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حمليات �سيا�سية

تركيا �أم م�صر؟
ال�سعودية �أمام اختيار �صعب
هشام الهبيشان
يبدو أنّ اإلعالم العربي ،على مختلف وتوجهاته ،ما زال يعاني
من عبثية التقاط األخبار وترويجها ،باإلضافة إلى أسلوب عبثي
في تحليلها وبناء األفكار حولها« .بروباغندا» اإلع�لام العربي
بات يشوبها في الفترة األخيرة الكثير من التناقضات ،وكأنّ هذا
اإلعالم ُمغيّب عن حقائق الواقع المعاش.
إنّ الحديث اليوم عن مشروع تقارب مصري ــــ تركي ،تدعمه
وتديره السعودية ،هو أقرب إلى الهزلية منه إلى الواقعية ،ذلك
أنّ المتابع طبيعة تش ُّعب الخالفات بين نظامين الدولتين ،أبعادا ً
وخ��ل��ف��ي��ات ،يستنتج أن��ه يستحيل ،ف��ي ه��ذه المرحلة تحديداً،
ح��ص��ول ت��ق��ارب ب��ي��ن النظامين ألس��ب��اب ك��ث��ي��رة .وم��ه��م��ا كانت
المخاطر اإلقليمية والدولية التي تواجه القاهرة وأنقرة ،ال يمكن
أبدا ً الحديث عن فرص تقارب ،خصوصا ً أنّ لك ّل منهما مشروعاً،
وكليهما يسعيان إل��ى بناء نفسيهما كقوتين إقليميتين ،ولك ّل
منهما ثأر طويل مع اآلخر.
تؤكد التطورات أنّ هناك أكثر من ساحة اشتباك مصري ـــ تركي،
تبدأ في ليبيا وال تنتهي في غزة ،كما أنه ال يمكن إنكار حقيقة أنّ
تركيا ما زالت تدعم ،وبقوة وبالشراكة مع «اإلخوان» في مصر،
مساعي ضرب االستقرار الداخلي للبالد ،وتدعم بشكل علني
مشروع السعي اإلخواني إلى إسقاط النظام المصري.
لم تترك تركيا ودوائ��ره��ا الرسمية مناسبة دولية أو محفالً
إقليميا ً أو محلياً ،إال وكررت أسطوانتها المشروخة التي تصف
فيها النظام المصري بأنه نظام انقالبي وغير شرعي ،وغيرها
من سلسلة االتهامات التي يطلقها النظام التركي ،وما زال ،بحقّ
النظام المصري .على المقلب اآلخ��ر ،ال ي��زال النظام المصري
ينظر إلى النظام التركي بأنه عدو لمصر بل يضعه في خانة أل ّد
األعداء ،وال تزال وسائل اإلعالم المصرية الحكومية والخاصة
تتحدث عن دور تركيا في ضرب استقرار مصر ،ولهذه الوسائل
دور في ش ّن حمالت إعالمية تهاجم النظام التركي.
لذلك ،يجب أن ال يغيب عن إذهاننا عند الحديث عن تركيا،
دور قطر حليفها األب���رز ع��رب��ي��اً ،فهل هناك ف��ي األص��ل توافق
قطري ــــ مصري ،حتى ينسحب هذا التوافق على الحالة التركية
ــــ المصرية؟ ه��ذا يدفعنا إل��ى التساؤل أيضا ً عن المبادرة التي
أطلقتها السعودية من خلف الكواليس ،لتعزيز نقاط التقارب بين
مصر وقطر والتي فشلت مساعيها بشكل كامل ،وقد وصلت حدة
التصعيد في األي��ام القليلة الماضية بينهما إلى درجة االشتباك
المباشر سياسيا ً وديبلوماسيا ً وإعالميا ً وحتى أمنياً ،فمصر
أ ّتهمت قطر عالنية بدعم اإلره��اب وهي تستعد اليوم لمحاكمة
رئيسها ال��م��ع��زول محمد مرسي بتهمة التخابر م��ع قطر ،كما
أصبحت الساحة الليبية ال ُمنقسمة على نفسها ،مسرحا ً لالشتباك
األمني والسياسي واإلعالمي بين كلتا الدولتين ،حتى كادت هذه
العالقة المتوترة تطيح بعالقات مصر مع دول مجلس التعاون
الخليجي كك ّل ،بعد أن خرجت ،أكثر من مرة ،تصريحات إعالمية
