
 43  عربية وعالمية  االربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠١٠   
 أوباما يعلن عزمه القيام بكل ما يمكنه ليكون لبنان خالياً من اإلرهاب والتدخل ..والتكتم عنوان االتصاالت السورية ـ السعودية  

 ترياق قطري في الجسم اللبناني المسموم.. ومعلومات عن لقاء بن جاسم ونصر اهللا 
  بيروت ـ عمر حبنجر

  التكتم عنوان االتصاالت املفترض انها مستمرة على 
خط املساعي السورية – السعودية من أجل التهدئة في 
لبنان، والتي غابت عن األضواء منذ احلديث عن زيارة 
املستشار امللكي السعودي األمير عبدالعزيز بن عبداهللا 

الى العاصمة السورية.
  والتســــاؤل قائم في بيروت، حول الزيارة اخلاطفة 
التي قام بها رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الشيخ 
حمد بن جاسم آل ثاني الى بيروت قبيل ساعات من سفر 

الرئيس ميشال سليمان الى الدوحة.
  الزائر القطري جال على املسؤولني اللبنانيني واجتمع 
الى وفد مــــن حزب اهللا بعيدا عن األضــــواء، وقد غلب 
االعتقاد بأنه أتى بجرعة من الترياق القطري للجســــم 
اللبناني املسموم، لكن بعض األوساط املتابعة أوضحت 
لـ «األنباء» ان موضوع الزيارة لو كان مرتبطا بالوضع 
اللبناني العام، ملا كان الشــــيخ حمد جتشم عناء املجيء 
الى بيروت، طاملا ان الرئيس سليمان ذاهب الى الدوحة، 
وفي تقدير هذه األوســــاط ان زيارة رئيس وزراء قطر 
مرتبطة أكثر مبوضوع االنسحاب االسرائيلي من اجلزء 
الشمالي اللبناني من بلدة الغجر احلدودية، والذي غمرته 

الشكوك اللبنانية من كل جانب.

  هل كان اللقاء مع نصراهللا؟

  قاات إذاعــــة «صوت لبنان» ان محادثات املســــؤول 
القطري مــــع رئيس اجلمهورية ثم مــــع رئيس مجلس 
النواب واحلكومة، كانت من قبيل املجاملة واالطمئنان، 
أو هــــذا ما طلع به مكتب الرئيس نبيه بري ومن مصدر 
قطري أيضا، في حني ترددت معلومات في بيروت عن ان 
الشــــيخ حمد بن جاسم التقى مسؤوال من حزب اهللا في 

«عني التينة» حيث مقر رئيس مجلس النواب.
  واشارت مصادر متابعة لـ «األنباء» ان املسؤول الذي 
التقــــاه رئيس وزراء قطر هو األمــــني العام حلزب اهللا 
السيد حســــن نصراهللا نفسه، وانه لو كان أي مسؤول 
آخر ســــواه هو من التقى الشــــيخ حمد ملا كان من مبرر 

لعدم ذكر اسمه.
  وسواء صدقت رواية املصادر الرسمية أم ال، فإن زيارة 

الشــــيخ حمد التي غابت عنها التصريحات في محطاتها 
الثالث، ســــجلت خاللها الكاميرات حضور مستشارين 

كانوا يدونون احملادثات.
  مصدر قطري ذكر لـ «احلياة» ان الزيارة لم تتطرق 
الى الوضــــع الداخلي اللبناني، لكن مصادر أخرى قالت 
للصحيفة ان رئيس وزراء قطر لم يحمل مبادرة معينة 
حول الوضع اللبناني، لكنه أكد على أهمية احترام وتطبيق 
اتفاق الدوحة، وحرص على االستفسار من الرؤساء الثالثة 
عن اجلهود القائمة ملعاجلة األزمة اللبنانية، خصوصا ان 

الدوحة تدعم املسعى السعودي – السوري.

