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حمليات �سيا�سية

�إيران وال�سعودية
وج�سر الهوات العميقة؟
د .تركي صقر
على طريق التقارب اإليراني  -السعودي المحتمل ،وبعد
تجاذبات استغرقت طويالً ،ص��رح وزي��ر الخارجية اإليراني
محمد ج��واد ظريف عن استعداده ل��زي��ارة ال��ري��اض وترحيبه
ب��اس�ت�ق�ب��ال س �ع��ود الفيصل وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال �س �ع��ودي في
ط��ه��ران ،م��ؤك��دا ً أنَّ م �ص��ال��ح ك�ث�ي��رة ت�ج�م��ع إي� ��ران والمملكة
العربية السعودية ،كمحاربة التطرف واإلرهاب في المنطقة».
وجاء هذا التصريح بعد زيارة قام بها حسين أمير عبد اللهيان
ن��ائ��ب وزب ��ر ال �خ��ارج �ي��ة اإلي��ران��ي إل��ى ال��ري��اض ح�ي��ث أج��رى
محادثات مع المسؤولين السعوديين لم يتس ّرب منها شيء
يذكر حتى اآلن ،لكن يبدو أنها كانت ناجحة بدليل ما ص ّرح به
وزير الخارجية ظريف بعدها عن استعداده لزيارة الرياض،
بما يعني تلقيه دعوة لزيارة المملكة ،إال أنّ األه ّم كما يبدو أنه
بات في حكم المؤكد أنّ األزمة في سورية كانت حاضرة بقوة
وعلى رأس ج��دول محادثات عبد اللهيان بدليل أيضا ً قيامه
بزيارة إلى دمشق لم يكشف النقاب عنها جاءت مباشرة بعد
انتهاء زيارته للرياض.
ال �ق��رار ال �س �ع��ودي ب�ف�ت��ح ق �ن��وات االت �ص��ال الديبلوماسية
والسياسية م��ع ط�ه��ران ليس اب��ن ساعته ،ول��م يكن مفاجئاً،
وسبقته مقدمات كثيرة بعضها كان مستورا ً وبعيدا ً عن اﻷضواء،
وبعضها كان مقروءا ً ومكشوفا ً أدّت في مجملها إلى الوصول
إلى هذا القرار ،الذي يبدو للوهلة األولى أنه جاء سريعا ً نتيجة
تطورات األحداث الناجمة عن األخطار المشتركة التي سبّبها
تفاقم التطرف واإلره ��اب وت �ج��اوزه الخطوط الحمراء كلها.
أم��ا المقدمات البعيدة ع��ن األن �ظ��ار فكانت ال�م�ف��اوض��ات التي
أج��ري��ت أخ�ي��را ً ف��ي سوتشي بين الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين وبين سعود الفيصل وزبر الخارجية السعودي ،التي
تس ّرب منها أن��ه خ�لال ك�لام بوتين عن ترتيبات قد تقوم بها
روس �ي��ا ل�ح� ّل األزم ��ة السورية ،قبل الفيصل ،للمرة األول��ى
الحديث عن ح ّل لألزمة بوجود الرئيس بشار األسد والتخلّي
بتنحيه ،وهي المطالبة التي ردّدوه��ا طويالً من
عن المطالبة
ّ
دون جدوى.
وكان قد سبق ذلك خطوات التقارب بين الطرفين اﻹيراني
واﻷميركي ،ونتج منها اﻻتفاق اﻷولي في شأن الملف النووي
اﻹي ��ران ��ي ،ث��م زي� ��ارة ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ب� ��اراك أوب��ام��ا إلى
السعودية وإبالغها جدية اﻹدارة اﻷميركية في تعاونها مع
طهران ونصيحته لحكام المملكة بالتكيّف مع الواقع الجديد
قبل أن يفوتهم القطار .ولم تكن سلطنة عمان ودول��ة الكويت
بعيدتين عن هذه المساعي باعتبارهما حريصتين على عالقات
ّ
وبغض النظر عن مواقف السعودية.
جيدة مع الجارة إي��ران،
وأما المقدمات الظاهرة للعيان فكانت تتجلّى في الفشل الذريع
للحرب اﻹره��اب �ي��ة ال�ت��ي شنّتها المملكة على جبهات عربية
ع��دة ،وبخاصة ف��ي س��وري��ة وض � ّده��ا ،فضالً ع��ن محاصرتها
ومالحقتها دوليا ً بتهم دعم اإلره��اب وتمويله ،مما اضطرها
إلى إجراء تغييرات في هرم السلطة السعودية وإصدار أوامر
ملكية حول تحديد تحرك اﻹرهابيّين التكفير ّيين باتجاه سورية
واإليعاز للمشايخ والمفتيين بإصدار الفتاوى ض ّد من يدعو
السعود ّيين إلى الجهاد ،ووصف مفتي السعودية من آل الشيخ
التنظيمات اإلرهابية بالعدو رقم  1لإلسالم ،و«جبهة النصرة»
و«داعش» بأنهم خوارج هذا العصر ،وأن اإلسالم بريء منهما،
وانضم الملك عبدالله أخ�ي��را ً ليحذر من وص��ول اإلره��اب في
غضون أشهر قليلة إلى أوروبا وأميركا داعيا ً إلى تحالف دولي
لمكافحة اإلرهاب.
ال�ج��ان��ب ال �س �ع��ودي ب�ح��اج��ة م��اس��ة إل��ى ال �ت �ع��اون م��ع إي��ران
والبحث ع��ن المشتركات ،ونبذ ال�خ�لاف��ات م��ا أم�ك��ن ،وتغيير
ال�ص��ورة السابقة من العالقات المضطربة بين البلدين التي
سادت في األعوام الماضية.
في ضوء ذلك يمكن القول إنّ متغيّرات كثيرة تدفع بالمملكة
إل��ى جسر الهوات العميقة بينها وبين إي��ران ،ولع ّل أه ّمها ما
يلي:
 1ـ إنّ أه ّم متغيّر يدفع بالمملكة إلى فتح صفحة جديدة مع
إي��ران هو الشعور المتزايد لدى حكام السعودية ب��أنّ أميركا
األم��س التي م�لأت جيوشها المنطقة وشكلت ظهيرا ً وحاميا ً
للسعودية ودول الخليج ،ل��م تعد أميركا ال�ي��وم التي تسابق
الزمن لسحب قواتها بعد فشل سياسي وعسكري كبيرين،
