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خبراء �أميركيون� :أوباما لن يك�سب الحرب على الإرهاب �إال بالتعاون مع الأ�سد
 نور الدين الجمال

 د .سليم حربا
لعل برنامج اإلع�لام��ي الكبير ج��ورج ق��رداح��ي ك��ان ملهما ً
لصانع اإلستراتيجية األميركية ودوائر ومربعات صنع القرار
في بالد العم سام الذي ال يسأم في السعي للفوز بالجائزة
ال�ك�ب��رى ع�ل��ى رغ��م إخ�ف��اق��ه م ��رات وم ��رات ف��ي اإلج��اب��ة على
البديهيات كالفرق بين أسباب اإلرهاب ونتائجه وبين مكافحة
اإلرهاب ومكافأته وبين الوهابية والديمقراطية وبين اإلرهاب
والمعارضة وبين العدوان والقانون وبين الحب والموت في
زمن الكوليرا وبين الداء والدواء وبين الجد واللعب ،وانطالقا ً
من شعار الحزب الديمقراطي األميركي (الحمار) ومزايا أبو
صبر في التحمل والصبر ُيقحم األميركي نفسه في السباق
متنكرا ً لتكتيك أبو صبر الذي إذا وقع في حفرة لمرة تجاوزها
الح �ق �ا ً وال �ع��م س��ام نفسه وع��ائ�ل�ت��ه ال��ذي��ن وق �ع��وا ف��ي حفرة
(المعارضة المعتدلة) التي التهمت المال والسالح وسفكت
الدماء وكانت واإلرهاب صنوان لم ولن يفترقان إال إذا التقى
ال�خ�ط��ان ال�م�ت��وازي��ان وف��ق نظرية ال�ب�غ��دادي ال��ذي ي�ق��ول انه
فيثاغورث اإلرهاب لهذا الزمان ،وتقف أميركا باستراتيجيتها
لإلجابة على السؤال كيف للعالم أن يحارب اإلرهاب؟ وتتعدد
الخيارات وأولها يقول :ال��ذي دعم اإلره��اب أول��ى بمحاربته
إلعادة تركيبه وترويضه ،وتقسيمه إلى إرهاب مشروع يمثله
األصدقاء من المعارضة المعتدلة وآخ��ر غير مشروع يمثله
المتطرفون من داع��ش في ال�ع��راق وحسب ،والخيار الثاني
يقول :استنادا ً إلى القانون والميثاق األممي والقرار 2170
وخطورة اإلرهاب وضرورة التنسيق مع البلدان التي حاربته
ودفعت شهداء ودماء ،وال يوجد إرهاب معتدل وآخر متطرف
وتعددت المسميات واإلرهاب واحد.
أم��ا الخيار الثالث :فال ض��رورة لمكافحة اإلره��اب وتركه
يتمدد ويتورم وينتشر أفقيا ً وشاقوليا ً وساطوريا ً وكيميائياً،
وال�خ�ي��ار ال��راب��ع :أن يتوقف دع��م اإلره ��اب وق�ط��ع األسباب
وإغ�لاق األب��واب وترك ال��دول ذات اإلرادة الصادقة واإلدارة
الحكيمة بمكافحة اإلره��اب تتولى مسؤولية محاربته نيابة
عن العالم.
وي�ح�ت��ار ال�ع��م س��ام ق�ب��ل أن ي�خ�ت��ار ويستحضر عبقريته
اإلستراتيجية م��ن ال�ع��راق إل��ى أفغانستان م��أخ��وذا ً بجدوى
الربح والخسارة في مصالحه ومصالح الكيان «اإلسرائيلي»
وديدنه في مخالفة القانون الدولي وهلعه من النفوذ الروسي
والصيني واإلي��ران��ي وام�ت�ص��اص نقمة الشعب األوروب ��ي
واألميركي للثأر لفولي وساتلوف وهينج ،وحقده التاريخي
على الشعب السوري والعراقي وخوفه وهلعه على أدواته في
الخليج وإحساسه بأنه يقامر في ما تبقى له من رصيد من
النظام العالمي ،ويتردد ويرتبك ويطلب حذف إجابتين ويبقي
خ�ي��اري��ن ،إم��ا أن ي� ّدع��ي محاربة اإلره ��اب ويخالف القانون
وال �م �ي �ث��اق وي �ض��رب ب �ع��رض ال �ح��ائ��ط ال �ت �ع��اون م��ع سورية
وروس �ي��ا وإي� ��ران وب��رك��س وي��راه��ن ع�ل��ى وه ��م المعارضة
المعتدلة كحصان طروادة ،وإما أن يعود إلى عقله وحساباته
والميثاق األممي وت��وازن��ات القوى ويلجم أطماعه وأدوات��ه
التي تدعم اإلره��اب ويتجاوز ترهاته ومسمياته وفانتازيا
معارضته المعتدلة ،وتبقى ال�ح�ي��رة واالرت��ب��اك األميركي
وي�س��أل جمهور المعمورة وي��أت��ي ال�ج��واب بغض النظر عن
مسرحية مجلس الشيوخ والنواب بأنه يجب احترام القانون
والميثاق وإشراك كل الدول في مواجهة اإلرهاب بكل مسمياته
والنتائج واألس�ب��اب ألن ه��ذا اإلره��اب يهدد الجميع ،وتبقى
الوسيلة األخيرة للمساعدة ويتصل بصديقه أردوغان فال رد
وال جواب ،فداعش وأخواتها فوق كل حساب ،إلى بريطانيا
وألمانيا وال أصحاب ،ويصيح العم سام صيحة أرخميدس
عندما اكتشف قانون الجاذبية (وجدتها) إلى أحفاد محمد ابن
عبد الوهاب ويأتيه الجواب يا طويل العمر ال تتردد نحن دعمنا
ونحن نحارب وما أكثر العبر والتجارب من القاعدة وأجيالها
وال تقلق فبيت مال المسلمين تحت أمرك المهم أن ترد الجميل
وتقسم سورية والعراق وأم��ا المعارضة المعتدلة
لإلرهاب
ّ
من النصرة والجبهة اإلسالمية وجيش اإلسالم وباقي الربع
من (نشامى اإلره��اب) فلهم في مملكتنا الصدر والمضارب
وال �ب �ن��وك ب�لا ح �س��اب ،وال �ع��ال��م يحبس أن�ف��اس��ه وي �ق��ول هل
ي�ت��ورط األم�ي��رك��ي ويقع ف��ي الحفرة ذات�ه��ا بتسرعه وحقده
وغباء إستراتيجيته وقصور تكتيكه ولكن هذه المرة ستكون
السقطة في مثلث برمودا ألن الخطأ اإلستراتيجي في منطقه
تعتبر زئبقة الميزان ألم��ن واستقرار العالم سيكون عصي
على التصحيح وألن أضالع مثلث برمودا المعارضة المعتدلة
تمسك بها داعش وجبهة النصرة والجبهة اإلسالمية وتفتح
فمها وتقول هل من مزيد .وللتذكير فقط فإن سورية ّ
حطمت
عشرات اآلالف ،والخمسة آالف وهابي جديد ال يقلقها أم أننا
يجب أن نذكر دوما ً و ُنعيد ،المهم أن الوقت بدأ ينفذ والعالم
ينتظر الجواب النهائي فهل ستخسر أميركا أكثر من المليون.

