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حمليات �سيا�سية

ال�سعودية تدعو �إيران...
من الذي تغ ّير؟

ّ
ال�سعودي
عجز «الم�ستقبل» عن ت�سويق جعجع يدفعه �إلى تقطيع الوقت في انتظار الموقف
 حسن سالمه

} فيصل عبد الساتر
ّ
المطلع على العالقات السعودية  -اإليرانية ي��درك أنّ
التعنّت السعودي لم ي��أتِ من ف��راغ ،وإنما هذا ر ّد متأخر
على السياسات كافة التي كانت تتبعها المملكة السعودية
تجاه إيران منذ انتصار الثورة اإلسالمية في عام 1979
وتبنّيها ودعمها حربا ً فرضت على إي��ران من قبل نظام
ص��دام حسين لسنوات ث�م��انٍ  ،وال�س�ع��ودي ك��ان أح��د أه ّم
الداعمين لهذه الحرب.
م � ّرت العالقات السعودية  -اإليرانية منذ تلك الفترة
بفترات كانت تتراوح بين محاولة لرأب الصدع ومحاولة
الس �ت �ع��ادة ال �ع�لاق��ات إل��ى أن ت�ك��ون ع�لاق��ات ش�ب��ه جيدة،
وصوالً إلى أن تكون العالقات جيدة في فترة من الفترات،
لكنها فشلت في الفترة األخيرة بعد وصول الرئيس أحمدي
نجاد ،ألنّ السياسة السعودية كانت دوما ً سياسة سلبية
حيال ك ّل ما كانت تقوم به إيران في المنطقة.
ك��ان��ت ال�س�ع��ودي��ة ت��رف��ع دوم� �ا ً ش �ع��ارا ً أنّ إي ��ران تشكل
سياسة ع��دوان�ي��ة ح�ي��ال دول الخليج ومنها السعودية،
وإص��رار السعودية على ذلك إلث��ارة حماسة بعض الدول
الخليجية األخرى واستجابة للشروط األميركية التي كانت
تطلب م��ن السعودية رف��ع مستوى التوتير ف��ي الخطاب
السياسي حيال اإليرانيين.
بعد جولة طويلة من المواجهات خاضتها السعودية ض ّد
إي��ران في أكثر من منطقة ،أدرك��ت السعودية أنها لم تعد
المضي قدما ً في سياسة المواجهة المفتوحة
ق��ادرة على
ّ
م��ع اإلي��ران�ي�ي��ن ،ألنّ اإلي��ران�ي�ي��ن يتبعون سياسة النفس
الطويل ويحصدون النقاط الرابحة في أكثر من مكان.
لو استعرضنا ساحات المواجهة بين البلدين على أكثر
من صعيد لرأينا أنّ السعودية أصيبت بالصدمة نتيجة
�أي أف��ق ،إن�م��ا ك��ان��ت ذات أفق
سياستها ال�ت��ي ل��م تتسم ب� ّ
ضيّق في نظرتها إلى العالقة مع اإليرانيين ،وكانت تظ ّن
أنّ العالقة بين اإليرانيين واألميركيين والحلف الغربي قد
تصل الى حائط مسدود ،وبالتالي يمكن أن تت ّوج بضربة
عسكرية أو بالمواجهة المفتوحة على خلفية الملف النووي
اإليراني والكثير من الملفات األخ��رى مثل دعم المقاومة
في لبنان وفلسطين ،إلى أن جاء ما ُيس ّمى بمشهد «الربيع
ال�ع��رب��ي» وال��ذي رب�م��ا أض��اف الكثير م��ن التعقيدات على
أجواء العالقات بين البلدين.
ث�م��ة ت��س��اؤالت ع��دي��دة ت �ط��رح ن�ف�س�ه��ا :ل �م��اذا اختارت
السعودية أن ت�ك��ون م��ع بعض م��ا ُيس ّمى «ال �ث��ورات» في
مكان ،وانقلبت على «ثورات» عربية في مكان آخر؟ ولماذا
كانت ترفع سيف الدفاع عن الديمقراطية في مكان ،وتكون
ضدّها في مكان آخر؟ ولماذا لم تعمل على نشر ما تس ّميه
ديموقراطية الشعوب وتبدأ بنفسها أوالً؟
ال شك في أنّ الساحة العراقية كانت المختبر األساسي
ل �ل �ع�لاق��ات ال �س �ع��ودي��ة – اإلي��ران��ي��ة ،ف�م�ن��ذ س �ق��وط نظام
ص��دام حسين ك��ان��ت ال�س�ع��ودي��ة ت��دف��ع بجميع المقاتلين
ٍ
جنسيات متعدّدة كاألفغان العرب وغيرهم من روافد
من
«تنظيم ال �ق��اع��دة» ،إل��ى رف��ع السيف الطائفي ف��ي العراق
ف��ي وج��ه السلطة ال�ج��دي��دة والعملية السياسية بر ّمتها
طيلة عشر س�ن��وات ،وال ت��زال تقوم بهذا ال ��دور ،وتعتبر
أنّ السلطة موالية إليران ،وكانت التصريحات السعودية
