2

حمليات �سيا�سية

هل تعتمد الت�سوية على �أحادية
رئا�سة الحكومة للحريري؟
ميسم حمزة
كثيرا ً ما تستخدم عناوين الطوائف في لبنان سلباً ،بينما
الدور الوطني التاريخي للكتل التي تك ّون الطائفة كطائفة يرسم
أي طائفة ،حكرا ً
اتجاها ً معاكسا ً لما يبدو عندما تصير الطائفةّ ،
على لون سياسي من ألوان طيفها ،ويطغى في مرحلة ضمن
ظ��روف غاية ف��ي الخصوصية ،فيصير زعيم ه��ذا ال�ل��ون هو
اختصار المشهد ظلما ً للطائفة نفسها ،بمثل ما هو إلحاق لألذى
تجسد عبر تاريخ
بالوطن كله .فللسنة دور تاريخي في لبنان،
ّ
ال��وط��ن كحاضن للوحدة الوطنية وداف ��ع للعيش المشترك،
وكانت قاسما ً بين الطوائف اإلسالمية والطوائف المسيحية،
واكتسبت هذا الدور البارز منذ ما قبل االستقالل.
كما أنّ للطائفة السنية عمقا ً عربيا ً كبيرا ً ساعدها في الدور
المميّز ال ��ذي لعبته ف��ي ل�ب�ن��ان ،وال �ش��ارع اإلس�لام��ي السني
اختزن مبادئ العروبة وقيمها ،ألنه ربط بين انتمائه اإلسالمي
والعروبي ،باعتبار أنّ العروبة الجامعة هي مالذ ك ّل اللبنانيين
لكونها ه��وي��ة ك � ّل أب �ن��اء ال��وط��ن بمختلف ان�ت�م��اءات�ه��م الدينية
والسياسية ،فالعروبة هي هوية وانتماء تجمع ك ّل اللبنانيين
تحت مظلة الوطن.
لكن منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري العام  ،2005كان
هناك سعي حثيث إلخراج الشارع اإلسالمي السني عن ثوابته
العربية والقومية ،وجعله مذهبا ً في تعداد المذاهب األخرى من
أجل إضعاف الشعور القومي ،وهو ما دفع بالساحة اللبنانية
إلى فقدان أحد مرتكزات الدور الجامع الذي يستطيع أن يجمع
أبناء الوطن الواحد على المعادالت التي كانت تشكل للطائفة
السنية ميزة عن باقي القوى األخرى.
وق��د ك��ان هناك سعي قبل استشهاد الحريري إل��ى حصر
التمثيل السني برفيق الحريري ،إال أنّ القوى العربية التي كانت
لها تأثيرات في الساحة اللبنانية رفضت أن يكون الحريري
وحده ممثالً للسنة في لبنان.
واليوم ،وعلى ضوء المتغيّرات وهبوط دور تيار المستقبل
يحاول سعد الحريري ،عبر تبنّيه ترشيح سليمان فرنجية،
طرح شروط في إطار هذه التسوية ليعود الممثل الوحيد للسنة
في لبنان ،من خ�لال إط�لاق قانون انتخابي يتناسب مع هذه
الرغبة الحريرية والعودة إلى السلطة ليستعيد تحكمه بالشارع
السني ،وكان األمر نفسه قد جرى التداول به خالل المفاوضات
بين الحريري والعماد ميشال عون كمرشح رئاسي بحصر
رئاسة الحكومة بالحريري نفسه.
ولكن السؤال هو :هل يجوز االستقواء بلحظة انتخاب رئيس