باولي يبحث ومقبل
في ت�سليح الجي�ش

البيان ال��ذي ت�لاه وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي
الف��روف في ب��اري��س ،ع��ارض�ا ً موقف موسكو المبدئي
من حملة الرئيس أوباما ضد اإلرهاب في المنطقة ،حدّد
إط��ارا ً واضحا ً للتعامل مع هذه القضية بنا ًء على ثالثة
مبادئ.
المبدأ األول ،اش �ت��راط روس�ي��ا ب��أن التحالف نتيجة
لقرار يتخذ في مجلس األمن الدولي ،وبالتالي من قلب
الشرعية الدولية وليس نتيجة مبادرة منفردة تقدمت
بها الواليات المتحدة األميركية وحلفاؤها في «الناتو»
وب �ع��ض دول المنطقة الس�ت�ع�م��ال ي��اف�ط��ة ال �ح��رب على
اإلره��اب لتكريس النفوذ األميركي ولخدمة المصالح
األميركية ولمحاولة استغالل التغطية المعنوية للحرب
ع�ل��ى اإلره� ��اب ف��ي ت�س��وي��ق ص ��ورة ال��والي��ات المتحدة
منقذة لشعوب المنطقة ،بعد كل ما قامت به من رعاية
جرائم الكيان الصهيوني واع�ت��داءات��ه كما ترعى حاليا ً
المنظمات اإلرهابية مثل «داعش» و«النصرة» في حربها
على سورية وال�ع��راق ،إضافة إلى ما شنته من حروب
منذ احتالل العراق وموضوع التمسك الروسي إلنشاء
التحالف من قلب األم��م المتحدة وانطالقا ً من قرارات
مجلس األمن الدولي ال يقبل المساومة ،ومن المتوقع أن
يترجم ذلك بمبادرات روسية الحقة على هامش انعقاد
الجمعية العامة لألمم المتحدة.
أم��ا المبدأ ال�ث��ان��ي ،فهو حتمية مشاركة الجمهورية
اإلس�لام �ي��ة ف��ي إي ��ران وس��وري��ة ف��ي أي ت�ح��ال��ف دولي
حقيقي ،وقد ش�دّد الف��روف على هذا الموضوع مؤكدا ً