  في حني ذكرت «الوطن» الســــعودية نقال عن مصدر 
في املعارضة ان الشيخ حمد بن جاسم حمل في جعبته 
الى بيروت تصورات لإلسهام في تقريب وجهات النظر 
بني املعارضة واألكثرية، مشيرة الى ان هذه التصورات 

ليست بعيدة عن املسعى السعودي – السوري.
  إلى ذلك أعرب الرئيس باراك أوباما عن عزمه القيام 
بكل ما ميكنه من أجل أن يكون لبنان خاليا من اإلرهاب 

ومن تدخل الدول األجنبية في شؤونه.
  وقال أوباما في رسالة مكتوبة مبناسبة عيد االستقالل 
«إني عازم على القيام بكل ما ميكنني القيام به لدعم 

لبنـــان والتأكد من أنه خال من أي تدخل أجنبي ومن 
اإلرهاب ومن النزاعات املسلحة.

  التضامن مع المعارضة

  وحول زيارة رئيس الوزراء القطري ايضا، رأى عضو 
كتلة االصالح والتغيير عن حزب الطاشناق النائب آغوب 
بقرادونيــــان انه «قد يكون اتى لتبليغ القيادة اللبنانية 
مبعطيات جديدة او لبحث امر قبل وصول سليمان الى 
قطر»، واشار الى ان «حزب اهللا سيرفض القرار الظني 
سياســــيا، وعندها ســــنرى كيف يقرر تيار «املستقبل» 

ما صحة القرائن التي اقتــــرن بها هذا القرار»، الفتا الى 
ان «هناك موقفا صريحا من املعارضة انه ال جدوى من 
جلسات مجلس الوزراء واحلوار قبل البث مبلف شهود 
الــــزور»، معلنا تضامنه مــــع وزراء املعارضة «فيما لو 

قرروا ذلك».
  وعن تعديل اتفاق الطائف، أوضــــح بقرادونيان ان 
«حزب الطاشناق نادى بتعديل هذا االتفاق ولكن ال نريد 

ان تكون هذه املطالبة مدخال لصراع سياسي آخر».
  بدوره اعتبر عضو كتلــــة «الوفاء للمقاومة» النائب 
وليد سكرية ان «أميركا اجتهت الى لبنان للضغط على 
سورية، ولذلك كان القرار ١٥٥٩ ومن ثم حرب يوليو عام 
٢٠٠٦ وكل ذلك انتهى الى الفشــــل»، ورأى ان «الواليات 
املتحــــدة بعد حرب يوليو واالزمة املالية التي مرت بها، 
جتد اال امكانية حلرب نظامية ضد ايران، كما ان اسرائيل 

عاجزة عن شن حرب ايضا».
  وحول القرار الظني الذي سيصدر عن احملكمة الدولية 
 «Ibc» اخلاصة بلبنان، قال سكرية وفي حديث الى قناة
«اتهام حزب اهللا باغتيال الرئيس رفيق احلريري يراد 
منه زرع بذور الفتنة»، معتبرا ان «املطلوب ليس حربا 
اهليــــة على طريقة عني الرمانة ـ الشــــياح بل توتر بني 
الســــنة والشــــيعة في لبنان ونقل هذا االمر الى العالم 
العربي، ليصبح السالم العربيـ  االسرائيلي امرا مقبوال 
لدى العالم العربي نتيجة تأثير هذا الواقع، وبذلك القرار 

االتهامي هو بداية اضرام النار.
  واوضح ان «الفتنة قد تأخذ اشــــكاال متفجرة هنا او 
متفجرة هناك، او اغتيال شيعي هنا او سني هناك، ويقوم 
بذلك عمالء اسرائيل في لبنان»، وقال: «احلريري يقول 
انه هو من يطفى الفتنة وال شــــك عندي في ذلك، ولكن 
ماذا لو كان هو القتيل فمن يطفئ الفتنة حينها؟»، معتبرا 
ان «اتهــــام حزب اهللا باغتيال احلريري مزيف واحملكمة 

الدولية مزيفة برمتها».
  وتابع: «انا ال أؤمن بعدالة دولية، بل مصالح دولية 
كبرى، فالنظام العاملي هو تعبير عن حجم القوى الكبرى، 
فعندما يكون هناك توازن بني القوى الكبرى في مجلس 
االمن ميكن التحدث عن عدالة دولية، وامنا عندما يختل 

التوازن فعن اي عدالة دولية يتم التحدث». 

 أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خالل لقائه رئيس اجلمهورية اللبنانية ميشال سليمان في اوتيل الفور سيزون في الدوحة مساء امس األول  

 نحاس طالب في مؤتمر صحافي بتحصين االتصاالت.. وحب اهللا يحّذر من أبراج إسرائيلية على الحدود للتنصت
 

 لبنان يكشف قدرة إسرائيل على استنساخ 
الشرائح والتالعب بسجالت االتصاالت وتعديلها 

  بيروت: كشف نائب حزب اهللا في البرملان 
اللبناني حسن فضل اهللا أمس ان اسرائيل 
متكنت من التجسس على هواتف ثالثة أعضاء 
من حزب اهللا بزرع تقنية متكنها من استقبال 

اتصاالت تلك الهواتف.
  وقال فضل اهللا في مؤمتر صحافي مشترك 
مع وزير االتصاالت شربل نحاس ورئيس الهيئة 
املنظمة لالتصاالت عماد حب اهللا وخبراء في 
االتصاالت «متكنــــت املقاومة من خالل اجلهد 
هي ومديرية املخابــــرات بالتعاون مع وزارة 
االتصاالت الى كشف سر إسرائيلي كبير بأن 
إسرائيل متكنت بتقنياتها العالية من الوصول 
الى امكانية أن تدخل أرقاما مخفية الى رقم أي 
هاتف». وأضــــاف «العدو نعم متكن من خالل 
تقنياته املتطورة من زرع خط سري كان يشتريه 
له عمالؤه وهذا اخلط السري زرع داخل خطوط 
ملقاومني وتزامنت حركة اخلطوط مع بعضها 
البعض». وأشار الى ان كل عضو من حزب اهللا 
من األعضاء الثالثــــة كان يحمل هاتفا خلويا 
واحدا ولكنه في حقيقة األمر كان هذا الهاتف 

يحتوي على رقمني.
  وقال فضل اهللا «اننا اليوم امام قضية وطنية 
تتعلق باألمن القومي الذي من املفترض ان يكون 
فوق كل احلســــابات السياسية واالنقسامات 
واخلالفــــات». كما مت في املؤمتر عرض وقائع 
وحقائق مدعمة بالصور والوثائق حيال ما أصاب 
منظومة االتصاالت في لبنان جراء التجسس 

اإلسرائيلي.
  من جهته ، أوضح وزير االتصاالت شربل 
نحاس أن تقنيات االتصاالت الحديثة معرضة 
لالختراق بوسائل مختلفة، ودقة أنظمة عمل 
الشبكات وســـهولة تحويل أنظمة حمايتها 
تستوجبان المراقبة، مشددا على أنه ال مجال 

للنظـــر الى قطاع االتصـــاالت في بلد يواجه 
عدوانية دولة هي من األكثر تقدما في العالم 
في مجال حماية االتصاالت وفك الشـــيفرات 
وأنظمة الحماية، وهذا ليس مجرد قطاع تجاري 
أو ريعـــي او احتكاري، بل هـــو أيضا قطاع 
تقني وأمني ومـــن الواجب أن نتعاطى معه 
على هذا األســـاس، وذلك في مؤتمر صحافي 
لعرض خروقات اسرائيل لقطاع االتصاالت 
بدوره اشـــار حب اهللا الــــى حجم اخلروقات 
واالنتهاكات الضخــــم الذي يتعرض له قطاع 
االتصــــاالت من قبل العدو الصهيوني وصوال 
الى التحكم باالتصــــاالت وعرض للعديد من 