رسمية باسم مجلس التعاون الخليجيُ ،تدين الموقف المصري
الذي ا ّتهم قطر بدعم اإلرهاب ،لوال الصحوة اإلماراتية ال ُمبكرة
ال��ت��ي استطاعت إن��ق��اذ ال��م��وق��ف قبل ت��أزم��ه بين دول المجلس
ومصر.
وبعيدا ً ع��ن س��اح��ات االشتباك المتعدّدة ال��وج��وه واألشكال
بين القاهرة والدوحة ،تؤكد مجريات األحداث أنّ مجرد التفكير
بتقارب مصري ـــ تركي هو تفكير عبثي.
يعي السعوديون ،بدورهم ،جيدا ً حجم الخالفات المصرية ــــ
التركية ،ويعلمون أنّ من الصعوبة الحديث عن تقارب وأنّ ك ّل
جهودهم ستكون عبثية ال فائدة منها ،فالمصريون لن يقدموا
أي تنازالت لألتراك من قبيل إطالق يد اإلخوان في الداخل .أما
األتراك فلن يتنازلوا عن خطابهم الرسمي المهاجم بشكل علني
للنظام المصري من دون تقديم تنازالت من مصر ،والواضح أنّ
االشتباك بين الجانبين ستزيد حدته في األيام المقبلة العتبارات
ومتغيرات إقليمية عدة ،وهذا ما يدفع البعض إلى التساؤل ع ّما إذا
كانت دوائر صنع القرار السعودي تعلم ك ّل هذه األمور التي تعيق
تحقيق التقارب ولو شكليا ً وإعالميا ً بين أنقرة والقاهرة ،فلماذا
إذا ً ك ّل هذه المساعي والجهود السعودية؟
يمكن القول إنّ التطورات في السعودية والمنطقة بعد مرحلة
الملك عبدالله بن عبد العزيز ،وبعد تسلم طاقم مختلف دفة الحكم
برؤية مغايرة ،نوعا ً م��ا ،لرؤية الطاقم السابق ،دفعت الحكام
الجدد إلى البحث عن خيارات جديدة يستطيعون من خاللها بناء
وتحديد الرؤية المستقبلية إلدارة الملفات الداخلية والخارجية.
وهنا ال يمكن أبدا ً إنكار حقيقة أنّ السعودية تمر في هذه الفترة
االنتقالية تحديداً ،بأزمة حقيقية ،فالعدوان على اليمن واألزمة
البحرينية وت��م��دّد الفكر المتطرف في ال��داخ��ل السعودي تلقي
بظاللها بشكل واسع على ملف األمن الداخلي السعودي ،كما أنّ
انهيار بنك األهداف السعودي في ك ّل من سورية والعراق وليبيا
يطرح الكثير من عالمات االستفهام حول طبيعة إدارة الملفات
الخارجية السعودية .في المقابل ،يبدو أنّ واشنطن قررت تعديل
ميزان تحالفاتها في المنطقة من خالل إيجاد عالقة توازن أميركية
جديدة مع ك ّل قوى اإلقليم بما فيها إي��ران ،وهذا يظهر جليا ً من
خالل مؤشرات التفاهم الواضحة بين واشنطن وطهران حول
الملف النووي ،هذه الملفات بمجملها دفعت النظام السعودي
الجديد إلى البحث عن تحالفات إقليمية جديدة ،تستطيع أن توفر
له ،ولو مرحلياً ،نوعا ً من الحماية وسط متغيرات المنطقة ،وعلى
الفور التقط األتراك هذه اإلشارة وبالفعل وجد الرئيس التركي
رج��ب طيب أردوغ���ان فرصة ثمينة للخروج من عزلته الدولية
واإلقليمية ولتوسيع نطاق نفوذه اإلقليمي بعد فشل رهاناته في
مصر وسورية.
وجد السعوديون في مبادرة أردوغان نحوهم فرصة لتعزيز
دورهم اإلقليمي وضمان حماية لهم ،ولك ّن هذا التقارب السعودي
ـــ التركي أزع��ج المصريين الذين شعروا ب��أنّ هناك مؤامرة ما
ُتحاك ضدهم ،فاستدرك السعوديون هذا الخطأ االستراتيجي،
ألنهم ال يريدون أن يكسبوا شريكا ً ويخسروا آخ��ر ،وم��ن هنا
ق ّرروا أن يقدموا مبادرة حسن نية للمصريين كما لألتراك ،فبدأ
العمل على خطوط متساوية ،لمحاولة تقريب وج��ه��ات النظر
