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الفاتيكان :اهتمام ب�أزمة الرئا�سة وتلويح ب�أ�سماء مفاجئة

حروب البترودوالر
وخفايا ال�سيا�سة الأميركية

 روزانا ر َّمال

*

أسامة العرب

الجهلة فقط ه��م ال��ذي��ن ص � ّدق��وا ج��ورج ب��وش االب ��ن ،حين
قال إنّ أسلحة الدمار الشامل هي التي جعلته يهاجم ويغزو
ويحت ّل العراق .وفي حين اعتقد معظمنا أنّ السبب هو سرقة
نفط ال�ع��راق ،تبيّن الحقا ً أنّ األم��ر أبعد من ذل��ك بكثير .ولع ّل
الكثير من الناس ،وحتى المهت ّمين منهم بالسياسة ،ال يعلمون
أن��ه ف��ي أي�ل��ول /سبتمبر  ،2000ق � ّرر ص��دام حسين تحويل
العملة ال�م�ت��داول��ة ف��ي بيع ب �ت��رول ال �ع��راق ف��ي ب��رن��ام��ج األمم
المتحدة «البترول مقابل الغذاء» إلى البترو ي��ورو األوروب��ي
بدالً من البترودوالر األميركي .وقد كتب وليام كالرك في عام
 2002معلقا ً على هذا التصرف من العراق «أنّ صدام حسين قد
رسم قدره بيديه» .ذلك أنه إذا ما بدأ صدام ببيع النفط العراقي
باليورو ،فإنه سوف يع ّرض هيمنة ال��دوالر للخطر باعتباره
عملة التعامل النقدي الرئيسية في العالم ،وإذا ما ق �دّر لهذه
الخطوة أن تنجح وتتبعها دول أخرى فإنّ ذلك سيكون بمثابة
إع�لان انهيار كامل لالقتصاد األميركي .فلدى الصين مثالً
أكثر من  800مليار دوالر احتياطي نقدي أجنبي ،وعندما تبدأ
إحدى الدول ببيع نفطها باليورو فسوف تقوم الصين بتحويل
احتياطها من الدوالر إلى اليورو لشراء النفط به ،وهذا ما يع ّد
بمثابة إعدام ألميركا.
كما أوضحت المعلومات التي تس ّربت من البيت األبيض
ومكتب دي��ك تشيني أنّ اإلدارة األميركية حينها ق��د دخلت
معترك الحرب بغرض خلع ص��دام حسين والقضاء على تلك
الظاهرة التي كانت قد ب��دأت تأخذ طريقها إلى بترول الشرق
األوسط وإلى استبدال ال��دوالر األميركي باليورو كعملة لبيع
البترول ،كما ذكرت «فايننشال تايمز» .فالبترودوالر ال البترول
نفسه ،هو ما يستأثر باالهتمام االستراتيجي للق َّوة العظمى في
العالَم؛ وك ُّل َم ْن يتم َّرد على نظام البترودوالر ،مق ِّررا ً بيع نفطه
بغير ال��دوالر (بال َّذهَب أو باليورو األوروب��ي أو بالين الياباني
أو باليوان الصيني) أو بالمقايضةَ ،يلْقى أش َّد عقاب ،وهذا ما
أسماه وليم كالرك «حرب ال �ب �ت��رودوالر» .أم��ا المثال األقرب
زمنيا ً على ذلك هو ليبيا ،فعندما ق ّرر معمر القذافي بيع بترول
بالده بغير ال��دوالر ،ت ّمت تصفيته في تشرين الثاني .2011
وم��ؤخ��را ً ُسئلت مادلين أولبرايت :هل استحقت الحرب على
صدام قتل  500ألف طفل عراقي ،أجابت :استح ّقت.
وق��د ب�يّ��ن ك�ل�ارك ف��ي مقاله «حرب ال �ب �ت��رودوالر :ال ��دوالر
وال� �ي ��ورو وأزم� ��ة ال �ب �ت��رول اإلي ��ران ��ي ال�م�ق�ب�ل��ة» أنّ مسلسل
المفاعالت النووية اإليرانية ال��ذي ص َّعدته الواليات المتحدة
سابقاً ،هو نسخة طبق األصل عن كذبة أسلحة الدمار الشامل
التي استعملتها لغزو العراق .ذلك أنّ هيمنة أميركا على العالم
تأسست م��ن خ�لال همينة دوالرها على التعامل الدولي
ق��د ّ
للنفط ،ما معناه أنّ على العالم أجمع أن ينتج بضائع يمكن
بيعها للحصول على العملة األميركية الخضراء لشراء النفط
الذي يحتاجه ،في حين أنّ الواليات المتحدة وحدها التي يحقُّ
لها أنْ تشتري ب َو َر ٍق ،ال ُتكلِّف طباعة الواحدة منها أكثر من 5
سنتات ،ك ّل ما تريد ش��راءه من نفط ،ومن ِ
سل َ ٍع أخ��رى .ولقد
ص� � َدقَ سابقا ً دي�غ��ول ،عندما وص��ف طبع ال��والي��ات المتحدة
َ
للدوالر من دون غطاء ذهبي بأ َّنه «سرقة مكشوفة وكبيرة».
فعلى سبيل المثال ،عندما تحتاج اليابان للنفط ،تقوم باستبدال
سيارات التويوتا مثالً مقابل الدوالر الذي أنتجته أميركا فقط
من خالل النقر على مفاتيح حاسبها اآللي ،ومن ثم تقدّم اليابان
تلك الدوالرات للدولة المنتجة للنفط للحصول على احتياجاتها
منه .ومن ثم تقوم الدولة المنتجة للنفط أيضا ً بمقايضة نفطها
مع أميركا مقابل الدوالر لتكوين احتياطي نقدي أجنبي لتوفير
