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حمليات �سيا�سية

الها�شم ّيون يغامرون
أردني!
بالكيان ال�س ّيا�سي ال
ّ
} د .وفيق ابراهيم
يزداد انحياز الملك األردني عبدالله إلى المسلحين اإلرهابيين
الذين يهاجمون سورية ،ويو ّفر لهم القواعد والتدريب والسالح
والتذخير واألركان ،استجابة لضغوط أميركية ـ سعودية ،وأخرى
من بعض األطراف الداخليين في مملكته.
تفسير هذه الزيادة الملكية في التدخل موجود في فشل معركة
كسب التركية ف��ي الشمال تحت ضغط إي��ران وروس�ي��ا وبسالة
الجيش السوي .ويتعلق العامل الثاني باندالع اضطرابات في معان
األردن تبين أن جبهة النصرة العاملة في سورية تقف وراءها،
فأحب عبدالله أن يرضيها بزيادة دعمه للمسلحين الذاهبين إلى
سورية .ولن ننسى أن أميركا المستاءة من الموقف الروسي في
سورية وأوكرانيا تريد أيضا ً تسجيل انتصارات موازية ،فحركت
الجبهة األردنية وهي في صدد تحريك جبهة «إسرائيل» انطالقا ً
من الجوالن المحتل.
م��ؤش��رات االن �ح �ي��از ال ت�ح�ص��ى ،يكفي ذك��ر ح �ق��ول التدريب
األردنية المتوافرة للمسلحين وغرف األركان والتوجيه والذخائر
والسالح واستضافة قيادات المعارضين.
لماذا يغامر الملك الهاشمي إلى هذا الحد؟
ك��ان وال��د ج��ده الشريف حسين بن علي م��وع��ودا ً بملك ّ
يغطي
المشرق اإلسالمي ،وانتهى منفيا ً في قبرص وهو يشتم أصحاب
الوعد اإلنكليز .وسقط الملك الهاشمي في سورية والعراق تباعاً،
ولم يبق إالّ األردن فلماذا يريد عبدالله حشره.
ع�ل��ى م�س�ت��وى االن �ق �س��ام��ات ال��داخ �ل �ي��ة ،ي�ش�ك��ل ذوو األص��ول
الفلسطينية غالبية سكانية م�ق��اب��ل ق�ل��ة م��ن أه��ل ش��رق األردن
األصليين وهم شرق أردنيون وحوارنة اقتطعوا مع مناطقهم من
حوران الكبرى ليصبحوا جزءا ً من األردن ،وقبائل أتت مع األمير
عبدالله من الحجاز ونجد.
سياسياً ،ينقسم األردنيون بين موالين للهاشميين وأغلبهم من
العشائر واألصليين من شرق األردن ،مقابلة قلة من ذوي األصول
الفلسطينية .وهناك األحزاب السلفية و«اإلخوان المسلمون» وقلة
من األح��زاب القومية المختلفة ،لكن أق��وى حزب في األردن ،هو
مثل معظم دول المشرق ،الجيش الذي يدين بالوالء للملك.
ت�ج�ع��ل ه ��ذه ال��ص��ورة ال �م �ل��ك ش�خ�ص�ي��ة م �ح��وري��ة ف��ي الحياة
أي دور ألن��ه من البلدان
السياسية ...إنما في بلد لم يملك البتة ّ
الحديثة التي تأسست ألداء جملة وظائف شرق األردن ،وهو جزء
من سورية ،مع لبنان وفلسطين المحتلة ،التي اقتُطعت من بالد
الشام.
أوالً :إلضعافها.
ثانياً :لحجزها عن جزيرة العرب (األردن).
ثالثاً :استعمال األردن لنسف اإلجماعات العربية.
وللمزيد من إضعاف سوريةُ ،سلخ لواء اإلسكندرون و ُقدّم إلى
تركيا مقابل صلح تركي ـ فرنسي.
باالستنتاج يتبين أن وظيفة األردن هي وظيفة الحاجز بين
سورية وجزيرة العرب ،وبين الكيان الصهيوني وجزيرة العرب.
وبما أنه ال يملك نفطا ً وغ��ازا ً ومياهاً ،فإنه مرتبط بدول الدعم
المالي ،أي الخليج ،حتى يوم الدين .لذلك ينتمي األردن إلى دول
