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حمليات �سيا�سية

وا�شنطن ُتج ِّمع قواها
لمرحلة ما بعد النووي الإيراني
د .وفيق ابراهيم
ّ
تتحضر السياسات األميركية الكبرى لمرحلة ما بعد
مفاوضات «النووي اإليراني» ،فتتد ّبر أشكاالً مستجدة
ّ
الملف في حالتي
لحلفائها تالئم التعامل مع نتائج ه��ذا
الفشل أو النجاح.
وال ب�� ّد م��ن ال�ت��ذك�ي��ر ب ��أنّ ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة ال تبرم
اتفاقات إال بمواكبة مصالح قواها االقتصادية ،وهذا أمر
طبيعي في تطور أمبراطوريتها «المعولمة» ،أما الحلفاء
فهم بيادق في شطرنج المجابهات ،مع م��راع��اة شكلية
الهتماماتهم.
تتوالى في هذا الصدد ،ومنذ عدة أشهر ،جملة مؤشرات
تتضمن خطط البيت األب�ي��ض وب��دائ�ل��ه ،ومنها زي��ارات
أمير قطر تميم بن حمد إلى واشنطن والرياض وأنقرة،
وترفدها تصريحات الرئيس األميركي باراك أوباما التي
ع��اد فيها إل��ى نفحات ح��ول ض��رورة اإلط��اح��ة بالرئيس
السوري بشار األس��د ،معتبرا ً أنّ النظام السوري ليس
ج��زءا ً من ال�ح� ّل ،تصريحات ترمي إل��ى امتصاص توتر
الحلفاء في تركيا والسعودية و«إسرائيل».
أما المؤشر الفاقع فيتعلق باستقبال وفد من «اإلخوان
ال�م�س�ل�م�ي��ن» ف��ي واش �ن �ط��ن ،ف��ي وق ��ت ت �ض��ع ف �ي��ه مصر
«اإلخ��وان» على الئحة اإلرهاب وتطاردهم في ك ّل مكان،
وهناك أيضا ً غ��زل سعودي ـ تركي ينتظر أن يت ّوج في
القريب العاجل بزيارة الرئيس أردوغان إلى الرياض.
وإلرض ��اء «إس��رائ �ي��ل» ون��زع م �ق��دار م��ن غضبها على
سياسات أوباما ،جرى تزويدها بمقاتالت قاذفة من نوع
ف ـ  35أميركية ،ال نظير لها في العالم ،في وقت تمنع فيه
أميركا السالح البدائي عن العراق ومصر ولبنان.
تندرج هذه المؤشرات في إطار تهيئة حلف متناسق،
برعاية واشنطن ،يض ُّم السعودية ودول خليجية أخرى
وتركيا واألردن واإلخوان المسلمين ،يقوم على أساسين:
س�ي��اس��ي م �ع��اد للحلف ال��روس��ي ـ الصيني ـ اإلي��ران��ي،
وأي��دي��ول��وج��ي يستعمل اإلس�ل�ام ك��ال�ع��ادة م�ع�ت�م��دا ً على
«اإلخ��وان» وجبهة «النصرة» ،في إطار تشكيل عسكري
إرهابي جديد يكون بديالً من «القاعدة» و«داعش».
ولهذا الحلف مهمتان :ج��ذب مصر علنا ً و«إسرائيل»
حسب مقتضيات المراحل .وبالنسبة إلى مصر فإنّ في
اإلمكان استخدام المعونات الخارجية والقروض لتطويق
اهتماماتها ف��ي المغرب العربي وال�ش��رق األوس ��ط .أما
«إسرائيل» فهي تق ُّر بصعوبة دمجها ،في شكل علني ،في
حلف إسالمي الطابع ،إال إذا عثر «فقهاء» آل سعود على
إسنادات تبيح اللجوء إلى هذه المحظورات.
إنّ العقبة ال��وح�ي��دة دون إع�لان ه��ذا الحلف موجودة
في العالقات السيئة بين «اإلخ��وان» وك� ّل من السعودية
وم �ص��ر ،وه��ذا م��ا ي�ج��ري تذليله ف��ي ه��ذه المرحلة على
ق��اع��دة مجابهة «األك �ث��ر خ �ط��ورة» ،أي إي ��ران وروسيا،
وإرج� ��اء ال�م�س��ائ��ل األخ ��رى األق� � ّل خ �ط��ورة م��ع تخفيف
ج��رع��ات ال�ل�ج��وء إل��ى ال�م�ف�ه��وم اإلس�لام��ي «للشورى»،
التي تقوم عادة على استبعاد التوريث السياسي ،وهذه
مسألة حاسمة لدى آل سعود فهؤالء يص ّرون على سماع
بيانات علنية لـ«اإلخوان» تعلن والءهم لألنظمة السياسية
في القاهرة والرياض.
إنّ تقليص ه��ذه الخالفات ،من شأنه استيالد «حلف
ب �غ��داد ج��دي��د» ي �ت �ك��ون م��ن م �ص��ر وت��رك �ي��ا والسعودية
واألردن والخليج ،يتمتع بالقوى االقتصادية والسياسية
ـ الدينية ،وي��ؤدي دور ال�ه��راوة األميركية الساحقة في
وجه المعارضين.
ه��ذا جانب مما تحضره واشنطن ،لكن لديها جوانب
أخ��رى تهيئ لها ال �ظ��روف المناسبة لتحققها ف��ي حال
التوصل إل��ى اتفاق مع اإليرانيين ح��ول الملف النووي
ومع الروس حول أزمة أوكرانيا.
البداية مع هندرسون مسؤول برنامج الطاقة في معهد
تخصب أكثر  5في المئة
واشنطن الذي أعلن أنّ إيران ال
ِّ
وه��ي كميات ال تنتج قنابل ن��ووي��ة ،وص��درت تسريبات
ع��ن ج �ه��از االس �ت �خ �ب��ارات اإلس��رائ �ي �ل��ي «م��وس��اد» تؤيد
ه��ذا الكالم وه��ي تسريبات ليست بريئة في ه��ذا الوقت
ب��ال��ذات ،ويعزوها بعض المراقبين إل��ى حركة أميركية