اخلروقات ونقاط التقصير.
  وأكد ان هناك فوضى حاصلة في كلمات السر. 
وهناك أيضا عملية الولوج الى الشبكات بعدة 
طرق منها ما يسمى بالشبكة اخلاصة االفتراضية 
أو عبــــر الـ GPRS هناك زرع للمعدات وإدخال 
بعض املعدات في الشبكات وأيضا استنساخ 
البطاقات أو الشــــرائح. وأكــــد وجود اختراق 
ملكاملات واتصاالت ورسائل وإلى قيام إسرائيل 

بالتالعب بسجالت االتصاالت وتعديلها.
  وأضاف ان هناك أبراجا مشــــيدة من قبل 
اإلســــرائيليني موجهة الى األراضي اللبنانية 
تسترق السمع وتأخذ املعلومات وهناك أبراج 
موجهة باجتاه الداخل اللبناني للرصد والتجسس 
والتدخــــل والتحكم وهنا اخلطورة، مبا ميكن 

اإلسرائيليني من التحكم باالتصاالت.
  واما نحاس، فقد شدد على املسؤولية العامة 
في وضع شروط تسمح بتوفير اخلدمات التي 
يطمح اليها اللبنانيون أفرادا ومؤسسات وفي 
حتصني أمان شبكات االتصاالت حلماية احلريات 
الشخصية وبشكل أخص حماية األمن الوطني، 
الفتا الى أن الدولة لتنفيذ هذه الغايات «تعمل 

يدا بيد مع مؤسســــات القطاع اخلاص وعليها 
أن حتتضن هذه املؤسسات اخلاصة وأن ترعى 
وتواكــــب ارتقاءها الى مســــتويات احلصانة 
واجلــــدارة املطلوبة والتي لــــم تكن متوافرة، 
ونحن نســــتمر في تعزيزهــــا ضمن اجراءات 

متتالية نسير بها بثبات».
  وبالنســــبة ملوضــــوع املؤمتــــر الدولــــي 
لالتصاالت، أوضح نحاس أن اللجنة العربية 
تقدمت بالنيابة عن لبنان باقتراح قرار يدين 
القرصنة االسرائيلية على االتصاالت في لبنان، 
مشيرا الى أنه كانت هناك مساٍع من اسرائيل 
وعدد كبير من الدول الداعمة لها تركزت على 
العرقلة والتمييع واجتراح الصيغ  محاوالت 
التوفيقة بني املعتدى واملعتدى عليه، واالدعاء أن 
املسألة مسيسة وتخرج عن صالحيات املنظمة 
الدولية، الفتا الى أن ضغوطا مختلفة مورست 
للحيلولة دون السير باالقتراح الى التصويت 
غيــــر أن الوفد اللبناني مبســــاعدة من الدول 
العربية ودول صديقة منها: سورية، السعودية، 
اجلزائر، اإلمارات، جنوب افريقيا، ايران، ڤنزويال 
وكوبا متكن من فرض طرح مشــــروع القرار 
على التصويت دون التنازل عن إدانة اسرائيل 
باالسم وعلى أن يكون التصويت سريا، ومتكنا 
من حشد العدد الكافي من الدول املؤيدة وإقناع 
دول عديدة بحضور جلسة التصويت لتأمني 
النصاب وفي الوقت ذاته باالمتناع عن التصويت. 
ولفت نحاس الى أنه في نهاية جولة ثانية صدر 
القرار الذي ينص على أن مرافق االتصاالت في 
لبنان قد تعرضت والتزال للقرصنة والتعطيل 
وبث الفتنة من اسرائيل على الشبكات الثابتة 
واخللوية، وعلى حق لبنان الكامل في احلصول 
على تعويض عن األضرار التي حلقت بشبكته 

لالتصاالت. 