للجمهورية لتعطيل مفاعيل العملية االنتخابية ومدخلها قانون
انتخابي سليم وصحيح ،ودوره��ا في تسمية رئيس الحكومة
طيلة سنوات العهد الرئاسي الست ،رغ��م وج��ود شخصيات
سياسية كبيرة في لبنان ولها تاريخها وتأثيرها على الساحة
اللبنانية ...من أمثال عبد الرحيم مراد ونجيب ميقاتي وفيصل
كرامي ومحمد الصفدي وغيرهم العديد من الشخصيات السنية
التي لها دور سياسي على مستوى الشارع السني؟
وكذلك توجد أطر سياسية تض ّم شخصيات إسالمية سنية
لها وزنها وتأثيرها ،ومنها اللقاء الوطني ،الذي يجمع قيادات
وشخصيات وطنية سنية ،برئاسة الوزير السابق عبد الرحيم
م ��راد ،وال ��ذي ي�ض� ّم ن��واب �ا ً حاليين ووزراء ون��واب �ا ً سابقين
وشخصيات سنية لها تأثيرها وحيثياتها الشعبية المعروفة.
ه��ذا اللقاء الوطني أك��د في وثيقته التأسيسية على عروبة
لبنان ووحدته ،ونظامه الديمقراطي ،ونبذ الطائفية ،والمذهبية،
يصحح
والمناطقية .والعمل على إيجاد نظام انتخابي حديث
ّ
التمثيل الشعبي باعتماد نظام النسبية ،إلى جانب التزام خيار
المقاومة نهجا ً وأس�ل��وب�ا ً وقيما ً وأخ�لاق �ا ً للتحرير ،والدفاع
ع��ن لبنان ،وردع االع �ت��داءات الصهيونية ،ورف��ض الوصاية
وال�ت��دخ�لات األجنبية ،وه��دف��ه ع��دم اختصار الطائفة السنية
ب�ش�خ��ص ،وع���ودة ال�س�ن��ة إل��ى موقعهم ال��ري��ادي ف��ي الحياة
العربية.
كذلك شكلت المبادرة الوطنية السنية ،التي أطلقتها مجموعة
م��ن الشخصيات السنية ،كالنائب السابق مصباح األح��دب
والمحامي نبيل الحلبي وممثلين عن الرئيس السابق للحكومة
نجيب ميقاتي وممثلين ع��ن ح��زب االت �ح��اد ،وع��ن الجماعة
اإلسالمية وشخصيات سنية ،وبحسب ما ق��ال األح��دب عن
ال�م�ب��ادرة فإنها تهدف إل��ى التالقي والسعي لبلورة مساحة
مشتركة لدى المك ّون السني ،بدءا ً من مفتي الجمهورية وصوالً
إلى الرئيس تمام سالم مرورا ً بك ّل رؤساء الحكومة السابقين،
وأي�ض�ا ً األح��زاب السياسية ونخب الساحة السنية كما قادة
ال ��رأي واألك��ادي�م�ي�ي��ن ،وه��ي تعمل لتحديد مفاهيم وأص��ول
وأسس الشراكة الوطنية التي ،إذا لم تتضح ،تتح ّول عبئا ً على
هذا الوطن بك ّل مك ّوناته.
ً
باختصارَ ،م��ن ي��ري��د أن ي�ك��ون زعيما عليه أن ي�ك��ون على
مسافة واح��دة من الجميع ،وان يحمل هم أبناء ه��ذه الطائفة
بشكل خ��اص ،وأب�ن��اء ك� ّل الطوائف بشكل ع��ام ،وأن ال يعتمد
سياسة اإللغاء ،وأن على الوطنيين التحرك وإنقاذ طائفتهم من
فخّ التح ّول إلى حلفاء للكيان الصهيوني الغاصب بفعل انتشار
التطرف والفكر التكفيري.

