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خفايا
خفايا

غارة «�إ�سرائيل» على القنيطرة:
�إ�شها ٌر لحلفها الإقليمي وم�آرب �أخرى...

الع�صابات ال�صهيونية
تلعب بالنار...

 د .وفيق ابراهيم

جمال العفلق
لن تكون المرة األخيرة التي تقوم فيها «إسرائيل» بعمليات
البلطجة واالستفزاز والخرق في المنطقة ،فهي ال تزال تعمل
بمفهوم أنها األقوى والمسيطر وأنها قادرة على تنفيذ جرائمها
من دون حساب .ومهما كان السبب وراء عملية القنيطرة ،فإنّ
«إسرائيل» لن تتحمل نتائج هذا االعتداء على المدى المنظور.
وإذا ك��ان��ت ال �غ��ارة ت��أت��ي ف��ي إط��ار ال ��ر ّد على التصريحات
األخيرة ألمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ،فهذا يعني
أنّ من يحكم «إسرائيل» اليوم لم يفهم الرسالة جيداً ،وأنّ من
اتخذ القرار أراد رفع معنويات الجيش الذي أثبتت ك ّل التقارير
«اإلسرائيلية» أنه غير جاهز ألي حرب مباشرة ،وأنّ هذه العملية
ستزيد من حالة الخوف واإلحباط لدى جنود العدو الذين ال
يعلمون أي منطقة ستكون آمنة لهم.
إنّ توقيت االعتداء تزامن مع زي��ارة وزي��ر الدفاع الروسي
سيرغي شويغو إلى طهران لتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك،
وهي االتفاقية التي لم تستطع دوائر الصهيوينة منع توقيعها،
وف��ي وق��ت ازداد فيه تصلب إي��ران ف��ي المفاوضات النووية
وع�ج��ز أم�ي��رك��ا ع��ن ف��رض ش��روط�ه��ا لتحجيم ت�ط��ور طهران
النووي ،خدمة لـ«إسرائيل».
من جهة أخ��رى ،ف��إنّ االنتخابات «اإلسرائيلية» القريبة قد
تكون وراء ه��ذه العملية ،ولطالما قدمت «إسرائيل» دمنا إلى
الناخب لدفعه في صناديق االقتراع .فالمجتمع الصهيوني ال
يفهم لغة السالم وهو متعطش دائما إلى الدماء.
وكما قدم وزير الخارجية األميركي جون كيري مكافأة إلى
االئتالف على طاعته ورفضه المشاركة في مؤتمر موسكو
ال �ت �ش��اوري ،ب��إرس��ال مدربين لما أطلق عليه اس��م «مقاتلين
معتدلين» ،قررت «إسرائيل» مكافأة جنودها في «جبهة النصرة»
بهذا االعتداء ،لرفع معنوياتهم وتثبيت خط إط�لاق نار جديد
يحميهم في الجوالن وفي بقية األراضي السورية.
لك ّن ما لم تفهمه «إسرائيل» ولن تفهمه ،أنّ سقوط شهداء
م��ن المقاومة ال يغير وال يضعف م��ن عزيمتها وال يضعف
جمهورها ،فك ّل من انضم إلى صفوفها يعلم تماما ً أنه مشروع
شهيد.
ولكن يبقى السؤال :كيف ستر ُّد المقاومة وسورية على هذا
العدوان؟
إنّ ما نتمناه هو أن يكون الر ُّد معركة واسعة وشاملة تنهي
غطرسة «إس��رائ�ي��ل» وقطع يدها التي اع�ت��دت وتعتدي علينا
في الس ّر والعلن ،لك ّن الواقع اليوم قد يفرض عدم االنجرار
�وس�ع��ة ،اخ �ت��ار ال�ك�ي��ان توقيتها ،وخ�ص��وص�ا ً أنّ
إل��ى ح��رب م� َّ
للكيان الغاصب اليوم جنودا ً منتشرين في المنطقة ،ال سيما
ضمن التنظيمين اإلرهابيين «داعش» و«النصرة» في سورية،
موسع ضمن االئتالف السوري
باإلضافة إلى تمثيل سياسي
َّ
في أنقرة ودول عربية أخرى على اتصال دائم مع «تل أبيب»
ولديها تنسيق أمني سري تحفظ من خالله أمنها وتؤمن للكيان
الغاصب شريانا ً اقتصاديا ً مهماً.
إنّ حربنا مع الكيان الغاصب لم تنته ولن تنتهي ،ما دام هناك
أعوان وداعمون له في المنطقة ،وقد تكون تصفية هؤالء وإنهاء
وجودهم ،معركتنا الحقيقية اليوم ،ولم يعد خافيا ً على أحد دور
هذه الجماعات في خدمة «إسرائيل» ومشروعها .وما الغطاء
الديني ال��ذي تدّعيه إال بدعة ك��اذب��ة لضمان تصوير الحرب
الدائرة في المنطقة على أنها حرب مذهبية.
وإذا كانت «إسرائيل» تعتقد أنها تحمي نفسها بهذه العناصر،
عليها أن تتذكر ما ح ّل بما سمي «جيش لبنان الجنوبي» الذي
ان�ه��ار ول��م يستطع حماية نفسه م��ن ض��رب��ات المقاومة ،فال
يمكن أن يكون لدى الخائن عقيدة البقاء الحر ،وانهيار الخونة
مسألة وقت ال أكثر ،كما أنّ دعم «إسرائيل» وشركائها العرب
واألتراك للتنظيمات اإلرهابية لن يوقف خسائرهم على الجبهة
السورية ،وخصوصا ً أنّ الحاضنة الشعبية لهذه التنظيمات
لم تعد م��وج��ودة كما كانت في السابق ،واخ�ت�لاف المصالح
بين الداعمين لها هو إشارة جيدة إلى اقتراب انهيارها .فتلك
التنظيمات التي تقاتل من أجل المال والقتل ،ليس لديها هدف
حقيقي وك ّل ما تفعله هو خدمة للكيان الصهيوني ولمشروع
«إسرائيل من الفرات إلى النيل».
وإذا كانت دولة الكيان الصهيوني تعاني من وجود المقاومة
في جنوب لبنان ،فعليها أن تعلم اليوم أنّ المقاومة أصبحت
في جنوب لبنان وفي الجوالن ،وهذا ما ال تستطيع أن تتحمله.
والمتابع لصحافة العدو يجد فيها انتقادا ً وشجباً ،حتى أنّ
بعض «اإلسرائيليين» وصف من قرر العملية بالمتهور.
أم��ا على الصعيد السياسي ال�س��وري ،فيجب أن تدفع هذه
العملية المعارضة الداخلية وال�م��دع��وة إل��ى موسكو لحسم
قرارها بالوقوف وراء الجيش السوري والمقاومة في محاربة
اإلرهاب الذي لم يعد مقبوالً أن يتبناه اليوم أحد غير الذي يتبع
للمشروع الصهيوني .فدعم الجيش السوري والوقوف خلفه
سياسيا ً سيس ِّرع من عملية القضاء على اإلرهاب ويعيد األمن
إلى سورية وشعبها .وعلى الجانب اللبناني أن يسرع في تنفيذ
التفاهمات السياسية وحسم ق��رار االنتخابات الرئاسية ألنّ
المرحلة القادمة لن تكون كما السنوات األربع الماضية ،وعلى
الجميع أن يفهم أنّ ك ّل الرهانات سقطت وال يمكن االعتماد على
أعداء المنطقة وال على وعودهم الكاذبة.