وهذا اإلخالء سيترك فراغا ً ليس لمصلحة السعودية بالتأكيد،
وإنما لمصلحة إي��ران القوة الصاعدة في المجاالت كلها ،وال
سيما العسكرية منها.
 2ـ إنّ س�ق��وط ال�ت�ح��ال��ف ال�ت��رك��ي ال�ق�ط��ري للسيطرة على
س ّمي أنظمة «الربيع العربي» ال��ذي ك��ان مدعوما ً بقوة من
ما ُ
السعودية ّ
بشر بنهاية المشروع السعودي للتحكم بالعالم
ال�ع��رب��ي ع��ن ط��ري��ق ف�ت��ح أب���واب ص�ن��ادي��ق ال �ب �ت��رودوالر على
مصراعيها لتمويله بك ّل ما يحتاج.
 3ـ إنّ ف�ش��ل ال�ح�ل��ف ال �ت��رك��ي ال �ق �ط��ري ف��ي إس �ق��اط الدولة
السورية ،ثم استمرار الفشل ذاته بالنسبة إلى السعودية ،على
رغ��م الدعم السعودي اللوجستي غير المحدود للمجموعات
المسلحة والقوى التكفيرية الوهابية على األرض السورية،
وب��روز متغيّرات تؤكد تح ّول الكفة لمصلحة الجيش العربي
السوري ،وهذا ما فرض على حكام المملكة أن يغيّروا قواعد
اللعبة واالشتباك ،وربما تشكل طهران طريقا ً لخروجهم من
المأزق ،كما شكلت موسكو مخرجا ً ألوباما من ورطته السابقة
تجاه سورية.
 4ـ إنّ الهلع السعودي من تمدّد إره��اب «داع��ش» وقابليّته
ل�لارت��داد سريعا ً إل��ى قلب المملكة أضحى هاجسا ً ال يفارق
حكامها مما دفعهم إل��ى حشد أكثر من ثالثين عسكريا ً على
ح��دوده��ا م��ع ال �ع��راق ف��ي منطقة ع��رع��ر ،وي�ع�ل�م��ون أن أفعى
اإلرهاب التي احتضنوها متجهة إليهم في أقرب مما يتوقعون
ما لم يتح ّركوا نحو تحالفات مع القوى الفاعلة في المنطقة،
وفي مقدمها إيران.
ن�ع��ود إل��ى ال �س��ؤال ال�م�ط��روح :ه��ل ستغيّر ال��ري��اح الجديدة
وزي���ارة ظ��ري��ف األم ��ور فعليا ً بين ال�ب�ل��دي��ن؟ أم أنّ العالقات
ستراوح مكانها مع صدور كالم إعالمي مليء بالمجامالت؟
نميل إل��ى االع�ت�ق��اد ب��أنّ المعطيات السابقة س��وف تساعد
ظ��ري��ف ع�ل��ى وض��ع ال �ن �ق��اط ف��وق ال��ح��روف ،ب�م��ا يعني حمل
ال�س�ع��ودي��ة ع�ل��ى تغيير نهجها وسياستها ال�م�ع��ادي��ة إلي��ران
ومحور المقاومة ...فهل يستطيع؟
قد ال يكون ال�ج��واب سهالً ألنّ السعودية ذهبت بعيدا ً في
ممارساتها العدوانية ض ّد دول المنطقة ،وجنّدت ك ّل ما يمكنها
إلسقاط دول وقوى سياسية ولفرض الفكر التكفيري الوهابي
بالمال والحديد والنار.
ولكن في مطلق األح��وال سيجد حكام المملكة المكابرون
وال�م�ت�ج�بّ��رون أنفسهم مضطرين م��ع ت�ف��اق��م خ�ط��ر اإلره ��اب
وإمكانية ارت���داده عليهم س��ري�ع�اً ،وم��ع اس�ت�م��رار النجاحات
اإليرانية ،وتعاظم الصمود السوري أيضاً ،أن يلجأوا إلى فتح
ملفات التعاون اإلي��ران��ي السعودي من دون ت��ردّد ،وقبل أن
يفوتهم القطار وتتجاوزهم األحداث ،ومن المتوقع أن ينعكس
التفاهم السعودي اإليراني بصورة أفضل على العراق ولبنان
وملفات المنطقة ،وعلى الملف السوري خصوصاً ،وأال يبقى
أمراء المال السعودي يناطحون الجدران في سورية من دون
جدوى.
tu.saqr@gmail.com
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بحث �أميركي و�أوروبي في �إيجاد المب ّررات والمخارج المنا�سبة
لمالقاة اليد ال�سورية الممدودة للتعاون في مكافحة الإرهاب
 نور الدين الجمال
الحرائق «الداعشية» في ك� ّل من سورية وال�ع��راق بدأت
تقض مضاجع الجهات واألط��راف الدولية واإلقليمية التي
أوجدتها ودعمتها وم ّولتها وسلّحتها ود ّربتها وعلى رأس
هؤالء الواليات المتحدة األميركية التي وجدت أن األسلوب
األف �ض��ل لتغيير األن�ظ�م��ة وال�ح�ك��ام ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي هو
اس�ت�خ��دام تنظيمات إره��اب�ي��ة وتكفيرية لتخوض معارك
بالنيابة عن الواليات المتحدة األميركية والدول األوروبية
وبعض الدول العربية واإلقليمية ،فتنظيم «داعش» لم يأخذ
مثل هذا ال��دور اإلجرامي واإلرهابي إال في السنة األخيرة
أي ما بين عامي  2013و ،2014وه��ذا الظهور لـ«داعش»
حصل بعدما فشلت الحرب الكونية على سورية ونجحت
ال��دول��ة ال�س��وري��ة م��ن خ�لال ص�م��ود وث �ب��ات وق��وة الجيش
العربي ال�س��وري أن ت��واج��ه وتتصدّى لجميع المؤامرات
التي حيكت ضدّها بهدف إسقاط الدولة الوطنية السورية
بكل مؤسساتها لكي تصبح دولة فاشلة في نظر تلك الدول
والجهات المت ّورطة في التآمر على سورية.
مصادر سياسية تعتبر أن الحديث مؤخرا ً عن تشكيل
تحالف دولي وإقليمي لمحاربة اإلرهاب «الداعشي» في كل
من سورية والعراق يأتي في سياق األجندة األميركية في
المنطقة ،فالمعلومات المؤكدة من داخل اإلدارة األميركية
تفيد بأن هناك انقساما ً في السياسة األميركية حيال خطر
«داعش» ليس على دول منطقة الشرق األوسط فقط وتحديدا ً