سريعة لالقتصاص م��ن رئ�ي��س ال���وزراء «اإلسرائيلي»
بنيامين نتنياهو وتقييد حركته ،كما أنّ وك��ال��ة الطاقة
تخصب أكثر من الكمية
الدولية وافقت على أنّ طهران ال
ِّ
المذكورة.
إنّ زيارة نواب فرنسيين ينتمون إلى األحزاب الحاكمة
والمعارضة في البرلمان الفرنسي إلى دمشق ولقائهم
الرئيس بشار األسد ،ليست «نخوة عرب» ألنّ الحركات
السياسية في الغرب هادفة دائ�م�اً ،ال سيما أنّ سياسة
باريس تجاه سورية تقوم على إجماع داخلي يزعم أنّ
األسد لم يعد شرعياً .فكيف حصلت هذه الزيارة؟
أم��ا األك�ث��ر غ��راب��ة ،فهو الصمت األم�ي��رك��ي ع��ن تحرك
أنصار الله الحوثيين في اليمن والتغاضي عن سيطرتهم
على العاصمة صنعاء ،وقد انتظرت واشنطن حتى انتهاء
مفاوضات وزير خارجيتها مع نظيره اإليراني كي تنتقد
هيمنة الحوثيين على اليمن .أال يتنبه العرب إلى أنّ أميركا
ال تسيطر على المناطق إال م��ن خ�لال نصب مرتكزات
أزم� ��ات م�خ�ت�ل�ف��ة ،وم ��ا ت�ف�ع�ل��ه ف��ي ال �ش��رق األوس� ��ط هو
تأسيس لنزاعات مختلفة ،تستفيد منها وتترك لحلفائها
أوهام نصر من سراب؟
ال يعني ه��ذا ال�ك�لام أنّ المنطقة «س��ائ�ب��ة» كـ»كاوبوي
األم�ي��رك��ي» ر ّد الحلف اآلخ��ر بأضخم م �ن��اورات بحرية
يشهدها الشرق األوسط ،قامت بها إيران في الخليج وعبر
الحوثيين أيضا ً الذين يواصلون تحرير اليمن من الهيمنة
السعودية ،وف��ي أوكرانيا حيث نجح الرئيس الروسي
فالديمير بوتين في التأسيس التحاد كونفدرالي تعبّر
فيه األقليات الروسية عن استقالليتها الوطنية.
كما أرسل الحلف الروسي ـ اإليراني ـ السوري رسائل
بالغة الداللة عبر االختراقات الكبرى للجيش السوري
في الشمال والجنوب ،فيما يشبه المنازلة مع األدوار
التركية و«اإلسرائيلية» واألردنية في األزمة سورية التي
ال تزال مستمرة.
هناك إذا ً تحضيرات لمرحلة ما بعد مفاوضات النووي
اإلي��ران��ي ،ف��إذا ت� ّم االتفاق لن تتأخر واشنطن في إثارة
ال �خ�لاف��ات ب�ي��ن حلفائها ل�ت�م��ري��ره ب��أق � ّل ق��در ممكن من
االع �ت��راض��ات ،أم��ا ف��ي ح��ال��ة فشلها ف��إنّ البيت األبيض
ذاهب في اتجاه لملمة حلفائه وإعادة هندستهم في إطار
ح�ل��ف إس�لام��ي ـ ي �ه��ودي لمجابهة ال�ص�ع��ود ال��روس��ي ـ
اإليراني ـ الصيني ،مشابه لما فعلته واشنطن في الشرق
األوس� ��ط ف��ي س�ت�ي�ن��ات ال �ق��رن ال �ف��ائ��ت ف��ي وج��ه صعود
االتحاد السوفياتي.
البراكني إذا ً تستعر ،لك ّن المنتصر الفعلي لن يكون
إال أهل المنطقة أصحاب المصلحة الفعلية في التغيير.
واأليام ٌ
دول وشواهد...
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م�سير طويل« ...داع�ش» حجة الزمان
 د .حسام الدين خالصي
إنّ تسارع األحداث في المنطقة ودول الجوار يعطينا دالالت
مضي ك ّل فريق في خطته ،فريق عالمي أول تيار
واضحة على
ّ
صهيوني ج��ارف يض ّم اللوبي الصهيوني األميركي وممالك
الخليج وتركيا ،وفريق ثان هو عبارة عن تيار مقاوم يض ّم،
انطالقا ً من سورية المركز ،روسيا وإي��ران والصين والهند
وباكستان وبعض دول أوروب��ا المتفلتة من حلف األطلسي
وحركات مقاومة وتيارات سياسية ،والهدف مواجهة ما يخطط
للمنطقة والعالم من تقسيم وتفتيت.
توسعت في األيام القليلة الماضية ،عمليات الجيش السوري،
وما زالت مستمرة جنوبا ً تصديا ً لمخطط صهيوني مكشوف
يعتزم فرض منطقة عازلة قوامها «جبهة النصرة» اإلرهابية
التي ّ
يغض المجتمع الدولي النظر عن أفعالها.
نجح الجيش السوري في الجنوب في لجم هذا التوسع ،وفي
بنفس الوقت تقدّم شماالً في عملية الفتة ومفاجئة ،عبّرت عن
ق��درات متنامية لهذا الجيش رغ��م ك� ّل الصعوبات التي تواجه
سورية.
ً
ً
من هذه النقطة و منذ بدء تقدم الجيش شماال وجنوبا ،بدأ
التحول في ر ّد الفعل المتسارع.
بعد االتفاق األميركي ـ التركي لتدريب العصابات المعتدلة،
بتمويل خليجي ،عاد الدور التركي إلى الواجهة من خالل تدخل
القوات التركية لنقل قبر ج ّد مؤسس الدولة سليمان شاه ،في
عملية استعراضية سافرة ،والمستغرب أنّ «داعش» لم يحرك
ساكنا ً إزاء ضريح سليمان شاه طوال الفترة الماضية ،رغم أنه
دمر ونهب ك ّل األضرحة والمساجد والكنائس التي وصل إليها
في سورية .وم��ن المضحك ظهور رئيس االئتالف السوري