 المحكمة الدولية ترفض التعليق على «سي بي سي» 
  ..وحزب اهللا:التقرير ال يعنينا والمحكمة مسيسة

 المعارضة رسمت خيارات مواجهة القرار االتهامي  الحريري: وسام الحسن كان واليزال موضع ثقتي التامة
و١٤ آذار تتجه إلطالق مقاومة مدنية شاملة

 بيـــروت ـ وكاالت: رفـــض مكتـــب 
  التواصـــل، التابع لمكتـــب المحكمة 
الدولية في بيروت، التعليق على التقرير 
الذي بثته قناة «ســـي بي سي» الكندية 
عن أن ضابطا في الجيش اللبناني أبلغ 
المحققين في المحكمة الخاصة باغتيال 
رئيس الحكومة األسبق رفيق الحريري، 
بأن هناك أدلـــة قوية على تورط حزب 

اهللا في االغتيال.

  تفاصيل سرية

  وأوضحت مديرة المكتب وجد رمضان 
لـ«الشـــرق األوســـط»، أن «ال صالحية 
للمكتب للتعليق على هذه التقارير وأن 
مكتب المدعي العام وحده هو المخول 
بالرد، لكنه ليس في الوارد حاليا، خاصة 
أنه ال أحد يعلم تفاصيل التحقيقات التي 
تبقى سرية إال قاضي التحقيق نفسه».

  مـــن جهتها، اعتبرت أوســـاط حزب 
اهللا أن «ما ينشر في الصحف األجنبية 
بين الحين واآلخر يؤكـــد أن المحكمة 
الدولية مسيســـة وال تقوم بعملها كما 
يجب، مع كل ما يتم تسريبه من محاضر 

التحقيق». وقالت لـ «الشرق األوسط»: 
«في النهاية، هذا التقرير الصحافي وما 
سواه ال يعنينا إطالقا». وكانت قناة الـ 
«سي بي ســـي» الكندية قد بثت تقريرا 
مفصال تناولت فيه ما قالت إنها معلومات 
ووثائق حصلـــت عليها من مصادر في 
األمم المتحـــدة على عالقة بالتحقيقات 
الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة 

الراحل رفيق الحريري.

  الحريري والتقرير

  من جانبه علق رئيس الحكومة سعد 
الحريري في دردشة مع الصحافيين في 
السراي أمس، على الوثائقي الذي بثته 
قناة «CBC» الكندية، قائال ردا على سؤال: 
«نحن ال نعلق على أي شـــيء ال يكون 
صادرا بشكل رسمي عن المحكمة الدولية، 
لكنني أرى أن التســـريبات اإلعالمية ال 

تخدم مجرى العدالة».
  وحول مـــا ورد بشـــأن رئيس فرع 
المعلومات العقيد وســـام الحسن، قال 
الحريري: «العقيد الحسن كان واليزال 

موضع ثقتي التامة». 

  بيروت ـ محمد حرفوش
  االعتقاد الســــائد في لبنان ان البلد مير 
حاليا مبرحلة انتقالية مفتوحة على شــــتى 
االحتماالت، بانتظار ان تتبلور آفاق مساعي 
التهدئة السوريةـ  السعودية النضاج املخارج 

املمكنة لالزمة اللبنانية.
  وبحسب مصادر ديبلوماسية، فإن هذه 
املســــاعي تصطدم محليــــا واقليميا وحتى 
دوليا بصعوبات كبيرة ومصدرها الصراع 
بني نظريتني: االولى يقول اصحابها بضرورة 
استباق القرار االتهامي للمحكمة الدولية عبر 
التوصل الى تسوية جتنب لبنان تداعياته، في 
حني يدعو اصحاب النظرية الثانية الى انتظار 