ت��رد على ل�س��ان أك�ث��ر م��ن م�س��ؤول رس�م��ي وغ�ي��ر رسمي
وفي الصحافة السعودية المنتشرة في العالم العربي بأنّ
العراق ذهب إلى حضن اإليرانيين ،وبالتالي كانوا يتباكون
على عاصمة ه ��ارون ال��رش�ي��د وح��اول��وا تغيير المعادلة
م��ن س��وري��ة والتعويض ع��ن خسارتهم للعراق «عاصمة
الرشيد» بالفوز بـ«عاصمة معاوية».
ه ��ذا اإلي��غ��ال ف��ي ال�م�ن�ط��ق ال �ت��اري �خ��ي ال ��ذي ال ي�ث�ي��ر إالّ
الحساسيات بين المجتمعات العربية واإلسالمية ،ربما
ذهبت إليه السعودية محاولة بذلك رفع المنسوب الشعبي
لدى العديد من الدول واألنظمة العربية على خلفية العداء
للمشروع اآلخ��ر ال��ذي تتهمه بأنه م�ش��روع ينطوي على
مذهبية ف��اض�ح��ة أو ع�ل��ى ق��وم�ي��ة ف��ارس�ي��ة م�ق��اب��ل قومية
عربية ،وفي كال المنطقين كانت تجافي الحقائق والمنطق
التاريخي وطبيعة العالقات التي كانت تنادي بها إيران
منذ انتصارها عام  1979والتي كانت تحاول م ّد الجسور
مع سائر العواصم العربية واإلسالمية ،وق��د يئست من
االتصاالت المتك ّررة والرسائل اإليجابية في اتجاه مصر
طوال عهد حسني مبارك ،وصوالً إلى عهد الرئيس المخلوع
محمد مرسي ،وصوالً إلى الفترة الحالية ،وتجنّبت الكثير
من الممارسات السعودية التحريضية ضدّها.
اآلن نشهد إش� ��ارات ج��دي��دة ف��ي ال�س�ي��اس��ة السعودية
حيال اإليرانيين ،خاصة أنّ أهمية هذه اإلشارات تأتي مما
ُيس ّمى صقور السياسة المتشدّدة في السعودية ،فعندما
تأتي دعوة لوزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف
من نظيره السعودي سعود الفيصل لزيارة السعودية ،ما
يعني وجود أكثر من إشارة إيجابية.
المتابعون والمراقبون للواقع العربي المأزوم ال ب ّد في
أن يرحبوا بهذا التعاون إذا ك��ان مبنيا ً على قاعدة صدق
النوايا واإلرادات ف��ي رأب ال�ص��دع وفتح صفحة جديدة
ت�ك��ون لمصلحة الشعوب وال ��دول العربية واإلسالمية،
وليس على قاعدة محاولة تحريض إضافية أو مقايضة
بالملفات من ساحة إلى ساحة مثلما يتوهّم البعض.
لمعرفة من تغيّر ،إيران أم السعودية ،يجب أن نستعرض
نقاط الربح والخسارة لك ّل من البلدين:
السعودية ُمنيت بخسائر متعددة في أكثر من منطقة
عربية ،ليس في اليمن والعراق وسورية ولبنان فحسب،
إنما في الكثير من الساحات األخرى.
وفيما ال ت��زال السعودية تتع ّرض ل�خ�س��ارات معنوية
وسياسية كبيرة ،تتابع إي��ران تقدمها في جميع الملفات
التي تحملها ،ب��دءا ً بالملف ال�ن��ووي ال��ذي قد يحمل اليوم
أو غ��دا ً الكثير من االنفراجات بمعزل عن النتائج النهائية
المرجوة من هذا االتفاق ،لكن على األ ّق��ل ال يستطيع أحد
في هذا العالم أن يرغم اإليرانيين على التراجع عن حقهم
في تخصيب اليورانيوم أو امتالكه ،بل استطاعوا الثبات
في مواقفهم السياسية ،ال سيما في دعم سورية والرئيس
ال�س��وري ،وكانوا كذلك أه � ّم الداعمين للعملية السياسية
في العراق ،وها هو الرئيس نورالمالكي يفوز بمقاعد في
البرلمان أكثر مما حصل عليه في ال��دورة السابقة ،رغم
أنّ السعودية كانت تخوض حملة عنيفة عليه في الداخل
العراقي.
في لبنان أيضا ً تراجعت السعودية من دولة كانت مق ّررة
ع�ل��ى ال�س��اح��ة اللبنانية وت�ح�ظ��ى ب��اح �ت��رام جميع الفئات
اللبنانية ،إلى دولة باتت تملك دورا ً تعطيليا ً فحسب.
اذاً ،في عملية حصاد موضوعي للنقاط كافة نرى أنّ هذه
اإلشارة اإليجابية من السعودية إنما هي إشارات تعبّرعن
تغيير في السياسة السعودية ستظهر بشكلٍ أوض��ح في
القريب العاجل.