استعداد روسيا لتطوير مساعداتها العسكرية لكل من
س��وري��ة وال �ع��راق ف��ي إط��ار ال�ح��رب على اإلره���اب ،كما
أن��ه أعلن أن روس�ي��ا قدمت مساعدات عسكرية وأمنية
للدولتين في هذا اإلطار.
أما المبدأ الثالث ،فهو ضرورة تقيّد التحالف الدولي
باحترام سيادة الدول والشرعية الدولية وتطبيق القرار
 2170الذي ينص صراحة على تجفيف منابع اإلرهاب
ف��ي س��وري��ة وال �ع��راق م��ن خ�لال حظر إرس ��ال األم��وال
والسالح وتسهيل انتقال األفراد ،ومن المعلوم في هذا
المجال أن حكومات تركيا وقطر والسعودية متورطة
كليا ً في هذا النوع من األفعال ،باعتراف مراكز دراسات
فاعلة في أوروب��ا والواليات المتحدة األميركية ودوائر
صنع القرار.
ومن المريب أن تتجاهل اإلدارة األميركية ما تعرفه من
حقائق ومعلومات عن دور تركيا المستمر في بيع النفط
العراقي والسوري لمصلحة تنظيم «داع��ش» اإلرهابي
وكذلك في تقديم االستشفاء والنقاهة لمسلحي «داعش»
ف��ي ال�ع��دي��د م��ن ال �م��دن ال�ت��رك�ي��ة ،بينما يستمر تهريب
اإلره��اب �ي �ي��ن ع�ب��ر ال �ح��دود ال�ت��رك�ي��ة إل��ى ك��ل م��ن العراق
وس��وري��ة ،أم��ا الشبكات القطرية والسعودية للتمويل
والتدريب فهي ال تزال تعمل لمصلحة جبهة «النصرة»
و«داع�� ��ش» ،ب��ل إن ح�ك��وم��ة ق�ط��ر ط � � ّورت م��ن رعايتها
لإلرهاب منذ إعالن الرئيس أوباما قراره بالحرب على
«داعش» و«النصرة» ،وأصبحت عمليات الخطف وحجز
الرهائن ذريعة جاهزة لدفع أموال قطرية طائلة لمصلحة
اإلرهابيين في سورية ،كما حصل على جبهة الجوالن
في خطف جنود «األندوف» وكما يمكن أن يحصل الحقا ً
بالنسبة إلى العسكريين اللبنانيين المختطفين ،وكل ذلك

بالمبلي يزور �سالم وعون

موفد �صيني في عين التينة وال�سراي

عون مجتمعا ً إلى بالمبلي والوفد
بحث رئيس الحكومة تمام سالم
مع الممثل الخاص لألمين العام
ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة دي��ري��ك بالمبلي
أم����س ،ال��ت��ح��ض��ي��رات ل�لاج��ت��م��اع
الوزاري الذي سيعقد في نيويورك
األسبوع المقبل بدعوة من األمين
العام لمجموعة الدعم ألجل لبنان
بان كي مون.
وأشار بالمبلي إلى أنّ االجتماع
“يهدف إلى تقديم الدعم السياسي
للبنان وإلقاء الضوء على احتياجات
لبنان بالنسبة إلى قدرات الجيش

(شريل ّ
نخول)
ال��ع��اج��ل��ة ول��ل��ت��س��ري��ع ف��ي تقديم
المساعدات في هذا المجال ،إضافة
إلى االحتياجات الالزمة للنازحين
السوريين والمجتمعات المستضيفة
واحتياجات الحكومة في معالجة
األوض���اع االقتصادية والتكاليف
نتيجة الحرب في سورية”.
ودع����ا ب�لام��ب��ل��ي “الجميع في
مناسبة ال��ي��وم العالمي للسالم
الذي يصادف األحد المقبل إلى أن
يفكروا في ما يمكن القيام به من
أجل تأمين االستقرار والسالم في