جونز ي�سلم با�سيل دعوة
الجتماعات نيويورك حول �سورية
سلم السفير األميركي ريتشارد جونز وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع المجموعة الدولية
بشأن سورية الذي سيعقد في نيويورك غداً.
كما زار جونز رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط في دارته في
كليمنصو ،وبحث معه آخر المستجدات السياسية على الساحة اللبنانية
واإلقليمية ،في حضور نائبه للشؤون الخارجية دريد ياغي.

باسيل وجونز خالل لقائهما في قصر بسترس
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خفايا
خفايا

هل يعرف �سالم الفارق بين «الن�أي بالنف�س» و«دخول التحالفات»؟
 روزانا ر ّمال
يقدّم رئيس حكومة لبنان تمام سالم اليوم نموذجا ً
عن انصياع مقام رئاسة الوزراء في لبنان بشكل تا ّم إلى
رغبات المملكة العربية السعودية وتقديمها انطالقا ً من
كونها تعود ألحد أبناء الطائفة السنية على أنها واحدة
من حقائب السعودية ،أو حصصها ،ويقدّم سالم بحجة
ضرورة دعم أيّ مبادرة تكافح اإلرهاب نموذجا ً ركيكا ً وغير
مقنع عن مواقف الدولة اللبنانية التي تسلّم هو مسؤولية
إدارة دفة السياسة فيها بغياب رئيس للجمهورية.
عموما ً لم تكن يوما ً النيات الحسنة تكفي من أجل رفعها
وتب ّنيها وتحويلها قرارا ً سياسياً ،لكن تمام سالم أثبت أنّ
اتصاال ً هاتفيا ً قادرا ً أن يختصر الموقف اللبناني ويقدّمه
واحدا ً من فريق عمل السعودية أو بمعنى آخر كتحصيل
حاصل.
يبدو جليا ً أنّ لبنان الرسمي ال يعادل بالنسبة إلى
السعوديين الذين ال يحترمون مؤسسات البالد األخرى،
ويعتبرون أنّ قرارات بالدهم الملكية والتي تتخذ ارتجاال ً
أو غضبا ً أو مزاجا ً يمكن أن تطبّق في أيّ دول��ة بفعل
“مونتهم” عليها ،أو اي دولة كان لهم فيها فضل أو أيا ٍد
بيضاء ،حسب تعبيرهم.
ليس المطلوب من الرئيس تمام سالم “المظلوم” ،وهو
الواقع بين استرضاء مَن له الفضل في إعادة إحياء عائلته
بأمس الحاجة إلى
سياسياً ،وهي السعودية ،وبين بلد
ّ
راع مسؤول يحفظ أمانته بغياب رئيس للبالد ،أن يتحدّى
السعودية وأن يرفع الصوت وأن يقدّم لها نموذجا ً غير
متعاون مع مكافحة اإلره���اب ،وليس مطلوبا ً منه أو
باألحرى يفهم عجز الرئيس سالم عن سحب حصة كرسي
الحكومة اليوم من قبضة السعوديين الذين يعتبرونها
كرسيّهم منذ أن تسلّمها الراحل رفيق الحريري ،النّ هذا

عبء عليه ،ومن المعلوم ولألمانة أنه ال يتح ّمله ،لكن
الحريّ به كان حفظ ماء وجه بلده وشعبه وما تبقى من
دولة ودستور.
ك��ان من األفضل أن يخرج تمام س�لام ويتحدّث إلى
اللبنانيين ويقول إنه بصدد جمع الحكومة استثنائيا ً
التخاذ القرار المناسب ،ربما كان من األفضل أيضا ً ان
يعاود االتصال بوزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان
ال��ذي يرتجل تحالفات غير مفهومة ويدخل في معارك
لم تثبت جدواها حتى الساعة ،خصوصا ض ّد اليمنيين
ليقول له :نرجو منكم أن تمهلونا وقتا ً من اجل القيام بما
هو “روتيني” في أسوأ تقدير ،ومن ثم تتبلّغون موقفنا
رسمياً.
ً
أنّ
على أيّ حال أعلنت السعودية رسميا لبنان من بين
 34دولة تشارك في الحلف العربي اإلسالمي ،وبدال ً من
أن يعترض رئيس الحكومة على فهم إعالن النيات موقفا ً
رسمياً ،وهو ما أراد اللبنانيون تبرير موقفه فيه ألخذه
بمحمل حسن ،قام ب��دال ً من ذلك بالتوضيح ب��أنّ الخبر
صحيح ،و”قد ت ّم االتصال بي مساء” ،أيّ أنّ هذا الكالم
لم يأت من دون وضعنا في األجواء ،كما أنه لم يأت من
ترحيبنا!...
جيد ...إذا كان هذا األمر قانونيا ً ودستوريا ً بالنسبة
للرئيس سالم ،وهو يعلم جيدا ً أنه انتهك الدستور وم ّزقه
إربا ً بموقفه وفعلته وتبريرهما ،هذا عدا عن كون الحديث
السياسي يختلف كثيرا ً عن ك ّل ما سبق ،فهو عليه أن
يتقدّم بتبريرات عن أخذ لبنان بدوامة صراع وإدخاله
في ملف شائك ،أراد أن يعزله سالم باالشتراك مع رئيس
الدولة سابقا ً ميشال سليمان عن الدخول فيه ،والقصد
هو التجاذبات اإلقليمية وعالقتها بالحرب على اإلرهاب،
فكيف يمكن للبنان أن يشارك في تحالف عسكري وهو
الذي لطالما قدّم نفسه ولمدة  5سنوات أنه ينأى بنفسه
رسميا ً عن الصراع الدائر مع اإلرهاب في سورية ،وهو حتى

