2

حمليات �سيا�سية

تركيا ما بين مو�سكو ووا�شنطن

السنة الثامنة  /السبت  13 /آب  / 2016العــدد 2152
Eighth year / Saturday / 13 August 2016 / Issue No. 2152

�صفقة �سالح �أميركية لـ «المملكة» هل ت�ؤدّي المطلوب؟

أسامة العرب*
في قمة باكو ،شدّد زعماء روسيا وإيران وأذربيجان على ضرورة
تعزيز التعاون بينهم لمواجهة التحديات المشتركة ،مشدّدين على
ضرورة توحيد جهودهم لمواجهة خطر تمدُّد اإلرهاب الدولي إلى
أراضيهم .حيث إنّ هذه القمة تتجاوز إط��ار القمم العادية لتشكل
إط ��ارا ً سياسيا ً للعمل المشترك ولحلحلة ك��اف��ة ملفات وقضايا
المنطقة العالقة .كما أنها تشكل أرضية لتعزيز العالقات بين طهران
وموسكو في ما يتعلق بتطورات ملف طهران ال�ن��ووي ومعالجة
األزمة السورية ومواجهة أشكال الحصارات االقتصادية كافة التي
يتوسلها الغرب للتضييق عليهما.
ّ
وإذا ك��ان��ت قمة ب��اك��و ت��أت��ي ضمن م�ح��ور م��واج�ه��ة السياسات
األم�ي��رك�ي��ة ف��ي المنطقة ،ف��إنّ ل�ق��اء ب�ط��رس�ب��ورغ ،ي��أت��ي على وقع
احتواء أردوغ��ان االنقالب التركي الفاشل في  15تموز ،ولبحث
إع��ادة العالقات الروسية ـ التركية في مختلف المجاالت مرحلة
بعد مرحلة ،ومناقشة الوضع في س��وري��ة ،وهنا تجدر اإلشارة
إلى أنّ خبراء من روسيا أشاروا إلى قيام أردوغان بإجراء مكالمة
هاتفية مع نظيره اإليراني حسن روحاني ،حيث ل ّوح أردوغان إلى
إمكانية تشكيل تحالف ثالثي يضم روسيا وطهران ،ما سيتطلّب،
حكماً ،تعديل الموقف التركي من سورية .كما سبق لوكالة «إيرنا»
اإليرانية أن نقلت عن أردوغ��ان في تلك المكالمة قوله« :إننا اليوم
عازمون ،أكثر من أي وقت مضى ،على أن نسير جنبا ً إلى جنب مع
إيران وروسيا ،لنساهم بالتعاون معهما في ح ّل القضايا الدولية،
كما أننا مص ِّممون على تكثيف الجهود الرامية إلى استعادة السالم
واالستقرار في المنطقة» .ولهذا ص ّرح الحقا ً نائب وزير الخارجية
اإليراني إبراهيم رحيم بور قبل يوم من اللقاء الروسي ـ التركي
في بطرسبورغ ،بأنّ المنطقة بحاجة إلى عالقات طيبة بين بالده
وروسيا وتركيا ،وطالب بتعاون جديد تحت صيغة تركيا ـ روسيا
ـ إي��ران ،مؤكدا ً أنّ بالده مستعدة للمضي في هذا االتجاه .ومن ثم
قام وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف بزيارة العاصمة
التركية أنقرة ،للقاء نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو ،ثم الرئيس
رجب طيب أردوغان.
وت��أت��ي ه��ذه ال�ت�ط��ورات كلها عقب محاولة االن�ق�لاب العسكري
الضخمة التي هزّت تركيا ،وهذا الحدث ال يمكن فصله أبدا ًعن الملفات
الخارجية والقضايا اإلقليمية الساخنة في المنطقة ،خصوصا ً بعدما