وترحم على روح الجندي
المعارض ال��ذي ب��ارك هذه العملية
َّ
التركي ال��ذي سقط خاللها ،متناسيا ً اآلالف من جنود بالده
ومواطنيها الذي استشهدوا على يد «داعش» المدعوم من تركيا!
والالفت أيضا ً تطور ال��دور المصري ،ففي ذك��رى الوحدة
بين مصر وسورية ،أط ّل الرئيس المصري في خطاب متناقض
طالب خالله بتدخل ق��وات درع ال�ج��زي��رة التي تعيث فسادا ً
في البحرين وتقمع ث��ورة شعب سلمية ،ق��وات درع الجزيرة
الموصوفة بدعمها لإلرهاب «المعتدل» في سورية ،وبتصدير
الفكر الوهّابي إلى دول العالم ،تلك القوات التي تض ّم عصابة
اإلخوان المسلمين.
من هنا يبرز التساؤل األكبر ،لماذا تقوم القيادة المصرية
بهذه اللعبة ،وهل تميل إلى توريط دعاة اإلرهاب وتستدعيهم
إلى قتاله في سيناء ،أم أنها تقوم باستجالب هذه القوى لتشكل
ج��دارا ً أمنيا ً لـ «إسرائيل» لتحمي به ح��دوده��ا؟ قادمات األيام
ستخبرنا بالتفاصيل ،علما ً بأنّ الطريق إلى دمشق عبر خطاب
الوحدة بات واضحا ً وال يحتاج إلى تكويعات سياسية فاضحة.
إنّ سياسة الزئبق المنفلت للواليات المتحدة األميركية،
المستفيد األكبر من تنامي ق��درات «داع��ش» ،ما زال��ت تمارس
الضغط على روسيا من خالل المشكلة األوكرانية لتبعد مدّها
في الشرق األوسط وتعقد تفاصيل الملف النووي اإليراني من
خالل اتفاق س ّري بين الواليات المتحدة األميركية و«إسرائيل»
بتسريب بعض تفاصيل هذا االتفاق ومن ث ّم استنكار التدخل
«اإلسرائيلي» في سير هذه المباحثات.
هذا ما فعلته إدارة باراك أوباما في تسريب خطة القضاء على
«داعش» في الموصل ،كمن يريد أن يقول أنا هنا وأنا هناك ،في
استفادة قصوى من خطط «داعش» المرسومة سابقا ً من قبل
وكالة االستخبارات «اإلسرائيلية» كمكتب خدمات لها.
إنّ التسليح المتنامي لدول الخليج من عتاد عسكري (طائرات