العالم العربي ،بل إن هذا الخطر بدأ فعليا ً يدق أبواب الواليات
المتحدة .هذه وجهة نظر فريق من اإلدارة األميركية ولذلك
يجب التصدي ومحاربة تنظيم «داعش» وبقوة .أما الفريق
الثاني فمع اعترافه الضمني بخطورة هذا التنظيم وانفالته
من عقال األجندة األميركية ،فإنه يرى أنه طالما أن الواليات
المتحدة لم تقدم على خوض حروب مباشرة مع هذا التنظيم
وغيره من التنظيمات اإلرهابية فليس ما يمنع من دعم هذه
المجموعات اإلرهابية طالما هي تقدم خدمة مجانية لمصالح
الواليات المتحدة ومصالح «إسرائيل» األمنية في المنطقة.
وترى المصادر السياسية أنه بين هاتين النظريتين داخل
اإلدارة األميركية تكاد تصبح األوض��اع في بعض الدول
المجاورة لكل من سورية والعراق خارجة عن السيطرة إذا
لم تبادر إدارة أوباما إلى اتخاذ القرار الحاسم والصائب في
ضرب اإلرهاب ،وال يكفي أن تتم هذه الخطوة في العراق وإن
كانت حتى اللحظة تتم في سياق محدد جدا ً هدفه األساسي

