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دي مي�ستورا ...موفد ع�سكري �أم و�سيط �سالم؟

 د .تركي صقر
استولى «داع��ش» على آالف أطنان األسلحة األميركية
الحديثة من الجيش العراقي ،فاجتاح بها ما ال يق ّل عن ثلث
مساحة العراق ،كما استولى على كميات كبيرة من أسلحة
ألقتها ال �ط��ائ��رات األم�ي��رك�ي��ة للمدافعين ع��ن عين العرب.
واستولت «جبهة النصرة» ،ب��دوره��ا ،على مئات األطنان
من األسلحة والذخائر األميركية ممن تس ّميهم واشنطن
«الجيش الحر» أو «المعارضة المعتدلة السورية» ،وهذا
ما يدعو إلى التساؤل :هل يجري ذلك بمحض المصادفة؟
علما ً أنّ ضمن هذه األسلحة كميات هائلة من صواريخ «تاو»
المضادة للدروع وقذائف متطورة للفتك والتدمير ،كانت
واشنطن قد سلمتها إلى المجموعات اإلرهابية لمحاربة
الجيش السوري من أجل إحداث تغيير في موازين القوى
على األرض ،ولكن من دون جدوى.
وما يدعو إلى الدهشة والعجب وحتى السخرية أحياناً،
ه��ذا التناقض الفاضح ف��ي السياسة األميركية .فبعد أن
وض��ع «داع��ش» ي��ده على ترسانة األسلحة األميركية من
ال�ج�ي��ش ال �ع��راق��ي وخ �ص��وص �ا ً ف��ي م�ع�س�ك��رات الموصل،
والمرجح جدا ً أن يكون ذلك بعلم البنتاغون واالستخبارات
األميركية ،قامت واشنطن بإنشاء التحالف الدولي لتوجيه
الضربات الجوية ض ّد «داع��ش» من دون أن تؤثر في هذا
التنظيم أو تح ّد من تمدّده وقوته ،بل كانت الحصيلة بعد ما
يقارب الثالثة أشهر ،بائسة ومتواضعة للغاية وال تتناسب
مع تكاليفها التي وصلت إلى مئات الماليين من الدوالرات
حتى اآلن.
وم��ا ي��دع��و إل��ى االس �ت �غ��راب ،إق���دام إدارة أوب��ام��ا على
ت��زوي��د مجموعات معروفة بجرائمها اإلره��اب�ي��ة بأحدث
أن��واع األسلحة بما فيها الصواريخ المتطورة ،وتسميها
«م�ع�ت��دل��ة» ،رغ��م أن�ه��ا تعلم علم اليقين أن�ه��ا ستصل كلها
ت�ق��ري�ب�ا ً إل��ى أي ��دي ج�م��اع��ات صنفتها ال��والي��ات المتحدة
بالذات على أنها إرهابية كـ« جبهة النصرة» و«داعش» ،وقد
ُح ّذرت واشنطن قبل تسليم هذه األسلحة من أنها ستصل
إلى الجبهة وغيرها ،ومن أبرز الدول التي حذرت ونبهت
إدارة أوباما مرارا ً وتكرارا ً روسيا االتحادية ،وكان حصاد
إدارة أوباما ج��راء سياستها الخرقاء ه��ذهّ ،
تبخر أكذوبة
ما يسمى «الجيش الحر» وذه��اب األسلحة األميركية إلى
تلك المجموعات التي تدّعي الواليات المتحدة أنها أقامت
التحالف الدولي لضربها.
هي ليست المرة األولى وال الثانية التي ترسل فيها إدارة
أوباما أطنانا ً من األسلحة المتطورة إلى سورية وتسلح بها
المجموعات اإلرهابية تحت مزاعم ما يسمى «المعارضة
المعتدلة» ،التي س��رع��ان م��ا تهزمها مجموعات متطرفة
أخ��رى وتستولي على أسلحتها ،وم��ن غير المعقول أن
تغيب هذه الحقائق في كل مرة عن بال شبكة االستخبارات
األميركية العالمية ،م��ا يعني ت�ك��رار الفشل األميركي أو
اإلص��رار األميركي على إغ��راق سورية بالسالح ووضعه
ودب إلطالة عمر األزم��ة وسفك المزيد من
�ب
ّ
في يد ما ه� ّ
دم��اء السوريين وتدمير ال��دول��ة ال�س��وري��ة ومؤسساتها
تدميرا ً ممنهجاً.
وما يؤكد أنّ لدى اإلدارة األميركية نيات مبيتة ومخفية،
عكس ما تقوله وتعلنه ،أنّ تحالفها الدولي وضرباته الجوية