ال تنفذ «إسرائيل» غ��ارات بحجم عملية القنيطرة من دون
إعداد دراسة عميقة ألبعادها والغايات المرجوة منها .فال أحد
يصدّق أنها ال تعرف أنّ حزب الله في صدد واحد من أمرين :ر ّد
نوعي محدود ،أو فتح جبهة كاملة.
ما هي إذا ً أهداف «إسرائيل» من هذه الغارة؟
للمرة األولى منذ عام  1948تتطابق أهداف «إسرائيل» مع
أماني ثالث قوى عربية وإقليمية هي السعودية وتركيا وقوى
المعارضة التكفيرية في سورية .األمر ليس مجرد اتهام ،فهذه
القوى تناصب إي��ران عداء استراتيجيا ً قوياً ،وتريد إسقاط
النظام السوري وتتمنى الهالك لحزب الله .لذلك تعمل على
الضغط على الواليات المتحدة األميركية للحيلولة دون والدة
اتفاق مع إيران حول ملفها النووي وملفات سياسية أخرى في
اإلقليم ،وتطالب بغزو غربي لسورية أو إتاحة الحركة العسكرية
لتركيا و«إسرائيل» في سورية ولبنان.
االتفاق في األهداف واضح إذاً ،وكذلك في األساليب .تركيا
تفتح حدودها لك ّل أ ّفاق ومتشرد يدّعي الجهاد .تز ّوده سالحا ً
ومعنويات ولوجستية ،و«إسرائيل» تم ّد التكفيريين بالسالح
والتموين والحركة والحماية على مقربة من الجوالن المحتل،
أما مملكة آل سعود فال تر ّد طلبا ً لإلرهابيين من سالح ومال
ودعم سياسي والكثير من الدعاء واالبتهاالت.
وهكذا ينكشف وجود عالقات بين أربع قوى كبيرة تتفق
في األه��داف واألساليب إلى حدود التطابق ،فلماذا ال تشه ُر
تحالفها؟
تخشى السعودية على مكانتها الدينية من االهتزاز على
مستوى العالم اإلسالمي إذا أعلنت حلفا ً مع «إسرائيل» ،لذلك