مع استمرار المراوحة في انتخابات رئاسة الجمهورية،
يبقى ال�س��ؤال :هل ثمة إمكان النتخاب رئيس جديد ضمن
المهلة الدستورية ،بل في أقرب وقت ممكن بعد  25أيار؟ وما
هي المعطيات الخارجية التي قد تساعد في إنضاج الطبخة
الداخلية لالتفاق على رئيس توافقي؟
واضح ،بحسب مصادر نيابية متابعة لحركة االتصاالت
الداخلية ،أن إمكان انتخاب رئيس في األيام العشرة األخيرة
من والية الرئيس ميشال سليمان شبه مستحيل ،طالما أن
ق��وى « 14آذار» ال ت��زال تص ّر على السير بترشيح رئيس
«القوات اللبنانية» سمير جعجع ،وهي تدفع بذلك عن سابق
تص ّور وتصميم إلى إحالل الفراغ في موقع الرئاسة .وتقول
ال�م�ص��ادر إن م��ا تعلنه أط ��راف ه��ذا ال�ف��ري��ق ح��ول الحرص
على إج��راء االنتخابات ضمن المحلة الدستورية وتفادي
الفراغ هو كالم لالستهالك السياسي ،طالما أن «المستقبل»
وحلفاءه يضربون بعرض الحائط ليس التوازنات الداخلية
داخل المجلس النيابي وخارجه فحسب ،بل السعي أيضا ً إلى
إيصال شخصية استفزازية إلى موقع الرئاسة ،خالفا ً لما
يحصل من تفاهمات إقليمية دولية وإن تكن هذه التفاهمات
ل��م تنضج كفاية وتحتاج إل��ى بعض ال��وق��ت حتى تبيان ما
ستبلغه ال�م�ف��اوض��ات األميركية ـ الغربية م��ع إي ��ران حول
ملفها النووي ،وانتظار ما ستبلغه إليه العالقات السعودية
ـ اإلي��ران�ي��ة بعدما فتحت ك��وة كبيرة ف��ي ه��ذه ال�ع�لاق��ات من
خالل إعالن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل عن
توجيهه دعوة إلى نظيره اإليراني محمد جواد ظريف لزيارة
ال��ري��اض ،ف��ردت طهران بكثير من اإليجابية على الدعوة،

