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ال�صمود ال�سوري في � 4سنين عجاف� ...سقوط ُمد ٍّو للمعار�ضة و�أحالفها

تركيا و«�إ�سرائيل»
بين المثالية والدور الكامل

 د .وفيق ابراهيم

د .فايز الصايغ
«ف��ي يقيني وبعض اليقين ث��واب» ،أنّ من أسباب دع��م تركيا
لإلرهاب في سورية وتسهيل تحرك مجموعة «ال��دواع��ش» في
المنطقة عموماً ،وفي سورية والعراق على وجه الخصوص ،هو
تقاسم الدور بين المقبول والمرفوض .فالمرفوض هنا ،ولو شكالً
أو ظاهراً ،أن تكون «إسرائيل» العدو المحت ّل لألرض والمقدسات،
هي الدولة التي تساند «داع��ش» في شكل علني ،وه��ذا ما يجعل
الدعم الصهيوني قاصرا ًومرفوضاً ،موضوعيا ًعلى األق ّل ،بالنظر
إلى اختالف الدين واختالف الدور واختالف الوظيفة.
لكن أن تكون تركيا ه��ي الداعمة وه��ي ال��دول��ة التي يحكمها
ح��زب ينتمي إل��ى «اإلخ ��وان المسلمين» وق��د أصبحت في عرف
ال�ع��ال��م ودول المنطقة ،دول ��ة إره��اب �ي��ة ،يصبح أم� ��را ً مقبوالً.
والمقبول أيضا ً أن تكون تركيا التي تقيم عالقات دولية واسعة
مع المعسكرين الغربي والشرقي ،األقدر على تقديم المساعدات
لإلرهاب ،بالنظر إلى الحدود المفتوحة مع دول الجوار ،األمر الذي
كانت تفتقده «إسرائيل» ،لكن عندما أُتيحت لها الفرصة في المنطقة
ال�ح��دودي��ة بين س��وري��ة وفلسطين المحتلة ،حيث توجد قوات
تابعة لألمم المتحدة «إن��دوف» ،بحكم االتفاقيات ،قامت بتقديم
المساعدة والدعم إلى المسلحين اإلرهابيين لوجستيا ًومعلوماتياً،
األم ��ر نفسه ال ��ذي ق��ام��ت ب��ه تركيا على ح��دوده��ا م��ع سورية.
ب�ي��ن ال �م��رف��وض وال �م �ق �ب��ول ،تكمن م�ص��ال��ح ال�ط��رف�ي��ن التركي
و«اإلس��رائ�ي�ل��ي» ،فمن مصلحة تركيا بعد أن ت�ع� ّرض «اإلخ��وان
المسلمون» للسقوط في أكثر من مكان ،فكرا ً وممارسة ،أن تبقى
على النموذج «البعبع»،
كتنظيم وكأداة ردع مرعبةّ ،
بغض النظر عن أنّ األغرب هو أكثر
يصب
رعبا ً اليوم م ّمن يتع ّرض لإلرهاب المباشر ،وهذا الهدف
ّ
تماما ً في مصلحة «إسرائيل» كجسم غريب وكيان همجي هجين،
لم يتمكن من االنصهار في المنطقة برغم الدعم العربي المعلن
وغير المعلن له.
من مصلحة الطرفين أيضاً ،أن يساهما معاً ،ولك ٍّل أسلوبه ودوره
وإمكاناته وطريقة عمله ،في تفتيت المنطقة وتقسيم جغرافيتها
على نحو يتيح بسط الهيمنة التركية_»اإلسرائيلية» ،أيا ًكان حجم
الهيمنة ألي من الطرفين ،ذلك أنّ المصالح ما تضاربت يوما ً منذ
قيام «إسرائيل» وأي خالف ال يفسد في الو ّد قضية بين الدولتين.
تاريخياً ،كانت العالقات الثنائية بين تركيا و«إسرائيل» مت ّممة
لبعضها ومتكاملة ال��دور واأله��داف ،والقاسم المشترك الوحيد
ال��ذي يعيق ال�ت��واص��ل الجغرافي المباشر بينهما ه��و سورية،
�ي بين
وتحقيق ّ
أي شكل م��ن أش�ك��ال ال�ت��واص��ل الجغرافي ال�ح� ّ
الدولتين ال يستقيم أب��دا ً في وج��ود سورية القوية ،وق��د أثبتت
سنوات التآمر األرب��ع الماضية صالبة هذا البلد وقوته الشعبية
واالستراتيجية المتعدّدة ال��وج��وه ،لهذا ف��إنّ إض�ع��اف سورية
واستباحة جغرافيتها ،من خالل دعم تركيا للجماعات اإلرهابية
بهذه الصورة الفاضحة يصبح الهدف الذي ُيم َّهد له عبر التواصل
المباشر بين األتراك والصهاينة ،والراعي األميركي يعرف ذلك
تماماً ،وهو يعمل على إنجاز المطلوب ،وقد رعى المصالحة بين
الطرفين خالل فترة العداء الوهمي على خلفية سفينة «مرمرة»
التي كانت تحمل مساعدات إلى غزة.
ك��ان يفترض بالمجتمع ال��دول��ي وض��ع وزي��ر خارجية العدو
المتطرف أفيغدور ليبرمان على قائمة أبرز اإلرهابيين في العالم،
نظرا ً إلى ما يقوم به من تحريض على قتل الفلسطينيين ،وإنّ وأد
ك ّل المحاوالت األميركية إلنشاء دولتين ،يتيح تطويب فلسطين
كلها تحت الهيمنة «اإلسرائيلية».
وذك��ر ال��وزي��ر «اإلسرائيلي» في تقرير ع��ام  ،2006أي قبل
حادثة «مرمرة» بسنوات ،أنّ العالقة بين تركيا وإسرائيل «مثالية
ومتكاملة» ،والتكامل هنا يؤكد أنّ ما تقوم به تركيا ض ّد سورية
ودعمها المتواصل للتنظيمات اإلرهابية على أراضيها ،إلضعافها
وتقسيمها وإنهاكها عسكريا ً واقتصاديا ً ونهب ثرواتها وش ّل
قدرتها والنيل من صالبتها ،إنما يدخل في التكامل الصهيوني
ــالتركي.
وقد برزت المثالية والتكامل ،من خالل المؤامرة الكونية التي
استهدفت سورية ،فيما ُتعتبر تركيا بالنيابة عن «إسرائيل» ،وفي
إط��ار المثالية والتكامل ،الحجر األس��اس في كل ما يجري حتى
اآلن.