بين القاهرة وأنقرة ،فقيام حلف تركي ـــ سعودي ـــ مصري في
المنطقة سيكون له وقع ثقيل على دوائ��ر صنع القرار اإلقليمية
والدولية ،وهذا ما تسعى إليه السعودية لمواجهة تحديات الداخل
ومتغيرات اإلقليم ،لك ّن ال��س��ؤال :هل بإمكان ال��ري��اض تحقيق
هذه المعادلة بسهولة ،خصوصا ً أنّ حجم الخالفات التركية ـــ
المصرية وتشعبها ،ال يشير إلى إمكانية بناء الحلف المذكور؟
تؤسس لبناء تحالفات ذات
إنّ مساعي بناء توافقات إقليمية ِّ
طابع جديد ،ستواجه العديد من التحديات ،وهذا ما ينذر بالتأكيد
بأنّ هناك متغيرات إقليمية مقبلة ستُحدث تغييرا ً جذريا ً في قواعد
االشتباك اإلقليمية ،وستعيد تشكيل أقطاب األحالف الجديدة في
المنطقة ،ما يعني أنّ المنطقة برمتها مقبلة على تغيرات جيو
سياسية كبرى ،وما السعي السعودي األخير إلى تشكيل حلف
إقليمي واس���ع ،إال دليل على استشعار السعودية كما غيرها
خطورة المرحلة ،ولكن هل سينجح هذا المسعى؟
هذا المسعى كتب عليه الفشل قبل أن يتم الحديث عنه ،وهذا
ما سيدفع السعوديين إلى البحث عن خيارات بديلة ،قد تدفعهم
نحو خيارات صعبة ،فالمملكة اليوم مخيّرة بين حلف تركي ـــ
سعودي تحكمه التوجهات التركية ،أو حلف مصري ـــ سعودي
تحكمه التوجهات المصرية .ال يوجد خيار ثالث وهي مجبرة على
االختيار .فماذا ستختار؟
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ّ
هل تدخل م�صر ّ
وت�ستغل الت�شجيع الرو�سي؟
مجدد ًا على خط انتخاب الرئي�س
 روزانا ر ّمال
ببروز األزمة بين المملكة العربية السعودية ولبنان
تسارعت القوى المندّدة والداعية لتهدئة األج��واء بين
البلدين ،لفت بينها انزعاج أوروبي تمثل بمواقف فرنسية
نقلتها وفود لبنانية زارت العاصمة باريس إثر الخالف.
فباريس تشعر بقلق مما ج��رى ومستاءة من التصرف
السعودي تجاه لبنان ال��ذي يجب الحرص على دعم
استقراره في الظرف الراهن.
المملكة السعودية التي تشنّ حربا ً على ح��زب الله
اصطدمت في الجامعة العربية مع وزير خارجية لبنان
جبران باسيل في موقف مغاير عن الذي كانت تصبو إليه،
ففضل استقرار البالد على االنضمام لإلجماع الذي حشدت
له بشكل مر ّكز.
ردّت المملكة مباشرة على لبنان الرسمي برفضها ما
صدر عن وزير الخارجية ،ما كشف أنّ الرياض تعاطت
م��ع باسيل على أس��اس أن��ه حليف لحزب الله وليس
وزيرا ً للخارجية يمثل مقعد لبنان في الجامعة العربية،
فضغطت باتجاه تراجعه من خ�لال تصويب الموقف
حكومياً ،مع العلم أنها تع ّرضت للموقف نفسه مع وزير
الداخلية نهاد المشنوق في مؤتمر وزراء الداخلية العرب
في تونس.
لم يتح ّول الضغط السعودي حتى اللحظة إلى مرحلة
تطبيق التهديدات التي ل ّوحت المملكة بها بحق لبنان
اقتصاديا ً وسياسياً ،فالعالقة السياسية المتوترة خرقتها
مواقف سعودية تث ّمن مواقف رئيس ال��وزراء تمام سالم
ومساعيه من أجل ت��دارك األزم��ة .والمملكة التي ال تزال
تحشد من اجل ضغط حزب الله عربيا ً تحضيرا ً لما أمكن
أمميا ً ال تبدو أنها متوجهة نحو تنفيذ عقوباتها بحق لبنان
الذي بدا أنّ شارعه تلقف الصدمة األولى بأقل الخسائر.