وصواريخ بالستية) ال يتناسب والموارد البشرية والكوادر
العسكرية لها ،ذلك أنّ قطر والسعودية الموصوفتين بوالئهما
ال�ت��ام للسياسات الصهيونية المعادية ل�لإس�لام والعروبة،
تشيران إلى الجهة التي يتم استنزاف مقدرات الممالك النفطية
لمحاربتها ،أال وه��ي دول ال�م�ق��اوم��ة ان �خ��راط �ا ً ف��ي مشروع
المواجهة السنية ـ الشيعية المفترض ،ولكن يظهر لنا تباعا ً أنّ
مقدّرات التسليح هذه ومع تطور األحداث ستقدم لقمة سائغة
لـ«داعش» وإخوانه لتستخدم في الحرب «اإللهية» القادمة وفق
النظرة التوراتية إلى المسألة.
«داع ��ش» حجة ال��زم��ان التي يجب أن ال تنتهي إال بتقسيم
موارد العالم بين الكبار ( ليبيا مثاالً ) ،أو بحرب عالمية تقوم على
أنقاضها دولة بني صهيون التي تتسلم األمور من «داعش» بعد
دحره« .داعش» حجة الزمان يظهر فجأة في ليبيا وفي الصومال
ويهدّد ويحدّد أهدافه« ،داع��ش» ال��ذي يوجه تهديداته ،حسب
الطلب ،إلى الدول التي تتخذه حجة للمشاركة في كعكة الموارد
االقتصادية الذهبية لدول المنطقة ،والذي تستخدمه «إسرائيل»
حجة لقيام الدولة اليهودية« ،داع��ش» يستخدم لتوريط دول
تنأى بنفسها عن هذا الصراع الدولي ،فيهدّدها ويقوم بعمليات
فيها لتحرج هي أمام شعوبها وتعلن عن دور لها في محاربته.
ي�م��ارس تنظيم «داع ��ش» اإلره��اب��ي أفظع ال�ج��رائ��م ف��ي ح ّق
سورية وشعبها وي��د ّم��ر حضارتها ،وتغمض العين الدولية
وتنام قريرة على وقع اإلبادة الجماعية التي يمارسها ،ويبقى
الحجة الدولية.
الجيش السوري وحده يقظا ً للقضاء على هذه
ّ
فإلى متى سيبقى الحلف الدولي المقاوم لإلرهاب يتحرك بهذه
اآللية ،وهل يدخر قواه لحرب أوسع؟
إلى ذلك الحين يجب أن ترفع القبعة للجيش السوري ولحركة
المقاومة الشعبية واإلسالمية على الصمود .ولكن إلى متى؟

