إرهابيي العالم إلى داعش وتكفير اآلخر ومحاولة إلغائه
وتشويه اإلسالم وفتح حروب ونزاعات مستمرة ،وهذه العملية
هي خطة بريطانية قديمة تعرف بـ« عش الدبابير» .كذلك ،أكد

سنودن أن «البغدادي تلقى تدريبات على أيدي الموساد لمدة عام
وتعلم فن الخطابة وعلم الالهوت».
حتى اليوم ـ وليس لعدم إح��راج الحلفاء العرب ـ لم تنضم
«إسرائيل» إلى التحالف الدولي ولم تعلن مسانداتها له ،وهو
الذي تواصل الواليات المتحدة تشكيله ضد داعش على رغم
أن «إسرائيل» أعلنت أنها «قد تواجه داعش ،إذا ما هاجم األخير
األردن من دون تحديد كيفية المواجهة و ماهيتها».
الكثير من الوقائع ،ومعادلة عدو عدوي صديقي في المقدمة،
تقول إن إرب��اك سورية وإي���ران وح��زب الله وقطع تواصلهم
الجغرافي ،مهمة «إسرائيل» األهم ينفذها داعش ،فهل يحدث ذلك
صدفة؟ عدا عن أن عمر الفاصل الزمني عن أي حرب ستتعرض
لها «إسرائيل» من الشرق والشمال صار هو عمر داع��ش ،فأي
مصلحة لـ«إسرائيل» بنجاح الحلف بتحقيق أهدافه؟
أول هموم مؤسسي «إسرائيل» كان تحقيق انشغال العرب
عنها ،وعن فكرة استرجاع فلسطين أو مقاومتها ،وأول هموم
قادتها اليوم كان خلق عدو بديل منها وكانت إي��ران الهدف،
خصوصا ً أن اكثر ما يزعجهم ويقلقهم هو نمو إيران وتحركاتها
ونشاطها النووي ،وعليه فقد استخدمت «إسرائيل» لعقود الخطر
اإليراني كحجة لالبتزاز الدولي واستثارة واستنهاض الهمم نحو
حفظ أمنها القومي ،وبمثل ما نجحت «إسرائيل» في جعل إيران
مصدر اهتمام عدائي في الغرب ،فشلت في جعلها عدو العرب
البديل منها علناً ،فيتعاملون معها كحليف وينسون فلسطين،
على رغم كل تاريخ العالقات السرية بين تل أبيب وكثير من
الحكام العرب.
نجحت «إسرائيل» في جعل الغرب يقوم بخطوات عدائية
إلرباك إيران وإضعافها ،فصنفت إيران أميركيا ً وغربيا ً داعمة
لإلرهاب وخارجة عن القانون الدولي ،عدا عن قطع التواصل
بين أي مسؤول أميركي و إيراني منذ سنوات بعيدة ،والحصار
االقتصادي القاتل من كل الدول الغربية ،لكن النجاح صار مهددا ً
بالتالشي مع مفاوضات تتجه نحو تفاهمات كبرى من جهة،

والعدو البديل الذي يستقطب العرب نحوه بدال ً منها لم يتبلور
بصورة إيران على رغم كل التشنج الذي يخيم على العالقات.
عملت «إسرائيل» جيدا ًعلى تغذية هذا التباعد األميركي ـ اإليراني
لمعرفتها بأن أي اجتماع مباشر سينعكس إيجابا ً على ملفات عدة
في المنطقة ،ولمعرفتها أن أي اجتماع قد يؤسس لعالقة طويلة
وربما طبيعية تمس بـ«إسرائيل» وتحجم دورها إقليمياً.
يعرف قادة «إسرائيل» أن هذه اإلنجازات التي ناموا على حريرها
آيلة إلى الزوال وأن المسار العكسي في العالقات الغربية ـ اإليرانية
قد بدأ وأن الوقت فقط سيتكفل بتظهير عالقة إيرانية ـ أميركية تتسم
باإليجابية والتعاون في كثير من الملفات.
الخالصة التي يراها «اإلسرائيليون» اليوم هي أن داعش حل
مشكلة وصنع أخرى فقد نجح ظهور داعش بتحقيق هدف البديل
العدائي بين العرب الذي ينسيهم فلسطين ويستقطبهم بدال ً من
«إسرائيل» ،لكن هذا الظهور سرع مفاعيل التفاهمات األميركية
الغربية مع إيران كحليف ضروري للحرب على داعش من العراق
إلى لبنان مرورا ً بسورية.
تخشى «إسرائيل» أال تطول فرحتها وأن تكون قد حفرت حفرة
ووقعت فيها ،فالمعلومات االستخباراتية تشير إلى أن مستوى
التواصل بين األميركيين واإليرانيين من جهة واألميركيين
والسوريين من جهة أخرى يجري بسرعة وسرية ،وإن لم يصل إلى
التحالف ضد داعش وال إلى التعاون فهو بالتأكيد سيصل ال محالة
إلى التنسيق وتعميق التفاهمات بينهم ،من أجل احتواء الظاهرة
بحدها األدنى ،إذا لم تكن نيات الغرب الحقيقية القضاء عليها على
ما يبدو حتى الساعة.
تواصل في الملف النووي والتواصل لمكافحة اإلرهاب يقعان
في القاموس األميركي تحت بند التفاهمات االستراتيجية ،وعليه
ال تستبعد مصادر دبلوماسية غربية أن يكون استبعاد إيران من
طاولة جدة ،قد جاء نتيجة ضغوطات «إسرائيلية» مخافة بناء
جسر تواصل أعمق بين واشنطن وطهران ،يضع «إسرائيل» في
عنق الزجاجة.