هي أربع سنوات عجاف حتى اآلن ،أصابت سورية في
إنسانها وحجرها بتدمير مخيف ،اقترفته تنظيمات إرهابية
بدعم مباشر من دول الخليج وتركيا وأميركا وأوروبا .وألنّ
نتائج الصراعات ال ُتقاس إال بإنجاز األهداف ،تعالوا نضيء
على ما تحقق من شعارات رفعتها «المعارضات» السورية.
أجمعت على إسقاط النظام السوري كأولوية غير قابلة
للنقاش ،بدفع سعودي ـ قطري ـ تركي واستجلبت لها
واشنطن تأييدا ً دوليا ً كبيراً ،وبعد أربع سنوات أصبحت
هذه المعارضة بالذات إرهابية بقرار أممي ،وشكلت الواليات
المتحدة حلفا ً عسكريا ً إلبادتها بالغارات الجوية .ولمزيد من
الحيطة والحذر ق ّررت أميركا تدريب ما يسمى «معارضة
مدنية» في تركيا والسعودية .وهكذا انقرض الشعار األول
للمعارضة.
أما لجهة اتهامها النظام بالمذهبية فهذا أم� ٌر مضحك،
ألنّ النظام السوري مبني على أيديولوجية قومية واضحة
في أداء قيادييه المنتمين أصالً إلى معظم مذاهب سورية
ومناطقها .فالمتهم بالمذهبية هو هذه المعارضة الوهابية
التي تك ّفر وتستخدم عشرات األقنية الفضائية لتعميم الفتنة
وكبح التقدم ونشر البغاء والشعوذة.
وبعد أن زعموا أنّ النظام متصدّع ،ال يزال النظام يمارس
حتى اليوم سيادته على القسم األكبر من سورية ،ويقدم
الخدمات العامة واألم��ن .وتنكشف هزالة هذا االتهام ،من
خالل تماسك الجيش واإلدارة والحكومة ،على الرغم من
مئات مليارات الدوالرات التي أُنفقت لتأمين حركة انشقاقات
كبيرة لم تنجح إال بشراء «حجاب واحد» ،وتبيّن للدافعين
أنّ سعر الشراء أعلى بكثير من قيمة السلعة «الحجابية».
وزعموا أيضاً ،أنّ النظام قاتل للمدنيين ،وفي عودة إلى