ظهر تباعد كبير في السياسات بين أنقرة وواشنطن إزاء قضايا
هامة عدّة ،أبرزها مسألة األكراد ودعم الواليات المتحدة والغرب
لمسألة إنشاء كيان كردي جنوب شرقي الحدود التركية ،تتواله،
إداريا ً وعسكرياً ،تنظيمات كردية منضوية تحت نهج حزب العمال
الكردستاني وفكره.
يبدو أنّ مفاعيل ما تقدم قد ت��ؤدي إل��ى انقالب ح��اد في معادلة
ال�س�ي��اس��ات ال�خ��ارج�ي��ة التركية وإل ��ى ت�غ�ي��رات ه��ام��ة على صعيد
العالقات مع دول كبرى مثل روسيا ،ودول إقليمية مثل طهران
وسورية والعراق ،خصوصا ً أنّ بعض تداعيات االنقالب الفاشل
ف��ي تركيا ب��دأت تط ّل برأسها على مسألة االنضمام إل��ى االتحاد
األوروب ��ي ،وعلى ملف الالجئين وال�ت�ع��اون األم�ن��ي ف��ي م��ا يتعلق
بمكافحة اإلره ��اب ،وقبل ك � ّل ه��ذا على حلف «ال�ن��ات��و» والعالقات
العسكرية التركية معه .وما أد ّل على ذلك سوى تصريحات رئيس
ال� ��وزراء ال�ت��رك��ي ب��ن علي ي�ل��دري��م ،ال��ذي ق��ال «إنّ أي دول��ة تأوي
اإلرهابي فتح الله غولن سوف تكون ع��دوا ً ألنقرة» ،وتصريحات
وزير العمل التركي سليمان صويلو الذي قال «إنّ الواليات المتحدة
كانت تقف وراء االنقالب الفاشل التي أدى إلى مقتل  265مواطنا ً
على األق��ل» .كذلك ،في مقابلة أجراها أردوغ��ان مع وكالة «تاس»
الروسية قبل زي��ارت��ه لبطرسبورغ ،رب��ط ه��ذا األخير ح� ّل األزمة
السورية وإمكانية إيجاد تسوية لها بالتعاون مع روسيا حصراً،
التوصل إلى ح ّل لألزمة السورية من دون
قائالً« :من المستحيل
ّ
مشاركة روسيا ،وسيكون بإمكاننا تسوية األزم��ة السورية فقط
بالتعاون مع روسيا» .فيما تجاهَل الحديث عن أي دور أميركي،
وهاجم االتحاد األوروب��ي ،قائالً «إنّ االتحاد األوروب��ي تخلّى عن
َ
وع��ود قطعها لتركيا ،وه��و يخدعنا منذ  53سنة ،وعليه أن يترك
سياسة الكيل بمكيالين».
ولكن هل ستتطور العالقات الروسية التركية إلى أبعد من ذلك؟ إذ
أعرب الرئيس الروسي فالديمير بوتين بعد اللقاء أنّ مقاربات بالده
من سبل التسوية في سورية لم تكن تتطابق دائما ً مع المقاربات
التركية في السابق ،لكنه شدّد على أنّ لموسكو وأنقرة هدفا ً مشتركا ً
في هذا السياق ،وهو تسوية األزمة السورية ،وقال« :انطالقا ً من
ه��ذا ال�م��وق��ف ال�م�ش�ت��رك سنبحث ع��ن ح�� ّل م�ش�ت��رك م �ق �ب��ول» .أما
أردوغان فقال« :إنّ العالقات التركية ـ الروسية ،ليست فقط عالقات
اقتصادية وتجارية ،فنحن نأمل أيضا ً بأن يجلب تطبيع العالقات
ال�س�لام واالس�ت�ق��رار إل��ى اإلق�ل�ي��م» ،موضحا ً أنّ الجانبين ،ورغم
اختالف وجهات نظرهما حيال األزم��ة السورية ،إلاّ أنهما متفقان