وإن أعلنت خارجيتها أنها لم تتلق حتى اآلن دعوة خطية من
الوزير سعود الفيصل.
ل ��ذا ف ��إن ال��س��ؤال األس ��اس ��ي :ه��ل ستنضج المعطيات
الخارجية في األشهر القليلة المقبلة على نحو يدفع األطراف
الداخلية إل��ى اختيار شخصية مقبولة م��ن أكثرية القوى
السياسية؟
تتحدث مصادر دبلوماسية عن حراك غير ظاهر لبعض
السفراء الغربيين ح��ول االستحقاق الرئاسي ،خاصة من
جانب السفير األميركي ف��ي ب�ي��روت ديفيد ه��ل ،وق��ال��ت إن
األخير يضغط النعقاد جلسة نيابية من دون حصول توافق
مسبق على الرئيس الجديد بغية انتخاب رئيس يتماهى مع
السياسة األميركية ،وتشير المصادر إلى أن األميركي غير
متحمس ل��وص��ول العماد ميشال ع��ون إل��ى س��دة الرئاسة،
وإن يكن هناك في اإلدارة األميركية َْم��ن ال يمانع ذل��ك .كما
أوضحت أن السعودية لم تبد حتى اآلن موقفا ً من شأنه أن
يدفع حليفه «تيار المستقبل» إل��ى السير في دع��م ترشيح
العماد عون ،رغم دعوة السفير السعودي في لبنان األطراف
الداخلية إلى االتفاق على رئيس توفيقي.
الحظت المصادر أن استمرار حركة االتصاالت الخارجية
والداخلية على ما هي عليه اليوم ،ستوصل حكما ً إلى الفراغ
في رئاسة الجمهورية ،لكنها ترى أن الفراغ لن يستمر أكثر
م��ن أرب �ع��ة أو خمسة أش �ه��ر ،موضحة أن ن�ض��وج انتخاب
الرئيس ينتظر حصول تفاهمات إقليمية ـ دولية حول أكثر
من ملف ،واعتبارا ً من نهاية حزيران المقبل يبدأ العد الفعلي
النتخاب الرئيس الجديد ،إذ من المرجح أن يتم التوقيع على
االتفاق النووي اإليراني بين إيران والدول الخمس الكبرى،
وتكون تبلورت المعطيات في كل من سورية والعراق ومصر
بعد االنتخابات المنتظرة في هذه الدول.

�سليمان� :إنجاز اال�ستحقاقات في مواعيدها
يحمي الدولة ويع ّزز وجودها
أم��ل رئيس الجمهورية العماد
م��ي��ش��ال س��ل��ي��م��ان «أن يتمكن
الفلسطينيون من استعادة حقوقهم
ال��م��س��ل��وب��ة م��ن ال��ك��ي��ان الغاصب
وأن يحقق المقيمون حلمهم بوطن
والالجئون حلمهم بالعودة».
وتمنى سليمان في ذك��رى نكبة
فلسطين أن «ت��ك��ون ال��ع��ب��رة مع
بداية مهلة األي��ام العشرة األخيرة
الن��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهورية في
لبنان ،واج��ب الحفاظ على الدولة
وتعزيز وجودها عن طريق اللجوء
إل��ى ثقافة ممارسة الديمقراطية،
عبر إنجاز االستحقاقات الدستورية
ف���ي م��واع��ي��ده��ا ل��ح��م��اي��ة ال��دول��ة
م��ن ك��ل األخ���ط���ار ال��ت��ي ي��م��ك��ن أن
ت��ت��ه��دد وج���وده���ا ،وف���ي طليعتها
خطر العدو «اإلسرائيلي» والعدد
ال��م��ت��ع��اظ��م ل�لاج��ئ��ي��ن ال��س��وري��ي��ن
والفلسطينيين».