بري التقى وفداً
من «القومي»
وال�سفير ال�سوري

إحصاءات المركز السوري لحقوق اإلنسان في لندن المؤيد
للمعارضة ،نجد أنّ أكثر من ستين ألف جندي ورجل أمن
استشهدوا على ت��راب سورية ،إضافة إلى عدد مماثل من
المدنيين المؤيدين للنظام .وسقط من المسلحين التكفيريين
ومدنيين آخرين مؤيدين لهم أقل من ستين ألفاً .فمن هو
المجرم؟ أليس الذي ذبح األسرى المدنيين ونشر أفالم الذبح
على وسائل التواصل كافة؟ أليس الذي يبيع النساء في
سوق الجواري والرجال في سوق النخاسة؟ ومن الضروري
هنا ،إع��ادة إث��ارة موضوع استعمال المعارضة للسالح
الكيماوي ،وكيف طمست أميركا األمر.
ويقهقه المراقب عندما يستمع إل��ى اتهام المعارضة
للنظام بالعمالة لروسيا وإي���ران ،ألنّ الجميع يعرف أنّ
النظام السوري يأخذ ما يرضيه من اقتراحات حلفائه،
ويرفض ما ال يعجبه ،وإذا كان النظام في حاجة إلى تقديمات
روسية وإيرانية ،فإنّ طهران وموسكو تعتبران دمشق حليفا ً
استراتيجيا ً ال غنى عنه ،ألنه يمنع سقوط الشرق األوسط
في سلة السياسة األميركية ،ويحول دون االستمرار في
محاصرة إيران.
وإذا كانت هناك حاجات متبادلة بين الحلفاء ،فما هي
أهمية هذه المعارضة بالنسبة إلى أميركا وتركيا ،وهي
الوسيلة الحصرية لتدمير سورية وإلغاء دورها اإلقليمي؟
ومن هو العميل؟ أليس الذي يستعين بالدعم «اإلسرائيلي»
لمهاجمة بالده وأهله؟ أليس الذي يتح ّول إلى أداة في يد
أجهزة استخبارات متعدّدة؟
ويتواصل السقوط المد ّوي لهذه المعارضة في التحاقها
بحلف مذهبي إقليمي يريد تأسيس دولة خالفة مزعومة
ترفض ك� ّل المكونات العربية والعلوم الحديثة وأنظمة
الحكم المعاصرة والقوانين الوضعية ،وتستند إلى ما قاله
«الماوردي» في عصر المماليك بأنّ «العالقة بين الحاكم
والمحكوم كالعالقة بين الراعي والبهيمة» ،فكيف يمكن
السكوت عن ط��رح أيديولوجي يصل إل��ى ه��ذا ال��درك من



السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،يع ّزز
الوحدة الوطنية».
وش���دّد ح���ردان على أهمية ال��ح��وار بين
اللبنانيين ،وق���ال« :يجب أن تكون هناك
قواعد أساسية للحوار ،ودولة الرئيس بري
كان سبّاقا ً للدعوة إلى الحوار حول المسائل
الخالفية أو التصادمية ،ونحن نأمل أن يو ّفق
دولته في هذا المجال ،ونعتقد أنه إذا صدقت
النوايا سنصل حتما ً إلى مزيد من االستقرار
في لبنان ،ونحن نعتقد أنّ هذا االستقرار يبدأ
من استقرار المؤسسات ،وبالتالي استقرار
الوضع األمني العام».
ولفت حردان إلى أهمية الصمود وتحشيد
ال��ق��وى ف��ي مواجهة اإلره����اب ،وش���دّد على
«أهمية الحوار والتفاعل بين القوى كافة»،