لم يسمح للجيش اللبناني بالتعاون مع الجيش السوري
من أجل القتال على الحدود والدفاع والتنسيق من أجل
ضبط الحدود ومنافذ تهريب المتطرفين وعتادهم ،وهو
ما كان من شأنه أن ُيبعِ د عن لبنان الكثير من المشاكل؟
أين أصبح شعار النأي بالنفس؟ هل يقول لنا الرئيس
سالم أنّ الحكومة اللبنانية تنأى عن التدخل باألزمة
السورية عندما تطلب السعودية ذلك ،وتتدخل عندما
تطلب السعودية ذلك أيضاً؟ هل يقول سالم للبنانيين
إنّ قرار النأي بالنفس كان قرارا ً سعودياً؟ هل يقول أيضا ً
إنّ السعودية حينها أرادت فك لبنان عن معادلة ارتباطه
بسورية مسارا ً ومصيراً؟ وأنّ ذلك كان هدفا ً سعوديا ً
لتغيير هويته؟
ماذا عن عرسال التي ال تزال اليوم تقع تحت قبضة
اإلره��اب والتطرف ،ولم تتخذ الحكومة اللبنانية قرارا ً
بعملية عسكرية تعيدها إلى السيادة اللبنانية حتى
الساعة؟ هل تطلب الحكومة من الجيش اللبناني اليوم
ترك عرسال والتوجه إلى الرقة للقتال مثالً؟
النقاش هنا ليس في جدوى تحالف هزيل ،إنما نقاش
في ازدواج��ي��ة المعايير التي تتعاطى فيها السلطات
اللبنانية ،والتي ترفض حتى الساعة االعتراف بدماء
ش��ه��داء م��ن أبنائها يقاتلون ف��ي س��وري��ة م��ن أج��ل ردع
مخاطر اإلرهاب ،وهم الذين حموا لبنان من ويالت كثيرة
بتضحياتهم.
يبدو أن حزب الله سبق العالم كله في قتال اإلرهاب،
وها هو يتجه ويحشد في سورية من أجل الهدف نفسه،
وال ت��زال الحكومة اللبنانية المرتهنة سعوديا ً ترفض
القيام بواجبها والطلب من الجيش اللبناني الدفاع عن
حدوده وقراه .وهنا نسأل أيضاً :أين هي المليارات التي
كانت الرياض قد وعدت الجيش بها مع الفرنسيين؟ ال بل
كيف وأنّ السعودية التي تقود التحالف الذي يباهي به
سالم تص ّنف حزب الله على لوائحها لإلرهاب؟