فيما يجري التداول
بمعلومات عن وصول
الحوار القائم بين
فريقين سياسيّين
إلى طريق مسدود،
ال يزال المكلّفان
بهذا الحوار يؤكدان
االستمرار في
مه ّمتهما ،رغم أنهما
ال ينفيان الصعوبات
التي تعترض
عملهما ،خصوصا ً
أنّ الخالفات بين
الطرفين ال تقتصر
فقط على مواضيع
آنية ،وأ ّولها كيفية
إنهاء الشغور
الرئاسي ،إنما هي
تناقضات قديمة العهد
ومستمرة منذ أكثر
من ثالثين عاماً.

رئي�س «القومي» ي�ستقبل ال�سفير الإيراني وت�أكيد متانة العالقات الأخوية

توحد ّ
كل دول المنطقة ّ
ل�صد خطر الإرهاب
حردان وفتحعلي ي�ؤكدان �ضرورة ّ
ومواجهة الم�شروع ال�صهيوني الغربي الذي ي�ستهدف تفتيتها وتدميرها
استقبل رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد
ح���ردان ف��ي م��رك��ز «ال��ق��وم��ي» سفير
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في
لبنان السيد محمد فتحعلي ووفد من
السفارة.
حضر اللقاء ال��ى جانب ح��ردان
رئ��ي��س المكتب السياسي ال��وزي��ر
السابق علي قانصو ،عميد الخارجية
حسان صقر ،مدير الدائرة اإلعالمية
العميد معن حمية وعضو المجلس
األعلى قاسم صالح.
ج���رى خ�ل�ال ال��ل��ق��اء اس��ت��ع��راض
ل�ل�أوض���اع ال��ع��ام��ة ع��ل��ى صعيد
المنطقة واإلقليم والملفات الدولية،
وت��ح �دّي��ات اإلره����اب ال��ت��ي يشكلها
الكيان الصهيوني وق��وى اإلره��اب
والتطرف ،وش �دّد المجتمعون على
ضرورة أن تواجه ك ّل شعوب المنطقة
هذا اإلره��اب الذي يشكل خطرا ً على
مستقبل اإلنسانية.
وأك��د المجتمعون أنّ ك ّل األخطار
التي تتهدّد المنطقة تندرج في سياق

م��ش��روع تدميري صهيوني غربي
يستهدف تفتيت المنطقة وتدميرها ،ما
يحتم على دول المنطقة قاطبة التنبّه
إلى المخاطر ،والتعاون في ما بينها
لمواجهة األخطار.
كما أك��د المجتمعون على عمق
العالقة بين الحزب السوري القومي
االجتماعي والجمهورية اإلسالمية
اإليرانية.