لقاءات

وك��ان سليمان عرض مع رئيس
ال��ح��ك��وم��ة ت��م��ام س�لام للتطورات
الراهنة وجدول أعمال جلسة مجلس
الوزراء التي تعقد بعد ظهر اليوم في
القصر الجمهوري في بعبدا.

سليمان متوسطا ً وفد نقابة المهندسين

(داالتي ونهرا)

واطلع من المفوض العام لوكالة
األون���روا بيير كرينبول على عمل
الوكالة وأهمية زي���ادة عطاءاتها
للنازحين السوريين ومضاعفة
المساعدات التي تقدمها على الصعد
اإلنسانية واالجتماعية.
كما اطلع من قائد الدرك بالوكالة
العميد ال��ي��اس س��ع��ادة على عمل

الدرك في هذه المرحلة وأهمية تفعيل
دورهم خصوصا ً بعد  24أيار.
ومن زوار بعبدا :وفد من «مؤسسة
العرفان برئاسة الشيخ علي زين
الدين ،وفد نقابة المهندسين برئاسة
النقيب خالد شهاب ،وفد «مؤسسة
الهادي» التابعة لجمعية المبرات
الخيرية ،والكاتب ألكسندر نجار.

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
عرض رئ���ي���س مجلس
ال��ن��واب نبيه ب���ري األوض���اع
ال��راه��ن��ة م���ع رئ��ي��س ال��ح��زب
الديمقراطي اللبناني النائب
طالل أرسالن ومحافظ الجنوب
منصور ضو.
ث����م ب���ح���ث س���ب���ل ت��ط��وي��ر
العالقات الثنائية بين لبنان
ودول أف��ري��ق��ي��ا ال��وس��ط��ى مع
وزير خارجية أفريقيا الوسطى
توسان كونغودودو.
استقبل وزي��ر الخارجية
والمغتربين ج��ب��ران باسيل
المفوض العام الجديد لألونروا
بيير كرنيبول الذي وضعه في
ضوء النشاطات التي تقوم بها
المنظمة في ما يتعلق بوضع ب ّري مستقبالً أرسالن ومحافظ الجنوب
ال�لاج��ئ��ي��ن الفلسطينين في
المخيمات اللبنانية ،كما أطلعه
على زيارته األخيرة التي قامت
بها إلى سورية
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه
الالجئين الفلسطينين في مخيم
اليرموك.
ثم تسلم باسيل نسخا ً عن
أوراق اعتماد السفراء الجدد
ف��ي ك��ل م��ن تنزانيا  ،أن��غ��وال ،
وبوركينا فاسو.
استقبل وزي���ر الثقافة
ريمون عريجي في مكتبه في
الوزارة رئيس الرابطة المارونية
سمير أبي اللمع على رأس وفد
من أعضاء المجلس التنفيذي
للرابطة ،حيث تم البحث في
األمور السياسية الراهنة.
إبراهيم وسي ّرا خالل لقائهما
كما تطرق اللقاء إلى تبادل
وجهات النظر في كيفية التعاون معه األوضاع العامة في البالد
للمحافظة على التراث الوطني.
والتطورات في الجنوب ،ال سيما
زار السفير األميركي في موضوع االنتهاكات والخروق
لبنان دايفيد هل وزير المال علي االسرائيلية للخط األزرق.
حسن خليل وبحث معه شؤونا ً
كما التقى إب��راه��ي��م رئيس
عامة.
م��ك��ت��ب ال��م��ف��وض��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا
استقبل ال��م��دي��ر ال��ع��ام لالنتخابات العراقية في لبنان
ل�لأم��ن ال��ع��ام ال���ل���واء عباس مهند غازي ونائبه عبد الحسين
إبراهيم ،في مكتبه قائد قوات القريشي.
األم���م ال��م��ت��ح��دة ال��ع��ام��ل��ة في
زار ب��ط��ري��رك أن��ط��اك��ي��ا
ج��ن��وب ل��ب��ن��ان «اليونيفيل» وس����ائ����ر ال���م���ش���رق ل���ل���روم
الجنرال باولو سي ّرا ،وعرض األرث���وذك���س ي��وح��ن��ا العاشر