غطاء الثقة بعملتها الوطنية .كما تقوم كافة الدول األخرى أيضا ً
بتكوين احتياطي نقدي أجنبي لديها بمليارات ال��دوالرات من
أجل تأمين احتياجاتها المستقبلية من النفط .إذا ً فالنتيجة هي
أنّ أميركا استوردت البضائع األجنبية والنفط بالمجان ،وهذه
الديناميكية هي التي غطت العجز التجاري األميركي ألكثر من
 30سنة (بما يفوق عن  8آالف مليار دوالر أميركي).
وقد كتب سوهان شرما وسو تريسي وسوريندر كومار ما
يلي« :النفط يمكن شراؤه من األوبك بالدوالر فقط .والدول غير
المنتجة للنفط مثل معظم الدول النامية واليابان يجب أن تبيع
بضائع ومواد خام للحصول على الدوالر الذي يستطيعون به
شراء النفط ،وإذا لم يستطيعوا شراء دوالرات كافية فعليهم إذن
االقتراض من البنك الدولي او صندوق النقد الدولي الذي يجب
أن يستر ّد القرض مع الفوائد بالدوالر أيضاً ،وهذا طبعا ً يخلق
طلبا ً كبيرا ً للدوالرات خارج الواليات المتحدة .أما بالمقارنة مع
الواليات المتحدة نفسها ف��إنّ تلك األخيرة هي الوحيدة التي
تستطيع أن تطبع دوالرا ً تشتري به ما تشاء بدون أن تصدّر
أو تبيع أ ّي �ا ً من بضائعها» .ول�ه��ذا ،في قمة األوب�ي��ك في أيلول
 2000قدم الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز تقريرا ً في الندوة
الدولية حول مستقبل الطاقة أوصى فيه« :ان تستفيد األوبيك
من عمليات المقايضة االلكترونية والتبادالت الثنائية لنفطها مع
زبائن الدول النامية» ،ألنّ خطوة كهذه من شأنها أن تنهي هيمنة
الدوالر على تعامالت نفط األوبيك.
وننتقل حاليا ً إلى ما يحدث على المسرح الدولي ،فالقليلون
جدا ً يتابعون عن كثب ما يجري بين الواليات المتحدة واالتحاد
األوروب��ي وروسيا ،فاألزمة المالية األميركية والتي تح ّولت
الح�ق�ا ً أزم��ة عالمية ،كما االن�س�ح��اب البريطاني م��ن االتحاد
األوروب��ي مؤخراً ،ما هما إال انعكاسات حتمية لحرب أميركا
الناعمة على م�ش��روع رب��ط النفط باليورو أو بسلّة عمالت،
وم �ح��اول��ة م�ت��واص�ل��ة لتدمير االق �ت �ص��اد ال��روس��ي م��ن خالل
تخفيض األس�ع��ار العالمية للبترول وال�غ��از ،باعتبارهما أه ّم
مصادر الدخل القومي لروسيا .كما أنّ المحاولة ذاتها سبق
أن ت ّمت بنجاح في عهد رونالد ريغان ،حيث خ ّفضت أميركا
أسعار البترول ،ما ساهم بانهيار االتحاد السوفياتي حينها.
لكن التاريخ ال يعيد نفسه دائ�م�اً ،وردا ً على استمرار معركة
طحن العظام لروسيا ص� ّرح بوتين مؤخرا ً «علّمتني شوارع
ليننغراد قبل خمسين سنة درساً :إذا كان ال ب ّد من القتال فلتكن
أنت البادئ أوالً» ،ولهذا تبذل موسكو ك ّل جهدها لمحاربة نظام
البترودوالر ،ومؤخرا ً أجرى وزير االقتصاد الروسي اليكسي
اولياكاييف عملية «اجتثاث للدوالر» .بمعنى أنّ «تبديل العملة أمر
تنفيذي» ،وصدر بيان يؤكد أنّ «الحكومة لديها السلطة القانونية
إلجبار الشركات الروسية للتعامل بالعملة الوطنية» .كما قالت
إيران بدورها إنها لن تبيع نفطها بالدوالر في العقود الجديدة،
ودعت األوبيك إلى ربط نفطها بعمالت أخرى .واأله ّم من ذلك
أنّ الصين التي أصبحت منذ العام  ،2014القوة االقتصادية
األول��ى في العالم ،وروس�ي��ا التي تش ّكل المنتج األول للنفط
والثاني للغاز في العالم ،بدأتا معا ً بإجراء مبادالتهما التجارية
بعملتيهما الوطنية .وهذا الهجوم على الدوالر سيجبر البلدان
األوروب�ي��ة المستوردة للنفط وال�غ��از الروسيين على تسديد
الحساب لروسيا بالروبل.
وتأسيسا ً على ما تقدّم ،فلو أرست روسيا والصين وإيران
سابقة رب��ط النفط بسلّة عمالت عوضا ً عن ال��دوالر ،فسوف
تنتهي كلمة الس ّر التي تبقي أميركا مهيمنة على العالم ،ولن
يكون بوسع تلك األخيرة أن تكتفي بطباعة األوراق النقدية
لسداد ديونها الضخمة ،وال أن تواصل العيش بالمجان على
حساب البلدان األخرى .ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا :إذا
ما قدّر لهذا المشروع أن ينجح ،هل تتح ّول حروب البترودوالر
األميركية إلى حرب عالمية ثالثة؟
* محام ،نائب رئيس الصندوق الوطني للمهجرين سابقا ً