وعلى خط الوساطات برزت معلومات تحدثت عن ان
مصر تعمل على جمع وزيري الخارجية اللبناني جبران
باسيل والسعودي عادل الجبير من دون مؤشرات على
إتمام هذا اللقاء حتى اللحظة.
يُذكر أنّ جامعة الدول العربية تستع ّد النتخاب أمين عام
جديد بالفترة المقبلة تتأ ّمل مصر في أن تنجح في إيصال
مرشحها البديل عن نبيل العربي كما جرت العادة عمالً
بكونها اكبر بلد عربي ومقر الجامعة على أرضه .مشاركة
لبنان في انتخاب أمين عام جديد للجامعة تتطلب أجواء
مالئمة يمكن البناء على أساسها في التأسيس لما هو اكبر
من صوت يعود فيها إلى «اإلجماع» الذي خرج عنه باسيل
في مؤتمر وزراء الخارجية العرب.
دخول مصر على خط المصالحة بين لبنان والسعودية
يفتح ال��ب��اب أم��ام احتماالت ع��دي��دة ليست بعيدة عن
القاهرة ،خصوصا ً بما يعني لبنان وما يمكنها أن تساهم
في الملف الرئاسي تحديداً ،خصوصا ً أنها سبق ولعبت
دورا ً كبيرا ً في دعم ترشيح العماد ميشال سليمان ألشهر
قبل اتفاق الدوحة عام .2008
وصول العماد سليمان إلى قيادة الجيش وبعدها إلى
رئاسة الجمهورية ،جاء برعاية مصرية تمثلت منذ العام
 ،2007بدعم مبادرة لرئيس المخابرات المصرية آنذاك
اللواء عمر سليمان ،وكانت مصر قد دع��ت للغاية إلى
اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية العرب أوضح بعدها
وزي��ر خارجيتها أحمد أب��و الغيط أن الدعوة المصرية
لالجتماع .قد حققت الهدف منها وهو خلق توافق عربي
يساعد ال��ف��رق��اء اللبنانيين على التوصل إل��ى مخرج
لألزمة ...وبعدها استكمل أبو الغيط .مساعيه وزار بيروت
باحثا ً في ملف انتخاب الرئيس ،ضمن حراك مصري الفت
حينها ،بمبادرة ساعد فيها رئيس المخابرات السعودية
آن��ذاك األمير مقرن بن عبد العزيز ،وبناء على التوافق
الخارجي والداخلي ت ّم انتخاب ميشال سليمان رئيساً.