الوظيفة .وه��ذا واض��ح في تلبيته الضغط السعودي ـ األميركي ـ
السلفي لالنحياز إلى جانب المسلحين ،معرضا ً آخر ملك هاشمي
للزوال.
في خاتمة األمرُ ،ينتظر أن يعيد عبدالله النظر بقراره بعد تفلت
الوضع الداخلي لديه ،فمشاريع السلفيين تضع إسقاط الهاشمي
في طليعة مخططاتها ،وت��راه��ن على أن ضعفه قد يساعدها في
اإلمساك بالسلطة في عمان كطريقة لتهديد الشام والخليج في
آن واحد .فهل يكون عبدالله آخر ملك هاشمي؟ يقول المراقبون
إن الثقة أصبحت مفقودة بين دمشق وعمان ،ما يعني أن الصلح
بينهما قد يتم ،إنما على قاعدة االرتياب ،فدول الوظيفة ال تستطيع
ل�ع��ب أدوار مستقلة ،ب��ل ت�ن�ف��ذ م �ه � ّم��ات لمصلحة مستخدميها
األميركيين والسعوديين.
غ��دا ً يكتب التاريخ أن عبدالله لم يكن بمستوى وال��ده حسين
ال���ذي اس �ت �ط��اع ب��ده��اء وب��راغ �م��ات �ي��ة ك�ب�ي��رة أن ي�ن�ق��ذ ن�ظ��ام��ه من
الصعود الفلسطيني في السبعينات ،ومن انطالق المد القومي في
الستينات ،وهي حركات أكبر بكثير من حركة النصرة التي خشي
على ملكه منها فباعها ،من دون أن يدري آخر ملك لبني هاشم في
بالد العرب.
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هكذا قادت ال�سعودية مناورة انزالق اال�ستحقاق �إلى الفراغ الرئا�سي
 محمد ابراهيم
 25أيار هو الحد الفاصل بين مرحلة ومرحلة من االستحقاق
الرئاسي ،فما قبل انتهاء والية رئيس الجمهورية غير ما بعدها...
ذاك ما يلمسه الزوار من كالم مرجع لبناني رفيع ،استنادا ً إلى
اعتبارات ومعطيات كثيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
يقول العارفون بما يدور حول هذا االستحقاق إن تدخل بعض
ال��دول والجهات لم يكن غائبا ً مذ طرح موضوع انتخاب الرئيس
اللبناني الجديد ،وإن على نحو غير ظاهر أو مباشر .لكن هذا العامل
سيكون حتما ً أقوى بعد انتهاء والية رئيس الجمهورية تحت عنوان
أن اللبنانيين عجزوا عن انتخاب رئيسهم ،وأن لبننة االستحقاق لم
تكن تجربة ناجحة.
وإذا ك��ان��ت ه��ذه الحقيقة تحكم م�س��ار عملية انتخاب رئيس
الجمهورية إالّ أن هناك اختالفا ً في تحديد مسؤولية الفشل في
إنجاز هذا االستحقاق ،علما ً أن الوقائع األخيرة التي سجلت في
باريس تكشف الطرف الذي ربط موقفه بتوجيهات مباشرة من
مرجعيته في الخارج.
ت��ؤك��د نتائج ال�ل�ق��اءات واالت �ص��االت ال�ت��ي شهدتها العاصمة
الفرنسية أخيراً ،ال سيما الحوار بين العماد ميشال عون ورئيس
تيار «المستقبل» سعد الحريري ،أن تردد الثاني يعود في المقام
األول إلى أن المملكة السعودية تفضل عدم حسم موقفها والرهان
على المماطلة حتى اللحظة األخيرة ،كأنها تنتظر شيئا ً أو أمرا ً ما
قبل أن تحسم قرارها ،مع رغبتها ضمنا ً في عدم وصول عون
إلى سدة الرئاسة لألسباب التي نقلت عن لسان وزير خارجيتها
سعود الفيصل أخيراً.
أم��ا إبقاء ب��اب الحوار والتوصل مع العماد ع��ون ،فيعود إلى
أسباب عديدة منها أن الرياض تحسب حساب أي تسوية محتملة
ق��د ت��أخ��ذ مجراها بإيعاز م��ن واشنطن وف��ق تقويمها للوضع