آمالً «أن يكون هناك تفاهم وتنسيق وتساند
بين دول المنطقة ض ّد الموجة اإلرهابية التي
تضرب استقرار بالدنا».
كما أم��ل ح���ردان «أن تأخذ المؤسسات
ال��رس��م��ي��ة ع��ل��ى عاتقها تحقيق التفاعل
والتنسيق من أج��ل مواجهة اإلره��اب الذي
يتهدّد الجميع بالقتل وبتدمير بنى ومقومات
قوتنا».

السفير السوري

كما استقبل ب��ري السفير ال��س��وري علي
عبد الكريم علي ،الذي أشار إلى أنّ البحث
تط ّرق إلى العالقة الثنائية واألوضاع األمنية
واألخطار التي يشكلها اإلرهاب التكفيري على
المنطقة .وقال« :طمأنني الرئيس بري بأنّ

ابراهيم ينفي من ال�سراي ان�سحاب
الو�سيط القطري من المفاو�ضات
استقبل رئيس الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية أمس ،المدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم وعرض معه األوضاع العامة ،والمستجدات
في ملف العسكريين .وأعلن ابراهيم بعد اللقاء «أنّ العمل على ّ
ملف العسكريين
المحتجزين مستمر» ،نافيا ً «أن يكون الوسيط القطري ق��د انسحب من
المفاوضات».
وترأس سالم اجتماعا ً للجنة األمن الغذائي في حضور وزراء الزراعة ،والطاقة
والمياه ،والسياحة ،والصحة العامة ،والبيئة ،واالقتصاد والتجارة.
واطلعت اللجنة على اإلج��راءات والتدابير التي اتخذت في ّ
حق المخالفين،
وتق ّرر تشكيل لجنة تنسيق بين رئاسة الحكومة وال��وزارات المعنية لمتابعة
الموضوع.
وستجتمع اللجنة الوزارية مجددا عند التاسعة من صباح بعد غ ٍد الخميس،
قبل جلسة مجلس ال��وزراء ،لمتابعة موضوع سالمة الغذاء واتخاذ القرارات
المناسبة.
ثم التقى رئيس الحكومة وفدا ًمن جمعية خبراء كشف الفساد المجازين برئاسة
الدكتور حسين طراف ،الذي أعلن أنّ الزيارة تأتي بمناسبة األسبوع العالمي
للفساد ،ناقالً عن سالم تأكيده «أنّ محاربة الفساد هي في أولويات الحكومة».
ومن زوار السراي :رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق األوسط محمد
الحوت ،ورئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر.
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اإلسفاف واالنحطاط؟
والدليل على انهيار المعارضة ،ما يتردّد عن مبادرات
تنطلق كالسيل من مصر وعُ مان تحمل عدة بنود ،وليس
البند األول إال إعالنا ً صريحا ً بسقوط الح ّل العسكري ض ّد
نظام الرئيس بشار األسد ،ألنه يركز على الح ّل السياسي،
مع مرحلة انتقالية لسنوات يمسك خاللها الرئيس األسد
باألمن الداخلي والوطني ،ويشارك بعض أطراف المعارضة
المدنية في هذه الحكومة بأسماء كثيرة منها :هيثم مناع،
قدري جميل ،ومعاذ الخطيب ،وه��ؤالء أعلنوا استعدادهم
بشكل أو بآخر لمقابلة قيادات النظام .أال يعني هذا ضرورة
انتظار انتهاء الوالية الرئاسية لألسد لتنظيم انتخابات
لوالية جديدة؟
في معظم األحيان ،نسمع المسؤولين األميركيين يقولون
إنهم ال يهت ّمون حاليا ً إال بتدمير اإلرهاب ويص ّرون على قيادة
األسد للعملية االنتقالية ،وحين ال يتلقون ر ّدا ً على اقتراحهم
يعودون إلى لعبة مهاجمة النظام في تكرار مم ّل وكوميدي.
انتهى إذا ً عصر المطالبة بإسقاط النظام ،وبدأ زمن إسقاط
المعارضة ،وانطلقت مرحلة التسويات ،وإذا كانت دمشق
حريصة على عدم م ّد اليد إلى اإلرهابيين المتو ّرطين في سفك
دماء السوريين ،فإنها لن تقف جامدة أمام مشاركة بعض
أنواع المعارضات التي أخطأت التقدير ولم تعتقد أنّ األمور
ستصل إلى هذا الحدّ .واستنادا ً إلى المنطق السياسي ،على
تلك المعارضات أن تثبت في أي جهة من سورية تستطيع
أن تطبّق وقفا ً إلطالق النار وإنهاء للمعارك ،وإال فما لزوم
معارضتها؟
بقي أن نترقب إعالن االنتصار الكامل في مراحل لم تعد
ّ
تستحق دمشق تحية احترام
بعيدة ،وبعد هذه السنوات
وهي تخوض المعركة عن ك ّل األمة ،أما المعارضة فنسألها:
أين أنتِ ؟ وكيف يقبل سوريون وعرب أن يصبحوا أعضاء في
كتائب تابعة للمخابرات األميركية والتركية؟