بري عر�ض التطورات مع ع�سيري و�أبو فاعور

خفايا
خفايا
يشيع مرجع حكومي
سابق أجواء تفاؤلية
حول االنتخابات
الرئاسية على عكس
المناخات السائدة حول
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زال في دائرة التعقيد
بسبب عدم االتفاق على
مرشح واحد مقبول
من قوى « 8و 14
آذار» معاً ،كما لم تبرز
مؤشرات تشي بهذا
التوجه ،إال أنّ أجواء
المرجع المشار إليه
توحي ذلك من دون
اإلفصاح عن المعطيات
التي يستند إليها في
تفاؤله ،علما ً أنه زار
أخيرا ًعاصمة عربية
معنية باالستحقاق
الرئاسي.

الدخول المصري إذا ً سبق وأنجز المهمة اللبنانية
الكبرى واليوم تعود مجدّدا ً فرص اعتمادها مخرجا ً لالزمة
الرئاسية اللبنانية ،كطرف مقبول من السعودية بدال ً من
قطر أو سلطنة عُ مان ،كما يُشاع ضمن توافق إيراني -
أميركي...
مصر ال��ت��ي سبق واستقبلت وف���ودا ً م��ن المعارضة
السورية تحضيرا ً لمؤتمر جنيف ق��ادرة على استغالل
العالقة المتينة التي تبدو بين رئيسها عبد الفتاح السيسي
وبين الرئيس الروسي فالديمير بوتين الذي أجرى معه
اتصاال ً هاتفيا ً أكد فيه األخير على دور مصر األساسي
في مكافحة اإلرهاب .ليس فقط في سورية إنما في ليبيا
واليمن .كما اتفق الطرفان على مواصلة التعاون الوثيق
في إطار المجموعة الدولية لدعم سورية ،يُضاف إلى ذلك
صفقات السالح التي عقدت بين البلدين ،ونيات تعزيزها،
فكانت إعالن اهتمام روسي بالغ بدور مصري في المرحلة
المقبلة ،حيث تتواجد روسيا فيه بشكل كبير.
الموقف المصري الشديد التقارب من الموقف الروسي
في مجال مكافحة اإلرهاب يتقاطع أيضا ً مع تأكيد مصدر
م��ق� ّرب م��ن ال��ق��ي��ادة ال��س��وري��ة ع��ن رس��ائ��ل دع��م للجيش
السوري أتت بقوة ،من الجانب المصري على دوره في
مكافحة اإلرهاب وتأكيدات على ضرورة االستكمال لما فيه
خطر يهدد البلدين.
ال شيء يمنع اليوم من أن تشكل المساعي المصرية في
جمع الطرفين اللبناني والسعودي ،ضمن لعبة انتخاب
أمين ع��ام جديد للجامعة العربية ،فرصة جديدة عبر
القاهرة تتمثل في ح ّل عقدة الرئاسة في لبنان ،مستفيدة
من المواقف اإليجابية للمعنيين باألزمة السورية تجاهها،
خصوصا ً موسكو والرياض .وإذا كان باسيل رئيس التيار
الوطني الحر المعني األساسي بهذا الموضوع فال شيء
يمنع أيضا ً رفع الفيتو السعودي الرئاسي عن العماد
ميشال عون.

كاغ تبحث الأو�ضاع الراهنة مع الراعي ووزير الدفاع

الخازن :الحوار الإيراني ـ ال�سعودي �ضرورة مقبل :دعم الجي�ش ال يحتمل الت�أخير
استقبل رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،في عين التينة ،السفير
ال��س��ع��ودي علي ع��واض عسيري
وعرض معه األوض��اع الراهنة في
لبنان والمنطقة.
ثم استقبل ب��ري وزي��ر الصحة
وائل ابو فاعور الذي قال بعد اللقاء:
«األولويات والضرورات الوطنية
أصبحت معروفة ،إضافة إلى أزمة
النفايات التي استفحلت والتي
تقتضي عالجا ً سريعاً .هناك اتفاق
في الرأي بين الرئيس بري ورئيس
اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط ،وهو االتفاق نفسه الذي
نشأ وت ّم تأكيده في االجتماع الذي
عقد بين النائب جنبالط والرئيس
سعد الحريري للخروج من دوامة
الشغور الرئاسي .الدولة تتهاوى
والمؤسسات تترنح ،والخراب بات
في أكثر من مكان على المستوى
اإلداري والسياسي واالقتصادي،
وهذا أمر يجب أن يشكل دافعا ً كافيا ً
إلع���ادة ترميم هيكل المؤسسات
اللبنانية ،وهذا ال يبدأ إال من ملء
الشغور في رئاسة الجمهورية.
بعد  25آذار نكون بلغنا العامين
من الشغور في الرئاسة ،فليكن
جرس اإلنذار هذا دافعا ً لك ّل القوى
السياسية لمحاولة التوصل إلى
تفاهم على رئ��اس��ة الجمهورية،
ال سيما أنّ ال��خ��ي��ارات أصبحت
واضحة ومفهومة».
أضاف« :يجب النظر بإيجابية
وبتمعن إل��ى الجلسة الماضية
ال��ت��ي احتشد فيها للمرة األول��ى
العدد الكبير من النواب ،وبالتالي
أعطاء المجال واسعا ً للتفاهم حول
انتخاب رئيس الجمهورية».

بري وعسيري خالل لقائهما في عين التينة أمس
والتقى رئيس مجلس النواب
رئيس المجلس ال��ع��ام الماروني
ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ودي���ع ال��خ��ازن،
وعرض معه األوضاع العامة.
وق��ال ال��خ��ازن« :ت��داول��ن��ا أزم��ة
الفراغ الرئاسي وما تستجره من
ف��راغ حكومي غ��ارق ف��ي الحؤول
دون ح��ل��ول ،وال سيما ف��ي ملف
النفايات .وفي موضوع الرئاسة ما
زلنا نراهن عن إمكان التوصل إلى
تفاهم للخروج من المأزق القائم،
وال ب ّد من اإلشارة هنا إلى الدنيامية
ال��ت��ي تجلت ف��ي الجلسة ال 36
والتي شهدت ارتفاعا ً في نسبة
الحضور النيابي».
أض��اف« :كان ال��رأي متفقا ً على
أن تحرك إيران في اتجاه فتح حوار
م��ع المملكة العربية السعودية
هو أمر ض��روري لح ّل عقد عديدة.
وق���د رأى ال��رئ��ي��س ب���ري أنّ مثل
هذه الظروف تتطلب يقظة وطنية
استثنائية النتخاب رئيس جديد