والتطورات في المنطقة .عدا أنها تنتظر معرفة دورها وموقعها
مستقبالً بعدما رسمت التطورات األخيرة معالم صورة جديدة
للمشهد اإلقليمي على ضوء نجاح رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي ف��ي االن�ت�خ��اب��ات ،وم��ا ح ّققه الرئيس بشار األس��د في
سورية من انتصارات عسكرية بفضل الجيش العربي السوري
وصمود الشعب ،ومن نجاح سياسي تمثل بالمصالحات التي
جرت وبالتحضيرات المدروسة النتخابات الرئاسة.
من هنا ،يرى العارفون أن سياسة التعطيل ثم االنتظار التي
مارستها وتمارسها السعودية حيال لبنان كانت السبب األساسي
في إعاقة انتخاب رئيس الجمهورية خالل المهلة الدستورية ،علما ً
أن حلفاءها في لبنان بدءا ً من «المستقبل» وانتهاء بالـ»القوات» وما
بينها نفذوا هذه السياسة بحذافيرها فكان ترشيح سمير جعجع
ج��زءا ً منها ،وكانت القوطبة على ترشح العماد عون حتى اآلن
الجزء اآلخر من هذا السيناريو المستمر.
إن مقاطعة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية لم تكن بالتأكيد
سبب ع��دم انتخاب الرئيس ب��ل نتيجة السياسة ال�ت��ي اعتمدها
«المستقبل» وأعوانه حيال هذا االستحقاق ،بدليل أن انعقاد أي
جلسة في ظل الواقع والمواقف الراهنة لن يؤدّي إلى حصول أي
مرشح على النصف زائ��د واح��د ،خاصة أن النائب وليد جنبالط
متمسك بترشيح النائب هنري حلو أو باألحرى تجيير أصواته
الستمرار هذا الواقع إلى حين نضوج الطبخة الرئاسية .ووفق
المعطيات ال�م�ت��واف��رة للمراجع لبنانية ف��إن الشغور أو الفراغ
الرئاسي ب��ات أم��را ً واق�ع�اً ،والمطلوب السعي إل��ى تقصير فترته
وانتخاب الرئيس في أقرب وقت ممكن ،فكلما م ّر الوقت أضحى
التدخل الخارجي أقوى.
تستدرك المراجع قائلة إن العالم كله يتدخل في هذا االستحقاق،
وإن مجرد إط�لاق واشنطن ي��د السعودية ف��ي ممارسة وقيادة
مناورة لعبة الحوار بين الحريري والعماد عون هو تدخل بشكل
أو بآخر ،ذلك أن الرياض حاولت من خالل هذا الحوار بذر الخالف