تفضل التنسيق الس ّري ،وكذلك تركيا التي يُفترض أنّ حكامها
من اإلخوان المسلمين ،لذلك تقدم نفسها نصيرا ً لإلسالم وعدوا ً
لـ«إسرائيل» ،على المستوى اللفظي فقط .لذلك تفضل كآل
سعود االرتباط السري.
أما التكفيريون فيلعقون العسل «اإلسرائيلي» وينسون مسح
آثاره عن وجوههم .ولعلهم أفتوا بأنّ اليهود «أهل كتاب» ويجوز
التعامل معهم بمنطق الجزية ،وما يأخذونه منهم يندرج في هذا
اإلطار الفقهي.
لمجمل هذه األوضاع تعتقد «إسرائيل» أنّ غارة دقيقة بحجم
عملية القنيطرة قد تقود إلى مجابهة كبرى تؤدي تلقائيا ً إلى
إشهار حلف إقليمي علني يجمعها بأعزائها في الرياض وأنقرة
وما يسمى «الدولة اإلسالمية في الشام والعراق» و«النصرة»
و«المعارضة المعتدلة» ،حسب القياس األميركي ،وعشرات
التنظيمات المستولدة من رحم النفاق الديني ،ومثل هذا الحلف
يجذب إليه بلدانا ً عربية كثيرة.
أما األهداف «اإلسرائيلية» األخرى فأولها محاولة االستفادة
القصوى من صعود «اإلسالموفوبيا» في الشارع الغربي
إلحداث عداء طويل األمد بين الغرب واإلسالم ،وهذا من شأنه
التأثير على أعمال نحو  45مليون مسلم يعملون في أوروبا
وأميركا وأستراليا وكندا ،وقد يجري ترحيل قسم كبير منهم
إلى بلدانهم ما يسبب أزمات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
ومن أهداف «إسرائيل» أيضا ً تقسيم سورية إلخراجها من
دائرة الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» ،ما يعني إنهاء هذا الصراع
في شكل نهائي ،ألنّ سورية هي محوره وقلبه.
ماذا عن األهداف اإلضافية؟ هي بالطبع االنتخابات التي يريد
نتنياهو كسبها من جديد ،وبما أنّ وضعه مهدّد نتيجة تراجع
شعبيته ،فإنّ حربا ً جديدة من شأنها تحسين وضعه وعودته
إلى اإلمساك بزعامة الكيان الغاصب ألمد طويل.

�سالم تر�أ�س اجتماع لجنة النفط الوزارية
ترأس رئيس الحكومة تمام سالم
بعد ظهر أمس في السراي الحكومية،
اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس
ملف النفط.
وتابعت اللجنة درس مرسومي
تقسيم المياه البحرية الخاضعة
للوالية القضائية على شكل رقع
بحرية «البلوكات النفطية العشرة»،
ودفتر الشروط النموذجية التفاقية
االستكشاف واإلنتاج.
وف����ي ن���ش���اط���ه ،ع����رض س�لام
التطورات وبعض األمور العالقة في
مجلس ال��وزراء مع وزي��ر االتصاالت
بطرس ح��رب وج���رى االت��ف��اق على
القيام بالخطوات ال�لازم��ة لتسهيل
حصولها.
ثم استقبل وزيرة المهجرين أليس
شبطيني وب��ح��ث معها ف��ي ش��ؤون
وزارتها ،والتقى بعدها رئيس الحركة
اللبنانية الديمقراطية ج��اك تامر
الذي قال بعد اللقاء« :نهنئ الوزراء
الذين يعملون ،والرئيس س�لام هو
رأس الحربة في هذه المرحلة التي ال
يوجد فيها رئيس في البلد .وما يهمنا
أن يتفاهم الجميع لكي نبني الوطن
ويعيش جميع اللبنانيين سواسية».

