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حمليات �سيا�سية

ال�سيا�سة الخارجية ال�سعودية...
بين اال�ستقالل والتبعية
 ياسين مدني*
م� ّرت على السعودية مراحل مختلفة من السياسة الخارجية
ّ
وبغض النظر عن المميّزات
منذ تأسيس المملكة في عام .1932
أي من ه��ذه المراحل ،قامت السياسة الخارجية
التي تتمتع بها ٍّ
للمملكة العربية السعودية على ركنين اساسيين هما «الحفاظ
على األوض��اع القائمة» و«االرتباط بالقوى العالمية» (-الواليات
المتحدة تحديداً) .لكن السلوك الخارجي للمملكة خالل األشهر
المنصرمة أب��رزت تغييرات غير مسبوقة في المالمح الرئيسية
لسياستها الخارجية ولفتت أن�ظ��ار المحافل السياسية بعد أن
سعت إل��ى تبنّي سياسة خارجية مستقلة في ساحة التطورات
االقليمية وفي تفاعلها مع الحلفاء .ولكن هل كانت تعتزم الرياض
حقا ً تبني سياسة خارجية مستقلة على أرض الواقع ،وأين موضع
االستقالل والتبعية في سياستها واقعاً؟
يرى كثيرون أنّ التغييرات التي طرأت على السياسة الخارجية
للمملكة خ�لال األش�ه��ر الماضية ت��رج��ع ف��ي األس ��اس ال��ى ثالثة
عناصر وهي :اوالً الديبلوماسية الفاعلة والنشطة التي اتخذتها
ايران في تفاعلها مع الجيران ودول العالم في ملفات مختلفة بما
في ذل��ك حيال الملف ال�ن��ووي ،وثانيا ً استمرار األزم��ة السورية
رغم المساعي المبذولة لإلطاحة بالنظام السوري ،وما لذلك من
تداعيات على صعيد ترسيخ ال��دور االيراني في المنطقة ،وثالثا ً
طريقة تعاطي الغرب وال��والي��ات المتحدة مع الشؤون االيرانية
والتطورات في سورية .هذه العناصر رأت فيها السعودية تهديدا ً
لمصالحها وتاليا ً سعت لمواجهتها راسم ًة سياسة خارجية جديدة
تجاه التطورات االقليمية والعالمية.
السلوك الخارجی غير المسبوق للمملكة العربية السعودية بدأ
بامتناع وزير خارجيتها عن القاء كلمة في الجمعية العامة لالمم
المتحدة في العام الفائت ( )2013واستم ّر باعتذارها عن عدم
قبول مقعد في مجلس األمن بسبب ما أسمته «عدم فاعلية مجلس
األمن واألمم المتحدة في أداء واجباتهما» .وبلغ هذا المسار ذروته
عندما كتب السفير محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود ،سفير
السعودية لدى المملكة المتحدة مقاالً لصحيفة «نيويورك تايمز»
ف��ي  17ديسمبر م��ن ال �ع��ام  ،2013رس��م فيه م�لام��ح الخريطة
الجديدة لسياسة السعودية الخارجية ،مؤكدا ً فيه على مسؤوليات
كبيرة تقع على عاتق بلده على المستويين اإلقليمي والعالمي
و«اإلنساني» ـ على ح ّد تعبيره ـ حيال انهاء األزمة السورية ،كما
شدّد علی أن «المملكة ستقوم بمهامها مع اصدقائها الغربيين أو
بدونهم».
وبغض النظر عن التصرفات العملية التي قامت بها المملكة
قبل نشر ه��ذا المقال إلظهار انزعاجها مما يجري في المنطقة،
ش ّكل هذا المقال اإلشارة األولى التي سعى السعوديون إلبرازها
حيال عزمهم رسم سياسة خارجية خاصة من دون االعتماد على
الواليات المتحدة ،فقد أعربوا عن عدم رضاهم عن النهج االميركي
في الشرق االوسط بعد خيبة أملهم من العزوف األميركي عن شن
هجوم عسكري على سورية والتقارب المستج ّد بين واشنطن
وطهران في إطار المحادثات النووية وربما الملفات االقليمية.
م�ق��ال السفير ب��ن ن ��واف ،أف��رز ت �س��اؤالت ع �دّة ح��ول مستقبل
السياسة السعودية ،إذ أنّ ال��ري��اض كانت ق��د ات�ك��أت خ�لال عدة
عقود على الواليات المتحدة لتنفيذ سياساتها فكيف لها أن تتجه
نحو طريق جديد من دون االعتماد عليها؟ وهل بإمكانها تغيير
نهجها السياسي بين عشية وضحاها؟ فقد سعت السعودية عمليا ً
لدعم «المعارضة» المسلحة في سورية وزيادة أنشطتها االقليمية
واإليحاء بأنها تبحث عن حلفاء جدد .واتجهت نحو روسيا وفرنسا
كما اتجهت نحو جنوب آسيا (الهند وباكستان تحديداً) وأدرجت
إحراز التقدم في مشروعها النووي في قائمة أعمالها وأبرمت في
هذا اإلط��ار اتفاقية نووية مع الصين في آب الماضي .كما سعت