انق�سام داخل الإدارة
الأميركية حيال خطر
«داع�ش» لي�س فقط
على دول المنطقة بل
على الدول الغربية �أي�ض ًا

حماية المناطق الكردية في إقليم كردستان من أي هجومات
كبيرة ينفذها «داع��ش» في تلك المناطق ألن االستخبارات
األم�ي��رك�ي��ة ف��ي «أرب �ي��ل» تقيم غ��رف��ة عمليات مشتركة مع
البيشمركة إلدارة العمليات العسكرية ،يقابلها وجود غرفة
عمليات مشتركة إيرانية  -بيشمركية من أجل التنسيق أيضا ً
على المستويين األمني والعسكري في مواجهة «داعش»
والتنظيمات اإلرهابية والتكفيرية في العراق ،وإيران تفضل
أن تقدم شيئا ً على المستوى السياسي إلى المملكة العربية
السعودية من خ�لال إيجاد ت��وازن��ات سياسية في العراق
وليس من قبل الواليات المتحدة.
وأش��ارت المصادر السياسية إلى أن المناخ الدولي بدأ
يتغيّر شيئا ً فشيئاً ،والكالم عن رحيل الرئيس بشار األسد
لم يعد واردا ً أو مطروحاً ،واألم��ر ينحصر حاليا ً في إيجاد
المخارج والمبررات حول كيفية العودة للتحدث مع القيادة
ف��ي س��وري��ة وال �ت��ي وض�ع��ت ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة وأوروب���ا
في الزاوية من خالل دعوتها إلى التنسيق معها في شأن
مكافحة اإلرهاب ،وإن محاربة «داعش» في العراق حتى لو
دخلت الواليات المتحدة على خط المواجهة مباشرة ال يمكن
أن يكتب لها النجاح إذا لم يتم التنسيق مع الدولة الوطنية
السورية ،والمعيار الحقيقي للموقف األميركي وجديته في
محاربة «داع��ش» ومتفرعات القاعدة في سورية والعراق
والحقا ً على مستوى المنطقة هو ممارسة الضغوط الجدية
على كل من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والتي
باتت معروفة بدعمها المطلق وعلى المستويات كافة لهذه
التنظيمات اإلرهابية.

حظوظ فرنجية تتقدم عند � 14آذار بانتظار موقف عون

ال نصاب وال انتخاب...

(ت ّموز)