لبنان ،والتضامن م��ع النازحين
الذين يعانون ج � ّراء الحرب ،ومع
ال��ذي��ن ي��داف��ع��ون ع��ن األرض أي
ال��ج��ي��ش وق���وى األم���ن ال��داخ��ل��ي،
والتضامن أيضا ً مع شهداء الجيش
والمخطوفين منهم ومع عائالتهم”.
وزار ب�لام��ب��ل��ي أي���ض���اً ،رئيس
تكتل التغيير واإلص�ل�اح العماد
ميشال عون في دارت��ه في الرابية
في حضور المسؤول عن العالقات
الديبلوماسية في التيار الوطني
الحر ميشال دي شادرفيان.

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
عرض رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري م��ع القائم باألعمال
األسترالي جون فيكس ،األوضاع
الراهنة في حضور المستشار
اإلعالمي علي حمدان.
بحث رئيس الحكومة تمام
س�لام مع وزي��ر الطاقة والمياه
آرتور نظاريان في ملف الكهرباء.
ثم التقى المدير العام ألمن الدولة
اللواء جورج قرعة.
استقبل ق���ائ���د ال��ج��ي��ش
العماد ج��ان قهوجي في مكتبه
في اليرزة ،رئيس حزب الكتائب
أمين الجميل والمحامي ساسين
س���اس���ي���ن ،وت����ن����اول ال��ب��ح��ث
التطورات الراهنة في البالد.
وت����داول قهوجي م��ع قاضي
التحقيق العسكري األول رياض
أب��و غيدا ،في ش��ؤون قضائية.
كما استقبل الملحق العسكري
األلماني في زي��ارة بروتوكولية
ب��م��ن��اس��ب��ة ان��ت��ه��اء مهمته في
لبنان.

سالم خالل لقائه وزير الطاقة
غ�������ادر وزي������ر ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين ج��ب��ران باسيل إلى
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة.
وسيبدأ اليوم جولته في كاليفورنيا
التي يعقد فيها لقاءات مع الجالية

قهوجي مستقبالً الجميّل

لفت سياسي
مخضرم إلى
مخالفتيْن ترتكبهما
الواليات المتحدة
للقرار الدولي ،2170
في سياق سعيها إلى
إقامة تحالف ت ّدعي
أنه لمحاربة اإلرهاب،
األولى باستبعاد
دول أساسية عن
التحالف ،علما ً أنّ
القرار يطالب جميع
الدول بمكافحة
اإلرهاب ،والثانية
بحصر األمر بتنظيم
«داعش» ،فيما القرار
يذكر باالسم «داعش»
و«النصرة» وجميع
مفرزات «القاعدة».

يجري تحت عيون االستخبارات األميركية والغربية
والصهيونية.
مصادر واسعة االط�لاع ت��رى أن روسيا ق��ادرة على
تطوير موقفها بالشراكة م��ع س��وري��ة وإي ��ران وسائر
حلفائها في دول «البريكس» من خ�لال خطوات عملية
تعزز آليات الشراكة مع الحكومتين السورية والعراقية،
وتوجه رسائل رادعة للتهديدات األميركية التي تحاول
عبرها ال��والي��ات المتحدة ال�ت�ه��رب م��ن حقيقة يقر بها
العديد من الخبراء األميركيين ،وهي أن اإلره��اب الذي
يهدد العالم اليوم رعته أميركا وشركاؤها في العدوان
ع�ل��ى س��وري��ة وأن ال��دول��ة ال��وط�ن�ي��ة ال �س��وري��ة ح� � ّذرت
جميع المتورطين م��ن خطر ارت���داده عليهم .وق��د قال
أحد الخبراء األميركيين إن القوة الوحيدة في المنطقة
المهيأة لمقاتلة «داعش» وهزيمته هي الجيش السوري
وليس أي جهة أخرى ،مستغربا ً أن تتضمن خطة أوباما
كالما ً عن المسلحين «المعتدلين» الذين وصفهم سابقا ً
بـ«الفانتازيا».
ال�ق�ص��ة ب�م��ا فيها وك�م��ا ب�يّ�ن��ت م�ن��اق�ش��ات الكونغرس
األم �ي��رك��ي ه��ي أن خمسة آالف مسلح ك �ه� ٍ
�دف مقترح
نظريا ً يجرى تجميعهم وتدريبهم في السعودية ،مع
العلم أن الخبراء العسكريين يعرفون جيدا ً أن قوة من
هذا النوع ال يمكن مقارنتها إطالقا ً بعشرات آالف الجنود
والضباط السوريين الذين يتك ّون منهم الجيش السوري
األكثر خبرة وق��درة على خ��وض المعارك الجدية ضد
العصابات اإلرهابية ،وهذا الواقع الموضوعي هو الذي
دفع بريتشارد هاس رئيس مجلس العالقات الخارجية
األميركية إلى تأكيد أن كسب الحرب على اإلره��اب يمر
من خالل التعاون مع الرئيس بشار األسد.