زاد من قوة تنظيم «داعش» و«النصرة» تسليحا ً وعددا ً ولم
يضعفه ،ما يفضح ع��دم جدية واشنطن في القضاء على
اإلره��اب أو إنهاء تنظيمي «داع��ش» و«ال�ن�ص��رة» .فها هي
صحيفة «واشنطن بوست» األميركية تنقل عن مسؤولين
ف��ي االس �ت �خ �ب��ارات وأج �ه��زة مكافحة اإلره� ��اب تأكيدهم
أنّ أك�ث��ر م��ن  1000مقاتل أجنبي يتدفقون إل��ى سورية
كل شهر ،وه��و المعدل ال��ذي لم يتغير إل��ى اآلن حتى بعد
الضربات الجوية ض ّد «داع��ش» ،كما أنّ الجهود المبذولة
من قبل ال��دول األخ��رى لوقف تدفق ما يسمى المجاهدين
لم تغ ِن أو تسمن.
وأكدت الصحيفة أنّ حجم الهجرة المستمرة يشير إلى
أنّ «الحملة الجوية التي تقودها أميركا ل��م ت��ردع أع��دادا ً
كبيرة من المقاتلين من السفر إلى المنطقة ،بل كانت تدفع
بالكثيرين منهم ليأتوا إل��ى الحرب في ال�ع��راق وسورية
بسبب التدخل األميركي» .ونقلت الصحيفة عن مسؤول
ف��ي االس �ت �خ �ب��ارات األميركية قوله إنّ ت��دف��ق «المقاتلين
إل��ى سورية ما زال مستمراً ،ولهذا السبب ما زال العدد
اإلجمالي يستمر في االزدياد .وحذر مسؤولون أميركيون
من أنّ هناك تأخرا ً في إج��راء بحث استخباراتي من قبل
وك��ال��ة االس�ت�خ�ب��ارات ال�م��رك��زي��ة ووك ��االت االستخبارات
األخرى ،وهذا يعني أنه قد تم ّر أسابيع قبل أن نشهد تغييرا ً
واضحاً».
وت��اب �ع��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة« :خ�ل�ال ال�س�ن��ة ال�م��اض�ي��ة تجاوز
إجمالي ع��دد المقاتلين األج��ان��ب في س��وري��ة الـ،16000
وعزا مسؤولون أميركيون تلك التدفقات إلى مجموعة من
العوامل ،بما في ذلك حمالت التجنيد المتطورة المدبرة
م��ن ق�ب��ل ج�م��اع��ات ف��ي س��وري��ة م�ث��ل «ال��دول��ة اإلسالمية»
والسهولة النسبية في شقّ المتشدّدين طريقهم من منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا إلى هذا البلد عبر
تركيا واألردن وحتى لبنان».
لمعرفة ماهية م��ا ي�ج��ري على األرض اآلن م��ن تقاتل
وقتال وع��راك وسحق بين القتلة أنفسهم ،من المهم جدا ً
أن ننطلق من بديهية أولى ال تفوت أي متابع وهي أنّ هذه
األط�ي��اف المختلفة بمسمياتها من العصابات اإلرهابية،
م��ا ه��ي إال أدوات مصنعة غربيا ً وأميركيا ً وتحركها عن
بعد االستخبارات التركية واألميركية ،بتمويل سعودي
وقطري كامل ،وهي أفرع متعدّدة للقاعدة بما فيها تنظيم
اإلخوان المسلمين الذي يحاول أن يظهر بمظهر آخر ،كما
أنّ تنظيم «ال�ق��اع��دة» ك��ان وسيبقى ال��ذراع السرية لحلف
الناتو والدول األعضاء في حلف الناتو جميعاً.
الخالصة أنّ أكذوبة االعتدال األميركي سقطت ،وأنّ ما
يجري من اقتتال تصفوي بين العصابات المسلحة بين
الحين واآلخ��ر ،ما هو إال إخفاق أميركي مستمر ومتك ّرر
ف��ي ال��وص��ول إل ��ى ص�ي�غ��ة ت�ح�ق��ق ل �ه��ا م��ا ت��رم��ي إل �ي��ه من
تغيير في موازين القوى على األرض بهدف كسر إرادة
الجيش والشعب السوري وتركيعهما بواسطة العصابات
اإلرهابية التكفيرية ،وقد أضحى هذا من رابع المستحيالت
بعد أربع سنوات حققت خاللها القوات المسلحة السورية
نجاحات باهرة تعجز أق��وى جيوش العالم عن تحقيقها،
وأبدا بها السوريون صبرا ً وتحمالً ومعجزات من الصمود
األسطوري ق ّل نظيرها في التاريخ المعاصر.