ط��رح السنيورة مبادرته وخرج
ب��رف��ق��ة ال��ن��ائ��ب ال��ق��وات��ي ال���ى بهو
المجلس .غادر نواب  14آذارlobby
المجلس من دون أن يحس أحد بهم
من الصحافيين الذين تجمعوا حول
رئيس الكتلة المستقبلية ونائب رئيس
حزب القوات مستفسرين عن الجديد
الذي حملته المبادرة ،ليصل النائب
عن كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض
ال��ى ال��ـ  lobbyويلقي التحية على
عدوان من دون أن يعلق على المبادرة
ب��أي كلمة ،باستثناء «منحكي يا
ج���ورج» .لم يعلق نائب ح��زب الله
الذي لم يحضر غيره من نواب الوفاء
للمقاومة والتغيير واالصالح أمس الى
بهو المجلس ،اال ان أوس��اط فريق 8
آذار أكدت لـ«البناء» ان المبادرة هدفها
توفير مخرج مش ّرف لرئيس القوات
اللبنانية لسحب ترشيحه على أساس
ان ليست له حظوظ إطالقاً ،ال سيما
أن ترشيحه لم يكن أكثر من ترشيح
لقطع الطريق على وص���ول رئيس
تكتل التغيير واالص�ل�اح .ف��ي حين
أكدت مصادر مقربة من النائب وليد
جنبالط لـ«البناء» ان هذه المبادرة
أت��ت استجابة لطرح رئيس جبهة
النضال الوطني رئيسا ً توافقيا ً في ظل
تعثر االتفاق على العماد عون الذي
لن يحظى بالتوافق وباالكثرية داخل
المجلس النيابي رئيسا ً للجمهورية
وكذلك الدكتور جعجع.
وف���ي ال��س��ي��اق ،وض���ع ال��رئ��ي��س
ال��س��ن��ي��ورة ف��ي ح��دي��ث ل��ـ«ال��ب��ن��اء»
المبادرة في إطار البحث عن مرشح
يحظى بتوافق االفرقاء السياسيين
جميعاً ،باعتباره أن جعجع وعون
غير ق��ادري��ن على تأمين االكثرية.
ولما كان رئيس تيار المردة النائب

س��ل��ي��م��ان ف��رن��ج��ي��ة ورئ��ي��س ح��زب
الكتائب أمين الجميل من االقطاب
األربعة المرشحين اال أن السنيورة
أك��د لـ«البناء» ردا ً على س��ؤال عن
امكانية اقتراح فريق  8آذار تسمية
فرنجية كمرشح للرئاسة ،بأن ال فيتو
على اسمه أو على غيره من االسماء.
في حين أكد عدوان لـ«البناء» ان لجنة
ستتألف من فريق  14آذار إلج��راء
االتصاالت مع جميع مكونات فريق
 8آذار بمن فيهم حزب الله .وأشار
ال��ى ان المشاورات ستبدأ بالبحث
في المواصفات الخاصة بالتوافقي،
ليعقب ذلك الدخول في لعبة االسماء،
في حال كان الجميع مستعدا ً لفتح
باب التسوية امام رئيس تسوية.
وهنا تبدأ المعادلة الصعبة .من هي
االسماء التي يمكن ان تحظى بتوافق
فريقي  8و 14آذار؟ هل سيبادر جنرال
الرابية الى سحب تقديم ترشيحه؟
بعد أن أع��ل��ن أم��س تكتل التغيير
واالص�ل�اح ان مبادرة ق��وى  14آذار
قديمة وممجوجة وال معنى لها ،لتدعو
أوس��اط  8آذار عبر «البناء» فريق
 14آذار ال��ذي عرض خيار التوافق
على رئيس يؤمن مصلحة الوطن،
الى دراسة خيار العماد ميشال عون
رئيسا ً للجمهورية ،أو التوجه الى
الرابية لمحاورة الجنرال ،فحزب الله
كما ترى االوساط لن يحاور أحد على
مرشح لرئاسة الجمهورية غير عون
ال���ذي ي��ع��ود إل��ي��ه ق���رار ال��ع��دول عن
الترشح والتحول الى ناخب لمرشح
يسميه.
وف���ي م����وازاة ط���رح اس���م ال��وزي��ر
السابق جان عبيد كمرشح توافقي
بين عين التينة وكليمنصو وال��ذي
يحظى بتأييد من تيار المستقبل،

ن�شاطات �سيا�سية
التقى رئ��ي��س الحكومة
ت���م���ام س��ل��ام ف����ي ال���س���راي
الحكومية أم��س وف��د مجلس
إدارة مؤسسة كهرباء لبنان
برئاسة المدير العام لمؤسسة
كمال حايك ،وجرى البحث في
وض��ع المياومين والكهرباء
عموماً.
كما التقى سفير تركيا في
لبنان إينان أوزيلديز ،والوزير
السابق طوني كرم.
زار ال���رئ���ي���س حسين
الحسيني الوزير ف��ؤاد بطرس
ف���ي م��ن��زل��ه ل�لاط��م��ئ��ن��ان إل��ى
صحته ،وكانت مناسبة لعرض
األوض��اع في لبنان والمنطقة،
«حيث تفاقمت األزمات وطاولت
المؤسسات الدستورية وغير
الدستورية ،وم��ا يتعرض له
ل��ب��ن��ان م��ن أخ��ط��ار تستوجب
ارت��ف��اع الجميع إل��ى مستوى