لتشكيل محور سعودي ـ اماراتي ـ مصري لتمرير مشاريعها في
المنطقة .وعملت وكأنها تستغني عن الواليات المتحدة في تنفيذ
سياساتها.
وفي السياق ،لم تكن السعودية راضية عن النهج االميركي
ت�ج��اه إي��ران وق�ض��اي��اه��ا .ال ينظر ال�س�ع��ودي��ون ف��ي األس��اس الى
القضايا اإليرانية كملفات متجزّئة وإنما يسعون إلى التعاطي معها
على أس��اس أنها ملف واح��د والسعي لترسيم «الخطر اإليراني
الذي يتهدّدها والمنطقة».
انطباع النخب السعودية هذا عن اي��ران وقضاياها وال��ذي ما
زال مبنيا ً على فكرة وجود منافسة حادة بين الطرفين تصل الى
ح ّد العداء في بعض أبعادها ،رغم الخطوات اإليجابية التي تبنّتها
ايران في تعاملها مع دول الجوار .وتدفع هذه الفكرة السعودية
الى السعي العتبار النفوذ اإليراني تهديدا ً لها في المنطقة ،بمعنى
أنه ومهما انخفض مؤشر التهديد في قضية إيرانية ما ،سرعان
ما ُتص ّوب على قضية أخرى .ولذلك عندما اتفق الجانبان (ايران
ودول  )1+5ف��ي جنيف ،أب��دى ال�س�ع��ودي��ون تح ّفظهم على هذا
االت �ف��اق وس �ع��وا ف��ي ال��وق��ت نفسه للضغط على ال ��دول الغربية
وإثارة أحاسيس انعدام األمان في المنطقة ورأب الفجوة الناتجة
عن االتفاق ،في ساحة أخرى.
م�خ��اوف السعودية م��ن تصاعد ال��دور االي��ران��ي ف��ي المنطقة،
دفعتها الى تفعيل جيرانها في المنطقة واستخدام جميع اإلمكانيات
بما فيها «دبلوماسية الفرد» (نشاطات تركي الفيصل تحديداً) في
ثالثة جبهات :النووية واالقليمية والعالقات االيرانية ـ االميركية،
في آن معاً .وتزامن تقدّم الملف النووي اإليراني ومسار التطورات
االقليمية مع قلق آخر عند السعوديين ،أال وهو خطر الفصل بينها
وبين الواليات المتحدة كنتيجة لتقارب األخيرة مع إيران.
بنا ًء على ذل��ك وج��دت السعودية نفسها خ�لال ه��ذه الفترة في
م��واج�ه��ة تهديد رئيسي وه��و تغيير ال �ت��وازن اإلقليمي لصالح
إيران كخطر بات يتهدّد أمنها القومي .وعلى هذا األساس بادرت
الرياض إلى تفعيل سياستها الخارجية في ثالثة اتجاهات يتمثل
أولها في السعي الى إضعاف موقف الحوار والمفاوضات النووية
بين إي��ران وال��دول الخمسة زائ��د واح��د ،والثاني في الدفع نحو
تقليص ال��دور اإلي��ران��ي ومكانة إي��ران في المنطقة ،والثالث في
العمل على إفشال التعاون المحتمل بين إيران والواليات المتحدة
في الملفات اإلقليمية العالقة والحيلولة دون تقسيم جديد لألدوار
والمسؤوليات في المنطقة.
ويمكن ال�ق��ول ف��ي ه��ذا اإلط��ار أنّ السعودية ترغب بشدة في
الحفاظ على التوازن القائم مقابل ما تس ّميه التهديد اإليراني في
المنطقة ،وبما أنها لم تكن تلعب دورا ً اقليميا ً مستقالً طيلة العقود
الماضية ،وكانت دائما ً تحظى بدعم اإلدارات األميركية في تسيير
سياساتها وكانت الركن األساسي في المنطقة لتنفيذ السياسات
األم�ي��رك�ي��ة ،وج��دت أن�ه��ا غير ق��ادرة على أداء دور مستق ّل رغم
تظاهرها بذلك وسعيها للحصول على نفس اإلمكانيات والقدرات
التي تحظي بها إيران في المجال النووي والنفوذ اإلقليمي ،غير أنّ
الجانب اآلخر من التطورات في المنطقة اثبت بأنّ الرياض ال تزال
تحتاج الى الواليات المتحدة لتنفيذ سياساتها وتحقيق اهدافها.
وفي نهاية المطاف كشف انضمامها الى التحالف الدولي ض ّد
تنظيم «داع��ش» بقيادة ال��والي��ات المتحدة ومباشرتها في وضع
لبنته اإلقليمية األول ��ى خ�لال مؤتمر ج��دة ،ع��ن م��دى اعتمادها
على الواليات المتحدة في تنفيذ سياساتها وحفظ أمنها القومي،
كما أظهر في جانب آخر أنّ ما حاولت السعودية اإليحاء به من
سلوك خارجي مستق ّل ،لم يكن إال تعبيرا ً عن مخاوف االبتعاد عن
الواليات المتحدة.
* كاتب ومحلّل سياسي إيراني
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وع�صي على جميع محاوالت االختراق والتفكيك
الجي�ش اللبناني متما�سك
ّ
 نور الدين الجمال