ال يبدو انّ البحث عن اسماء مرشحة لرئاسة الجمهورية
اللبنانية توقف عند ح� ّد الترشيحين للعماد ميشال عون
«ق��ائ��د» ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر ورئ �ي��س ت�ي��ار ال �م��ردة النائب
سليمان فرنجية ،فمزيد م��ن األس�م��اء ق��د تكون مطروحة
في ح��ال تعثر االت�ف��اق على واح��د منهما ،وك � ّل ه��ذا يندرج
ضمن إطار االنفتاح على ك ّل االحتماالت في بلد كلبنان يقع
اي
عند نقطة اتصال وانحسار لقوى إقليمية ب��ارزة تجعل ّ
إشارة فيه منطلقا ً الحتساب نقطة ربح وخسارة .وبالتالي
ف��انّ حصر المرشحين للرئاسة باسمين أم��ر غير وارد،
اال اذا كانت اللعبة اإلقليمية شديدة القدرة على جعل لبنان
حالة استثنائية تؤدّي الى التوصل لما من شأنه ان يضعه
على مفترق االنضمام لمحور واضح االتجاه ،فتكون هوية
والتوجه مسبقاً.
الرئاسة معروفة االنتماء
ّ
ال ي�م�ك��ن ت�ج��اه��ل أه�م�ي��ة ت��رش�ي��ح ال �ع �م��اد م�ي�ش��ال عون
للرئاسة ،والجهتين المسيحيتين اللتين تبنتا هذا الترشيح
أي منازع ،وهو الذي بدأت
ما جعله يتف ّوق مسيحيا ً بدون ّ
األجواء الداخلية تشير الى حلحلة تجاهه إذا ت ّم التسليم جدالً
باقتراب تيار المستقبل إلى منطق التوافق على ما يطرحه
ح��زب الله م��ن سلة متكاملة للملف تتض ّمن االت �ف��اق على
قانون جديد لالنتخاب وانتخاب العماد ميشال عون رئيسا ً
للجمهورية وعودة الرئيس سعد الحريري رئيسا ً للحكومة،
فيحصل ت� ��وازن أس��اس��ي ق ��ادر ع�ل��ى ك�س��ر ف �ك��رة الغالب
والمغلوب وأجواء التشنج في البالد ،فيصبح توازنا ً مقبوالً
الى ح ّد ما مع رمزية ما يمثله نجاح وصول عون للرئاسة من
نجاح لحزب الله ومحوره إقليمياً.