سالم مجتمعا ً إلى إدارة مؤسسة الكهرباء
المسؤولية واإلسراع في خوض
معركة الدفاع عن الوطن وإعادة
ال��ش��رع��ي��ة إل���ى ال��م��ؤس��س��ات
ال��دس��ت��وري��ة ب�����دءا ً ب��إن��ج��از
ق��ان��ون االنتخابات النيابية،
وفقا ً ألحكام الدستور ووثيقة

(داالتي ونهرا)

الوفاق الوطني ،وحيث ال عذر
ألحد في االستنكاف عن تحمل
المسؤولية ،وه��ي مسؤولية
وطنية تطاول الجميع للخروج
م��ن أزم���ة ال��ح��ك��م وال��ح��ك��وم��ة
المشرفة على أزمة الكيان».

التقى نائبان من تيارين
سياسيّين مختلفين إلى
مائدة عشاء عند صديق
مشترك ،وخالل الحديث
بين الحاضرين عن
التطورات في المنطقة
لفت أحدهما (وهو من
فريق  14آذار) إلى أنّ
القرار  2170الذي صدر
تحت الفصل السابع
ينص على معاقبة الدول
ّ
التي ال تتعاون في
مكافحة اإلرهاب ،فما
كان من زميله (وهو من
فريق  8آذار) إال أن علّق
سائالً :هل تقصد معاقبة
دول الخليج وتركيا
وأميركا وأوروبا التي
ثبت أنها ترعى التنظيمات
اإلرهابية في المنطقة؟

مجل�س الوزراء يبحث الو�ضع المالي
ويخ�ص�ص جل�سة الغد للأمن
ّ

هتاف دهام
ل��م ي��ق��ت��رح ف��ري��ق س��ي��اس��ي ،منذ
الشغور الرئاسي ف��ي  25آذار ،أي
مبادرة حظيت بموافقة الفريق اآلخر،
م��ن م��ب��ادرة رئ��ي��س تكتل التغيير
واالص�لاح العماد ميشال عون التي
س ّماها االنقاذية والتي تقوم على
انتخاب الرئيس م��ن الشعب ،إلى
مبادرة النائب وليد جنبالط القائمة
على انتخاب رئيس وسطي وصوال ً
إلى المبادرة التي طرحها فريق 14
آذار مجتمعا ً أم��س .فما يطرح من
م��ب��ادرات داخلية حتى الساعة ال
يعدو كونه مراوحة في الوقت الضائع
بانتظار التفاهمات الدولية واالقليمية
على إح�لال االستقرار في المنطقة،
على رغم أن لبنان ليس موجودا ً على
ال���رادار االقليمي في الوقت الراهن
باجماع فريقي  8و 14آذار.
ك��ل ال��م��ب��ادرات ال��ت��ي ط��رح��ت لم
تفلح في عقد جلسة انتخاب رئيس
للجمهورية .أرج��أ رئيس المجلس
النيابي نبيه بري للمرة الحادية عشرة
جلسة انتخاب الرئيس بسبب عدم
اكتمال النصاب الذي اقتصر على 58
نائبا ً الى  23أيلول الجاري .ال يعول
كثيرون على أن هذا التاريخ سيكون
أفضل من التواريخ التي سبقته .ال
يتوقع أي من نواب الفريقين اآلذاريين
أي خرق في جدار األزمة الرئاسية قبل
شهر تشرين األول.
وعليه ،ل��م تحمل جلسة األم��س
أي تغيير ج��ذري ،باستثناء مبادرة
 14آذار التي عبّر عنها في المؤتمر
الصحافي ال��ذي عقده رئيس كتلة
المستقبل النيابية فؤاد السنيورة عند
 12:30محاطا ً بزمالئه النواب جورج
عدوان عن القوات اللبنانية ،بطرس
ح��رب عن المسيحيين المستقلين،
اي��ل��ي م��ارون��ي ع��ن ح��زب الكتائب،
ومروان حمادة عن اللقاء الديمقراطي
على اعتبار أنه يواصل ونواب اللقاء
الديمقراطي حضور اجتماعات 14
آذار.
فأكدت المبادرة أن قوى  14آذار
كاملة مجتمعة وليس أفرقاء بمفردهم،
تتمسك بترشيح رئيس حزب القوات
سمير جعجع لرئاسة الجمهورية،
وأعلنت في الوقت ذات��ه استعدادها
التام للتشاور مع كل االط��راف حول
اسم يتوافق عليه اللبنانيون ويلتزم
بالثوابت الوطنية ،وأن��ه��ا ستقوم
ب��االت��ص��االت ال�لازم��ة م��ع ك��ل القوى
السياسية من أجل السعي للتوافق
على تسوية وطنية تبدأ بانتخاب
رئيس جديد للجمهورية فوراً ،إال إنها
أبقت على الموقف الحالي في حال
فشل مساعي هذه التسوية الوطنية.