ال �م��واج �ه��ة ال �ت��ي ي�خ��وض�ه��ا ال �ج �ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي ضد
الجماعات التكفيرية ف��ي الشمال وال �ج��رود الشرقية
تختصر مضمون دور هذه المؤسسة الوطنية الكبير
والمصيري دفاعا ً عن وجود لبنان.
ي�ح�ق��ق ال �ج �ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي اإلن� �ج ��ازات ع �ل��ى األرض
وآخ��ره��ا م��ا ق��ام ب��ه ف��ي الضنية بوضع اليد على خلية
«داعشية» ومتزعمها اللبناني أحمد ميقاتي ،وفي الوقت
ذات��ه يتعرض إل��ى المزيد من االع �ت��داءات مع استمرار
بعض الجهات السياسية هجومها على الجيش وقيادته
وتحريضها الموجه إلى العسكريين من مذهب معين
للتمرد على المؤسسة العسكرية الوطنية.
كلمات ق��ائ��د الجيش ال�ع�م��اد ج��ان قهوجي الحازمة
والواضحة وبيان مديرية التوجيه األخير وضعا النقاط
على الحروف وأظهر حالة من التماسك والقوة في وضع
المؤسسة العسكرية وحصانتها أمام جميع محاوالت
االخ��ت��راق وال�ت�ف�ك�ي��ك ال �ت��ي كشفت م �خ��اب��رات الجيش
اللبناني جميع خططها وتصدت لها وألقت القبض على
العديد من المحرضين الذين حاولوا اختراق الجيش
اللبناني .وتفيد مصادر سياسية أن قيادة الجيش تنفذ
منذ حوالى ستة أشهر سلسلة من التدابير واإلجراءات
ال�ت�ع�ب��وي��ة واإلداري� � ��ة واألم �ن �ي��ة لتحصين المؤسسة
وإفشال المخطط الذي يستهدفها بعدما تكشفت لديها
جميع الخيوط المعتمدة لبلوغ هذا الهدف ،حيث أصدر
العماد قهوجي توجيهات صارمة في هذا الصدد عبّر
عنها كالمه الحازم وإعالنه الصريح بتمسك الجيش
اللبناني بالهوية الوطنية وبرفضه ونبذه لكل من يخرج