بري :مقاومة «�إ�سرائيل» لي�ست �إرهاب ًا
وال حاجة للجدل خارج مجل�س الوزراء

حردان يبحث و�صحناوي
تطورات لبنان والمنطقة

بري مجتمعا ً إلى النواب في لقاء األربعاء

حردان مستقبالً صحناوي والوفد

لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى «أنّ التحالف
اإلسالمي ض ّد اإلره��اب هو فكرة سبق أن طرحها الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي ،ومثل هذه المواضيع يناقش
داخل مجلس الوزراء التخاذ الموقف المناسب منه ،وال حاجة
الى إثارة أي جدل خارج هذا اإلطار».
وقال بري في حديث إلى اإلعالميين المعتمدين في مجلس
النواب« :أعتقد أنّ هناك جلسة لمجلس الوزراء في اليومين
المقبلين لمناقشة موضوع النفايات ،ويمكن ط��رح هذا
الموضوع السياسي على النقاش والتفاهم عليه للخروج
بموقف واضح للبنان من هذه الفكرة والبناء عليه».
وردا ً على سؤال عن اإلرهاب ،أجاب بري« :هناك بحث في
العالم حول اإلرهاب ،ولكن أقول بوضوح أنه ال يمكن وصف
المقاومة ض ّد إسرائيل في لبنان أو غير لبنان باإلرهاب على
اإلطالق ،وليس واردا ً أبدا ً تصنيف المقاومة في هذه الخانة».
وكان بري عرض المواضيع والمستجدات مع النواب في
لقاء األربعاء بصورة عامة ،واستقبل في هذا اإلطار النواب:
نواف الموسوي ،علي عمار ،نوار الساحلي ،وليد سكرية،
علي خريس ،عبد المجيد صالح ،هاني قبيسي ،علي بزي،
ميشال موسى ،إميل رحمة ،ياسين جابر ،علي فياض ،قاسم
هاشم ،وشانت جنجنيان.
من جهة أخرى ،أرجأ بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
الـ 33إلى ظهر الخميس في السابع من كانون الثاني ،2016
لعدم اكتمال النصاب.
وقد حضر إلى الجلسة  44نائباً ،علما ً أنّ النصاب القانوني
يتطلب حضور  86نائباً.
وإث��ر إع�لان تأجيل الجلسة عقد رئيس كتلة المستقبل
النيابية الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان مؤتمرا ً
صحافيا ً مشتركا ً في مجلس النواب.
وأك��د السنيورة أنّ مبادرة الرئيس سعد الحريري لم
تتعطل ،معتبرا ً أنّ «المرشح القوي ،كما قال البطريرك بشارة
الراعي هو من يستطيع تأمين ثلثي أعضاء مجلس النواب».
ور ّدا ً على س��ؤال ح��ول مشاركة لبنان ف��ي التحالف

السعودي ـ اإلسالمي ،أجاب السنيورة« :لبنان اآلن مصمِّم
على خوض هذه المعركة وهو مستمر وفي الحقيقة حصل
االتصال مع دولة الرئيس سالم الذي عبر عن موقف مبدئي،
وقال بك ّل صراحة ووضوح إنّ هذا األمر منوط أيضا ً بما يُق ِّره
الدستور في التعامل مع هذا األمر».
ولفت عدوان ،من جهته ،إلى «أنّ هناك اختالفا ً في وجهات
النظر حول المبادرة التي أطلقها الرئيس الحريري ،فال يراهن
أحد على أنّ هذا االختالف سيؤدي إلى خالف أو إلى تخلي أي
من الفريقين عن النظرة الشاملة ،سواء بالنسبة إلى االلتزام
بالدستور والتمسك بالقانون أو بالقرارات الدولية وفي كل
المواضيع األساسية».
وقال« :أما بشأن المقاربة الحاصلة في موضوع الرئاسة،
فنحن لدينا مقاربة ثانية نبحثها حتى مع تيار المستقبل.
الفريق ال��ذي يعطل انتخابات الرئاسة ،وسماحة السيد
حسن نصر الله قال «لنفتش عن تسوية» ،والبعض قال
إنها تتعلق باألشخاص ،إنما نحن كقوات لبنانية نقول إذا
أردتم التسوية بين فريقي  8و 14آذار فنحن نقترح الجلوس
معا ً لنضع تسوية وطنية حول المشروع الذي يفترض من
الفريقين التنازل من أجل الوطن ،وهذا المشروع ال يمكن إال
أن يكون تحت سقف الدستور والقانون وااللتزام بالتالي
بالقرارات الدولية».
وقد واص��ل الرئيس بري تقبل التعازي بوفاة شقيقته
الحاجة مريم ،وتلقى أمس اتصاال ً من نائب الرئيس العراقي
رئيس الورزاء السابق نوري المالكي معزياً ،واتصاال ً مماثالً
من رئيس المجلس األعلى اإلسالمي في العراق السيد عمار
الحكيم.
كما تلقى برقيات تعزية من رئيس مجلس األمة التركي
اسماعيل كهرمان ورئيس مجلس الشورى القطري محمد بن
مبارك الخليفي ،ومن قائد الجيش اإليطالي الجنرال كالوديو
غرازيانو.
ومن المعزين أيضاً :المجلس اإلسالمي العلوي في لبنان.