خفايا
خفايا

 جمال العفلق
م��ن الطبيعي أن ي��زور المبعوث ال��دول��ي دمشق بين
الحين واآلخ��ر ،فمهمته سورية وهو ممثل األمين العام
لألمم المتحدة ،وق��د يكون تعيين المبعوثين الدوليين
على التوالي منذ بداية الحرب على س��وري��ة ،نوعا ً من
ٍ
�اوالت أميركية
حفظ م��اء الوجه للمجتمع ال��دول��ي وم�ح�
لتدويل القضية السورية لتمرير ال�ق��رارات في مجلس
األمن الدولي.
ف��إذا كانت الحكومة السورية ه��ي ال�ط��رف المطلوب
حواره ،فمن يكون الطرف اآلخر؟ االئتالف أو ما يسمى
«ع�ص��اب��ة اس�ط�ن�ب��ول» وه��و االس ��م ال�ش��ائ��ع ل��دى غالبية
ال�س��وري�ي��ن ،أم «داع ��ش» وأخ��وات��ه المصنوع أميركياً،
بأموالٍ خليجية؟
فماذا حمل الوسيط الدولي هذه المرة إلى دمشق؟ ما
نشرته الصحف يفيد بأنّ دي ميستورا نقل خطة تجميد
القتال في حلب وه��ي أكبر المدن السورية والعاصمة
االقتصادية ،كما أنها مفتاح الجبهة الحدودي مع العدو
التركي ،وبالتأكيد هناك خبراء «إسرائيليون» يتابعون
الحدود برفقة األتراك ،فالسيطرة على هذه المدينة تعني
التمدّد التركي في األراض��ي السورية وإبقاء خط إمداد
اإلرهاب مفتوحا ً إلى ما ال نهاية.
إنّ فكرة تجميد الحرب هي فكرة معقولة إذا تبعها حقّ
الدولة السورية في ف��رض السيطرة العسكرية وإلغاء
أي سالح خارج إطارها ،على أن تتبع ذلك المصالحات
ّ
السورية –السورية وتعهد تركيا بفتح حدودها لخروج

المقاتلين المرتزقة ،إلعادتهم إلى بلدانهم وطبعا ً يتحمل
تكاليف نقلهم َمن دفع تكاليف إدخالهم أي ّ
نخاسو الخليج
الغارقون في وهم المجد المبني على دماء الشعوب.
وإذا كان المبعوث الدولي يريد السالم أو تنفيذ مه ّمة
السالم كما يدّعي ،فإنّ من حقّ السوريين حكومة وشعبا ً
أن يعرفوا من هو صاحب الفكرة ومن أعطى هذه الخطة
المعلبة التي توحي من الخارج بأنّ للحكومة السورية
سيادة كاملة على أراضيها ،لكن باطن األمور يثبت أنها
خطة منطقة عازلة ،إذا ما بقي السالح والمسلحون على
األرض ومن دون المساس بهم.
ومن خالل هذه الخطة التي جاء بها المبعوث األممي،
نكتشف م��دى تخوف تركيا وأميركا من تقدم الجيش
السوري واقترابه من تحقيق خطته في عزل حلب عن
مصدر اإلرهاب التركي ،فإعالن مثل هذا المشروع وفي
هذا الوقت تحديداً ،يؤكد مدى تقدم الجيش السوري وإن
ك��ان بطيئا ً ولكنه م��دروس إلح�ك��ام القبضة على طرق
إمداد اإلرهاب القادم عبر تركيا.
أصبح من الواجب علينا اليوم دعم تحرك الجيش أكثر
من أي وقت مضى ،ألنّ ما تقوم به أميركا وأعوانها من
توسيع للعمليات الجوية الوهمية ض ّد «داعش» ،يؤكد أنّ
أميركا ترغب في تجميد هذا التنظيم عراقياً ،بعد توسيع
ال��دول��ة ال�ك��ردي��ة على حساب ال �ع��راق وتغيير الخريطة
الجغرافية لكردستان ال �ع��راق .ول�ك� ّن أميركا تريد من
«داع� ��ش» ف ��رض خ��ري�ط��ة ج��دي��دة ع�ل��ى س��وري��ة ،تم ّهد
للجيش التركي أرضا ً خاليه يدخلها متى شاء لمحاربة
األكراد السوريين ،أو لفرض شروط جديدة على دمشق
كلما رغبت تركيا في ذلك.