ل��ذل��ك ،رج�ح��ت ال�م�ص��ادر أن تفضي األج ��واء الخارجية
والداخلية بعد هذه الفترة إلى التوافق على رئيس توافقي،
واسم هذا الرئيس سيكون على األرجح من بين ثالثة أسماء
مطروحة ال تشكل تحديا ً وتتبنى الثوابت الوطنية.
على ه��ذا األس ��اس ،تعتقد ال�م�ص��ادر أن ال�ق��وى الداخلية
ستبقى في األشهر القليلة المقبلة (ثالثة أو أربعة أشهر)
ضمن مهلة الوقت الضائع ،إن من خالل الدعوات الشكلية
إلى انتخاب رئيس صناعة لبنانية أو من خالل انعقاد جلسات
لمجلس النواب غير مكتملة النصاب .وتالحظ المصادر أن ما
حال ويحول دون انتخاب الرئيس قبل  25أيار أو حتى بعد
هذه الفترة بوقت قليل أمران رئيسيان:
ـ األول ،إصرار فريق « 14آذار» على محاولة تمرير انتخاب
رئيس من تحت الطاولة بعيدا ً عن الصيغ التوافقية المعتمدة
ف��ي ك��ل م��ؤس�س��ات ال��دول��ة ،وآخ��ره��ا تشكيل حكومة تمام
سالم ،فحتى موضوع سلسلة الرتب والرواتب ال يبدو أنه
قد يق ّر في مجلس النواب ما لم يحصل حوله توافق بين الكتل
النيابية ،وبالتالي ،لو كانت هناك رغبة صادقة وجدية لدى
فريق « 14آذار» في انتخاب رئيس صنع في لبنان لمضت
في التوافق على رئيس مقبول ،بعيدا ً عن ترشيح جعجع وما
يشكل من تحد ألكثرية اللبنانيين.
ـ األمر الثاني أن حلفاء هذا الفريق في الخارج ،تحديدا ً تيار
المستقبل ،يحاولون المقايضة بين انتخاب رئيس توافقي
والحصول على أثمان بديلة في سورية والعراق ،وهذا ما لن
تسير به األطراف اإلقليمية الحليفة لقوى  8آذار.
لذلك ،ت��رى المصادر أن طبخة الرئاسة لم تنضج حتى
اآلن ،ارتباطا ً بالوضع في سورية والعالقات السعودية ـ
اإليرانية والملف النووي اإليراني ،وما على اللبنانيين سوى
االنتظار حتى تنضج المعطيات اإلقليمية.

خفايا
خفايا
نائب من تكتل في
فريق  14آذار يقول إنّ
تكتلته لن يتراجع عن
رؤيته ومواقفه التي
أبداها في لقاءات اللجنة
النيابية بخصوص
سلسلة الرتب
والرواتب ،وذلك حرصا ً
على مالية الدولة على
ح ّد قوله!؟
يقوم وفد من حزب
الله بزيارة بكركي
اليوم ،وتؤكد مصادره
أنّ الهدف هو طرح
هادئ لتح ّفظات الحزب
على زيارة البطريرك
الماروني بشارة الراعي
إلى فلسطين المحتلة.