...ومجتمعا ً إلى السفير السوري

ع��رض رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه بري
األوضاع العامة مع زواره ،واستقبل في عين
التينة أمس ،رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب أسعد ح���ردان ورئيس
المكتب السياسي الوزير السابق علي قانصو،
حيث جرى ت��داول في عدد من المواضيع ال
سيما المستجدات في لبنان والمنطقة.
وقال حردان بعد اللقاء« :بحثنا مع دولة
الرئيس بري تطورات الوضع في لبنان ،في ظ ّل
أوضاع المنطقة الملتهبة ،وتط ّرقنا إلى أهمية
الجهود الرسمية وحشد الطاقات الشعبية في
مواجهة اإلرهاب الذي يهدّد استقرار المنطقة
كك ّل بما فيها استقرار لبنان».
وأضاف« :إنّ األولوية هي الستقرار الوضع
األمني ،ألنّ االستقرار األمني وكذلك االستقرار
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انشغلت األوساط
السياسية بتفسير
المواصفات التي
تح ّدث عنها ممثل أحد
المرجعيات السياسية
حول رئيس
الجمهورية العتيد،
مستبعدا ً فيها صفة
القوي .وتساءلت عن
ّ
مصير المرشحين
األربعة الموارنة،
وما إذا كانت
المواصفات تنطبق
على أحدهم ،أم أنهم
أصبحوا جميعا ً
خارج المنافسة،
ليبدأ البحث عن
مرشح خامس ،أو أنّ
هذا المرشح جاهز،
وهناك توافق عليه لم
يعلن عنه بعد.

حردان :اال�ستقرار ّ
يعزز الوحدة الوطنية
علي عبد الكريم� :سورية مفتاح اندحار الإرهاب

بري مستقبالً حردان وقانصو
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خفايا
خفايا