صدور القرار ليبني على الشيء مقتضاه.
  وتضيف املصادر انه بني النظريتني تبدو 
االندفاعة االميركيةـ  الفرنسية متواصلة عبر 
استمرار الضغط على ســــورية واستكمال 
محاصرة ايران، وهذا ما يوحي بشكوك حتيط 
بنجاح املسعى السوري ـ السعودي السيما 
وان واشنطن وجهات دولية وعربية تصر 
على عدم البت بأي تسوية قبيل صدور القرار 
االتهامي. في غضون ذلك اعتبرت اوســــاط 
في املعارضة ان ملــــف احملكمة وما يتفرع 
عنها «القرار االتهامي وشهود الزور» لم يعد 
محصورا بالبعد القضائي او اجلنائي، بل بات 
يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن املقاومة ووجودها 

ويتبقى التعامل معه على هذا االساس، مبا 
يكفل افهام اخلارج املتربص باملقاومة انه ال 
يستطيع النيل منها او االنقضاض عليها عبر 
بوابة احملكمة.واذ نفت االوساط وجود تسوية 
باتت جاهزة للحل، اشــــارت الى ان خيارات 
مواجهة القرار االتهامي اصبحت قيد التداول 
وال احد ميلك التفاصيل بشأنها سوى قادة 
املعارضة االربعة الرئيس نبيه بريـ  السيد 
حسن نصراهللاـ  العماد ميشال عون والنائب 
سليمان فرجنية. في املقابل كشفت مراجع 
قيادية فــــي ١٤ آذار ان هذه القوى مجتمعة 
باتت جاهزة الطالق «مقاومة مدنية» شاملة 
اذا ما قامت قوى ٨ آذار باستهداف املواطنني 
واملرافق العامة.واشارت الى ان محاولة حتييد 
هــــذه الطائفة وتلك عــــن معركة الدفاع عن 
لبنان واجلمهورية قد سقطت، فاملسيحيون 
اسقطوا مقولة التحييد عندما اجتمعت مكونات 

اساسية من قيادتهم السياسية في بكركي.
  واملسلمون قالوا كلمتهم عبر مرجعياتهم 
الدينية و١٤ آذار مجتمعة حددت موقفها في 
االجتماع االخير لقياداتها في بيت الوسط.

  واضافت املراجع بان سلسلة من اخلطوات 
العملية املتعلقة بتحرك الرأي العام في اطار 
املقاومة املدنية قد اســــتعرضت وان هناك 
حتضيرا ملواجهة اي انقالب بتحرك شعبي 

مدني اسالمي ـ مسيحي عابر للطوائف. 

سـورية  أخبار وأسرار لبنانية  إشـادة    
بسـليمان: نقــــل عن 
ســــورية  مصادر 
بــــارزة قولها بعد 

لقاء الرئيس ميشال سليمان مع الرئيس 
بشار األسد في دمشق األسبوع الماضي 
ان العالقة بين رئيســــي البلدين أكثر 
من ممتــــازة، وهما علــــى اتصال دائم 
وأسبوعي، وان الرئيس األسد يعرف 
جيدا التعقيدات فــــي لبنان وصعوبة 
الوضع السياســــي ويقّدر عاليا الدور 
التوافقي الذي يقوم به الرئيس سليمان 

وهو دور صعب ودقيق للغاية.
   أكثر من اتصـال بين بري وخادم الحرمين: أكثر 
من اتصال أجراه الرئيس نبيه بري بخادم 
ــك عبداهللا بن  ــريفين المل الحرمين الش
عبدالعزيز (اتصال جرى قبل عيد األضحى 
ــاالن أجريا بعد العيد  وأُعلن عنه، واتص
ــفر الملك عبداهللا الى واشنطن  وقبل س

للعالج ولم يتم اإلعالن عنهما).
ــه مازال يعّول على    ونقل عن بري ان
المسعى السوريـ  السعودي، وان زيارة 
ــق  األمير عبدالعزيز بن عبداهللا الى دمش
ــتحدد االتجاه الذي ستأخذه  هي التي س