لبنان يتحرك اقليمي ًا للإفراج عن الع�سكريين المختطفين

باق في قطر لمتابعتها
�سالم :المفاو�ضات في بدايتها ...وابراهيم ٍ
أكد رئيس الحكومة تمام سالم أنّ
قضية اختطاف الجنود اللبنانيين على
أي��دي مسلّحي التنظيمات التكفيرية
في عرسال تشكل عبئا ً كبيراً ،وأرواح
الجنود األبطال مسؤولية اللبنانيين
جميعاً ،داع��ي �ا ً الجميع ك��ي يكونوا
موحدين للمساهمة في اإلف���راج عن
العسكريين.
وق���ال ف��ي مؤتمر صحافي عقده
في الدوحة بعد لقائه أمير قطر تميم
بن حمد آل ثاني« :ما حصل يتطلب
معالجة دقيقة ،ووح��دة صف داخلي
وصبراً ،وأنا من الذين يتابعون يوميا ً
مع المسؤولين هذا األمر ،ونحن نعاني
ما يعانيه أهل هؤالء الجنود ،وهذا األمر
يشكل عبئا ً علينا جميعاً» .وتابع:
«نحن في حاجة الى م ّد يد العون من
قطر لمساعدتنا في هذا األمر مع أميرها،
تصب زيارة الرئيس التركي
ونأمل بأن
ّ
رجب طيب أردوغان الى الدوحة في ما
يسعى إليه ويعتني به القطريون لجهة
معالجة هذا الملف وإعطائه ما يستحق
من عناية ،لنتمكن كلنا من إيجاد نهاية
طيبة وسعيدة».
وأش����ار إل���ى «أنّ ال��ل��واء عباس
ابراهيم سيبقى في قطر لمتابعة ملف
العسكريين المخطوفين ،ألنه المسؤول
المباشر عن هذا الملف» ،آمالً «أن نتقدم
خطوة خطوة في هذا الملف الشائك
والمعقد ،لكن النوايا والرغبة موجودة
وإن شاء الله نصل في وقت قريب إلى
نتائج ،وه��ذا ملف يتطلب الكثير من
التكتم والسرية لتحقيق التقدم».
وشدد سالم على «أنّ المفاوضات
حول العسكريين ال ت��زال في البداية