على إيجاد حلول لتلك األزمة.
ولكن يبدو واض�ح�ا ً أنّ بوتين ينتظر أن يقطف باالقتصاد ما
ينتظره من السياسة التركية ،لهذا فقد جرى االتفاق بينهما على رفع
حجم التبادل التجاري بين الدولتين إلى  100مليار دوالر ،وعلى
ضرورة العمل بمشروعين للطاقة ،هما محطة «أكويو الكهروذرية»،
وإعادة إحياء مشروع السيل التركي لمد خط الغاز تركستريم إلى
أوروبا والذي يفترض أن ينقل  31,5مليار متر مكعب سنويا ً إلى
تركيا عبر البحر األسود ،بعدما استعاضت روسيا عن تأسيس خط
بمشروع السيل التركي ألنه أق ّل تكلف ًة كونه يمر
السيل الجنوبي
ٍ
بتركيا بدالً من دول البلقان وسط أوروب��ا ،وذلك ردا ً على مواقف
االتحاد األوروبي الذي فرض شروطا ً تعجيزية على روسيا للتأثير
على موقفها من أزمة شرق أوكرانيا.
ويبدو واضحا ً أيضاً ،أنّ تركيا في مثل هذا الوضع تحاول أن
تدخل في تحالفات تكتيكية ،تهدف إلى حشد دعم من جانب الحلفاء
الذين يمكنهم أن يلعبوا دور التوازن في عالقاتها المتدهورة مع
أميركا واالتحاد األوروبي.
لهذا ،وإن كانت التصريحات التركية التي صدرت مؤخرا ً حيال
األزمة السورية لم تدل على أي تغيير جذري في المواقف المعلنة،
إال أنّ الصورة الجيوسياسية تتغيّر دوماً ،ال سيما أنّ تركيا تخشى
قيام كيان كردي مستقل في شمال شرق سورية وشمال العراق ،كما
أنّ من المتوقع أن تواجه مستقبالً مزيدا ً من األزمات الداخلية على
خلفية نزاعها مع المعارضة التركية وحزب العمال الكردستاني،
وهذا ما سيجعلها تقترب أكثر فأكثر من روسيا وإيران.
وبالتالي ،فإن كان أردوغان جادا ً باقتراحه حول تشكيل تحالف
مع روسيا وإيران ،فما عليه سوى أن يسعى إلى تحقيق االستقرار
في سورية ،وأن يوقف تمدّد اإلره��اب من ب�لاده إليها ،وأن يقطع
عالقته بـ «إسرائيل» ،وأن يخرج من حلف الناتو ،وأن ينض ّم بالمقابل
إلى دول «بريكس» أو«االت�ح��اد األوراس��ي» عبر البوابة الروسية،
توجه أردوغان سياسيا ً
وهو ما حدث في بداية العقد الماضي حينما ّ
ً
واقتصاديا ً إلى دول المنطقة ،وعلى رأسها سورية ،وهو أيضا ما
تغيّر عقب  2011إلى النقيض التام ،وهذا ما يدفع ثمنه غاليا ً اليوم.
سيحسم خيارات أردوغان
ولكن بالرغم من ك ّل ما تقدّم ،فإنّ ما
ُ
مستقبالً ،هو مدى تفاعل واشنطن وأوروبا مع محاوالت التطهير
التي يجريها أردوغ ��ان ف��ي ب�لاده ومسألة إق��ام��ة الكيان الكردي
المستقل المحتمل .وما أد ّل على ذل��ك ،سوى خطابه الناري الذي
أعقب عودته من بطرسبورغ« :على واشنطن أن تختار عاجالً أم
آجالً بين تركيا وبين جماعة فتح الله غولن».
* محا ٍم ،نائب رئيس
للمهجرين سابقا ً
الصندوق الوطني
َّ