فتحعلي

وبعد اللقاء صرح السفير اإليراني
ق��ائ�لاً :كانت فرصة طيبة جمعتنا
برئيس ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي النائب أسعد ح��ردان،
ومن المعروف أنّ هناك عالقات طيبة
ووثيقة وب��ن��اءة تجمع الجمهورية
اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة ب��ه��ذا الحزب
العريق .وهناك آثار إيجابية وطيبة
تبنى على ه��ذه ال��ع�لاق��ة األخ��وي��ة
الوثيقة.
وق��د كانت فرصة كي نتداول مع
معاليه ح��ول التطورات السياسية

الجارية ف��ي المنطقة ،ال سيما في
منطقة ال��ش��رق األوس����ط م��ن جهة
ومنطقة الخليج من جهة أخرى.
وقال :ال شك في أنّ منطقة الشرق
األوس�����ط ت��م�� ّر ح��ال��ي �ا ً ف���ي ظ���روف
حساسة وخطيرة للغاية ،وهناك
ظواهر مشؤومة ،كتنظيم «داع��ش»،
ظهرت على الساحة ،ونحن نعتقد في
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية انه ال
ب ّد لك ّل القوى الغيورة والحريصة على
مستقبل ومصير هذه المنطقة أن تتحد
وتعمل جنبا ً الى جنب وكتفا ً الى كتف
من أجل مواجهة هذه القوى التكفيرية
والمتطرفة.

إيران الى العراق وسورية ولبنان إلى
فلسطين التي تمثل الرمزية األولى في
االهتمامات األساسية.
وق���ال :نتمنى م��ن بعض ال��دول
العربية أن تقابل االنفتاح اإليجابي
اإلي��ران��ي ت��ج��اه المنطقة بمواقف
مماثلة ،ألنّ ال��واج��ب يقتضي منا
جميعا ً أن نقف مع فلسطين بوصفها
مسألة عادلة ومحقة ،حتى ال يستفيد
ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ف��ي خض ّم
المعارك الكبرى على أرض بالدنا
لتنفيذ مشروعه القاضي بتصفية

المسألة الفلسطينية.
أض��اف ح���ردان :إنّ فلسطين هي
األس��اس ،و«إسرائيل» واإلره��اب هما
وجهان لعملة واحدة ،لذلك نحن نث ّمن
موقف إيران العملي الى جانب قضايا
شعبنا على المستويات كافة.
وتابع حردان :نقدّر الحراك الواسع
الذي يقوم به سعادة السفير إلبراز دور
إيران المهت ّم باستقرار لبنان ودعمه
على ك ّل الصعد التنموية والخدماتية،
وك ّل ما يحقق مصلحة لبنان وأبنائه،
ونحن نريد من الحكومة اللبنانية،

ان تنفتح في هذا االتجاه ،وتتل ّقف
تصب
ال��م��ب��ادرات اإلي��ران��ي��ة ال��ت��ي
ّ
ف��ي مصلحة لبنان ،وتتجاوب مع
الموقف اإليراني المستع ّد دائما ً لتقديم
المساعدات بدون شروط الى لبنان،
وعلى اللبنانيين – على األق ّل  -واجب
التعاون بإيجابية تجاه هذا األمر.
وختم حردان قائالً :شكرنا لسعادة
السفير وللقيادة اإليرانية ك� ّل هذه
المواقف وأبدينا تقديرنا لها ألنها
تعكس م��ق��دار ال��ح��رص على ك � ّل ما
يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين.