عرض وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل العالقات الثنائية بين
لبنان وتركيا ،مع السفير التركي أنان أوزيليز ،الذي أعلن بعد اللقاء أنّ باسيل
وجه دعوة لنظيره التركي لزيارة لبنان ،موضحا ً «أنّ الوزير باسيل مرحب به
دائما ً في تركيا».
ونفى أوزيلديز أن يكون اللقاء تطرق إلى موضوع العسكريين المختطفين
لدى «النصرة» و«داعش».
ويتوجه وزير الخارجية إلى قبرص مساء اليوم في زيارة تستمر حتى
مساء الغد ،يلتقي خاللها المسؤولين القبارصة الكبار وعلى رأسهم الرئيس
القبرصي ووزي��ري الخارجية والطاقة ،لبحث التعاون الثنائي والقضايا
المشتركة السيما الثروات الطبيعية البحرية.
استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص بعد
ظهر أمس ،في مكتبه في ثكنة المقر العام ،وفدا ً من المنظمة الدولية للهجرة
ض ّم المختص اإلقليمي األق��دم إلدارة الحدود والهجرة دوناتو كولوتشي
ومساعدته ريان دعيبس ،في زيارة تهدف إلى تطوير سبل التعاون وتفعيل
التنسيق بين قوى األمن الداخلي والمنظمة ،في مجاالت التدريب وطرق
التعاطي مع الالجئين.
وحضر اللقاء مساعد قائد منطقة جبل لبنان في وحدة الدرك اإلقليمي،
ضابط االرتباط بين المديرية العامة لقوى األمن الداخلي والمنظمة المقدم
محمد الدسوقي.

(حسن ابراهيم)

الجيش والقوى األمنية اللبنانية والحكومة
أيضاً ،جديون في مالحقة هذه البؤر ،وأنّ بؤرا ً
خطيرة جرى اكتشافها وتالفي انعكاساتها
السلبية .وشدّد دولته على أهمية التنسيق
بين الدولتين والحكومتين ،وه��ذا مصلحة
للبنان كما هو مصلحة لسورية ،وال مجال
للقفز على هذه الحقيقة لضمان االنتصار على
مخاطر هذا اإلرهاب الذي يضرب في المنطقة
كلها».
وأكد علي عبد الكريم «أنّ صمود سورية
وك��ف��اءة جيشها ،وك��ف��اءة ال��ق��وى األمنية
والشعبية ،والحاضنة الشعبية التي تكبر
ك��ل ي��وم ،م��ؤش��رات إلع���ادة النظر بالنسبة
إلى السياسة الدولية التي راهنت على هذا
اإلره��اب بمعايير وبقراءات ،يكتشفون اآلن

خطأها ومخاطر ارتداداتها عليهم» ،معتبرا ً
«أنّ ما حدث في مصر وما يحدث في المنطقة
مؤشر إيجابي لصالح ق���راءة مستقبلية،
وق��د كانت سورية مفتاحا ً أساسيا ً للنظر
ال��ى اندحار ه��ذا اإلره��اب التكفيري ،كونها
جسدت أه ّم وأوثق حلقة لالنتصار على هذا
ّ
اإلرهاب بك ّل خيوطه وبك ّل مركباته الخطرة».
وق��ال« :طبعا ً المواجهة الفكرية أساسية
كما المواجهة األمنية والعسكرية ،بل هي
األه ّم وهذا ما تقوله سورية دائما ً على لسان
الرئيس األسد وعلى ك ّل المستويات».
وشدّد علي عبد الكريم على «أنّ األمن في
المنطقة متكامل واللعب بالحقائق والبحث
عن االصطفافات خارج القراءة المنطقية ،هو
ما يجب التنبّه إليه».