خفايا
خفايا

 روزانا ر َّمال
توقفت المباحثات اليمنية – اليمنية في الكويت في
وقت كان من المفترض أن يُكشف عن المزيد من التقارب
بين المتحاورين الذين يمثلون طرفي النزاع على األرض
بعد سلسلة من الجلسات التي أرخت أجواء من التقارب
في بعض المحطات وبدا فيها اول الغيث اعتراف الوفد
اليمني الموالي للسعودية بأنّ الحوار مع «أنصار الله»
الحوثيين هو قدر ال مف ّر منه على خالف ما كان قد تق ّرر
في الحرب على التنظيم الذي شكل الهجوم عليه في تلك
اللحظة ازمة جديدة تضاف الى ازمات المنطقة ،خصوصا ً
تلك المتعلقة بالمحور اإليراني فيها في وقت كانت إيران
تحتفل بتوقيعها على االتفاق التاريخي مع الغرب وإغالق
المسار العسكري الذي بحثت فيه غرف ديبلوماسية في
عواصم أوروبية من أجل اخضاع إيران وإجبارها والتذ ّرع
بدعم حاجة «إسرائيل» إلى عملية كهذه لتقويض التقدم
اإلي��ران��ي ،فكان لتل أبيب اكثر من محاولة ضغط على
اإلدارة األميركية دون جدوى لتبقى رغبة أحادية الجانب
لم تتجرأ على ان تصبح واقعا ً في األجندة األميركية التي
توجهت نحو المزيد من التهدئة تجاه إيران وصوال ً نحو
التفاهم.
يلفت اندالع الحرب السعودية على اليمن عشية توقيع
االتفاق ويلفت معه إقدام الواليات المتحدة على انتهاج
ازدواجية مطلقة في تعاطيها مع ملفات الشرق االوسط
في تجربة لم تكن االولى من نوعها ،فواشنطن التي اتجهت
نحو التحاور مع إيران مع الدول الخمس الكبرى اتجهت
بالتوقيت نفسه لدعم حرب سعودية على اليمن من غير
المعروف اذا كانت مخرجا ً «أميركياً» للتغطية على االتفاق
مع طهران ام انه «طلب سعودي» للهدف عينه البتكار باب
اوسع من التهديد فبدت واشنطن غير مستعدة لتقديم اي

انتصار كامل يجعل من إيران نقطة تظافر القوة والقدرات
لمحور بأكمله يبدأ من روسيا حتى سورية فلبنان.
كانت فاتحة عهد سلمان كملك جديد يأتي بخطة وتص ّور
إلنهاء ميراث شقيقه الراحل ،الدخول فورا ً في حرب اليمن
موكالً نجله الشاب محمد الطامح لتزعم المنطقة بقوة
العسكر ،ترى في الحرب رسالة سعودية مدعومة من
حلفاء واشنطن في المنطقة تقول للبيت األبيض تمهّلوا في
تنازالتكم فال زلنا أقوياء.
تسيطر واشنطن بشكل كلي على مجريات الحرب
اليمنية وه��ي التي فتحت م��ن خاللها ن��اف��ذة التحدي
لروسيا من جديد ،فقرار تعويم روسيا وحلفائها في تلك
اللحظة او عشية توقيع االتفاق النووي اإليراني ،وهو
الحدث األضخم عملياً ،ليس واردا ً على اإلط�لاق .وهذه
السياسة تؤكد خلفية المسار السياسي في المؤسسة
األميركية الحاكمة المتمثلة بعدم السماح لتقديم «انتصار
كامل» ،ليبقى السؤال اليوم هل هذا ال يزال ممكناً؟ ومتى
تتوقف الحرب السعودية على اليمن بقرار أميركي ولماذا
استعرت نيرانها مجددا ً اذا كانت قد أفردت مساحة الفتة
من اإليجابية بنشاط المبعوث ال��دول��ي اسماعيل ولد
الشيخ في الكويت؟
ّ
ضخ في الحرب اليمنية كشف عن المزيد
زخم جديد
من التصعيد في حق المدنيين هناك ،لكنه لم يكن وحده،
فمن الجهة المقابلة استعرت الحرب في حلب بين الجيش
السوري وحلفائه والتنظيمات اإلرهابية حتى بلغت أوجها
ليلفت معها اسقاط طائرة من الجهة المقابلة بسالح تشير
المعلومات انه أميركي من مخازن سعودية في ادلب.
تحدثت واشنطن مجددا ً منذ ايام عن رغبتها بصفقة
بيع اسلحة للمملكة العربية السعودية ،فقالت وزارة
الدفاع األميركية إن وزارة الخارجية وافقت على بيع عتاد
عسكري بقيمة  1.15مليار دوالر للسعودية ،يشمل أكثر
من  130دبابة أبرامز و 20مد ّرعة ما يشير الى االستعمال