ودق إسفين بين «الجنرال» والحليف الشيعي تحت شعار وجوب
إع��ادة النظر بوثيقة االت�ف��اق بينه وبين ح��زب الله ليكون مؤهالً
للعب دور الرئيس الوفاقي .غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل
واصطدمت بموقف ثابت لرئيس التيار الوطني الحر الذي حرص
ويحرص على الحفاظ على تعهداته والتزاماته الوطنية.
كذلك أرادت السعودية م��ن ه��ذا ال�ح��وار أن تزيد ال�ش��رخ بين
المسيحيين ،لكن العماد عون نجح في امتصاص الحمالت التي
تعرض لها من خصومه وتجنّب ال��دخ��ول في سجاالت ساخنة
معهم ،معتمدا ً منهجا ً آخر يحفظ مسار االستحقاق الرئاسي وفق
قناعاته ومبادئه.
ال ش��ك ،بحسب ال�م��راج��ع ،ف��ي أن «ح��زب الله تعامل م��ع هذه
المحاوالت وال�م�ن��اورات بكثير من الحنكة وال��دراي��ة ،وك��ان ردّه
حاسما ً عندما أكد أن مرشحه للرئاسة هو العماد عون من دون
لبس أو إبهام.
في جانب آخر تعتقد هذه المراجع أن فرص االتفاق بين عون
وال�ح��ري��ري تضاءلت ف��ي اآلون ��ة األخ �ي��رة ال سيما بعد لقاءات
باريس وم��ا كشفته من مواقف وحقائق .وتضيف أن��ه بعد 25
أيار سيكون صعبا ً االستمرار على هذا المنوال ،ما يؤشر إلى أن
يصب في خانة
األمور سائرة إلى ازدياد التأثير الخارجي الذي
ّ
«رئيس التسوية» ،على قاعدة انتخاب مرشح غير محسوب على
 14أو  8آذار.
إذا كانت األسماء التي ترددت وتتردّد ال تزيد على عدد أصابع
اليد الواحدة ،فإن أحجية اختيار االسم لن تكون سهلة ،علما ً أن
المعطيات الداخلية تلعب دورا ً بارزا ً في حسم هذا االختيار ،ليس
على قاعدة تسمية الرئيس الجديد بل أيضا ً على قاعدة عدم تكرار
تجربة الرئيس ميشال سليمان الفاشلة التي بدأت على أساس أنه
توافقي وانتهت إلى حقيقة انحيازه إلى فريق « 14آذار» ض ّد
رئيس
ّ
خيار المقاومة والممانعة.

خفايا
خفايا
ن ّوه مسؤول بارز
بالواقعية السياسية
التي يتميّز بها رئيس
تيار له حضور وازن
في الشمال ،ال سيما
حين قال في مقابلته
التلفزيونية األخيرة إنّ
الفريقين السياسيّين
في البلد يعطالن على
بعضهما البعض،
ألي منهما
وال يمكن ّ
اتهام اآلخر بمخالفة
الدستور.
تختلف وجهات النظر
بين نائبين من تكتل
واحد ،ففي حين يرى
أحدهما إيجابية تجاه
رئيس التكتل في مواقف
تيار غير حليف ،يرى
اآلخر أنّ هذه المواقف
هدفها فقط تقطيع
الوقت.

زار البطريرك الراعي على ر�أ�س وفد من قيادة «القومي»

حردان :طرحنا موقفنا تجاه بع�ض الأمور وتوافقنا على �ضرورة �إنجاز اال�ستحقاق الرئا�سي
زار رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب أسعد حردان على
رأس وفد ض ّم رئيس المجلس األعلى
الوزير السابق محمود عبد الخالق،
نائب رئيس الحزب توفيق مهنا ،رئيس
المكتب السياسي الوزير السابق علي
قانصو ،وعضوي المكتب السياسي
النائب مروان فارس ،والنائب السابق
غسان األش��ق��ر ،بطريركية أنطاكيا
وسائر المشرق للموارنة في بكركي
والتقى البطريرك الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي.
وجرى خالل اللقاء التداول في عدد
من المواضيع ،ووض��ع الوفد غبطة
البطريرك في ص��ورة موقف الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي تجاه
بعض األمور التي يراها غير منسجمة
مع مواقفه وقناعاته.
وبعد اللقاء أشار ح��ردان إلى أنه
ت � ّم استعراض األوض���اع مع غبطة
البطريرك واستحقاق انتخاب رئيس
للجمهوريّة ،وض���رورة أن يت ّم هذا
االستحقاق في موعده.
وق���ال« :لقد أبلغناه موقفنا في
السياق ،وهو موقف متطابق مع
هذا ّ
موقف غبطته .نحن لسنا مع شغور
الموقع الرئاسي ،بل مع االنتخابات
وتفاهم اللبنانيين».
وأض����اف« :إنّ ال��ب��ل��د ف��ي م��أزق
وم��وض��وع االن��ت��خ��اب��ات ف��ي م��أزق،
ومواقف صاحب الغبطة معروفة،
ونحن متوافقون معه على ضرورة
إنجاز االستحقاق في موعده .ولذلك
ال ب ّد من التفتيش عن صيغة تفاهم
تجمع عليها الكتل ال ّنيابيّة وإجراء