ترى بعض الدراسات األكاديمية «اإلسرائيلية» أنّ مستقبل
الكيان الغاصب رهنٌ بتحسن عالقاته مع بلدان الخليج ،ألنّ
األوضاع االقتصادية في االتحاد األوروبي وأميركا تتراجع في
شكل كبير ،ما يعني تقلصا ً في حجم مساعداتها الموجهة له.
لذلك تبحث ت��ل أب��ي��ب ،م��ن اآلن ،ع��ن بديل ن��وع��ي ،وهنا
عليها أن تجمع بين السياسة واالقتصاد لتقديم نفسها كقوة
عسكرية تضمن أمن ممالك النفط العربي ،مقابل استثمارات في
االقتصاد وأسواق تستهلك منتجاتها ،وهذه الطروحات يتقبلها
الخليجيون فهم ضعفاء يخشون إي��ران ولديهم نفط وغاز
بكميات خيالية ،وال ينتجون شيئاً ،وهذا وضع مناسب لتل
أبيب ،لذلك تأتي الحرب على سورية بمثابة وصفة سحرية،
تحقق ك ّل ما تريده «إسرائيل».
في هذا اإلط��ار ،يجب وضع الغارة «اإلسرائيلية» الدقيقة
على حزب الله ،فهي عملية صغيرة بأبعاد كبيرة جدا ً لمحاولة
اغتنام تحوالت الصراع في المنطقة ،أما الهدف فهو قبول
عضوية «إسرائيل» في النادي العربي الجديد الذي يترأسه
«العربي» كعضو أصيل قائد يلعب دور «الفتوة» الذي يدافع عن
«الغالبة»الخليجيين.
إنها إذا ً مرحلة انكشاف المواقف وتبلور أح�لاف جديدة،
والنقطة الوحيدة التي تجمِّد هذه االحتماالت هي استمرار
المفاوضات بين إيران والسداسية الدولية ،إلى جانب مفاوضات
إيرانية ـ أميركية ثنائية حول ملفات إقليمية أخرى.
وفي انتظار نتائج هذه المفاوضات فإنّ أوضاعا ً جديدة قد
وتؤسس لمرحلة خطيرة من صراعات عميقة
تتشكل في اإلقليم
ِّ
هدفها رفض االنصياع لمشاريع «إسرائيل» وحلفائها األتراك
والسعوديين.
مقبل األيام سيثبت أنّ الشعوب هي التي تصنع مصائرها
بالكفاح والتضحيات ،ال باالستسالم والخنوع.

لحود و�سليمان
في�صل كرامي ي�شكر ّ

سالم مجتمعا ً إلى شبطيني في السراي
وع��رض رئيس الحكومة أوضاع
منطقة البقاع الشمالي ،مع وفد من
حركة األرز الوطني برئاسة عادل
ب��ي��ان ووف���د م��ن أه��ال��ي المنطقة.
وت��رك��ز البحث على «دع���م الخطة
األمنية والمطالبة برفع مستوى
الخدمات الحكومية والوظيفية ألبناء
المنطقة والخلل الحاصل فيها بعد

العاصفة الثلجية التي ضربت البقاع
والجبل».
ومن زوار السراي :رئيس مجلس
اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر ،رئيس
اللجنة األولمبية اللبنانية جان همام
على رأس وف��د من اللجنة ،ورئيس
جمعية تجار وبائعي اللحوم الحمراء
واألسماك والدواجن سميح المصري.