الراعي بحث اال�ستحقاق مع �سفراء ووزراء �سابقين

زا�سيبكين :لتكثيف الجهود
وانتخاب رئي�س قبل � 25أيار
ع��رض البطريرك الماروني مار
ب��ش��ارة ب��ط��رس ال��راع��ي األوض���اع
ال��م��ح��ل��ي��ة ال��ع��ام��ة ال س��ي��م��ا ملف
االستحقاق الرئاسي مع زواره ،وقد
التقى أمس في الصرح البطريركي
في بكركي ،السفير الروسي الكسندر
زاسيبكين الذي أكد «موقف روسيا
ال���داع���م الن��ت��خ��اب رئ��ي��س ج��دي��د
للجمهورية في الموعد الدستوري،
مع ما يتطلب من الجهود المكثفة من
قبل األح��زاب المعنية خالل الفترة
المتبقية قبل  25أيار ،مع األخذ في
االعتبار دور الرئاسة اللبنانية التي
ه��ي أح��د العناصر األس��اس��ي��ة في
الدولة».
ثم استقبل رئيس حزب التوحيد
العربي وئ��ام وه��اب ال��ذي رأى «أنّ
هناك مرشحا ً إلن��ق��اذ الجمهورية
وهو العماد ميشال عون ،وما نتمناه
ف��ي ال��س��اع��ات واألي���ام المقبلة أن
تسفر االتصاالت عن إقناع المكون
األس��اس��ي من المكونات اللبنانية
ون��ع��ن��ي ب��ه��ا ت��ي��ار المستقبل أو
اإلخ��وة النواب في الطائفة السنية
الكريمة بمالقاتنا إل��ى منتصف
الطريق النتخاب العماد عون رئيسا
للجمهورية».
وعرض الراعي مع الوزير السابق
الياس المر لعدد من الملفات ،أبرزها
م��وض��وع ال��ت��ع��اون ب��ي��ن مؤسسة
اإلن��ت��رب��ول الدولية التي يترأسها
ودولة الفاتيكان لمكافحة الجريمة
المنظمة في العالم.

وتناول مع الوزير السابق ناظم
ال��خ��وري آخ���ر ال��م��س��ت��ج��دات على
ال��س��اح��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ع��ام��ة في
لبنان وال سيما انتخابات رئاسة
الجمهورية التي اعتبرها خوري
«مفصلية» مشيرا ً إلى أنّ «غبطته
يركز على عدم شغور موقع رئاسة
الجمهورية ف��ي ل��ب��ن��ان ،وم��ن هذا
المنطلق فإنه يعمل بكل قواه ليحترم
االستحقاق ،وت��ج��ري االنتخابات
الرئاسية في الموعد المحدد».
والتقى البطريرك الماروني سفيرة
االتحاد األوروبي في لبنان أنجيلينا
إيخهورست التي عبّرت عن دعمها

وتقديرها لكل الجهود التي يبذلها
الراعي إليجاد حل للمسائل اللبنانية
العالقة.
ومن زوار الصرح ،الوزير السابق
فارس بويز الذي نقل عن البطريرك
ق��ل��ق��ه ح��ي��ال «ت��خ��ط��ي ال��م��رح��ل��ة
الدستورية دون انتخاب رئيس».
وق��ال« :ه��ذا القلق تشاركه فيه
معظم ال���دول األج��ن��ب��ي��ة ،ومعظم
ال��ق��ي��ادات ف��ي ال��ب��ل��د ،وخصوصا
الطائفة المارونية القلقة على غيابها
عن السلطة ،فهي السلطة الوحيدة
التي ستشغر بعد انقضاء المهلة
الدستورية».

الراعي وزاسيبكين في بكركي

بو�صعب التقى ال�سفير ال�سوري

علي عبدالكريم :لإيجاد ّ
حل يعيد الطالب
�إلى مدار�سهم وبيوتهم في �سورية
(حسن ابراهيم)

أم��س ،حاكم الشارقة الشيخ
سلطان ب��ن محمد القاسمي.
وش���دّد الجانبان على أهمية
الحفاظ على القيم المسيحية-
اإلس�لام��ي��ة ال��ت��ي بنت وتبني
حضارة االنفتاح والتالقي في
كل بقاع العالم.
ك��م��ا زار ي��ازج��ي الكنيسة
ال��روس��ي��ة األرث��وذك��س��ي��ة في
الشارقة حيث كان في استقباله
السفير ال��روس��ي في اإلم��ارات
ألكسندر يفيموف.