الراعي يلتقي كاغ ووفد ًا من «اللبنانية»:
ال ّ
يحق لأحد اللعب بم�صير البالد
أكد البطريرك الماروني الكاردينال
ّ
يحق ألحد
ب��ش��ارة ال��راع��ي أن��ه «ال
اللعب بمصير ال��ب�لاد وتعطيل ك ّل
شيء ،معتبرا ً «أنّ الواجب هو احترام
الدستور وتطبيقه».
وكان البطريرك الماروني استه ّل
نشاطه في الصرح البطريركي في
ب��ك��رك��ي ،بلقاء المنسقة الخاصة
لألمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ
وع��رض معها ع��ددا ً من المواضيع،
وال سيما موضوع الفراغ الرئاسي
وال��ض��رورة التي تفرضها الظروف
إلجراء انتخابات رئاسية في أسرع
وقت.
وترأس الراعي اجتماعا ً لل ُمج َّمع
الدائم الذي يضم المطارنة :بولس
ص��ي��اح ،بولس مطر ،كميل زي��دان
وانطوان نبيل العنداري ،حيث ت ّم
البحث في شؤون إدارية ورعوية.
ثم التقى وفدا ً من أعضاء مجلس
الجامعة اللبنانية والعمداء برئاسة
رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد
حسين ،ف��ي زي���ارة شكر لرعايته
ومشاركته في حفل افتتاح السنة
الجامعية ف��ي مجمع ال��ح��دث .كما

الراعي مستقبالً السيد حسين والوفد في بكركي
ق��دم الوفد التهنئة باألعياد .وكان
عرض ألهمية الدور الذي تضطلع به
الجامعة اللبنانية ،وضرورة «إيالئها
اإلهتمام ال�لازم لكي تتابع رسالتها
بإغناء المجتمع ب��أع�لام ف��ي كافة
االختصاصات» .كذلك ت ّم التطرق إلى
موضوع االنتخابات الرئاسية ومدى
تأثير الشغور في موقع الرئاسة على
المستويات كافة.
وإذ أسف الراعي «للوضع الذي

ّ
يحق
تم ّر ب��ه ال��ب�لاد» ،أك��د أن��ه «ال
ألحد اللعب بمصير البالد وتعطيل
ك��� ّل ش���يء ،ف��ال��واج��ب ه��و اح��ت��رام
الدستور وتطبيقه» ،الفتا ً إل��ى أنّ
«غالبية اللبنانيين ترفض هذا الواقع
وبالتالي يجب احترامها وتطبيق
الدستور وانتخاب رئيس للبالد».
ثم قدم الوفد للراعي لوحة زيتية
بتوقيع أس��ت��اذ كلية ال��ف��ن��ون في
الجامعة يوسف غزاوي.

استقبل رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد ح��ردان في مكتبه في الروشة أمس نائب
رئيس التيار الوطني الح ّر الوزير السابق نقوال صحناوي،
في إط��ار الجولة التي يقوم بها على األح��زاب والقوى
السياسية .وحضر اللقاء سامي فاضل وعبدالله الجبيلي

لفت سياسي بارز
إلى أنّ األزمة ال
تزال تتفاعل وتزداد
تداعياتها داخل صفوف
تيار المستقبل وفريق
 14آذار نتيجة الطرح
الرئاسي الذي ق ّدمه
الرئيس سعد الحريري،
فيما استطاع فريق 8
آذار بجدارة الفتة إعادة
رص صفوفه ،ذلك
ّ
أنّ ما أصاب الفريق
األول أعمق بكثير ألنّ
الحريري هو الذي
أطلق الطرح والتزم من
دون علم حلفائه بدعم
ترشيح أحد أبرز حلفاء
المقاومة وسورية
النائب سليمان فرنجية،
بينما كان األخير في
موقع المتلقي ،ولم
أي خطأ
يسجل عليه ّ
ّ
بحق حلفائه...