جريج بحث مع ح�سونة مو�ضوع
�إن�شاء كليات جديدة لل�صيدلة
بحث وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج
م��وض��وع إن��ش��اء ك��ل��ي��ات ج��دي��دة
للصيدلة مع وفد نقابة الصيادلة
برئاسة ربيع حسونة ال��ذي لفت
بعد اللقاء إلى «أنّ الموضوع خطير
ويمس بأساس الصيدلة في لبنان
ّ
وبالرسالة التي يؤديها الصيدلي
وه���ي خ��دم��ة وص��ح��ة ال��م��ري��ض».
وقال« :شرحنا موقفنا الرافض لهذا
المشروع انطالقا ً من خوفنا على ما
سوف يؤدي لترخيص لهذه الكليات
من آثار سلبية على صحة الصيدلي
وأن تصبح مهنة الصيدلة محض
ت��ج��اري��ة وع��ل��ى مستقبل الشباب
حتى ال يقع مستقبالً في ما يسمى
البطالة المقنعة التي ستتسبب بها
التراخيص لهذه الكليات».
ونقل عن جريج تفهمه وجهة نظر
النقابة وأنه وعد بدراسة الملف.
ثم استقبل جريج الفنان إحسان
ص��ادق يرافقه نائب رئيس نقابة

ربطت مصادر
سياسية بين تحرك قام
به أقارب الموقوفين
اإلسالميين في المبنى
«د» في سجن رومية،
وزيارة هؤالء وزيرا ً
في الحكومة من جهة،
وبين عودة الحديث
عن تواجد المطلوب
شادي المولوي في
مخيم عين الحلوة
وتحضيره لعمل
أمني من جهة أخرى.
وتساءلت المصادر عن
مغزى التحرك المذكور
والغاية منه وعن دور
الوزير الذي ارتبط
اسمه سابقا ً بالمولوي
وغيره من المشتبه في
انتمائهم إلى تنظيمات
إرهابية!

لحود مستقبالً وفد عائلة كرامي
ّ
زار الوزير السابق فيصل كرامي على رأس وفد من
العائلة ،الرئيس العماد إميل لحود في دارت��ه في برج
الغزال ،وشكره على مواساته العائلة برحيل والده رئيس
الحكومة األسبق عمر كرامي .وتطرق اللقاء إلى البحث في

�أكد �أنّ �أ�ستهداف � ّأي لبناني هو ا�ستهداف للجميع

دريان :نحر�ص على دعم الوحدة وو�أد الفتنة
أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دري��ان «ح��رص دار الفتوى
على تعزيز ال��وح��دة اإلسالمية بين
السنة والشيعة والوحدة الوطنية بين
المسلمينوالمسيحيينوالعملمنأجل
وأد الفتنة ،في إطار احترام المؤسسات
الدستورية وسيادة الدولة».
وأش��ار خ�لال لقائه وزي��ر األوق��اف
والشؤون اإلسالمية القطري الدكتور
غيث بن مبارك الكواري في الدوحة،
إلى «أنّ المسلمين في لبنان هم أهل
اعتدال ووسطية ويواجهون التطرف

جريج مسقبالً وفد نقابة الصيادلة
الممثلين المحترفين الفنان نقوال
األس��ط��ا ،وبحثا معه ف��ي «قضية
اإلع���ل��ام ال���م���رئ���ي وال��م��س��م��وع،

المستجدات األمنية والسياسية في لبنان والمنطقة.
كما زار كرامي الرئيس العماد ميشال سليمان لشكره
على مشاركته في تشييع الرئيس كرامي ،وكانت مناسبة
للتداول في الشؤون السياسية الراهنة.

وخ��ص��وص �ا ً لجهة تطبيق دف��ات��ر
ال���ش���روط ال��م��وض��وع��ة إلن��ش��اء
المؤسسات اإلعالمية».

بوحدتهم وتضامنهم» ،مشدّدا ً على
«أهمية دور رؤساء الطوائف اللبنانية
ف��ي وأد الفتنة وحماية وطنهم من
األع��م��ال اإلج��رام��ي��ة ،وأي استهداف
ألي لبناني ه��و اس��ت��ه��داف لجميع
الطوائف».
وح���ذر م��ن «ال��خ��ط��ر اإلسرائيلي
الذي يخرق السيادة اللبنانية ويعمل
على ت��روي��ع اآلم��ن��ي��ن ف��ي المناطق
الحدودية».
وبعد لقائه وزي��ر الثقافة القطري
حمد الكواري ،دعا مفتي الجمهورية