للجمهورية لتكون الدولة متماسكة
في مؤسساتها في وجه أي تطور
اقليمي ،ولتتمكن الحكومة من
التفرغ للمشكالت الداخلية وفي
مقدمها أزمة النفايات».
وم��ن زوار عين التينة :رئيس
الحزب الديمقراطي اللبناني النائب
طالل أرسالن ،ورئيس لجنة الرقابة
على المصارف سمير حمود.
من جهة أخرى ،تلقى بري برقية
شكر جوابية م��ن رئ��ي��س مجلس
ال��ن��واب المصري علي عبد العال
ردا ً على تهنئته بانتخابه رئيسا ً
للمجلس.
وأكد عبد العال تعزيز العالقات
الوثيقة والمميزة بين مجلسي
البلدين ،وقال»:نشاطركم الرأي
في شأن الدور الرائد الذي تستطيع
ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي��ة ال��ب��رل��م��ان��ي��ة أن
تضطلع فيه بتحقيق ما قد تعجز
عنه الحكومات ،خصوصا ً في هذه
المرحلة التي تمر فيها أمتنا».

وزير المال وال�سفير البابوي ووفود في «بيت الو�سط»

الحريري :انتخاب الرئي�س �أقرب مما نت�ص ّور
كرامي :تجمعنا الم�صلحة الوطنية
ع��اد الرئيس سعد الحريري إلى
بيروت بعد زيارة عائلية سريعة إلى
ال��ري��اض .وتابع الحريري نشاطه
ولقاءاته السياسية ،واستقبل في بيت
الوسط أمس ،الوزير السابق فيصل
كرامي في حضور مستشاره عثمان
مجذوب وأقام على شرفه مأدبة غداء.
ولدى مغادرته تحدث كرامي إلى
الصحافيين فقال« :لبّيت اليوم دعوة
الرئيس الحريري ،وكانت مناسبة
لتهنئته بسالمة العودة ،وأنا لطالما
كنت من المنادين بعودته إلى لبنان
ألنّ البلد بحاجة إل��ى ك � ّل الجهود
الطيبة وال��ن��واي��ا الحسنة م��ن أجل
النهوض مجدّداً».
أض��اف« :إنّ العالقة مع الرئيس
الحريري لم تنقطع منذ العام 2009
حين زار وال��دي برفقة الشيخ نادر
الحريري في منزلنا ،وعلى أثر هذه
ال��زي��ارة ق��ال الرئيس كرامي «نحن
اتفقنا أال نختلف» .وبالفعل منذ ذلك
الحين وجدنا أنّ ما يجمعنا أكثر بكثير
مما يفرقنا ،وما يجمعنا هو المصلحة
الوطنية ،وبالطبع مسألة ترتيب
صح التعبير .أثنينا
البيت السني إذا
ّ
على الجهود التي يقوم بها الرئيس
الحريري من أجل إطفاء نار الفتنة ول ّم
الشمل وترطيب األج��واء ،وأكدنا أننا
سنكون إلى جانبه في ك ّل ما يساعد
على حلحلة األزمات في لبنان».
وتابع كرامي« :تطرقنا إلى مواضيع
إقليمية ودول��ي��ة ومحلية ومنها
طبعا ً االنتخابات البلدية ألنها تمثل
استحقاقا ً داهماً .وكان هناك تطابق
في وجهات النظر حول ضرورة إشراك
ك ّل القوى السياسية في طرابلس في