تنقل م �ص��ادر سياسية مطلعة ل �ـ «ال �ب �ن��اء» م��ا ي��دور من
مباحثات دولية لح ّل األزم��ة الرئاسية ،فتؤكد انّ الفاتيكان
مهت ّم ج��دا ً بوضع ح � ّد لهذه األزم��ة التي ط��ال��ت ،وال�ت��ي لها
تأثيرات جمة على الوضع المسيحي في المنطقة ويقول
«هناك أسماء جديدة قد يطرحها الفاتيكان كمرشحين تكون
ح�لاً ل�لأزم��ة م��ن خ��ارج األس�م��اء المطروحة او المعروفة؛
وي��أت��ي ه ��ذا ب�ع��د ف�ش��ل ال�م�س��اع��ي ال�س�ي��اس�ي��ة ،خصوصا ً
اي خ��رق ف��ي لبنان على هذا
الفرنسية منها ف��ي إح ��داث ّ
الصعيد ،وعلى هذا األس��اس ربما يكون اسم الرئيس هذه
المرة اسما ً غير متوقع».
وإذا كان الفاتيكان مستعدا ً لتح ّمل وزر هذه المسؤولية
ّ
وبغض النظر عن شرح نفوذه القادر على التأثير بالحسابات
تتوجه اليوم نحو قائد الجيش
العين
عدمها،
من
اللبنانية
فإنّ
ّ
العماد جان قهوجي ومسألة تمديد واليته التي تأخذ حيّزا ً
من األخ��ذ وال��ردّ ،ب��األوس��اط من دون أن تسجل اعتراضا ً
كفيالً بتعطيل الخطوة في مجلس ال ��وزراء ،خصوصا ً أنّ
الوضع األمني في لبنان والمعارك في عرسال تطلب وجود
قائد للجيش ق��ادر على ضبط األم��ور لحين تبلور صيغة
أمنية مناسبة لبدء معركة الجيش على اإلره��اب منفردا ً او
بالتنسيق مع قوى إقليمية ودولية.
صح ما ُيشاع عن اقتراب ح ّل أزمة الرئاسة اللبنانية
ولو ّ
يؤسس ألسئلة عديدة تتعلّق بوضع قائد الجيش
ف��إنّ هذا ّ
فهي تعني أنّ «ع��دم التمديد» لقهوجي أصبح أق � ّل ضررا ً
على البالد التي ستلملم أمورها قريباً ،فيكون هناك رئيس
للجمهورية ورئيس للوزراء يعيّن على أساسه ك ّل الشغور
وترتب االستحقاقات وتنظم التعيينات األمنية والعسكرية
وغيرها ،ويدخل مع ه��ذا لبنان فجرا ً ج��دي��داً ،اال انّ ه��ذا ما
يبدو انه حاصل والتوجه نحو التمديد لقهوجي بات جدياً،

أبدى سياسي بارز
تخ ّوفه من أن ينسحب
ما حصل في الجلسة
األخيرة لمجلس
الوزراء الخميس
الفائت بخصوص
التعيينات العسكرية،
على االنتخابات النيابية
المقبلة ،مشيرا ً إلى أنّ
معظم الوزراء الذين لم
يدلوا بأصواتهم حين
طرح وزير الدفاع سمير
مقبل األسماء الثالثة التي
اقترحها تباعا ً لتعيين
أحدها خلفا ً للواء محمد
خير أمينا ً عاما ً للمجلس
األعلى للدفاع ،ينتمون
إلى جهات سياسية
وتيارات ال تخفي ميلها
إلى التمديد مجدّدا ً
للمجلس النيابي إذا لم
تجر االنتخابات وفق
قانون الستين!...