انتخابات ح ّتى ال يبقى موقع الرئاسة
شاغراً».
وتابع ح��ردان« :أما بالنسبة إلى
زي��ارة األراض���ي الفلسطينية ،نحن
لدينا ثقة كبيرة بغبطته ،ونقدّر
م��واق��ف��ه ت��ج��اه األوض����اع الوطنيّة
اإلقليمي وتجاه ما يتع ّرض
والوضع
ّ
له شعبنا في فلسطين من عدوانية
السجون .لقد
ورعونة وقهر وزجّ في ّ
تناقشنا معه ،وقدّمنا له رأينا وبعض
االقتراحات».
وردا ً ع��ل��ى س���ؤال ح���ول موقف
الحزب والرأي حيال زيارة البطريرك
إلى األراضي المحتلة ،أكد حردان «أنّ
الحزب السوري القومي االجتماعي
ليس مع هذه الزيارة».

جعجع

وكان البطريرك الماروني استقبل
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع،
الذي قال بعد اللقاء« :استعرضنا أنا
والرئيس سعد الحريري خيار النائب
العماد ميشال عون كرئيس توافقي
ضمن الطروحات التي كانت أمامنا،
ومن ضمن استعراض كل المرشحين
لرئاسة الجمهورية ،وقد أعطيت رأيي
في الموضوع ،وانتهى األمر عند هذا
الحد».
وأض��اف« :آمل لو أنّ العماد عون
ي��ن��زل إل���ى الجلسة غ����داً ،ويحض
ال��ن��واب على التصويت ل���ه ،وفي
ح��ال ن��ال أكثرية األص���وات أي 65
صوتاً ،فسأكون أول من يهنئه ،ولكنّ
المقاطعة غير مقبولة ،والتعطيل
للعبة الديمقراطية واالنتخابات هو
عمليا ً تعطيل لموقع الرئاسة ،ووضع
كل الناس أمام الحائط المسدود».
وع���ن ط���رح ال��ب��ط��ري��رك ال��راع��ي
التمديد للرئيس ميشال سليمان ،قال
جعجع« :لقد فاتحنا البطريرك بهذا
الموضوع ،ولكن تبين من التعداد أنه
ال توجد أكثرية في المجلس النيابي
ترغب في تعديل الدستور».

االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي ف��ي موعده
الدستوري» .وأض��اف« :أعلنت منذ
لحظة ترشحي انفتاحي على الجميع
ألنّ البلد يحتاج إل��ى م � ّد الجسور
وليس إلى وضع العراقيل».

الخازن

وزار الصرح ،رئيس المجلس العام
الماروني الوزير السابق وديع الخازن
الذي أكد« :أنه ال يجوز التراخي في
موضوع انتخاب رئيس للجمهورية
ألنه الضامن الوحيد النتظام قطاعات
الدولة والتحقق من الضوابط التي
تؤمن سير العمل ف��ي المؤسسات
الرسمية ،مدنية كانت أم عسكرية».

السفير اإليطالي

ومن بكركي ،عبّر السفير اإليطالي
جيوسيبي مورابيتو عن خشية بالده
من ال��ف��راغ وع��دم حصول أي اتفاق

النتخاب رئيس للجمهورية.
وأكد أنه «ال بد من تفعيل الحوار
ال��وط��ن��ي ب��ي��ن مختلف المكونات
اللبنانية للتوصل إلى اتفاق ،وفي
أسرع وقت ممكن ومن قلب البرلمان
اللبناني ال���ذي يحمل مسؤولية
انتخاب رئيس الجمهورية ،وهي
مسألة لبنانية».

الفرزلي

ثم استقبل الراعي النائب السابق
ل��رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي إيلي
الفرزلي ال��ذي ق��ال« :إنّ البطريرك
ال��راع��ي مغتاظ ج���دا ً ألن��ه ال يريد
الفراغ ،وال يريد كرسي الرئاسة بال
رئيس» ،مؤكداً« :أنّ غبطته ال يتدخل
بمواصفات الرئيس ،وهو يعتبر أنه
قام بواجبه لجهة حض اللبنانيين،
وفي شكل خاص الشريحة النيابية
المسيحية ل��دف��ع األم����ور باتجاه

صناعة الرئيس».