«البري» الالفت في تفاصيل الصفقة الخارجية من ضمن
التعاقد م��ع شركة « »general dynamicsبشكل
رئيسي انها تشمل  133دبابة أبرامز من طرازM1A1-
 ،»A2سيتم تعديلها وفقا ً الحتياجات السعودية ،إضافة
إلى  20دبابة أخرى ستحل محل دبابات «معطوبة» لدى
السعودية ،وهنا المقصود بطبيعة الحال اعترافا ً بخسائر
الرياض في اليمن من جهة وإرسال ما يفيد عن استعداد
أميركي إلعادة تزخيم المعركة فقد وصفت وكالة التعاون
ــــ األمني الدفاعي األميركية التي تشرف على مبيعات
األسلحة للخارج ،الصفقة انها مساهمة في تعزيز األمن
القومي للواليات المتحدة من خالل «تحسين أمن شريك
إقليمي».
أسهبت واشنطن في إبراز هواجس الرياض من توقيع
االتفاق األميركي مع طهران وتعزيز حضوره؛ وكان ألوباما
في ما قاله لمجلة «اتالنتيك» في «عقيدة اوباما» ما يكفي
بهذا االط��ار حتى بات العدوان على اليمن مباحا ً لجهة
تفسير منطق عدم السماح إليران بالهيمنة على الخليج
أصبح السؤال عن تجاهل ال��والي��ات المتحدة لمصالح
السعودية سؤاال ً يوميا ً ليتبيّن انها لم تكن مستعدة لتقديم
تنازل كامل إليران وأنها أدارت دفة حرب اليمن بشكلها
المباشر وأعادت التصعيد الى حلب واليمن مجدداً.
خيارات تصعيد مفترض أن ال تقودها والية اوباما التي
تحط رحالها ،لكنها تؤشر بتزامنها الى ظرفية تصعيد
يتراءى بعده حل أوضح ،واذا كانت هيالري كلينتون هي
امتداد لوالية الحزب الديمقراطي فإنّ هذا يعني إمكانية
إطالة عمر الحرب بالنسبة لكلينتون التي تعد السعوديين
بدعم غير مسبوق ،لكن المفارقة انّ حلفاء واشنطن غير
قادرين على تطويل عمر األزمات بانعكاس التقدم الروسي
بالمنطقة والجيش السوري على ارض سورية والحوثيين
على ال��ح��دود السعودية اليمنية ،مهما قدمت اإلدارة
األميركية الجديدة من وعود وعهود او صفقات.

رأى قطب سياسي
مخضرم أنّ تيار
المستقبل ال يملك
الوعي السياسي الكافي
والرؤية المستقبلية
الواضحة ،ألنه لو كان
كذلك الختار الذهاب
إلى قانون انتخابات
أي
نسبي من دون ّ
لبس ،ألنّ هذا القانون
الذي يقلّص حجمه
اليوم إلى ح ّد ما،
ويجعل هذا الحجم
طبيعيا ً بال تو ّرم ،يحول
دون تحجيمه أو شطبه
من المعادلة السياسية
غداً ،كما شطبت أحزاب
وتيارات وعائالت
وشخصيات هامة
من الحياة السياسية
اللبنانية سابقا ً بسبب
القانون األكثري.