عن عهد الشرف العسكري الوطني المناقض لجميع
األه��واء والعصبيات ذات الطابع الطائفي والمذهبي،
فهذا الجيش وعقيدته القتالية مكرسان للوطن ولجميع
أبنائه وال مجال في المؤسسة العسكرية ألي سلوكيات
أو عصبيات يحملها الخطاب السياسي الملوث بالطائفية
والمناقض للهوية الوطنية الجامعة والتي هي ركيزة
الجيش األولى.
المخطط ال��ذي يستهدف لبنان يعمل منفذوه على
إضعاف الجيش معنويا ً واستهدافه أمنياً ،ولذلك ترى
جهات سياسية بارزة أن الحمالت على الجيش اللبناني
التي يشنها بعض النواب والمسؤولين الحزبيين من
فريق»  14آذار» هي جزء ال يتجزأ من مخطط اإلرهاب
التكفيري وتعبيراته األمنية.
المخططون يعرفون أن قوة الجيش اللبناني المادية
على الصعيدين األمني والعسكري ترتكز بنسبة كبيرة
على درج��ة االحتضان الشعبي لهذه المؤسسة وهو
عنصر القوة الذي فشل المتآمرون على البلد للنيل منه

الف�شل ينتظر المراهنين
على النيل من الم�ؤ�س�سة
الع�سكرية والتالحم ال�شعبي
معه عقبة رئي�سية في وجه
الم�شاريع التي تهدّ د الأمن
واال�ستقرار في العديد
من المناطق اللبنانية

بري ا�ستقبل وفداً من لقاء الأحزاب
ّ

تساءل مرجع
قضائي :هل تح َولت
بعض الهيئات العامة،
وبالتحديد الحقوقية
منها ،إلى منصات للثأر
السياسي؟
ألم يكن األجدى
بنقيب المحامين أن
ينتظر انتهاء التحقيق
وجالء الحقيقة قبل
اتخاذ قرار متس ّرع
يشطب بموجبه إسم
محام بمستوى النائب
نقوال فتوش؟ أليس
من أولوية وطنية أ ْولى
بالمعالجة؟ أليس من
قضايا مطلبية ومعيشية
واجتماعية وأمنية
وحقوقية وقانونية
يتص ّدى لها نقيب
المحامين ويجنّد من
أجلها جهود النقابة؟

رئي�س الحكومة �إلى برلين االثنين

حرب :لي�س في الأفق ما ّ
يدل
على حل قريب لعقبة انتخاب رئي�س
أكد وزير االتصاالت بطرس حرب «أنه ال يبدو في األفق
ما يدل على أن عقبة انتخاب رئيس الجمهورية ستحل
قريباً».
وأشار خالل لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في
عين التينة ،إلى «أن هذا األمر هو نتيجة التشبث في موقف
فريق سياسي معني يرفض أن يصار إلى إجراء انتخابات
رئاسية إال اذا كانت النتيجة محسومة لمصلحته قبل
حصولها .وه��ذا ما يعطل كليا ً عملية انتخاب رئيس
الجمهورية ،وي��ؤدي الى انعكاسات على صعيد كيفية
تعاطي السلطات في ما بينها واالنتخابات النيابية».
واعتبر «أنه إذا أجريت االنتخابات النيابية ،تسقط
الحكومة فوراً ،ومن الواجب حكما ً تشكيل حكومة جديدة،
وفي ظل غياب رئيس للجمهورية نتساءل كيف يمكن
تشكيل حكومة وليس هناك من يستطيع إجراء مشاورات
نيابية لتسمية رئيس الحكومة ،وبالتالي إصدار مراسيم
تشكيل الحكومة ،وهذا يضع البالد في مأزق دستوري
كبير ويعرض النظام السياسي للسقوط».
ولفت ح��رب إل��ى «أن��ه ت���داول م��ع الرئيس ب��ري في
الجهود التي يمكن بذلها اليجاد المخارج وإقناع األطراف
الذين يعطلون سير النظام السياسي اللبناني بالرجوع
عن موقفهم والعودة إلى األصول السياسية والدستورية
لحماية لبنان م��ن ه��ذه ال��ظ��روف الصعبة ،وف��ي ظل
التهديدات األمنية الكبيرة والخطيرة التي يتعرض لها».
وأع��رب عن قلقه على مستقبل النظام السياسي في
لبنان وأن يقع في فراغ ،داعيا ً الى بذل الجهود المكثفة