وال�ي��وم نحن أم��ام حقيقة واح��دة تثبت أنّ م��ا تسمى
حكومات عربية ،ال تملك ق��رار وال حقّ االعتراض على
رغ�ب��ة واش�ن�ط��ن ،فالحكومات العربية ك��اف��ة ه��ي اليوم
مكاتب تمثيل ل�لإدراة األميركية التي ال يشغلها شيء
ال�ي��وم إال أم��ن «إس��رائ�ي��ل» وإش �غ��ال حلف المقاومة عن
محاربتها .إنّ أح ��داث سيناء المصرية ليست بعيدة
عن األح��داث السورية ،فبعد ما ح��دث للجيش العراقي
بعد الغزو األميركي والضربات المتتالية في محاولة
إلضعاف الجيش السوري والمقاومة في لبنان ،هناك
مخطط إلشغال الجيش المصري في حرب ض ّد اإلرهاب،
ولكن على طريقة األفالم الهوليودية ،ألنّ «إسرائيل» ال
تحتمل أن تحترق حدودها من أكثر من اتجاه ،خوفا ً من
خروج األمور عن السيطرة وفقدان زمام المبادرة ،األمر
الذي لن يبقي لكيانها أي وجود.
إنّ الواقعية تتطلب منا ال�ي��وم ،أن نعترف أنّ محور
ال�ق��دس ـ ب�ي��روت ـ دم�ش��ق ـ ب�غ��داد ـ ط�ه��ران ه��و المحور
الذي دفع وسيدفع الثمن مستقبالً من أجل الحفاظ على
استقالل شعوب هذه المنطقة وأي تعويل على عواصم
عربية هو مجرد وهم ،فنحن نعلم ،وال نحتاج إلى وثائق،
أنّ هذه العواصم ترسل على مدار الساعة األموال لدعم
اإلرهاب ،ويمكن طرح السؤال على السيد دي ميستورا
إذا أعطيناه رق��م أي س�لاح ح��دي��ث يقع بين أي��دي�ن��ا هل
يمكنه مراجعة المصنع لمعرفة من اشترى هذا السالح
وكيف ُنقل ومن نقله؟ اإلجابة :هم تجار الدم األميركيون
وال��وس �ط��اء الخليجيون .ل��ذل��ك ،أرى أنّ دي ميستورا
موفد عسكري جاء للتخفيف من الضربات على عناصر
المرتزقة وليس وسيط سالم يمثل األمم المتحدة.

حرص وزير أساسي يزور
عاصمة إقليمية ،على عقد
لقاءين مع مرجعية دينية
بارزة في تلك العاصمة،
وتخللت أحدهما مأدبة غداء،
ما اعتبره متابعون لتوازن
قيادات الطائفة السنية
تجاوزا ً للخط األحمر لرئيس
التيار الذي ينتمي إليه.
وصف نائب في تيار
المستقبل إعالن األمين العام
لحزب الله السيد حسن
نصرالله االستعداد للحوار
مع التيار المذكور بأنه تط ّور
إيجابي ،لكنه ك ّرر معزوفة
الشروط التي يضعها تياره
وداعموه الخارجيون،
وأه ّمها سحب ترشيح رئيس
تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال عون لرئاسة
الجمهورية وإبداء االستعداد
لالنسحاب من سورية.

�سالم يربط �آماله حول الرئا�سة
باالتفاق الأميركي -الإيراني

وزير الخارجية الت�شيكي جال على الم�س�ؤولين:
جي�شكم �أول من هزم المجموعات الإرهابية