فوزير الدفاع سمير مقبل يؤكد انّ «ك ّل ما سيت ّم هو بحسب
الدستور والقانون ،فلماذا سيع ّرض الحكومة للخطر؟ لدي
مسؤوليات دستورية سأسير بها «ه��ذا من شأنه ان يد ّل
على إصرار لإلقدام على الخطوة لتبدأ معها إعادة إحياء آمال
اعتبار قهوجي أحد المخارج الممكنة بحال تعثر الترشيحين
«ع��ون – فرنجية» .وهنا تتكشف نيات اإلص��رار على هذا
ال�ط��رح وأب �ع��اد م��ا يحمل لجهة اإلب �ق��اء على اس��م قهوجي
مطروحاً ،ألنه بحال عدم التمديد له فإن ال معنى لالسم بعد
التقاعد .وهنا فإنّ قوة اسم قهوجي كمرشح تبقى حاضرة
في لحظة التمديد بزخم أكبر وأق��وى لدى محاولة اإلقناع
ب��وج��وده حامالً ما يكفي للبنانيين مما تشكله المؤسسة
العسكرية من ضمانة اعتادوا عليها.
العين على حزب الله وحليفه الرئيس نبيه بري الذي ال يبدو
جاهزا ً اليوم للذهاب بعيدا ً كحزب الله بطرح عون مرشحا ً
اوالً واخ �ي��راً .وال يبدو بهذا اإلط��ار متحمسا ً للفكرة التي
تجزم مصادر في  8آذار انّ الرئيس بري لن يكون معرقالً
لها إذا ما اتفق الك ّل على تمريرها ،فليس واردا ً ان يلعب بري
دورا ً تعطيليا ً اذا توافق الك ًل على التصويت لعون ،وبالتالي
فانّ ما يسند لبري عن دور إقصائي لعون ليس واردا ً بحال
اإلجماع الوطني .وهنا يستحضر ايضا ً التفاؤل الذي طرح
بالساعات الماضية عن قبول الحريري بالتصويت لعون
شرط أن يأتي رئيسا ً للحكومة الستذكار المحاولة األولى
منذ سنتين من الحريري للتق ّرب من عون ورفع السعودية
أي تأكيد ال
الفيتو على األخير ،ففشلت المهمة ،بالتالي فإنّ ّ
يعدو اال واحدا ً من أصل عناصر السلة اإلقليمية المطروحة
على الطاولة ،حيث يمكن للبنان أخذ حصته منها بشكلها
النهائي ليبقى ك ّل شيء واردا ً حتى ربع الساعة األخير.

ال�سفير الإيراني يزور مركز «القومي» ويه ّنئ رئي�س الحزب بانتخابه

ً
خ�صو�صا في �سورية
وح�سا�س في هذه الظروف ال�صعبة
فتحعلي :دور «القومي» بمواجهة الإرهاب ها ّم ّ
قان�صو :الإرهاب ّ
يمثل خطر ًا وجودي ًا على ّ
كل مكونات هذه المنطقة و�أولويتنا ا�ستئ�صاله
لتعزيز العالقات
الثنائية بين حزبنا
والجمهورية الإ�سالمية
الإيرانية بتمتين
�أوا�صر ال�صلة والتعاون
والتن�سيق

للتفاهم على �سلة
متكاملة تبد�أ بانتخاب
رئي�س جديد
للجمهورية وقانون
انتخابات نيابية
أكد سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في لبنان محمد
فتحعلي ض��رورة توحيد الجهود وك ّل الجبهة المقاومة،
خصوصا ً األحزاب التي تعمل في مواجهة ومكافحة اإلرهاب
التكفيري واإلره��اب الصهيوني وهما في الواقع وجهان
لعملة واحدة ،مثمِّنا ً دور الحزب السوري القومي االجتماعي
في هذه المواجهة ،خصوصا ً في سورية.
ورأى رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي علي
قانصو ،من جهته ،أنّ خطر هذا اإلره��اب ال يقتصر على
سورية وحدها أو على العراق وحده ،بل هو يهدّد االستقرار
والسالم في ك ّل هذه المنطقة وفي العالم ،مشدّدا ً على أنّ
مواجهته أولوية األولويات.
استقبل رئيس الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي
الوزير السابق علي قانصو سفير الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية في لبنان محمد فتحعلي يرافقه السيدين حسين
توسلي وعلي شرف الدين ،وحضر إلى جانب قانصو عميد
الخارجية حسان صقر ،العميد معن حمية وعضو المجلس
األعلى قاسم صالح.
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بين «القومي»
والجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وعرض آخر التطورات
على صعيد المنطقة ،وكان تشديد على أهمية الدور وثبات
الموقف في مواجهة اإلرهاب وفي مواجهة مشاريع التفتيت
والتدمير التي تستهدف المنطقة.
وق��د ث� ّم��ن فتحعلي م��واق��ف ال��ح��زب ال��ق��وم��ي وال���دور
الذي يؤدّيه في محاربة اإلره��اب ،خصوصا ً على األرض
السورية.