اجتماع موسع بين الوفدين اللبناني والقطري
ولم تصل إلى مرحلة يمكن فيها اإلفراج
عن معلومات معينة» .وأشار إلى «أنّ
لبنان مستهدف من اإلرهابيين ،وأي
جهد يبذل لمحاربته ،على لبنان أن
يكون إلى جانبه ،لنتمكن من إحراز
تقدم على هذا المستوى ،ولكن الجميع
ي��ع��رف ق����درات ل��ب��ن��ان ،وه��ن��ا تكون
مساهمته دفاعية بحسب قدراته ،لكن
نحن نواكب ونتابع مع كل الدول التي
تحارب اإلرهاب».
وشدّد سالم على أنّ الوحدة الوطنية
ه��ي رأس ح��رب��ة محاربة اإلره���اب،
والجيش يأتي في المقدمة ،والمملكة
العربية السعودية تب ّرعت بإمكانات
غير مسبوقة على مستوى الوطن،
فكان أول التزام بمبلغ  3مليارات دوالر،
ومجدّدا ً بمبلغ مليار دوالر ،واذا ما ت ّم
تنفيذ ه��ذا الدعم بالشكل المطلوب،
والسرعة المطلوبة ،يكون الجيش قد
نال الكثير».
وإذ لفت إلى «أنّ األزم��ة تكمن في
األساس بموضوع النزوح الكبير الذي
يشكل العبء األكبر على لبنان وعلى
البنى التحتية اللبنانية التي عليها ان
تتح ّمل هذا النزوح الكبير اليوم المتمثل
بما يفوق مليون و 300الف نازح في
بلد فيه  4ماليين مواطن ،أكد «أنّ األمير
تميم أعرب عن رغبة قطر في التخفيف
ع ّنا أزمة النزوح السوري».
وتطرق سالم الى الملف الرئاسي،
م��ش �دّدا ً على «ض���رورة إنجاز ما هو
مطلوب ،أي انتخاب رئيس».
وقال« :استمعنا في اللقاء مع األمير
تميم ،ورئيس الوزراء إلى كالم مشجع
وداعم لنا في لبنان لدرجة أنه أعرب
عن رغبته بزيارة لبنان ،وأنه ال يريد
أن يترك للقطريين أن يسبقوه إلى
لبنان بل عليه هو أن يعرب عن محبته
للبنان ،ونحن سعداء جدا ً بأن تكون
لنا زيارة منه للبنان».
وك��ان س�لام توجه على رأس وفد
لبناني الى قطر يضم ال���وزراء :نهاد
ال��م��ش��ن��وق ،س��ج��ع��ان ق����زي ،رون��ي
عريجي وغ��ازي زعيتر ،إض��اف� ًة الى

(داالتي ونهرا)

اللواء ابراهيم ،وذلك إلجراء محادثات
لح ّل أزمة المختطفين العسكريين.
واسته ّل سالم محادثاته في القصر
األم��ي��ري مع األمير تميم في حضور
ال��وف��د اللبناني إل��ى ج��ان��ب رئيس
الوزراء القطري وزير الداخلية عبدالله
بن ناصر ،ووزير الخارجية خالد بن
حمد آل عطية ،ورئيس الديوان األميري
عبدالله بن حمد آل ثاني.
موسع بين الجانبين
تال ذلك اجتماع ّ
اللبناني والقطري برئاسة رئيسي
وزراء البلدين ض� ّم ال��ى وزراء الوفد
اللبناني وزراء الجانب القطري :وزير
الثقافة محمد عبدالرحمن الكواري،
وزي��ر البلدية عبدالرحمن خليفة آل
ث��ان��ي ،وزي��ر ال��م��واص�لات جاسم بن
سيف الفليطي ووزير الخارجية خالد
بن محمد العطية ،بعد ذلك عقد الرئيس
س�لام ورئيس ال���وزراء القطري لقا ًء
ثنائياً.
وك���ان س�لام أ ّك���د ف��ي دردش���ة مع
اإلعالميين على الطائرة التي أقلته
م��ن ب��ي��روت ال��ى ال��دوح��ة «أن قضية
العسكريين المخطوفين قيد المتابعة
الحثيثة م��ن قبل الجميع ،وه��و في
حاجة الى مساعدة ومساعي جميع
األط����راف ،ال سيما قطر لما لها من
تجارب سابقة في هذا المجال» ،ودعا
القوى السياسية إل��ى «اإلس��ه��ام في
تبريد الشارع وتح ّمل مسؤولياتها
لتحصين البلد».
ورف�����ض س��ل�ام ت��ش��ب��ي��ه قضية
العسكريين االسرى بقضية مخطوفي
اع���زاز او راه��ب��ات معلوال« ،ألنّ هذا
االحتجاز للعسكريين ليس من ذات
طبيعة الخطف السابق».