حردان

من جهته ق��ال ح���ردان :أسعدتنا
زيارة سعادة السفير ،وقد أبدينا له
تقديرا ً كبيرا ً لدور إيران على الساحة
اللبنانية،وفيك ّلالمنطقة،وخصوصا ً
موقفها الواضح والجلي الى جانب ك ّل
قضايا المنطقة المحقة ،واعتبارها
قضية واح���دة ته ّمنا جميعاً ...من

لقاء حواري مع ال�سفير الرو�سي بدعوة من «القومي»
تنظم منفذية ال��ك��ورة في
ال���ح���زب ال����س����وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي ل��ق��ا ًء ح��واري��ا ً مع
سعادة سفير روسيا االتحادية

في لبنان ألكسندر زاسيبكين،
ح���ول ال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة
الروسية بعنوان« :تحديات
وآف��اق» .وذل��ك يوم غد السبت

ال��س��اع��ة ال��راب��ع��ة وال��ن��ص��ف
بعد الظهر في قاعة الجمعية
الخيرية العمرانية – أميون ـ
الكورة.

حردان مستقبالً السفير االيراني

(مخايل شريقي)

با�سيل اختتم زيارته الإكوادور بلقاء رئي�سها:
لمحاربة الإرهاب ع�سكري ًا و�أيديولوجي ًا
اختتم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل زيارته
اإلكوادور بلقاء رئيسها رافاييل كوريا في العاصمة كيتو.
وج��رى خ�لال اللقاء الحديث عن تعزيز التعاون في
القطاعات االقتصادية والتربوية والمالية ودور الجالية
اللبنانية في هذا اإلطار ،كما تطرق الجانبان إلى افتتاح
سفارة لبنانية في اإلك��وادور وتبادل السفراء ،باإلضافة
إلى موضوع اإلره��اب ،حيث أكد باسيل «أنّ لبنان يلعب
دورا ً كبيرا ً في المنطقة لمحاربة اإلرهاب من خالل كونه
نموذجا ً للتسامح» .وقال« :على ك ّل الدول أن تدرك وتعي

خطر اإلرهاب ،الذي في اإلمكان محاربته من خالل األعمال
العسكرية ،لكنّ الوسيلة األه��م هي من خالل محاربته
أيديولوجياً».
ووق��ع وزي��ر الخارجية اتفاقية تفاهم ح��ول التعاون
السياسي ،مع نظيره اإلك��وادوري ريكاردو باتينيو ،كما
التقى وزير القطاعات االستراتيجة رفاييل بوفيدا بوينا،
واستمع إلى عرض عن التطور االستراتيجي لقطاعات
البنى التحتية والنفط وال��غ��از والكهرباء واالت��ص��االت
واأللياف البصرية في اإلكوادور.

ن�شاطات
استقبل رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري الوزير السابق جوزف
ال��ه��اش��م وع���رض م��ع��ه األوض���اع
ال��ع��ام��ة .ث��م استقبل وف��د «تجمع
العلماء المسلمين» الذي وضعه في
أجواء التحرك الذي يقوم به التجمع
م��ن خ�لال الجولة على القيادات
الروحيةاإلسالميةاللبنانيةلدعوتها
إلى لقاء علمائي موسع ،يعلن موقفا ً
موحدا ً من الجماعات التكفيرية.
 التقى رئيس كتلة «المستقبل»
النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ،في
مكتبه في بلس ،سفيرة اليونان
كاترين ب��ورا ف��ي زي���ارة وداع��ي��ة.
وكانت الزيارة مناسبة الستعراض
األوض������اع ال��ع��ام��ة م���ن مختلف
الجوانب.
عرض المدير ال��ع��ام لألمن
ال��ع��ام ال��ل��واء عباس اب��راه��ي��م مع
سفيرة إسبانيا ميالغروس أشفاريا
هرناندو ،األوض��اع العامة وسبل
التنسيق بين األمن العام والسفارة
اإلسبانية.
ثم استقبل المدير العام لـ«أونروا»
ب��اإلن��اب��ة هيلي أوزي��ك��ي�لا ،وج��رى
البحث ف��ي تفعيل ال��ت��ع��اون بين
الوكالة واألمن العام اللبناني.

السنيورة وسفيرة اليونان
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