رأى رئيس الحكومة تمام سالم
«أنّ أي���ة صفقة لتسوية ال��ن��زاع
ال��ن��ووي اإلي��ران��ي ،ستمهد الطريق
أمام ح ّل األزمة السياسية التي تركت
لبنان بال رئيس للجمهورية منذ أيار
الماضي».
ول��ف��ت ف���ي ح��دي��ث إل���ى وك��ال��ة
«روي��ت��رز» إل��ى «أنّ حل األزم��ة في
لبنان يتطلب عددا ً من الحلول األكبر
لتنفيس االحتقان في المنطقة ،بدءا ً
من اتفاق الواليات المتحدة وايران
في شأن البرنامج النووي اإليراني
وم���ن ث��م ح��� ّل ن��ه��ائ��ي ل�لأزم��ة في
سورية».
وأضاف« :من الواضح أنّ جسما ً
من دون رأس هو غير صحي وغير
متين وغير قوي لتعزيز مواجهتنا،
في ظ� ّل ال��ظ��روف غير المريحة في
المنطقة ،وي��ج��ب علينا أن نوحد
رؤيتنا وجهودنا ونذهب إلى انتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،وم��ن ثم
اعتماد ق��ان��ون جديد لالنتخابات
وإجراء انتخابات نيابية تع ّزز نظامنا
الديمقراطي ووحدتنا الداخلية».
وتابع س�لام« :منذ األي��ام األولى
لتشكيل ه��ذه الحكومة تمكنا من
صياغة بيان وزاري وذهبنا به إلى
البرلمان وحصلنا على الثقة ،وفي
ه��ذا البيان ال���وزاري اتفقنا جميعا ً
على تبني سياسة النأي بالنفس عما
يحدث في سورية» ،مضيفاً« :على
األرض نحن نعرف أنّ الوضع ليس
مثاليا ً ونعلم أننا يجب أن نستمر
ف��ي العمل بج ّد م��ن أج��ل الوصول
إلى ذل��ك ،ولكننا حتى اآلن نحاول

أك��د وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة التشيكي
ليبومير زاوراليك دعم بالده لبنان
«في كل األوق��ات ألنه مثال للبلدان
الديمقراطية في المنطقة ويحارب
اإلره�����اب» ،الف��ت �ا ً إل��ى أنّ الجيش
اللبناني «هو أول جيش استطاع أن
يهزم هذه المجموعات الخطرة».
وج�����ال زاورال����ي����ك أم����س على
المسؤولين اللبنانيين أمس يرافقه
السفير التشيكي سفاتو بلوك كومبا،
ف��زار مق ّر الرئاسة الثانية في عين
التينة ،حيث التقى رئيس مجلس
ال��ن��واب نبيه ب��ري وت�� ّم البحث في
األوض����اع ال��راه��ن��ة وس��ب��ل تعزيز
العالقات الثنائية بين البلدين على
مختلف الصعد.
ث��م ان��ت��ق��ل إل���ى ق��ص��ر بسترس،
حيث التقى وزير الخارجية جبران
ب��اس��ي��ل ال���ذي أك���د ع��ل��ى «ض���رورة
اقتالع التهديد المتمثل بالجماعات
اإلره��اب��ي��ة م��ن ج���ذوره وليس فقط
احتواؤه» ،الفتا ً إلى «أنّ التهديدات
ّ
ستدق باب
التي تقف على عتبة بابنا
أوروبا قريباً».
وج����رت خ�ل�ال ال��ل��ق��اء مناقشة
م��روح��ة واس��ع��ة م��ن ال��م��واض��ي��ع
المتعلقة بالعالقات الثنائية بين
لبنان وتشيكيا و»الشراكة الواعدة
بين لبنان واالت��ح��اد األوروب����ي»،
فأكد باسيل «أنّ الحكومة اللبنانية
مستمرة في التزامها بتقوية الروابط
مع االتحاد األوروب��ي في المجاالت
المختلفة ال��ت��ي تغطيها اتفاقية
ال��ش��راك��ة ،خ��اص��ة ت��ل��ك المتعلقة
بالقضايا االقتصادية».
كما جرى التطرق إلى مساهمات
الجمهورية التشيكية عبر مشاريع
االت��ح��اد االوروب����ي ف��ي دع��م جهود
لبنان ف��ي تحمل ت��داع��ي��ات األزم��ة
السورية عليه ،وعرض باسيل القرار
األخير الذي اعتمده مجلس الوزراء
بإقرار االستراتيجية الوطنية حيال
أزمة تدفق النازحين السوريين منذ
آذار  .»2011وق��ال :تركزت الورقة
التي أقرت على ثالث نقاط :تقليص
ع��دد السوريين ال��ذي يقيمون في
لبنان والمسجلين لدى المفوضية
ال��ع��ل��ي��ا ل�لاج��ئ��ي��ن ،ت��أم��ي��ن األم���ن
وتقليص األعباء عبر تطبيق القانون
اللبناني من أجل حماية اليد العاملة
اللبنانية والحرص على التوازن ما
بين المساعدة اإلنسانية والتنموية
وال���دع���م ال��م��ط��ل��وب للمؤسسات
الرسمية اللبنانية».
وشكر وزي��ر الخارجية اللبناني

سالم مستقبال إيخهورست في السراي

(داالتي ونهرا)