اجتماع المؤسسات
المارونية

وك���ان ال��راع��ي ت���رأس ص��ب��اح�اً،
اج��ت��م��اع�ا ً للمؤسسات المارونية
الثالث ،وجرى البحث في االستحقاق
الرئاسي.
وص��در بعد االجتماع ن��داء أكد:
«حتمية إجراء االستحقاق الرئاسي
في موعده الدستوري صونا ً للميثاق
الوطني وتجنبا ً للفراغ ف��ي سدة
الرئاسة ،وحفاظا ً على مكون أساسي
هو المكون المسيحي».
وذك��ر البيان ال��ن��واب ألي طائفة
انتموا ب��ـ«أنّ تعطيل انتخاب رئيس
للجمهورية في موعده الدستوري،
يخالف الدستور نصا ًوروحا ًوالميثاق
الوطني ،ويهدّد الكيان» ،مح ّذرا ً من
«أنّ عدم انتخاب الرئيس في الموعد

الدستوري من شأنه أن يضرب رأس
هرم السلطات ويؤدي حكما ً إلى شل
عمل المؤسسات الدستورية».
وأك���د المجتمعون ف��ي بيانهم
على «إب��ق��اء اجتماعاتهم مفتوحة
لتحديد المواقف والخطوات التي
م��ن شأنها تأمين ان��ت��خ��اب رئيس
جديد للجمهورية عمالً بروح الميثاق
الوطني والنصوص الدستورية».

خضر

ومساء أوض��ح الناطق اإلعالمي
باسم زي��ارة البطريرك الراعي إلى
األراضي المقدسة األب جمال خضر،
في حديث تلفزيوني ،أن��ه «يخشى
من تظهير األم��ور على أنها تطبيع
للعالقات بين لبنان وإسرائيل ونعني
في كلمة التطبيع ،إظهار األمور وكأنها
طبيعية وكأن ال احتالل أو عداوة بين
البلدين».

حلو

وال��ت��ق��ى ال��راع��ي أي��ض �ا ً المرشح
لرئاسة الجمهورية النائب هنري
حلو الذي شدّد على «ضرورة إجراء

�سالم التقى ِه ْل
ومورابيتو
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استقبل رئيس الحكومة تمام سالم
في السراي الحكومية أمس ،السفير
األميركي ديفيد هِ ْل ،وجرى بحث في
التطورات العامة.
ثم استقبل رئيس قلم المحكمة
الدولية الخاصة بلبنان أنطوني
ل��ودج ،وبحث معه ش��ؤون�ا ً تتعلق
بالمحكمة الدولية.
كما التقى سالم السفير اإليطالي
جوسيبي مورابيتو ال��ذي ق��ال بعد
ال��ل��ق��اء« :بحثنا ف��ي زي���ارة وزي��رة
ال��خ��ارج��ي��ة اإلي��ط��ال��ي��ة فريديريكا
موغيريني لبنان من الخامس إلى
السابع من حزيران المقبل .وتطرقنا
إلى المؤتمر الذي سيعقد في إيطاليا
حول دعم الجيش اللبناني بدعوة
م��ن مجموعة العمل الدولية التي
تنظمه لدعم الجيش في  17حزيران
المقبل» .وأضاف« :وجهنا الدعوات
إلى أكثر من  40دولة ومنظمة دولية
وسيكون ل��ه��ذا المؤتمر دف��ع قوي
م��ن قبل المجموعة م��ن أج��ل دعم
الجيش وقوى األمن اللبنانية ومن
أجل الوضع األمني في لبنان الذي
يلعب دورا ً أساسيا ً في الحفاظ على
االستقرار في البالد».
وم��ن زوار ال��س��راي :ممثل األمين
العام لألمم المتحدة في لبنان ديريك
بالمبلي ،ووزي��ر الصحة وائ��ل أبو
فاعور.