(داالتي ونهرا)
اللبنانية ث��م ينتقل بعدها إلى
نيويورك للمشاركة في الجمعية
العمومية لألمم المتحدة على أن
يعقد سلسلة ل��ق��اءات سياسية
وديبلوماسية على هامش الجمعية.

أك��د المبعوث الصيني الخاص
لشؤون الشرق األوسط فونغ شياز
شنغ ضرورة «بذل الجهود من أجل
حل قضية الشرق األوسط ومواجهة
التحديات القائمة ،ويجب أن تكون
ه���ذه ال��ج��ه��ود ف��ي ال��وق��ت نفسه
شاملة ومتوازنة ،وعلينا أن نأخذ
ف��ي االع��ت��ب��ار المسائل السياسية
واإلنسانية واالقتصادية إلجراء هذا
التعاون بما فيه إعادة اإلعمار».
وأش��ار بعد لقائه رئيس مجلس
النواب نبيه بري في عين التينة ،إلى
أنّ الصين «مستعدة إلجراء تنسيق
وم��ش��اورات م��ع الجانب اللبناني
إليجاد حل للقضايا في المنطقة»،
الفتا ً إلى «أنّ الجانب الصيني يهتم
اهتماما ً بالغا ً بالدور اللبناني في
الشؤون اإلقليمية والدولية ،فعلى
رغم حجم لبنان الصغير إال أنّ دوره
مهم في الشؤون الدولية وخصوصا ً
في قضايا الشرق األوسط».
كما أجرى شنغ مع رئيس الحكومة
تمام س�لام في السراي الحكومية
محادثات حول األوضاع في منطقة

(مديرية التوجيه)

ب ّري والمبعوث الصيني يتبادالن هدايا تذكارية
ال��ش��رق األوس���ط ،وال��ع�لاق��ات بين
الصين ولبنان ،إضافة إلى قضايا
أخرى.
ووص�����ف ش���ن���غ ال���م���ح���ادث���ات
ب��ال��ن��اج��ح��ة ،آم��ل�اً بتكثيف ه��ذه
اللقاءات والمشاورات في المرحلة

(حسن ابراهيم)

المقبلة .وق��ال“ :الشعب اللبناني
واألردني والفلسطيني أصحاب هذه
األرض ويجب على المجتمع الدولي
اح��ت��رام مواقفهم وتقديم االهتمام
البالغ القتراحاتهم وتصوراتهم
للوضع في منطقة الشرق األوسط”.

«مو�سكو ت�شجع على التوافق النتخاب رئي�س»

الم�شنوق في ختام زيارته الرو�سية:
مواجهة الإرهاب عنوان واحد لكل التحالفات
تبلغ وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
من المسؤولين ال��روس حرص روسيا على اكتمال
النصاب الدستوري في لبنان ،باعتبار أنه ال يجوز أن
يبقى موقع رئيسي في إحدى الدول العربية شاغراً.
ولفت إلى “أنّ المسؤولين الروس يشجعون على
توافق اللبنانيين على انتخاب رئيس ويشجعون على
أن يكون هذا الرئيس معتدالً ،كما يبدون استعدادا ً
لمساعدة اللبنانيين في هذا الخصوص مع الدول
اإلقليمية المؤثرة”.
وأش���ار ف��ي خ��ت��ام زي��ارت��ه إل��ى روس��ي��ا ،إل��ى أنّ
“محاربة اإلرهاب صارت عنوانا ً موحدا ً لكل العالم
في الوقت الحاضر ،فالعالم كله أصبح قرية كبيرة
معرضة ل�لإره��اب ،وال ب � ّد م��ن ت��ع��اون الجميع مع
الجميع لمواجهته ألن��ه ينتشر ف��ي المجتمعات
ويدمرها” .ولفت إلى “أنّ لبنان يعاني منذ سنوات
من اإلرهاب التكفيري ووجدنا لدى المسؤولين الروس
كل استعداد لمساعدتنا في هذا المجال”.
وأشار المشنوق إلى أنّ “سياسة لبنان قائمة على
عدم االنضمام للمحاور ،بل البقاء خارجها ،لكن هناك
عنوانا ً واحدا ً لكل التحالفات وهو مواجهة اإلرهاب،
ونحن متفقون على هذا العنوان .التحالفات ليست
ناديا ً لتنضم إليه هذه الدولة أو تلك ،بل ث ّمة عنوان
لمهمة يستند إليه هذا التحالف ،نحن دولة ليس لها
دور عسكري في هذا المجال ،لكننا نقوم منذ سنوات
بمكافحة اإلرهاب الذي ازداد مؤخرا ً”.
ولفت المشنوق إلى أنه لمس “حرصا ً روسيا ً على
عدم تعرض مسيحيي لبنان لما يتعرضون له في
سورية والعراق” ،مشيرا ً إلى أنهم “أبدوا استعدادهم
ّ
لحث الدول على تثبيت االستقرار في لبنان ،ألنهم ال