�أكد �أمام وفد من منفذية المتن الجنوبي �أنّ ما ي ِّ
ُ�سطره القوميون من بطوالت على �أر�ض ال�شام ترجمة لخيار الحزب ال�صراعي والمقاوم

حردان :لتزخيم الفعل المقاوم بمواجهة الإرهاب ال�صهيوني و�أذرعه و�أدواته
ّ
والت�صدي لم�شاريع التفتيت والتق�سيم والهيمنة اال�ستعمارية

ومتسلما الدرع

حردان مستقبال وفد منفذية المتن الجنوبي

يتحرر
لبنان الذي انت�صر على العدو ال�صهيوني ي�ستحق �أن
ّ
يولد الأزمات والحروب
من �أ�سر نظامه الطائفي الذي ّ
ويعيق تقدمه وتطوره وازدهاره
استقبل عضو المجلس األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد ح��ردان ،وف��دا ً من منفذية المتن الجنوبي وتسلّم منه درعا ً
تقديرية .وض ّم الوفد ،إلى المنفذ العام عاطف بزي وأعضاء هيئة المنفذية،
عددا ً من أعضاء المجلس القومي والمسؤولين.
وش �دّد ح��ردان أم��ام الوفد على أولوية تزخيم الفعل المقاوم لمواجهة
اإلرهاب الصهيوني وأذرعه وأدواته ،والتصدّي لمشاريع التفتيت والتقسيم
والهيمنة االستعمارية.
حصن،
ورأى أنّ النضال السياسي ال يبلغ هدف اإلصالح وبناء المجتمع ال ُم َّ
ما لم يكن مرتكزا ً إلى بنية منظمة وقوية ،لها قضية كبرى ،وتحمل مشروعا ً
إنقاذيا ً لخالص األمة .وما يميّز حزبنا ،أنه حركة صراعية مقاومة ،المنخرطون
فيها يجسدون حقيقة االنتماء إلى قضية تساوي وجودهم ،وهذه الحركة
المقاومة قدمت آالف الشهداء دفاعا ً عن حقنا وأرضنا وشعبنا ووحدة بالدنا،
وباألمس ارتقى الرفيق يوسف الياسين شهيدا ً في ريف الالذقية فتحية له،
وتحية لك ّل شهداء الحزب ،وجرحاه وأبطاله األشداء ،وتحية إلى ك ّل شهداء
األمة الذين قاوموا العدوان واإلرهاب.

االنخراط في حركة ال�صراع هو الطريق لبناء مجتمع
ح�صن ولتحقيق الإ�صالح ال�شامل وا�ستعادة حقنا
موحد ُ
ّ
وم َّ
القومي وتثبيت �سيادة �أمتنا على نف�سها

وقال حردان إنّ بناء مجتمع موحد ومحصن ،وتحقيق اإلصالح الشامل،
واستعادة حقنا القومي وتثبيت سيادة أمتنا على نفسها ،هي أهداف نبيلة،
وطريق تحقيقها هو االنخراط بقوة في حركة الصراع .ألنّ الويل الذي يتربّص
بأمتنا ،ال ينحصر بالخطر اإلرهابي الصهيوني ،فهذا الخطر له نظراء إقليميون
وحلفاء دوليون وصار له أذرع وأدوات وعمالء ،ونحن معنيون بالتصدي لك ّل
هذه األخطار ،انطالقا ً من مواقع المواجهة األمامية وميادينها ،حيث للدماء
الزكية التي تسيل ،والتضحيات الجسام التي تبذل ،ثمار نصر وعز وكرامة
وإباء.
وأشار حردان إلى أنّ ما ي ِّ
ُسطره القوميون االجتماعيون من بطوالت على
أرض الشام ،جنبا ً إلى جنب مع الجيش السوري وقوى المقاومة ،في مواجهة
اإلرهاب ،هو ترجمة لخيار الحزب الصراعي وتجسيد للنهج المقاوم ،تماما ً
كما كان دور القوميين االجتماعيين منذ معارك فلسطين عام  1936بمواجهة
المنظمات اإلرهابية اليهودية م��رورا ً بالتصدي للعدو الصهيوني وإطالق
عمليات التحرير دفاعا ً عن لبنان وعن وحدة لبنان.
وأضاف :من موقع االعتزاز بالدور الذي نؤديه بمواجهة أعدائنا وإرهابهم،