زارت الممثلة الشخصية لألمين
العام لألمم المتحدة سيغريد كاغ
ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي ال��ك��اردي��ن��ال
ب���ش���اره ال����راع����ي ،ف���ي ال��ص��رح
البطريركي في بكركي ،وعرضت معه
األوض��اع والتطورات والمستجدات
في المنطقة.
وف��ي وزارة ال��دف��اع ف��ي ال��ي��رزة،
اج��ت��م��ع��ت ك���اغ إل���ى ن��ائ��ب رئيس
الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير
مقبل ،حيث كانت جولة أف��ق حول
األوض����اع ال��راه��ن��ة وم��وق��ف األم��م
المتحدة م��ن ال��ت��ط��ورات الحاصلة
ومساعي األم���م المتحدة الداعمة
لالستقرار واألم��ن في لبنان ودعم
المؤسسة العسكرية.
وأش��ار ال��وزي��ر مقبل إل��ى أنّ كاغ
أبلغته أنها ستغادر إلى نيويورك
حيث ستلقي خطابا ً في األمم المتحدة
تتناول فيه دعم وزارة الدفاع الوطني
والمؤسسة العسكرية.
وقال« :أكدنا لها أنّ الدعم المطلوب
ال يحتمل التأخير كون الحاجة ماسة
إليه في هذا الوقت الذي يتعرض فيه

الراعي مجتمعا ً إلى كاغ في بكركي
لبنان للمخاطر وهجمات من قبل
اإلرهابيين».
وأبلغت كاغ ،من جهتها ،بأنّ األمين
العام لالمم المتحدة ب��ان كي مون
سيزور لبنان أواخ��ر الشهر الحالي
وأنّ المنسقية ب��ص��دد التحضير
لتحديد هذه الزيارة.

وكان مقبل عرض مع قائد الجيش
ال��ع��م��اد ج���ان ق��ه��وج��ي األوض����اع
األمنية عند الحدود وعلى الساحة
المحلية والتدابير المتخذة لحفظ
األمن واالستقرار ،إضافة إلى بعض
شؤون المؤسسة العسكرية اإلدارية
والتنظيمية.

الم�شنوق يلتقي الجبير في جاكرتا:
التوتر بين لبنان وال�سعودية بات وراءنا
على هامش مشاركته في مؤتمر
التقى وزير البيئة محمد المشنوق في
جاكرتا ،وزير الخارجية السعودي
ع��ادل الجبير ،وع��رض معه حسب
بيان ص��ادر ع��ن المكتب اإلعالمي
لوزير البيئة «العالقات الثنائية بين
لبنان والسعودية في ضوء الغيمة
ال��ت��ي راف��ق��ت ال��ع�لاق��ات ف��ي الفترة
األخيرة».
أض����اف ال���ب���ي���ان« :إنّ ن��ت��ائ��ج
االج��ت��م��اع ك��ان��ت إيجابية ،وج��رى
خالله استعراض لمجريات المواقف
في المرحلة السابقة ،وأوضح الوزير
السعودي أنّ السالح الذي تم شراؤه
من فرنسا بموجب الهبة السعودية
سيبقى في عهدة الجيش السعودي،
ولفت إلى أنّ الخطوات التي لجأت
إل��ي��ه��ا المملكة ل��م ت��ك��ن تستهدف
الحكومة اللبنانية بل هناك تقدير
لرئيس مجلس ال���وزراء تمام سالم

الجبير والمشنوق
وللمواقف التي يتخذها».
وبعد االجتماع ال��ذي دام ساعة
كاملة ،خ��رج وزي��ر البيئة ،بحسب

البيان ،بانطباع «أن ال تصعيد مرتقبا ً
في األج��واء وأنّ التوتر بين لبنان
والسعودية بات وراءنا».

ن�شاطات
الحريري مستقبالً كرامي في بيت الوسط
ه��ذا االستحقاق ،وف��ي الوقت نفسه
العمل على إبعاد السياسة عن هذه
االنتخابات ألنها تمثل بابا ً لإلنماء
ومدينة طرابس بأمس الحاجة إليه.
وقد وعدنا الرئيس الحريري أنه بعد
إنجاز هذه االنتخابات سيكون هناك
جهد من قبل الجميع من أجل النهوض
اقتصاديا ً بهذه المدينة».
وح����ول م��س��أل��ة ال���ع�ل�اق���ات مع
ال��س��ع��ودي��ة وم���ا إذا ك���ان الرئيس
الحريري يقوم بأي مسعى في هذا
اإلط��ار ،أج��اب كرامي« :من الواضح
أنّ الرئيس الحريري وك� ّل القيادات
حريصة على أفضل ال��ع�لاق��ات مع
المملكة ألنّ ذلك من مصلحة لبنان،
والرئيس الحريري لم يوفر جهدا ً من
أجل الوصول إلى هذا الهدف».
وك��ان الرئيس الحريري استقبل
موسعا ً
مساء في «بيت الوسط» وفدا ً ّ
من فعاليات ورؤساء بلديات ومخاتير
وكوادر منسقية «تيار المستقبل» في
البترون وجبيل ،وأكد أمام الوفد «أنّ