بحث وزي��ر التربية والتعليم
العالي الياس بو صعب شؤونا ً
ت��رب��وي��ة ،ال سيما تلك المتعلقة
بالطلبة السوريين النازحين إلى
لبنان مع السفير ال��س��وري علي
عبد الكريم علي ،ال��ذي أش��ار إلى
أنّ اللقاء تطرق إلى التنسيق مع
وزارة التربية السورية «للوصول
إلى قواسم تكون لمصلحة إيجاد
حلول من أجل عودة هؤالء الطالب
إلى مدارسهم ،أو مساعدتهم في
الحصول على المخارج الممكنة
م��ن أج���ل ع��ودت��ه��م إل���ى بيوتهم
ومدارسهم وبيئاتهم».
وأض��اف « :إنّ سورية حكومة
رحبت منذ البداية ،وعبّرت
وسفارة ّ
في هذا السياق عن أنها مستعدة
للتنسيق مع الحكومة الشقيقة في
هذا البلد العزيز ،وأرسلنا مذكرات
في هذا الخصوص ،عبّرنا فيها عن
استعدا ٍد دائم للبحث في التنسيق
م��ن أج���ل ع���ودة ال��س��وري��ي��ن إل��ى
البيئات التي تستعد الحتضانهم
وإيجاد منازل لهم».
وع���ن االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي
ال����س����وري ق�����ال« :ن���ح���ن أم���ام
استحقاق رئاسي س��وري في 28
من هذا الشهر ،والسفارة السورية
تفتح أبوابها من الساعة السابعة
ص��ب��اح �ا ً ح��ت��ى ال��س��اب��ع��ة م��س��ا ًء
الستقبال الذين سيشاركون في
واج��ب��ه��م االن��ت��خ��اب��ي م��ع تمديد
ساعتين لكل األخ��وة السوريين
الذين يحملون الوثائق النظامية،
وف���ي  3ح���زي���ران ه��ن��اك م��راك��ز
ان��ت��خ��اب��ي��ة داخ���ل س��وري��ة وف��ي

سفير سورية متحدّثا ً للصحافيين وإلى جانبه بوصعب
ك��ل المناطق ال��ح��دودي��ة ،وثمة
تسهيالت من الجهتين لتسهيل
ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب ول��ق��ي��ام كل
المواطنين السوريين بواجبهم
االنتخابي».

بوصعب

من جهته ،لفت بوصعب إلى «أنّ
موضوع النازحين اليوم أصبح
مشكلة إنسانية كبيرة وحقيقية،
يجب أن نتعاطى معها على هذا
األساس».
وقال « :ت ّمت مناقشة الموضوع
في اللجنة الوزارية إليجاد الحل
ال��ف��اع��ل ل�لإع��داد ال��ت��ي أصبحت
تفوق المليون ونصف المليون في

(داالتي ونهرا)

لبنان ،منهم أربعمئة ألف في عمر
دخول المدرس ،ونحن حريصون
على التعاطي ب��ه��ذا الموضوع
إنسانياً ،وأن نؤ ّمن الخدمات التي
يمكن أن نؤ ّمنها كلبنانيين من غير
مساعدة األمم المتحدة والجمعيات
والمؤسسات الدولية ،هذه المهمة
صعبة وي��ج��ب أن ن��ت��ع��اون مع
الحكومة السورية لكي نجد الحل
المناسب».
وأضاف« :غدا ً سنتابع النقاش
في مجلس الوزراء ،وآمل أن تكون
ه��ن��اك خطة ق��ري��ب��ة ،ال سيما أنّ
القضية ليست خالفية بين األفرقاء
السياسيين الذين عبّروا عن وجهة
نظر واحدة في موضوع النازحين
السوريين» .