نطلق الدعوات والمبادرات لتحصين مجتمعنا ولتحقيق اإلصالح ولترقية
الحياة السياسية .ونحن نرى أنّ لبنان الذي استطاع أن يحقق االنتصار على
العدو الصهيوني ويقيم معادلة الردع في مواجهة هذا العدو ،باالرتكاز على
ثالثية الجيش والشعب والمقاومة ،يستحق أن يتح ّرر من أسر نظامه الطائفي،
الذي ي ّولد األزمات والحروب ،ويعيق تقدم لبنان وتطوره وازدهاره.
وإذ شدّد على ض��رورة إنهاء الفراغ في المؤسسات وتفعيلها وانتخاب
رئيس للجمهورية ،لفت ح��ردان إل��ى أنّ المسار اإلصالحي يبدأ بقانون
انتخابات نيابية على أساس الدائرة الواحدة والنسبية ومن خارج القيد
الطائفي ،وتنفيذ مندرجات اتفاق الطائف اإلصالحية ،وه��ذا المسار بات
ضرورة وطنية ملحة.
وختم حردان ،مؤكدا ً أنّ البوصلة القومية ،لم ولن تتبدل وجهتها ،فك ّل ما
تعانيه بالدنا في لبنان والشام والعراق من ويل وإرهاب ومشاريع تقسيم
وتفتيت وأطماع استعمارية ،يندرج في سياق المخطط الصهيوني اإلرهابي
لتصفية المسألة الفلسطينية .لذلك ستبقى فلسطين بوصلة نضالنا
ومقاومتنا.

بري يتابع الو�ضع جنوب ًا
مع القائد الجديد لـ«يونيفيل»

با�سيل يبحث تح�ضيرات زيارة وزير الخارجية الم�صري
ويلتقي �سفيري �أميركا والنم�سا

استقبل رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب
نبيه بري ،في عين التينة ،قائد قوات
«يونيفيل» في الجنوب الجنرال مايكل
بيري ،وعرض معه األوضاع في لبنان
وفي الجنوب خصوصاً ،ودور القوات
الدولية.
وقدم بيري لرئيس المجلس النيابي
شرحا ً عن الوضع على ط��ول الخط
األزرق وع��ن التزام اليونيفيل تجاه
سكان جنوب لبنان ،بذل الجهود ،إلى
جانب القوات المسلحة اللبنانية ،من
أجل الحفاظ على األمن واالستقرار في
المنطقة في إط��ار ق��رار مجلس األمن
.)2006( 1701
وقال بعد اللقاء« :تشجعت للغاية
بالترحيب الحار وكلمات الدعم القوية
التي سمعتها اليوم من رئيس مجلس
النواب .وأكدت له عزم يونيفيل على
مواصلة العمل مع السلطات المحلية
وم��ع ك � ّل ال���وزارات المعنية من أجل
تسهيل عملية بسط سلطة الدولة في
منطقة عمليات يونيفيل».
وأض���اف« :قلت للرئيس ب��ري إنّ
إحدى أولوياتي األساسية هي أن نمد
يدنا لسكان الجنوب ،إذ نضع سالمتهم
في قلب عملياتنا .إنّ الحفاظ على
االستقرار من خالل عمليات يونيفيل
المتواصلة على األرض مهم للغاية،
لكنّ هذا الهدف ال يمكن أن يتحقق إال