المشنوق

أم��ا المشنوق فأكد ف��ي دردش��ة
مع الصحافيين «أنّ لبنان بحاجة
إلى أكبر تج ّمع ضمانات في العالم
نظرا ً لوجوده في منطقة جغرافية
بين نارين ...العراق التي ال تزال في
بداياتها وسورية التي ال يعلم أحد

متى تنتهي.
وق���ال المشنوق« :ق��ط��ر لها دور
محوري نظرا ً إلى عالقاتها بالغرب
وبالحركات االسالمية ،ولبنان قادر
على اإلفادة من هذين األمرين».
وأكد «أن سالم يقوم باتصاالته مع
الجانب التركي لكن حتى اللحظة ال
يوجد دور متقدم» ،الفتا إلى «وجود
إمكانية سياسية لقيام عمل مشترك
بين تيار المستقبل وحزب الله عبر
كتلة الوفاء للمقاومة لتحريك العمل
الحكومي والنيابي والتخفيف من
االحتقان ،وأن هناك احتماال جديا ً
للتشريع واالت��ص��االت مستمرة بين
بري والحريري».
أم���ا ان��ت��خ��اب��ي �اً ،فلفت إل���ى «أنّ
وزارة الداخلية غير مستعدّة الجراء
االنتخابات في هذه الظروف ،وألول
مرة منذ اكثر من سنة يحصل خطف
على ال��ه��وي��ة ،وه���ذا ليس تفصيالً
عابراً».
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أكد المبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا
أنه سيكمل زيارته في المنطقة ،ليرفع الحقا ً تقريره إلى
األمم المتحدة عما توصلت إليه محادثاته في المرحلة
األولية .فبعد زيارته دمشق حط دي ميستورا في لبنان،
والتقى والوفد المرافق رئيس الحكومة تمام سالم في
ال��س��راي الحكومية ،واطلع منه على تداعيات األزم��ة
السورية على لبنان ،وأكد تصميمه على إيجاد ك ّل أنواع
الصيغ للتخفيف من معاناة الشعب السوري والتوترات
في المنطقة.
وأشار دي ميستورا إلى أنه أجرى محادثات مفيدة في
سورية ،وتمنى أن «يتمكن من المساهمة في ح ّل األزمة
السورية التي أخذت وقتا ً طويالً» .ولفت إلى أنه «اطلع

تعليقا ً على استبعاد
الواليات المتحدة
وحلفائها لك ّل من روسيا
وإيران وسورية عن
التحالف الدولي المزمع
إنشاؤه لمحاربة اإلرهاب،
قال نائب إصالحي :إذا
قام تحالف أعرج بهذا
الشكل فإنّ هدفه يكون
تعزيز اإلرهاب وليس
مكافحته والقضاء عليه ،إذ
كيف ُيعقل أن يت ّم القضاء
على الفرع العراقي من
تنظيم «داعش» ،فيما يت ّم
دعم الفرع السوري من
التنظيم نفسه ...وكذلك
دعم «جبهة النصرة»؟ رغم
أنّ القرار الدولي 2170
الذي ُيبنى على أساسه
الحلف الدوليُ ،يصنّف
«داعش» و«النصرة» على
أنهما تنظيمان إرهابيان!

كرامي من عين التينة:
�أكثرية اللبنانيين ترف�ض التمديد

ب ّري مستقبالً كرامي

(حسن ابراهيم)

أمل الوزير السابق فيصل كرامي بأن تطلق االنتخابات النيابية إذا
أجريت ،العمل الديمقراطي في البالد خصوصا ً أنّ أكثرية اللبنانيين ترفض
التمديد.
وأشار كرامي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة،
إلى «أنّ موقف رئيس المجلس الرافض للتمديد للمجلس يتماشى مع شعور
ورغبة أكثرية اللبنانيين الذين يرفضون التمديد على رغم الصعوبات التي
تعيشها المناطق اللبنانية على الصعيد االمني».
وك ّرر كرامي ،على رغم ترشحه لالنتخابات النيابية ،تح ّفظه على قانون
الستيّن الذي لم يفرز ،إالّ المزيد من التطرف في المواقف وسيطرة المال
السياسي على االنتخابات.
وكان بري التقى سفير نيجيريا في لبنان أموس أولوولي إيدوو في زيارة
وداعية ،وسفير قبرص في لبنان هومر مافروماتيس وعرض معه األوضاع
في المنطقة.