(داالتي ونهرا)
البالد تعيش حربا ً باردة على صعيد
االنقسام السياسي السائد حالياً»،
الفتا ً إلى أنّ «المشكلة القائمة ليس
بالعقد أو النظام السياسي ،بل ألننا
نتأثر بمجريات الحرب ال��دائ��رة في
سورية وتداعياتها ،وال أحد بإمكانه
التكهن إلى أين تتجه األزمة ،بالرغم
من تدخل روسيا في الحرب».
وخالل استقباله وفدا ً موسعا ً من
قطاع الشباب في «تيار المستقبل»،
اعتبر الرئيس الحريري أنّ «الحوار
يخفف االحتقان ،ويبقي الباب مفتوحا ً
ألي تسوية ،وخصوصا ً في مسألة
انتخابات رئاسة الجهورية».
وأضاف« :صحيح أننا نمر بمرحلة
صعبة ودقيقة ،ولكنا نسعى النتخاب
رئيس للجمهورية ،ألنّ استمرار الفراغ
ه��و خ��راب للبنان» ،الف��ت�ا ً إل��ى «أنّ
انتخاب رئيس أقرب مما نتصور».
ومن زوار بيت الوسط :من وزير
ال��م��ال علي حسن خليل والسفير
البابوي غبريال كاتشا.

 عرض رئيس الحكومة تمام
س�ل�ام ال��ت��ط��ورات م��ع زواره في
السراي الحكومية ،حيث استقبل
م��ن��س��ق أن��ش��ط��ة األم����م المتحدة
والممثل المقيم لبرنامج األم��م
المتحدة اإلنمائي في لبنان فيليب
الزاري���ن���ي وب��ح��ث م��ع��ه أوض���اع
النازحين السوريين في لبنان.
ومن زوار السراي :النائب أحمد
فتفت ،نقيب أص��ح��اب المطاعم
والمقاهي في لبنان طوني الرامي.
 التقى رئيس كتلة المستقبل
النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ،في
مكتبه في بلس ،السفير المصري
في لبنان الدكتور محمد بدر الدين
زايد .وكان االجتماع مناسبة لبحث
األوض��اع في لبنان والمنطقة من
مختلف جوانبها والعالقات الثنائية
بين البلدين.
 زار وزير االقتصاد والتجارة
آالن ح��ك��ي��م رئ��ي��س��ة «ال��ك��ت��ل��ة
الشعبية» ميريام سكاف في دارة
الراحل الياس سكاف في اليرزة،
وج���رى ع���رض آلخ���ر ال��ت��ط��ورات
السياسية وان��ع��ك��اس��ات��ه��ا على
مجمل الملفات المحلية البيئية
منها واالنتخابية.

سكاف مستقبلة حكيم في منزلها في اليرزة
وشدّد حكيم خالل اللقاء ،بحسب
بيان للكتلة ،على «ضرورة استمرار
ال��ت��ش��اور والتنسيق وال��ت��واص��ل
ل��م��ا ف��ي��ه مصلحة ال��ب�لاد وعلى
المستويات كافة».
وثمنت سكاف ،بدورها ،زيارة
حكيم واستطلعت منه «أف��ق ح ّل
أزم��ة النفايات بوصفه وزي��را ً كان
وال يزال يقدم جهدا ً استثنائيا ً لح ّل
األزمة».
وع���ل���ى ال��ص��ع��ي��د ال��س��ي��اس��ي
والمناطقي ،أك���دت أن��ه��ا «س��ارت

منذ تسلمها رئاسة الكتلة ،وفق
معادلة اليد الممدودة للتعاون»،
وأنها سوف تستمر «على هذا النهج
الثابت طالما أنه نهج وطني وغير
إلغائي».
 بحث النائب محمد قباني ،في
مكتبه في مجلس النواب ،مع القائم
بأعمال سفارة ألمانيا كارستنماير
وايفهوزن الوضع السياسي العام
في لبنان والمنطقة ،وفي موضوع
ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن وال��ف��راغ
الرئاسي.