خفايا
خفايا

تحدثت معلومات ع��ن ان الدكتور
جعجع لو خيّر بين فرنجية وعبيد،
فإنه سيختار فرنجية ،قائالً صحيح
أنه خصم في السياسة اال ان مواقفه
ال ي��ش��وب��ه��ا ال��ت��ب��اس ،ف��ه��و ج��ريء
وصريح وواضح ،من دون أن يعطي
رأيه في عبيد .يترافق هذا الكالم مع
معلومات نقلتها مصادر سياسية
مطلعة ان عنوان ه��ذه المرحلة هو
م��ح��ارب��ة االره����اب م��ن ال��ع��راق الى
س��وري��ة فلبنان ،وه���ذا يتطلب ان
يكون على رأس الدولة رئيس قوي،
وأن يكون ج���زءا ً م��ن حلف عريض
جمع األض���داد في ال��ع��راق لمحاربة
«داع���ش» ،حلف لقيادته يستدعي
شخصية فاعلة وق���ادرة ومرموقة
وذات رمزية مسيحية كالعماد عون
والدكتور جعجع لكنها تتميز عنهما
بانها خ��ارج فيتو الفرقاء المتبادل
لكن السؤال الذي يطرحه بدء التداول
بإسم فرنجية في  14آذار هو ما إذا
كان المطلوب أيضا رئيس قادر على
مصالحة هذا الفريق مع سورية ضمن
رؤيا مستقبلية للتطورات اإلقليمية
والدولية للحرب على اإلرهاب ؟

جريج متحدثا ً بعد الجلسة في السراي

(داالتي ونهرا)

خصصت جلسة مجلس ال��وزراء التي التأمت أمس في السراي الحكومية
ّ
برئاسة الرئيس تمام سالم لعرض الوضع المالي ،حيث استمع المجلس من
وزير المال علي حسن خليل الى شرح مسهب عن األوضاع المالية في البالد .وبيّن
خليل معدالت النمو والمبالغ العائدة إلى خدمة الدين واألجور ،كما شرح أثر غياب
إقرار الموازنة على الوضع المالي وجدول اإليرادات خالل السنوات األربع األخيرة
التي سجلت زيادة في العجز ،وطرح اقتراحات لتمويل العجز من خالل سندات
الخزينة واليوروبوند.
كما قدم خليل أيضا ً بعض المقترحات والتوصيات لتخفيف العجز ،مبيّنا ً
ضرورة وضع قانون بالترخيص إلصدار سندات بالعملة األجنبيّة ،وناقش
المجلس ع��رض وزي��ر المال وأب��دى ال���وزراء مالحظات بصدده ،واختتمت
الجلسة.
وتحدّث وزير االعالم رمزي جريج عقب الجلسة ،وأشار الى أنّ سالم أكد في
بداية الجلسة أنّ «ما نشهده حاليا ً من أوضاع غير مريحة هو موضوع متابعة
وتشاور من قبل الحكومة من أجل مواكبة المستجدات ،وسيت ّم عرضه في جلسة
المجلس يوم غد الخميس.

جنبالط وكتلته �إلى القاهرة
غادر رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط مساء أمس
إلى القاهرة يرافقه الوزيران أكرم شهيب ووائل ابو فاعور والنائبان غازي
العريضي وعالء الدين ترو ،ونائب رئيس «التقدمي» للشؤون الخارجية
دريد ياغي.