قانصو مجتمعا ً إلى فتحعلي والوفد الديبلوماسي بحضور صقر وحمية وصالح
وفي تصريح له بعد اللقاء قال السفير اإليراني :قدّمتُ
التهاني والتبريكات لألستاذ علي قانصو بمناسبة انتخابه
رئيسا ً للحزب السوري القومي االجتماعي ،وحقيقة نحن
نقدّر دور وموقف هذا الحزب في هذه الظروف الصعبة
التي ت ّمر بها المنطقة ،خصوصا ً أنّ دوره في سورية ها ٌم
وحساس جداً.
ّ
أضاف :نحن نعتقد أنّ علينا أن ن ّوحد ك ّل الجهود وك ّل
الجبهة المقاومة ،خصوصا ً األحزاب التي تعمل في مواجهة
ومكافحة اإلرهاب التكفيري واإلرهاب الصهيوني وهما في
الواقع وجهان لعملة واحدة.
وختم :بصفتي سفيرا ً للجمهورية اإلسالمية اإليرانية
أك��دتُ لألستاذ قانصو أننا على أت � ّم االستعداد لتعزيز
عالقاتنا مع الحزب السوري القومي االجتماعي».
وقال قانصو ،من جهته :نرحب بسعادة سفير الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية في لبنان ،في هذه الزيارة المشكورة

الخازن من الرابية :مبادرة ال�سيد ن�صراهلل
تمثل �أ�سا�س ًا للبننة الخيار الرئا�سي
ع����رض رئ���ي���س ت��ك��ت��ل التغيير
واإلصالح النائب العماد ميشال عون
التطورات مع زواره ،في دارت��ه في
الرابية ،حيث التقى وزير الزراعة أكرم
شهيب ،الذي قال« :مطلبنا الدائم أن
ننتخب رئيسا ً في أقرب وقت ،لن ينتظم
عمل المؤسسات دون رأس الهرم ،األمن
مستتب لكنّ المؤسسات تحتاج إلى
الرئاسة .هناك ملفات خالفية في البلد
إنما طاولة الحوار هي الطريق األمثل
للوصول إل��ى حلول للحريق الكبير
الذي يحصل في البلد».
ثم التقى العماد عون رئيس المجلس
العام الماروني الوزير السابق وديع
الخازن الذي نقل عن عون «أنّ لبنان
ال يمكن أن يتعافى ويبرأ من الصراعات
العاصفة به إقليمياً ،ما لم يستشعر
مخاطر التطورات الدولية واإلقليمية
على مصيره ،ما دام تاركا ً أمره للمقادير
ه��ذه ب��ع��ي��دا ً ع��ن التفاعل معها في
استحقاقاته ألنها تبقى رهن يديه».
أضاف«:أكدالعمادعونأنّ المنطقين
ال��دس��ت��وري والسياسي ،والحيثية
التمثيلية ،تشكل جميعها رصيدا ً ألي
مرشح رئاسي لتوازن التمثيل الشريك
في السلطة .لذا فالتركيز ،الذي يوليه
العماد ع��ون لقانون انتخابي جديد
يواكب االنتخابات الرئاسية ،نابع من
إعادة التوازن المفقود في السلطة».
وتابع« :ك��ان ال��رأي متفقا ً على أنّ
م��ب��ادرة أمين ع��ام ح��زب الله السيد
حسن نصرالله األخ��ي��رة باالنفتاح
على الرئيس سعد الحريري تمثل
أس��اس��ا ً للبننة ال��خ��ي��ار ال��رئ��اس��ي،
وحصره بالتفاهم على إزالة أي لبس