الحفاظ قدر اإلمكان على عدم التدخل
في ما يحدث في سورية».
وإذ أشار إلى أنّ عدد اإلرهابيين
ف��ي لبنان ليس واض��ح �اً ،أك��د «أنّ
ال��م��خ��اط��ر م���وج���ودة ،م��ن احتمال
اس��ت��م��رار ال��ه��ج��م��ات ،فالمخاطر
قائمة وليست سهلة وال مصلحة
في تجاهل ه��ذه المخاطر ،لكن في
المقابل علينا أن نقوم بما يتوجب من
احتياطات وإجراءات أمنية ومواقف
وق���رارات سياسية الحتضان هذه
المستجدات».
ورأى سالم «أنّ لبنان واللبنانيين
نجحوا في التصدي لهذه المخاطر ،وال
ب ّد أن ينجحوا أكثر إذا كان تضامنهم
الداخلي على مستوى مواقف أخرى
تتخذها مختلف القوى السياسية

لتدعيم الوحدة الداخلية» ،الفتا ً إلى
أنها «مرحلة صعبة وحرجة تتطلب
جهوزية وتتطلب وعيا ً عند الجميع
الجتيازها».
وإذ اعترف رئيس الحكومة أنّ
عقبات كثيرة تعترض عمل حكومته
وأنّ «الحكومة تعمل بنصف قدرتها»،
لفت إلى «أنّ النضال سيستمر ،وأنا
شخصيا ً أح���اول ق��ص��اري جهدي
العتماد تسوية مؤقتة بين الفصائل
السياسية المختلفة في الحكومة،
في محاولة لتحقيق بعض اإلنجازات
هنا وهناك».
وف����ي ن��ش��اط��ه ،ع����رض رئ��ي��س
ال��ح��ك��وم��ة ت��ط��ورات األوض����اع في
لبنان والمنطقة مع سفيرة االتحاد
األوروبي أنجلينا ايخهورست.

التقى وزير الخارجية الم�صري ودي مي�ستورا

الم�شنوق :لت�سويق االعتدال في مواجهة التطرف
أك��د وزي���ر الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق «أننا نحتاج في هذه
المرحلة إل��ى تطوير ال��ق��درة على
تسويق شجاعة االعتدال لمواجهة
التطرف» ،الفتا ً إلى «أنّ هناك تعاونا ً
سيتطور بين األزه��ر والمؤسسات
الدينية في لبنان».
وأنهى المشنوق زيارته الرسمية
إلى القاهرة أمس ،باجتماع مع وزير
الخارجية المصري سامح شكري في
لقاء جمعهما في فندق «الميريديان»
في مطار القاهرة الدولي ،في حضور
المدير العام لقوى األم��ن الداخلي
ال��ل��واء اب��راه��ي��م بصبوص وسفير
لبنان في مصر خالد زيادة.
وأشار المشنوق بعد اللقاء إلى أنّ
الوزير المصري «أبدى رغبة الحكومة
المصرية الدائمة في مساعدة لبنان
والعمل على كل اإليجابيات ،ووعد
ب��زي��ارة قريبة للبنان للتشاور مع
مختلف القوى السياسية ،وأواله��ا
الحكومة اللبنانية ،في ما يمكن أن
تفعله مصر لتذليل العقبات في
مسائل لبنانية متعدّدة» ،مؤكدا ً «أنّ
مصر دولة صديقة تاريخياً ،وهي أخ
كبير ليس للبنان بل لكل العرب».
ور ّدا ً على س���ؤال ح��ول تقييمه
الزيارة إلى مصر ،أجاب« :إنها جيدة
ج��داً ،نحن بين أهلنا ،والحوار دائم
وفعال ،والتعاون قديم ومستمر ،وإن
شاء الله سيكون هناك تواصل دائم
وقريب».
والتقى المشنوق أثناء خروجه
م��ن االجتماع م��ع وزي��ر الخارجية
ال��م��ص��ري ،ال��م��ب��ع��وث األم��م��ي إل��ى
سورية ستيفان دي ميستورا ،الذي
يقوم بزيارة مصر ،وت ّم تبادل األفكار
في التطورات على مستوى المنطقة.
وك��ان المشنوق أكد في أحاديث