الراعي مستقبالً حردان والوفد القومي

بحث وبالمبلي في م�ؤتمر دعم الجي�ش في روما

با�سيل ت�س ّلم �أوراق اعتماد ال�سفير الإيراني الجديد
وفد اقتصادي

ف��ور وصوله إل��ى بيروت صباح
توجه السفير اإليراني الجديد
أمسّ ،
في لبنان محمد فتح علي إلى وزارة
الخارجية والمغتربين حيث التقى
الوزير جبران باسيل وسلمه نسخة
عن أوراق اعتماده.
ونقل فتح علي عن باسيل «أمله
بأن نشهد في المستقبل المزيد من
التطور في العالقات الثنائية الطيبة
الموجودة بين البلدين الشقيقين».

بالمبلي

وك���ان باسيل استقبل المنسق
الخاص لألمم المتحدة ديريك بالملي
الذي لفت إلى أنّ اللقاء «تطرق إلى
قرارات مجموعة الدعم من أجل لبنان
ومتابعتها ،وطبعا لوزارة الخارجية
اللبنانية دور في ذلك ،وكذلك األمم
ال��م��ت��ح��دة .وك��ان��ت أي��ض��ا مناسبة
لمتابعة اج��ت��م��اع��ات روم���ا لدعم
الجيش اللبناني».
وأوض���ح بالمبلي أنّ «الحديث
ت��ط��رق إل���ى م���وض���وع ال��ن��ازح��ي��ن
السوريين ،إذ أنه جزء من مجموعة
الدعم للبنان».

حكيم وسفراء

كما التقى وزي��ر الخارجية وزير

باسيل مجتمعا ً إلى السفير اإليراني الجديد
االقتصاد والتجارة آالن حكيم مع
سفراء دول السوق المشتركة ألميركا
الجنوبية ،البرازيل واألرجنتين،
وباراغواي ،وأورغواي وفنزويال.
وعقد ال��وزي��ران اجتماعا ً ثنائيا ً
ج��رى فيه ت��ب��ادل رس��ائ��ل سياسية
بين الجانبين ،تلته جلسة محادثات
ضمت إلى الوزيرين باسيل وحكيم
سفراء دول السوق المشتركة.
وقال حكيم إلى أنّ الجلسة تطرقت
إلى التعاون والتنسيق بين وزارتي

االقتصاد والتجارة والخارجية «في
موضوع مهم جدا ً للبنان والذي هو
«مركورسيو» ،إنه مشروع اقتصادي
وت���ج���اري ك��ب��ي��ر ج����دا ً ف��ي أم��ي��رك��ا
الالتينية».
وأض����اف« :ن��ح��ن نعتمد ال��ي��وم
في الوزارتين على نمط جديد هو
الدبلوماسية االقتصادية ،القائم
على التعاون التام بيننا ،على صعيد
فتح أسواق جديدة وخلق فرص عمل
خصوصا ً في أميركا الالتينية».

ثم التقى باسيل وف��دا ً اقتصادياً،
ض ّم كال من رئيس جمعية الصناعيين
اللبنانيين فادي جميل ،رئيس غرفة
ال��ت��ج��ارة وال��زراع��ة والصناعة في
طرابلس توفيق دبوسي ،األمين العام
لنقابة أصحاب المؤسسات السياحية
ج���ان ب��ي��روت��ي ،ورئ���ي���س جمعية
تراخيص االمتياز شارل عربيد.
وق��ال الجميل بعد اللقاء« :أثنينا
على عمل الدبلوماسية االقتصادية،
ينصب النشاط الدبلوماسي
وأردنا أن
ّ
هذا في سبيل تفعيل االقتصاد اللبناني
برمته ،ويربط بين ق��درات االنتشار
اللبناني الموجود حول العالم .كما
جرى التوافق مع الوزير باسيل على
متابعة هذا األمر بخطوات عملية لكي
تستطيع الدبلوماسية االقتصادية أن
تخدم قطاعات االقتصاد الفاعلة في
لبنان.
من جهته ،لفت عربيد إلى أنّ الوفد
أكد أمام وزير الخارجية «أنّ الدينامية
التي ب��دأت مع السفراء اللبنانيين،
ي��ج��ب أن تنسحب ع��ل��ى االغ��ت��راب
اللبناني الغني بالطاقة الكبيرة.
واعتقد أنّ المغتربين باستطاعتهم
أن ي��ك��ون��وا أف��ض��ل س��ف��راء للسلع
واالمتيازات اللبنانية».