االتصاالت في المرحلة المقبلة.
غياب زعماء الموارنة عن «االسـتقالل»: إذا كان    
غياب الزعيم الدرزي وليد جنبالط عن 
حفل االســــتقبال الذي يقام في قصر 
بعبدا كل عام في يوم ذكرى االستقالل 
أمرا مألوفــــا وعاديا، فإن غياب العماد 

ميشــــال عون عن 
العام  هذا  احتفال 
ليــــس عاديــــا وال 
مألوفا، فهذا الغياب 
يحصل للمرة األولى في عهد الرئيس 
ميشال سليمان ويشكل امتدادا للموقف 
الذي اتخذه عــــون منذ فترة بمقاطعة 
جلسات الحوار الوطني في قصر بعبدا، 
وكذلك جلسات الحكومة مادامت قضية 
شهود الزور لم تمت.. وهذه المقاطعة 
ساهمت في رفع درجة التوتر السياسي 
بين عون والرئيس ميشــــال سليمان 
الــــذي كانت له في خطاب االســــتقالل 
إشــــارة انتقادية للذين قرروا مقاطعة 
الحــــوار التي هــــي بمثابــــة مقاطعة 

الذات.
  رئيــــس الهيئــــة التنفيذية للقوات 
اللبنانية د.ســــمير جعجع غاب أيضا 
عن حفل االستقبال، ولكنه استعاض 
عن عدم الحضور بإجراء اتصال هاتفي 
بالرئيس سليمان مهنئا إياه بالمناسبة 
ومثنيا على خطابــــه الذي اعتبره في 

تصريح له «خطاب رجل دولة».
ــمع الوزير     نحاس قدم خدمة لباسـيل:  س
ــيل (خالل زيارة العماد عون  جبران باس
الى بنشعي) تأكيدا من فرنجية ان زميله 
ــربل نحاس قدم له أعظم خدمة، إذ ان  ش
ــيركز عند تأليف أي  ــتقبل س تيار المس
ــر نحاس ال  ــض توزي ــة على رف حكوم

باسيل. 

 بعد «شكرًا قطر» و«خوش امديد» نجاد

 لبنان: أهًال بالطيب أردوغان
ــاء وقادة  ــتقبل ويودع زعم  لبنان يس
ــب كبارا في مرحلة حرجة من  عرب وأجان
تاريخه مبسعى للتخفيف من حدة اخلطاب 
ــدم انزالقه الى  ــي والعمل على ع السياس
ــراب صدور القرار الظني  املجهول مع اقت
باإلضافة الى الرسائل السياسية التي تطلق 

من بلد األرز.
  فبعد شهور من الزيارة الكبيرة التي قام 
بها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 

ــعار  الى لبنان وجنوبه والتي أطلق فيها ش
«شكرا قطر»، وبعد أسابيع من زيارة الرئيس 
اإليراني التاريخية الى لبنان وجنوبه أيضا 
والترحيب الذي القاه «خوش امديد»، يقوم 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
بزيارة لبنان اليوم ولكن هذه املرة من الشمال 
وحتديدا عكار مبا متثله هذه املنطقة من ثقل 
سني باإلضافة الى وجود لبنانيني من اصول 

تركية في بلدة الكواشرة الشمالية.

ــة أن زيارة  ــفت تقارير صحافي   وكش
أردوغان الى لبنان ستتضمن برنامجا حافال، 
ــيلتقي الرؤساء الثالثة، فضال عن  حيث س
محادثات مع الرئيس احلريري في السراي 
الكبير، يعقبها مؤمتر صحافي، ثم يزور عكار 
في اليوم األول، ويلتقي أهالي الكواشرة، ثم 
يفتتح مدرسة مبساعدة تركية. وفي اليوم 
الثاني، سيزور مدينة صيدا الفتتاح املركز 

الصحي التركي ملعاجلة احلروق. 