التي قام بها لمركز الحزب السوري القومي االجتماعي،
وكانت فرصة تداولنا خاللها آخر المستجدات السياسية،
إنْ على مستوى المنطقة أو على مستوى التطورات الجارية
في سورية بشكل خاص.
أض��اف :كان رأينا متفقا ً على أنّ اإلره��اب يم ّثل خطرا ً
وج��ودي�ا ً على ك� ّل مكونات ه��ذه المنطقة ،وأنّ خطر هذا
اإلره���اب ال يقتصر على سورية وحدها أو على العراق
وحده ،بل هو يهدّد االستقرار والسالم في ك ّل هذه المنطقة
وف��ي العالم .ل��ذا ،ف��إنّ أولوية األول��وي��ات أن نواجه هذا
اإلرهاب وأن نستأصل الجماعات التي تعيث قتالً وتدميرا ً
وتخريبا ً في بالدنا ،إنقاذا ً لشعبنا من هذه اآلفة الخطيرة،
التي بثقافتها ،كما بسالحها ،تشكل ،كما قلنا ،خطرا ً وجوديا ً
على بالدنا وعلى ك ّل المنطقة.
أضاف قانصو :نحن متفقون مع سعادة السفير على
أنّ مسؤولية حكومات المنطقة وحكومات العالم أن

وزير ال�ش�ؤون الخارجية الهندي
يلتقي �سالم وبا�سيل وعريجي
واص���ل وزي���ر ال���دول���ة للشؤون
الخارجية في الهند مبشر جواد أكبر
جولته على المسؤولين السياسيين،
وال��ت��ق��ى أم���س رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة
تمام س�لام وبحث معه التطورات
والمستجدات.
وعرض أكبر مع وزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل العالقات
الثنائية ،في حضور سفيرة الهند
أنيتا نايار.
وق���ال ب��ع��د ال��ل��ق��اء« :ك��ان��ت لنا

محادثات ممتازة ج��دا ً م��ع الوزير
باسيل وح��ول م��ا يجعل م��ن الهند
ولبنان بلدين صديقين تقودهما
الرغبة المشتركة وهي أنّ الحكم هو
قائم على خلق حياة أفضل من أجل
شعبي بلدينا».
وأوض��ح أنّ «الزيارة اليوم تأتي
ضمن إطار لقاء األصدقاء» ،الفتا ً إلى
أنّ الهند «ت��درك الظروف التي تمر
بها المنطقة ،وعلى العالم أن يدرك
أي��ض�ا ً أن��ه ف��ي ظ � ّل ه��ذه المصاعب

يشكل لبنان واحة للسالم وهو اليوم
بحاجة إلى قوة التوازن وليس فقط
إل��ى ت��وازن ال��ق��وة ،ونحن نقدر أنه
سيكون منطقة واعدة ومزدهرة».
كما زار أكبر وزير الثقافة ريمون
ع��ري��ج��ي ف��ي مكتبه ف��ي المتحف
الوطني ،حيث جرى بحث األوضاع
والتطورات الراهنة ،باإلضافة إلى
العالقات الثقافية بين لبنان والهند.
وت��خ��ل��ل ال��ل��ق��اء ج��ول��ة ف��ي أرج���اء
المتحف الوطني.

ن�شاطات

عون وشهيب خالل لقائهما في الرابية
أو هواجس ،فاالنتفاح الذي دعا إليه
أمين عام حزب الله يتزامن إيقاعه مع
ما يدور في المنطقة من تحركات ،وما
تؤسس عليه من مؤشرات سياسية
ل��ص��ال��ح ال��ح � ّل ال��س��وري ف��ي نطاق
الوحدة السورية».
وأش���ار ال��خ��ازن إل��ى أنّ «ال��دوائ��ر
الرسمية في الفاتيكان تولي اهتماما ً
بالغا ً ب��األوض��اع ف��ي لبنان بك ّل ما
للكلمة م��ن معنى ،وم��ن هنا الدفع
في موضوع انتخاب لرئيس جديد
للجمهورية لما يمثله من أهمية على
الصعيد اللبناني والمشرقي وعلى
صعيد الوحدة المسيحية ـ اإلسالمية،
كما ذكرها البابا يوحنا بولس الثاني
في زيارته إل��ى لبنان عندما وصفه
بالرسالة وليس بالدولة .فالفاتيكان
يتحرك يمينا ً ويسارا ً عند ك ّل الدول
التي لها تأثير غير مباشر على الوضع
اللبناني لكي ننتهي من ه��ذه األزم��ة