وفد برلماني رو�سي جال على الم�س�ؤولين
وبوغدانوف في بيروت مطلع ال�شهر المقبل
أك��د نائب رئيس مجلس االتحاد
للجمعية الفيدرالية ف��ي البرلمان
الروسي الياس أوماخانوف «أنّ ما
يجمع روسيا ولبنان هو رؤية مشتركة
لألهمية البالغة للتعاون والتعايش
بين األدي��ان والطوائف والقوميات،
وضرورة المكافحة المشتركة لإلرهاب
والتطرف» ،وذلك خالل جولته أمس
على رأس وفد ،يرافقه السفير الروسي
في لبنان ألكسندر زاسيبكين على
المسؤولين ،الذين بحث معهم عالقات
التعاون ال سيما في مجال مكافحة
اإلرهاب.
وزار الوفد مق ّر الرئاسة الثانية في
عين التينة ،حيث التقى رئيس مجلس
النواب نبيه بري في حضور المستشار
اإلعالمي علي حمدان ،وجرى عرض
األوضاع في لبنان والمنطقة ،كما ت ّم
البحث في سبل التعاون البرلماني
بين البلدين.
وأش��ار أوماخانوف إلى االتفاقات
التي ت ّم التوصل إليها خالل اللقاء،
تنص على تنشيط وتكثيف
«وه��ي
ّ
النشاطات بين البرلمانين الروسي
واللبناني من خالل مكاتب معينة أو
مجموعة الصداقة التي ستنشأ في
المستقبل بين البرلمانين» .وق��ال:
«إنّ ما يجمع روسيا ولبنان هو رؤية
مشتركة لألهمية البالغة بالتعاون
والتعايش بين األدي���ان والطوائف
وال��ق��وم��ي��ات وض�����رورة المكافحة
المشتركة لإلرهاب والتطرف» ،مؤكدا ً
«أنّ ما يجمع لبنان وروسيا ليس
التاريخ والواقع فقط ،بل المستقبل
المشترك».
وقلد أوم��اخ��ان��وف الرئيس بري
ميدالية البرلمان الروسي ،كما سلمه
دع��وة رسمية م��ن رئيسة المجلس
ال��ف��ي��درال��ي ورئ��ي��س مجلس ال��دوم��ا
لزيارة موسكو.
وفي السراي الحكومية ،التقى الوفد

سالم والوفد الروسي
الروسي رئيس الحكومة تمام سالم
وبحث معه العالقات الثنائية.
ثم التقى في قصر بسترس ،وزير
الخارجية والمغتربين جبران باسيل،
وت� ّم البحث في ال��دور ال��ذي تقوم به
روسيا في محاربة اإلرهاب.
وزار ال���وف���د ال����روس����ي مفتي
الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان
في دار الفتوى ،وأش��ار أوماخانوف
إل��ى «أنّ لبنان هو دول��ة مثالية في
يخص التعايش بين القوميات
ما
ّ
واألطياف» .وق��ال« :على جميع دول
العالم أن تدرس هذه التجربة وهذه
الخبرة للجمهورية اللبنانية في
يخص التعامل وال��ت��ع��اون بين
م��ا
ّ
المنظمات الروحية والدينية والهيئات
الحكومية» ،الف��ت�ا ً إل��ى «أنّ روسيا
االتحادية هي بمثابة غرفة األعمال
لهذا التعامل بين األديان والقوميات ،إذ
يعيش في روسيا أكثر من  150قومية،
وأكثر من  20مليون مسلم ،والحكومة
والدولة ورئيس الجمهورية فالديمير
بوتين ي��ق��وم��ون بأقصى جهودهم
وأقصى تأييدهم لجميع الروس في ما
يخص دينهم وحياتهم الروحية».
ّ

(داالتي ونهرا)
وسلمأوماخانوف،بصفتهالمفوض
الخاص لروسيا االتحادية في شؤون
الحجاج الروس ،المفتي دريان دعوة
لزيارة روسيا.
بعد ذل���ك ،زار ال��وف��د البرلماني
الروسي رئيس كتلة المستقبل النيابية
الرئيس فؤاد السنيورة.
بوغدانوف
وم���ن ال��م��رت��ق��ب أن ي���زور الموفد
الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق
األوس�����ط ،ن��ائ��ب وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
ميخائيل بوغدانوف لبنان في الخامس
من الشهر المقبل ،على مدى يومين،
يلتقي خاللهما المسؤولين ويبحث
معهم الوضع في لبنان والمنطقة ال
سيما األزمة السورية وتداعياتها على
لبنان.
وتأتي زيارة بوغدانوف إلى بيروت
للمشاركة في االحتفال الخاص الذي
تقيمه جمعية ال��ص��داق��ة اللبنانية
الروسية ،برعاية وزي��ر الخارجية
والمغتربين جبران باسيل في قصر
األونيسكو ،لمناسبة م��رور  70عاما ً
على إقامة العالقات الديبلوماسية بين
لبنان وروسيا.