بحث ومطر نتائج م�ؤتمر وا�شنطن

الخازن :لح�سم االنتخابات الرئا�سية

ابراهيم

أما اللواء عباس ابراهيم ،فأشار
من ناحيته «إلى أنه لم يزر قطر في
اليومين الماضيين وإنما زار تركيا
قبل أي��ام» ،الفتا ً إلى «أنّ قطر تلعب
دور الوسيط وهناك شروط تعجيزية
لدى الخاطفين ،لكن نستطيع القول أنّ
الدوالب بدأ يتحرك انما ببطء».
وق��ال اب��راه��ي��م« :ل��ك� ّل م��ن داع��ش
والنصرة شروطه المختلفة وال يوجد
تنسيق بينهما ما يصعّ ب المفاوضات،
وم���ن ي��ض��ع ال���ش���روط ،م��ن خ��ارج
القلمون ،والشخصية السورية ما
زالت تقوم بالوساطة» ،الفتا ً الى «أنّ
مصطفى الحجيري ج ّمد تحركاته
ف��ي قضية العسكريين األس���رى»،
وموضحا «أنّ هناك أم��ورا ً إيجابية
ستحدث على المستوى السياسي من
شأنها أن تخفف االحتقان المذهبي،
وأنّ القرار الدولي ربما يكون موجودا ً
لتفجير الوضع في لبنان إنما األه ّم أن
ال إرادة داخلية لذلك».

دي مي�ستورا يتمنى �أن ي�ساهم
في ّ
حل الأزمة ال�سورية
=52`n¨ni7

خفايا
خفايا

على الثمن الذي يدفعه لبنان والشعب اللبناني نتيجة
األزمة السورية».
وردا ً على سؤال عن مدى إمكان إعادة إحياء قرار جنيف
األول ،ق��ال دي ميستورا« :ال أستطيع اإلجابة عن هذا
السؤال اآلن ألننا في بداية مهمتنا ،ولكن ما أستطيع قوله
إنني مص ّمم على القيام بما طلبه مني األمين العام لألمم
المتحدة بان كي مون ،في محاولة إيجاد وسائل جديدة
وك ّل أنواع الصيغ الممكنة للتخفيف من معاناة الشعب
السوري والتوترات في المنطقة».
وخ�لال اللقاء طلب رئيس الحكومة من موفد األمين
العام ،المساهمة في الدفع نحو تقديم مساعدات دولية
أكثر للدولة اللبنانية لمواجهة عبء النازحين.

الخازن ومطر

(داالتي ونهرا)

بحث رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر ورئيس
المجلس العام الماروني الوزير السابق ودي��ع ال��خ��ازن ،في نتائج
الرحلة التي قام بها البطريرك بشارة بطرس الراعي وبطاركة الشرق
إلى واشنطـن ومقابلـة الرئيس بـاراك أوبامـا ،واالستحقاق الرئاسي
المقبل.
وبعد اللقاء ،نقل الخازن عن المطران مطر قوله« :إنّ هذه الرحلة
أحدثت فارقا ً في رفع مستوى االهتمام االميركي بقضية المسيحيّين
في المنطقة ،خصوصا ً أنها وضعت النقاط على الحروف في خطورة
ما أصابهم من تهجير وتدمير لكنائسهم وممتلكاتهم .وهي تعزز نتائج
الزيارة التي قام بها الرئيس أوباما إلى حاضرة الفاتيكان منذ أكثر من
سنة حيث عقد لقاء مع الحبر األعظم البابا فرنسيس».
وأض��اف الخازن« :ك��ان ال��رأي متفقا ً على أن يؤتي هذا اللقاء ،في
لحظة فاصلة ،ثماره المرجوة ،خصوصا ً أنها تشبه إلى ح ّد بعيد زيارة
أول مرجع روحي لبناني كبير للبيت االبيض في عهد الرئيس جون
كينيدي ،هو البطريرك الكاردينال بولس بطرس المعوشي على غير
عادة الرؤساء االميركيين البروتوكولية التي ال تفرد لقاءات مع مراجع
روحية كبرى».
وتابع الخازن« :تطرقنا أيضا ً إلى موضوع االنتخابات الرئاسية
وضرورة حسمها في موعدها المحدّد ،خصوصا ً أنّ رئيس مجلس النواب
نبيه بري مص ّر على إجرائها ،ألنّ انتظام عمل المؤسسات وااللتزام
باستحقاقاتها له تأثير بالغ في آلية العمل ونظرة المجتمعين العربي
والعالمي إلى الدولة اللبنانية ككيان قائم بذاته وبدور مرجعيته الكبرى
رئيس الجمهورية».