من مديرية األشرفية في «القومي» ومسؤول العالقات
العامة في التيار الوطني الحر وليد األشقر ومدير مكتب
صحناوي المحامي ربيع معلولي.
وق��د ج��رى البحث خ�لال اللقاء ف��ي آخ��ر التطورات
والمستجدات على الساحتين المحلية واإلقليمية.

زا�سيبكين يبحث التطورات مع ال�سنيورة
و�سعد يت�سلم ر�سالته حول العالقات الثنائية
زار السفير ال��روس��ي ف��ي لبنان
ألكسندر زاسيبكين رئ��ي��س كتلة
المستقبل النيابية الرئيس ف��ؤاد
السنيورة صباح أمس في مكتبه في
بلس ،وبحث معه األوض��اع الراهنة
ف��ي ل��ب��ن��ان والمنطقة وال��ع�لاق��ات
الثنائية ،في حضور النائبين عاطف
مجدالني وأمين وهبي.
م��ن جهة أخ���رى ،أع��ل��ن المكتب
اإلع��ل�ام����ي «ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م ال��ش��ع��ب��ي
الناصري» في بيان ،أنّ األمين العام
للتنظيم الدكتور أسامة سعد تسلم
رسالة من زاسيبكين ،حملها وفد
من السفارة ض ّم كالً من :المستشار
في السفارة ومدير المركز الثقافي
الروسي في بيروت خيرات أحماتوف،
والمستشار أوليغ نوزهدين.
وت��ن��اول��ت ال��رس��ال��ة ال��ع�لاق��ات
اللبنانية ال��روس��ي��ة ،وال��ت��ط��ورات

السنيورة مستقبالً زاسيبكين
في المنطقة العربية .كما تناولت
ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بين

روسيا االتحادية والتنظيم الشعبي
الناصري.

ن�شاطات
 عرض رئيس الحكومة تمام
س�لام ال��ت��ط��ورات م��ع نائبه وزي��ر
الدفاع سمير مقبل .ثم استقبل وزير
االتصاالت بطرس حرب.
 بحث رئيس تيار «المردة»
ال��ن��ائ��ب س��ل��ي��م��ان ف��رن��ج��ي��ة ،في
دارت����ه ف��ي بنشعي ،ال��ت��ط��ورات
والمستجدات الراهنة مع رئيس
حزب االتحاد الوزير السابق عبد
الرحيم مراد حيث عقد لقاء بحضور
الوزير السابق يوسف سعادة.
كما استقبل فرنجية سفير تركيا
كاغاتاي أرسياز.
 ع����رض رئ���ي���س ال��ح��زب
الديمقراطي اللبناني النائب طالل
أرس��ل��ان ،ف��ي دارت����ه ف��ي خ��ل��دة،
ال��ت��ط��ورات م��ع سفير الجزائر في
لبنان أحمد بو زي��ان .ثم استقبل
سفير اليابان في لبنان سيتشي
أوتسوكا وت��داوال آخر المستجدات
اإلقليميةوالمحلية.
وك���ان أرس�ل�ان التقى محافظ
بعلبك ـ الهرمل بشير خضر ،في
حضور محافظ الجنوب منصور
ضو.
 التقى السفير اإليراني محمد

فرنجية مستقبالً مراد في بنشعي
فتحعلي رئيس جامعة المعارف
الدكتور محسن صالح على رأس
وفد من الجامعة.
وجرى خالل اللقاء بحث في سبل
تعزيز العالقات التربوية والثقافية
واألكاديمية بين لبنان والجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،وآفاق التعاون
المستقبلية بين جامعة المعارف
والجامعات اإليرانية.
 استقبل قائد الجيش العماد
جان قهوجي في مكتبه في اليرزة،

م��ف��وض الحكومة ال��م��ع��اون لدى
المحكمة العسكرية القاضي هاني
الحجار .وت � ّم ال��ت��داول في شؤون
قضائية.
كما استقبل المدير العام لشركة
«سوليدير» السيد منير الدويدي.
 بحث المدير ال��ع��ام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم مع سفير
فنلندا الجديد ماتي السيلال األوضاع
العامة وسبل التنسيق بين األمن
العام اللبناني والسفارة الفنلندية.