خالل الفترة الماضية ،خصوصا ً في مناطق اعتبرها
المخططون ج��اه��زة لتبني ط��روح��ات�ه��م ومشاريعهـم
ضد الجيش والذي ثبت هو العكس كمـا تبرهن الوقائـع
وع�ل�ـ��ى وج��ه ال�ت�ح��دي��د ف��ي ط��راب �ل��س وع �ك��ار ومناطـق
لبنانية عدة شهدت محاوالت إلقامة أوكار للجماعـات
المتطرفة وش ّكلت مسارح للتحريض ضد المؤسسة
العسكرية عبر أبواق منها سياسيون ومنها رجال دين
احترفوا إثـارة الفتـن والتطـاول علـى الجيش اللبنـانــي
وقيـاد تـه.
ال�ف�ش��ل ه��و ال�م�ص�ي��ر ال ��ذي ينتظر ال�م��راه�ن�ي��ن على
النيل من المؤسسة العسكرية والساعين إلى ضربها
لتوسيع دائ��رة انتشار عصابات اإلره ��اب والتكفير،
واألكيد أن التالحم الشعبي مع المؤسسة العسكرية
يمثل العقبة الرئيسية في وجه المشروع وأمام األخطار
التي تهدد األم��ن واالس�ت�ق��رار في العديد من المناطق
اللبنانية يزداد الناس تمسكا ً بالجيش اللبناني وبدوره
الوطني ،وهناك قوى وأطراف سياسية من « 14آذار»
ب�ص��ورة خاصة يجب أن تتحمل المسؤولية ب��دالً من
اختالق األعذار لإلرهابيين وتأمين التغطية والحماية
لهم ،فتهريب المطلوبين ومنحهم المالذات اآلمنة ليس
سلوكا ً له عالقة بفكرة الدولة وهو كناية عن دعم غير
مباشر للمخربين ال��ذي��ن يطلقون ال �ن��ار على الجيش
ويستهدفون بذلك جميع اللبنانيين.
تقول مصادر قيادية إن العديد من األطراف الوطنية
ف��ي ل�ب�ن��ان تلتقي ع�ل��ى ف �ك��رة أن ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي هو
خط أحمر وه��ذه األط��راف ستكون مدعوة مع تمادي
االعتداءات ضد الجيش إلى النزول في الميدان والقيام
ب��واج��ب ال��دف��اع ع��ن آخ��ر م��ا تبقى للبنانيين م��ن فكرة
الدولة.

خفايا
خفايا

قهوجي يطلع �سالم على تفا�صيل
عملية ال�ضنية وزيارته �إلى وا�شنطن

والتفتيش عن الحلول االستثنائية التي تسمح بحماية
النظام من السقوط لكي نتفادى االنهيار التام للنظام
السياسي في لبنان.
وكان بري استقبل وفدا ً من لقاء األحزاب والشخصيات
اللبنانية ،وتناول الحديث التطورات على الساحتين
اللبنانية واالقليمية.
وأكد النائب السابق كريم الراسي باسم الوفد الحرص
أن تستمر مؤسسات الدولة قائمة وقوية .وأشار إلى «أن
الرئيس بري وضعهم في أجواء الكثير من األمور التي
تحصل في الداخل والخارج أكان على صعيد الوضع
السياسي أو االقتصادي واالستحقاقات المقبلة ،ولمسنا
منه حرصا ً كبيرا ً على وحدة الشعب اللبناني والعيش
المشترك والسلم األهلي ،وعلى دعم وتعزيز الجيش
اللبناني».
وك��ان رئيس المجلس استقبل كالً من النائب األول
لحاكم مصرف لبنان الدكتور رائد شرف الدين ،ورئيس
حركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل
الداود الذي أشار «إلى أنه مع إجراء االنتخابات ولكن في
ظل الظروف الراهنة فإن التمديد هو أمر واقع ،مع التأكيد
في الوقت نفسه على وجوب انتخاب رئيس الجمهورية
وإقرار قانون جديد لالنتخابات على أساس النسبية ،ثم
الشروع فورا ً بإجراء االنتخابات النيابية».
من جهة اخرى ،تلقى بري رسالتين من رئيس الحكومة
العراقية حيدر ال��ع��ب��ادي ون��ائ��ب رئيس الجمهورية
العراقية أسامة النجيفي.