تنخرط في مواجهة ه��ذا اإلره���اب ،لذلك رأينا أنّ ال��دور
الذي تضطلع به الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في سياق
هذه المواجهة ،هو دور مميّز ،نن ّوه به باستمرار ،كما نن ّوه
بدورها في مواجهة العدو «اإلسرائيلي» ،من خالل دعمها
الدائم والثابت والمستم ّر لك ّل المقاومات في بالدنا ،من
مقاومة فلسطين إلى مقاومة لبنان ،وإذ نحن ما زلنا نعيش
في بهجة انتصار تموز ،نجد أنّ هذا االنتصار كان لسورية
كما للجمهورية اإلسالمية اإليرانية دور رئيسي فيه ،لذلك
رغبنا أن نقول لسعادته ،إنّ هذا الدور المتقدّم للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،مسؤوليتنا أن نترجمه على مستوى
العالقات الثنائية ،بمزيد من تعزيز أواصر الصلة وأواصر
التعاون والتنسيق ،ونشكر سعادة السفير ألنه قدّر هذه
الرغبة لدى الحزب السوري القومي االجتماعي ،كما نشكره
على هذا الموقف من هذا الحزب من خالل تقديره لدوره في
مواجهة اإلرهاب.
وخ��ت��م قانصو :وضعنا س��ع��ادة السفير ف��ي ص��ورة
تطورات الوضع في لبنان ،وأبدينا رغبتنا في أن نخرج من
هذا االنسداد السياسي ،باتجاه ح ّل لألزمة ،وفي رأينا الح ّل
يقوم بالتفاهم على سلة متكاملة ،تبدأ بانتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،وبإقرار قانون جديد لالنتخابات النيابية يقوم
على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية ،وإذا
رأينا أنّ هناك توافقا ً على تنفيذ المادة  22من الدستور التي
نصت على التالزم بين قيام مجلس نيابي وطني ال طائفي،
َّ
وبين إنشاء مجلس شيوخ ،فإننا ندعم هذا االتجاه ،وقد
أبدينا هذا الموقف اإليجابي على طاولة الحوار.

التي نعيشها والتي يمكن أن توصلنا،
كما ذكر الرئيس نبيه بري منذ يومين،
إلى مخاطر كبيرة على كل األصعدة
االقتصادية واإلنمائية واإلنسانية
وتركيبة اإلدارة اللبنانية التي باتت
اليوم مهتزة».
وع ّما إذا كانت الفاتيكان تدعم اسما ً
معينا ً للرئاسة ،أج��اب« :ل��م نتناول
األسماء معهم ،وك � ّل ما يريدونه هو
انتخاب رئيس للجمهورية ،وهذا أمر
متروكللبنانيين،مسيحيينومسلمين،
لالتفاق عليه وإخ��راج الموضوع من
عنق الزجاجة .كفى تأخيرا ً في هذا
االستحقاق فمن دون رأس ال يمكن بناء
دولة».
وك��ان ع��ون التقى وف��دا ً من حركة
الناصريين الديمقراطيين برئاسة أمين
عام الحركة خالد ال��رواس .ثم التقى
المجالس البلدية التابعة لعشقوت
والمطلة ـ الشوف.

 استقبل رئيس الحكومة تمام
سالم ،في السراي الحكومية ،المنسق
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة
في لبنان سيغريد كاغ وبحث معها
األوض����اع وال��ت��ط��ورات ف��ي لبنان
والمنطقة.
والتقى سالم أيضاً ،وزير االقتصاد
والتجارة آالن حكيم يرافقه المدير
العام لمؤسسة الحبوب والشمندر
حنا العميل.
 عرض النائب إميل رحمه مع
سفير أوستراليا غلن مايلز المواضيع
الحساسة على الساحة السياسية
اللبنانية ،وف��ي مقدمها استحقاق
رئاسة الجمهورية وطروحات طاولة
الحوار حول السلة المتكاملة وغيرها.
 زار رئيس حزب الحوار الوطني
المهندسفؤادمخزوميوزيرالداخلية

رحمة مستقبالً السفير األسترالي
والبلديات نهاد المشنوق وبحث معه
األوض���اع المحلية وال��ت��ط��ورات في
المنطقة.

كما استقبل مخزومي ،في دارته
ـ بيت البحر ،السفير الباكستاني
أفتاب أحمد كوكر.