مقبل وباولي في اليرزة
نقل السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي إلى نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ،حرص وزير الدفاع الفرنسي جان إيف
لودريان على أهمية التنسيق القائم بينهما.
وبحث مقبل وباولي في موضوع تسليح الجيش اللبناني من هبة المليار
دوالر إضافة إلى المراحل التي قطعتها هبة المليارات الثالثة المقدمة من المملكة
العربية السعودية .وتركز البحث بصورة خاصة حول االتفاقات المعقودة بين
لبنان وفرنسا في مجال التعاون العسكري وخصوصا ً العالق منها.
وأطلع وزير الدفاع السفير الفرنسي على «كافة المعطيات لجهة متابعة
الخطوات اآليلة لتفعيل ه��ذه االتفاقات ال سيما المتعلق منها بعمليات
التدريب».
أما باولي ،فأعرب عن «اهتمام دولته بتأمين احتياجات الجيش وفق الالئحة
المعدة من قبل القيادة العسكرية فور االنتهاء من اإلجراءات اإلدارية» .وأكد أنّ
السفارة الفرنسية «ستبقى على تواصل دائم مع مقبل لمتابعة المواضيع
المنوه عنها».
وت� ّم خالل اللقاء أيضا ً التداول في األوض��اع الراهنة والمستجدات على
الصعيد الدولي واإلقليمي بالنسبة الى محاربة اإلرهاب.

خفايا
خفايا

المشنوق مجتمعا ً إلى كولوكولتسيف

يريدون للصراع االقليمي أو الدولي أن يعرض استقرار
لبنان للخطر”.
ولفت المشنوق إلى “أنّ قائد الجيش العماد جان
قهوجي سيزور روسيا قريبا ً لمتابعة ملفات البحث،
وثمة لوائح معدة من قوى األمن الداخلي واألمن العام
قدمت من الجانب ال��روس��ي ،وه��ي تتضمن أسلحة
خفيفة ومتوسطة بالحد األقصى ،إضافة إلى حاجيات
لشعبة المعلومات ول�لإدارة المماثلة لها في األمن
العام .وقد طلبنا خالل الزيارة هبة روسية من هذه
األسلحة وظهرت إيجابية روسية جدية في مجال
التسليح والتدريب المحترف”.
وكان المشنوق اجتمع مع نائب وزير الخارجية
الروسي ميخائيل بوغدانوف في مقر وزارة الخارجية،
وت ّم البحث في وضع المنطقة والتطورات في ضوء
المستجدات القائمة ،حيث طالب بالدعم الروسي
اللوجستي والعسكري لتسليح قوى األمن الداخلي
واألمن العام.
ثم انتقل المشنوق والوفد إلى مقر وزارة الداخلية
الروسية ،حيث اجتمع مع وزي��ر الداخلية الروسي
فالديمير كولوكولتسيف .وطلب ال��وزي��ر الروسي
ض��رورة دع��م لبنان لمرشح روسيا االتحادية إلى
الهيئة التنفيذية للمنظمة الدولية لالنتربول ،مبديا ً
استعداد بالده لتدريب ضباط لبنانيين في األكاديمية
الوطنية للشرطة ،لمكافحة الجريمة المنظمة
واإلرهاب .وت ّم االتفاق على أن يعقد لقاء ثانٍ مشترك
في تشرين الثاني المقبل في مدينة مونتي كارلو
الفرنسية الستكمال المناقشات والمحادثات في كل
األم��ور ذات االهتمام المشترك ،على هامش المؤتمر
الدولي لإلنتربول.