ع�����رض وزي�������ر ال���خ���ارج���ي���ة
والمغتربين جبران باسيل ،في
مكتبه في قصر بسترس ،مع السفير
المصري الدكتور محمد بدر الدين
زايد التحضيرات للزيارة المرتقبة
لوزير الخارجية المصري سامح
شكري للبنان الثلثاء المقبل.
بعد اللقاء ،ق��ال زاي��د« :بحثت
م��ع ال��وزي��ر باسيل ف��ي ترتيبات
زي����ارة وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة سامح
شكري للبنان في األسبوع المقبل،
والتي تأتي في توقيت مهم للغاية
إقليميا ً ولبنانياً .إنّ مصر حريصة
على تقديم ك ّل الدعم إلى لبنان في
المرحلة الراهنة ،ونحن جميعا ً
ن��درك التحديات التي تمر فيها
المنطقة ودق��ة الموقف اإلقليمي.
م��ن هنا ج��اء ال��ح��رص المصري
على التفاعل المصري ـ اللبناني
اآلن .إنّ ال��زي��ارة ستؤكد معاني
عدة وتوجهات محدّدة أهمها طبعا ً
ض���رورة إن��ه��اء ال��ف��راغ الرئاسي
وتأكيد العالقات الخاصة التي
تربط مصر بكل مكونات لبنان،
ومصر حريصة على هذه العالقات
االستراتيجية والفريدة».
وعما إذا كان شكري يحمل أي
م��ب��ادرة ج��دي��دة للبنان ،أج��اب:
«إنّ الزيارة ستحمل أفكارا ً جديدة

بري مجتمعا ً إلى بيري في عين التينة
بالعمل مع الناس في جنوب لبنان
الذين استقبلوا واستضافوا جنود
حفظ السالم بالترحاب .ولقد أكدت
للرئيس بري التزامي الشديد المه ّمات
الموكلة إلينا بموجب القرار .1701
وإنّ اإلنجازات التي شهدناها وعملنا
من أج��ل تحقيقها بالتعاون الوثيق
مع القوات المسلحة اللبنانية خالل
األعوام العشرة األخيرة ،علينا الحفاظ
عليها وحمايتها وتقويتها».
يُذكر أنّ هذا اللقاء هو األول للواء
بيري مع رئيس المجلس النيابي منذ
توليه قيادة يونيفيل في  19تموز.

وكان بري استقبل وفدا ً من مجلس
عشائر ومكونات البصرة العراقية يضم
ممثلين لمختلف الطوائف والمذاهب
اإلسالمية والمسيحية ،وكانت جولة
أف���ق ح���ول ال��ت��ط��ورات ف��ي المنطقة
والوضع في العراق .كما استقبل اتحاد
بلديات إقليم التفاح برئاسة رئيسه
ب�لال ش��ح��ادة ال���ذي ع��رض أوض��اع
المنطقة ومشاريع إنمائية.
ومن زوار عين التينة :النائب أحمد
فتفت ،النائب السابق فيصل ال��داود،
وقاضي التحقيق العسكري رياض أبو
غيدا.

باسيل مستقبالً زايد
في ما يتعلق بطريقة التفاعل مع
الشأن اللبناني ،وستكون بداية أو
تحريكا ً للموقف».
وحول إمكانية أن تساعد مصر
في انتخاب رئيس ،قال« :إنّ مصر
أبدت هذه الرغبة واالستعداد مرات
عدة .وهدف الزيارة التحضير لهذا
ال��وض��ع وه��ذا التطور ال��ض��روري
للبنان اآلن ،ال��ذي هو في حاجة
اليوم إلى رئيس أكثر من أي مرحلة
سابقة ،والمشهد اإلقليمي أثبت
أنه ال يمكن االنتظار أكثر من هذا
الوقت ،وبالتالي نحن سنبدأ هذه

(داالتي ونهرا)
العملية ونأمل في أن تسفر عن
النتيجة المطلوبة».
ثم التقى الوزير باسيل السفيرة
ال��م��ع��ي��ن��ة ل���ل���والي���ات ال��م��ت��ح��دة
األم��ي��رك��ي��ة إل��ي��زاب��ي��ت ري��ت��ش��ارد
وع��رض معها العالقات الثنائية
ومساعدات بالدها للجيش ،إضافة
إلى مؤتمر النازحين الذي سيعقد
في األمم المتحدة في نيوريوك في
 19أيلول المقبل.
والتقى أيضا ً السفير ال ُمعيّن
للنمسا م��اري��ن ورب���ا ف��ي زي���ارة
بروتوكولية.