باسيل مرحبا ً بنظيره التشيكي
الجمهورية التشيكية «على مساهمتها
القيمة في الجهود اإلنسانية» ،طالبا ً
«أن توجه هذه المساهمات مباشرة
إل��ى مؤسسات ال��دول��ة اللبنانية،
بالتزامن م��ع المساعدة المقدمة
للمجتمعات المضيفة» .وف��ي هذا
اإلطار ،ت ّم تسليط الضوء على التأثير
السلبي الذي ينتج عن األعداد الهائلة
من النازحين السوريين إلى لبنان
والتي ترافقت مع انتشار الجماعات
اإلرهابية مثل «داعش» و»النصرة»
على األم��ن واالس��ت��ق��رار ف��ي لبنان.
وش�دّد باسيل «على ض��رورة اقتالع
التهديد المتمثل بالجماعات اإلرهابية
من جذوره وليس فقط احتواؤه لئال
ينتشر في المنطقة وباقي دول العالم،
ال سيما أوروبا» .وقال « :نحن نرى أنّ
التهديدات التي تقف على عتبة بابنا
ستدق باب أوروبا قريباً».
وعلى الصعيد العسكري ،أشار
باسيل إلى أنّ المحادثات تناولت
ال��وس��ائ��ل ال��ت��ي يمكن للجمهورية
التشيكية أن توفر من خاللها الدعم
للجيش اللبناني ،على صعيد إمداده
بالعتاد واألسلحة بناء على حاجات
الجيش وذل���ك ب��ه��دف دع��م قواتنا
في مواجهة الجماعات اإلرهابية».
وأض����اف« :ناقشنا أي��ض �ا ً م��ب��ادرة
حكومة لبنان بالتوجه إلى المحكمة
الجنائية الدولية في إط��ار تفعيل
اآللية القضائية التي يمكن من خاللها
وضع ح ّد للجرائم في ّ
حق اإلنسانية
في العراق وسورية ،وتشاركنا مع
الوزير زاورال��ي��ك فكرة إنشاء فريق
لجمع األدل��ة في ه��ذا اإلط���ار ،وأد ّن��ا
بشدة االع��ت��داءات اإلسرائيلية على
غزة».

(داالتي ونهرا)
وت���وج���ه زاورال�����ي�����ك ،ب�����دوره،
ّ
«بالتحية إلى لبنان وجيشه لما أبداه
من قدرة على مواجهة الهجوم الخطر
من قبل مجموعات تنظيم داع��ش»،
وق��ال« :يمكنني القول أنّ جيشكم
هو أول جيش استطاع أن يهزم هذه
المجموعات الخطرة».
وأض��اف« :إنّ دول��ة التشيك هي
دول��ة صناعية وهي جاهزة للعمل
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون المشترك
م��ع ل��ب��ن��ان ع��ل��ى صعيد ال��ت��ب��ادل
االقتصادي .كما أنّ بالدي مستعدة
لدعم لبنان في المجال العسكري
لمواجهة اإلرهاب ،ولدعمه بالمعدات
العسكرية وال��ت��ع��اون م��ع القوى
األمنية العسكرية اللبنانية».
وأش����ار إل���ى أنّ ب�ل�اده «مهتمة
بمتابعة البحث مع الوزير باسيل
ف��ي م��وض��وع ت��ق��دي��م ال��م��س��اع��دات
اإلن��س��ان��ي��ة ل��م��ا ي��م��ث��ل��ه م��وض��وع
النازحين السوريين من تح ّد واضح
للبنان» ،م��ؤك��دا ً «أنّ الحل األمثل
ه��و ب��إي��ج��اد ح��ل س��ي��اس��ي ل�لأزم��ة
ال��س��وري��ة» .كما أك��د دع��م��ه مه ّمة
المبعوث ال��خ��اص لألمين العام
لألمم المتحدة إلى سورية ستيفان
دي ميستورا و»الجهود التي يبذلها
إليجاد حل سياسي دائم لسورية»،
مشدّدا ً على أنّ حكومته «تدعم لبنان
في كل األوق���ات ألن��ه مثال للبلدان
الديمقراطية في المنطقة ويحارب
اإلرهاب».
م���س���اءً ،زار وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
التشيكي السراي الحكومية حيث
التقى رئيس الحكومة تمام سالم
وعرض معه األوضاع العامة.

ميقاتي من �ألمانيا :المقاربة الواقعية للملف
ال�سوري ت�سهّل �إنجاح مه ّمة الموفد الأممي
مصافحة بين المشنوق ودي ميستورا
خص بها اإلعالم المصري «أنّ هناك
ّ
 3ظواهر إيجابية في مصر تتمثل في
انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي
بغالبية شعبية ك��ب��رى ،والثانية
إمام األزهر والفتاوى التي أصدرها
وم��وض��وع االك��ت��ت��اب ال���ذي ح��دث
لقناة السويس والذي عبّر عن نجاح
النظام بسرعة ف��ي الحصول على
دع��م المصريين من خ�لال استثمار
قيمته  9مليارات دوالر أميركي ،وهذه
مؤشرات نجاح يجب االعتماد عليها
لالنطالق».
وأش��ار المشنوق إلى أنّ لقاءاته
مع وزير الداخلية وإمام األزهر ومدير
المخابرات العامة «ول��دت انطباعا ً
ع��ام�ا ً ب��أنّ هناك ت��ع��اون�ا ً سيتطور