إل��ى «نشر ثقافة ال��ح��وار واالع��ت��دال
وال��ت��س��ام��ح وال��وس��ط��ي��ة والتصدي
لمحاوالت زجّ اإلسالم بأوصاف بعيدة
عن مفاهيمه الصحيحة» ،مؤكدا ً أنه
«دين حضارة وأخالق وعدل وإحسان
وخير ورح��م��ة ،وليس بدين إره��اب
وتطرف وغلو وإج���رام» .واستهجن
دريان «اإلساءة إلى اإلسالم من خالل
نشر ال��رس��وم الكاريكاتورية للنبي
محمد والتي تتناقض مع الحريات
الدينية والثقافية وم��ع حرية إب��داء
الرأي».

مخزومي التقى ال�سفير الإيراني:
التوافق اللبناني �ضرورة

ن�شاطات �سيا�سية

فتحعلي ومخزومي خالل لقائهما
ب ّري يتسلّم لوحة تذكارية من سفير إندونيسيا
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري
األوضاع العامة مع سفير فرسان مالطا شارل
هنري داراغون.
ث��م استقبل سفير إن��دون��ي��س��ي��ا دي��م��اس
سامودراروم وبحث معه في التطورات.
ومن زوار عين التينة ،السيد علي مكي الذي
قدم إلى الرئيس بري مجموعة من مؤلفاته.

ابراهيم والوفد الدنماركي
بحث الرئيس ميشال سليمان األوضاع
العامة مع الوزيرين السابقين سليم الصايغ
وف��ادي عبّود ورئيس بلدية جونية أنطوان
افرام.
عرض الرئيس نجيب ميقاتي التطورات
الراهنة والعالقات الثنائية بين البلدين ،مع
سفير المغرب علي أومليل .ثم استقبل سفير

مصر الجديد محمد بدر الدين زايد في زيارة
بروتوكولية.
ُ تقيم سفيرة االتحاد األوروبي في لبنان
أنجيلينا إيخهورست ،حفل استقبال على
شرف الصحافيين ،في اليرزة ،من السابعة
وحتى التاسعة مساء اإلثنين الواقع في 27
الجاري.

استقبل المدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم وفدا ً دنماركيا ً ض ّم :نائب السفير
أندرس أوسترلوند ،العميد آالن لوند ،ورئيس
الفريق االستشاري والمستشار الدولي مروان
أبو ديوان ،وبحث معهم في األوضاع العامة
وسبل التنسيق بين األم��ن العام والسفارة
الدنماركية.

ب��ح��ث رئ��ي��س م��ن��ت��دى ال��ح��وار
الوطني المهندس فؤاد مخزومي
األوضاع في لبنان والمنطقة ،مع
السفير اإليراني محمد فتحعلي.
وأك����د م��خ��زوم��ي ب��ع��د ال��ل��ق��اء
«أنّ إي��ران دول��ة صديقة وازن��ة،
ولبنان بحاجة إل��ى ك � ّل دع��م في
هذه الظروف اإلقليمية الصعبة»،
منوها ً بـ«دور طهران اإليجابي في
جمع اللبنانيين ،ال سيما الحوار

الجاري بين تيار المستقبل وحزب
الله» .كما شدّد على «ضرورة دعم
التوافق اللبناني النتخاب رئيس
للجمهورية ،لما في ذلك من أهمية
قصوى الستقرار البلد».
وأم����ل أن «ت��ش��ه��د المنطقة
ان��ف��راج��ات تنعكس إيجابا ً على
لبنان وسط مشاريع التسويات
السياسية اإلق��ل��ي��م��ي��ة» ،مرحبا ً
ب��ـ«ال��ت��واف��ق��ات ال��ت��ي ت��ج��ري بين

ال����دول ال��ك��ب��رى ،ال س��ي��م��ا منها
الواليات المتحدة األميركية ،ودول
إقليمية وفي مقدمها الجمهورية
اإلسالمية في إي���ران ،وكذلك مع
المملكة العربية السعودية إليجاد
ح��ل��ول سلمية ل�ل�أزم���ات ،س��واء
في الملف ال��ن��ووي أم في الملف
ال���س���وري ،وس����واه م��ن الملفات
ال��خ�لاف��ي��ة ول��م��واج��ه��ة اإلره���اب
أيضاً».