بين األزهر والمؤسسات الدينية في
لبنان ،عبر المزيد من األع��داد التي
ستنضم إلى بعثة األزه��ر في لبنان
من الدعاة واألساتذة ورجال الدين،
ألننا نحتاج في ه��ذه المرحلة إلى
تطوير القدرة على تسويق شجاعة
االع��ت��دال ،لمواجهة التطرف ،وهذا
األم��ر أفضل من يعبر عنه في مصر
وف���ي ال��ع��ال��م اإلس�لام��ي ه��و شيخ
األزهر ،ألنه استطاع أن يجمع حوله
عددا ً من المصريين من مختلف القوى
السياسية ،وف��ي ال��وق��ت نفسه أن
يصدر خمس فتاوى في حقوق المرأة
وفي النظام الديمقراطي واالعتدال
والوسطية ،وكان لهذا التأثير الكبير
في العالمين العربي واإلسالمي».

اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي «أنّ
التعاطي الدولي مع قضية معالجة
تداعيات النزوح لم يكن في المستوى
المطلوب» ،آمالً «من جميع األطراف
المعنية بالنزاع السوري أن تتحلى
بالواقعية في مقاربة هذا الملف ،وإذا
تحقق ذلك يصبح الطريق أسهل إلى
إنجاح مه ّمة الموفد األممي ستيفان
دي ميستورا».
وك����ان م��ي��ق��ات��ي زار ال��ع��اص��م��ة
األل��م��ان��ي��ة ب��رل��ي��ن ،للمشاركة في
«ملتقى برلين ال��راب��ع للسياسة
ال��خ��ارج��ي��ة» ال���ذي عقد على مدى
يومين في جامعة همبولت ،بدعوة
من «مؤسسة كوربر» األلمانية التي
تعنى بشؤون السياسة الخارجية
ع��ن ال��ش��رق األوس���ط وانعكاسات
أوضاعه على لبنان.
ك��م��ا ش�����ارك ف���ي ج��ل��س��ة عمل

بعنوان« :الشرق األوس��ط في عين
العاصفة» ،حيث شرح الواقع الذي
يعيشه لبنان حاليا ً ج��راء األزم��ة
السورية ،الفتا ً إلى «أنّ هذا النزوح
أدى إل���ى ت��أث��ي��رات ض��اغ��ط��ة على
مجمل التركيبة اللبنانية االقتصادية
والديموغرافية ،إضافة إل��ى البنى
التحتية األساسية».
وإذ شكر «ألمانيا على وقوفها
إلى جانب لبنان وتنظيمها مؤتمرا ً
لبحث قضية النازحين في المنطقة
عموما ً ولبنان خصوصاً» ،رأى «أنّ
التعاطي الدولي مع قضية معالجة
تداعيات النزوح لم يكن في المستوى
المطلوب».
ور ّدا ً على سؤال حول المحادثات
النووية بين إي��ران والغرب ،أجاب
ّ
«ت��دل المعلومات األولية
ميقاتي:
على أجواء إيجابية للحوار الغربي

مع إيران في شأن البرنامج النووي
اإليراني ما سيؤدي إلى اتفاق  -إطار
مبدئي سيتابع بعد الرابع والعشرين
من شهر تشرين الثاني .وإنني آمل أن
تواكب ذلك جهود أميركية  -أوروبية
إلشراك كل دول المنطقة وفي مقدمها
السعودية ،ف��ي ه��ذا االت��ف��اق ال��ذي
نأمل أن يرسي األم��ن وال��س�لام في
المنطقة».
�ص ال��وض��ع في
أم���ا ف��ي م��ا ي��خ� ّ
سورية ،فرأى ميقاتي «أنّ األساس هو
وقف الدم والدمار» ،آمالً «من جميع
األط��راف المعنية بالنزاع السوري
أن تتحلى بالواقعية في مقاربة هذا
الملف ،وإذا تحقق ذلك يصبح الطريق
أسهل إلى إنجاح مه ّمة الموفد األممي
ستيفان دي ميستورا تمهيدا ً إلعادة
استئناف ال��ح��وار وانعقاد مؤتمر
جنيف .»3