أط��ل��ع ق��ائ��د الجيش العماد جان
قهوجي رئيس الحكومة تمام سالم في
السراي الحكومية ،على تفاصيل عملية
الضنية األخيرة التي أسفرت عن مقتل
ثالثة إرهابيين واعتقال رابع ،والتي
جنبت منطقة الشمال ولبنان عمليات
إرهابية خطيرة كانت قيد التخطيط.
كما ع��رض ق��ائ��د الجيش نتائج
زيارته إلى واشنطن ،حيث اطلع من
رؤساء أركان الجيوش المشاركة في
التحالف الدولي على توجهات دولهم
في مجال مكافحة االرهاب ،وتداول مع
المسؤولين العسكريين األميركيين في
ما يمكن تقديمه من مساعدات للبنان
في هذا المجال.
وك��ان االجتماع مناسبة للتداول
في آخر ما وصلت إليه الجهود التي
تبذلها الحكومة لتحرير العسكريين
المخطوفين.
م��ن ناحية أخ���رى ،يتوجه سالم
إلى برلين االثنين المقبل حامالً ورقة
العمل التي أق ّرتها الحكومة لتنظيم
ال��ن��زوح ال��س��وري ال��ى لبنان ،حيث
يُغادر على رأس وف��د يض ّم وزي��ري
الخارجية جبران باسيل والشؤون
االجتماعية رشيد درباس وع��ددا ً من
المستشارين ،وينض ّم إليه سفير
لبنان ف��ي المانيا مصطفى ادي��ب،
للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي
دعت اليه المانيا في  28من الشهر

سالم مجتمعا ً إلى قهوجي
ال��ج��اري ،للبحث في معالجة أزمة
النازحين السوريين في دول جوار
سورية ،وتشارك فيه نحو  21دولة
من الدول المانحة والدول المضيفة،
وتلك المنضوية في مجموعة الدعم
الدولية للبنان.
وبحسب برنامج ال��زي��ارة ،يلتقي
سالم بعد وصوله في  27الجاري،
المستشارة االلمانية انغيال مركل
ويعقدان مؤتمرا ً صحافيا ً مشتركاً،
ويلي ذل��ك لقاء لسالم م��ع السفراء
العرب حيث يعرض معهم األوضاع
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وي����ر ّد على

(داالتي ونهرا)
استفساراتهم ،ثم يشارك في عشاء
يقيمه السفراء .ويجري البحث في
ترتيب لقاء لسالم والوفد مع أركان
الجالية اللبنانية في المانيا.
وف��ي ال��ي��وم التالي يحضر سالم
وال��وف��د افتتاح اجتماع «مجموعة
العمل الدولية لدعم لبنان» حيث يلقي
كلمة على أن يشارك الوزيران باسيل
ودرب��اس في جلسات عمل المؤتمر،
ويطرحا موقف لبنان ورؤيته ألزمة
النازحين وال��ق��رارات التي اتخذتها
الحكومة اللبنانية للح ّد من انعكاسات
األزمة عليه.

التقى الطا�شناق وت�س ّلم دعوة لم�ؤتمر العائلة

عون� :أخطار تهدد الوحدة الوطنية
(حسن ابراهيم)

بري خالل استقباله وفد لقاء االحزاب

لحود الى زيارة �إيران
�أختري يدعو ّ

لحود خالل لقائه آختري
أكد األمين العام للمجمع العالمي ألهل البيت الشيخ
حسن أختري «ان اسم الدولة االسالمية ال يناسب أن يُطلق
على مجموعة إرهابية تكفيرية «داع��ش» فهم ال يمثلون
االسالم ،الفتا ً إلى «أن ال دين يسمح بأن يتم التعامل مع
اآلخرين في هذه الطريقة».
ورأى أختري خالل زيارته الرئيس العماد أميل لحود في
دارته في برج الغزال في حضور سفير الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية محمد فتحعلي ،أن فلسفة اتحاد علماء المقاومة
هو أن يكونوا داعمين للمقاومة في فلسطين خصوصا ً
وكذلك أن يكون االتحاد موجها ً ومرشدا ً لالنسان وللبشرية
والمسؤولية الشرعية والدينية تتطابق في كل األمور مع
مفاهيم وقيم انسانية فأي حركة ال تتطابق مع المفاهيم
االنسانية واالخالقية فال تعتبر انها حركة دينية».

ودعا علماء المقاومة أن يبينوا ويصححوا لآلخرين
الشريعة األصيلة فهذا دور العلماء ونحن نتوخى أن تقوم
مجموعة علماء المقاومة بمسؤوليتها في سبيل االنسانية
جمعاء».
وتمنى أن تنشر أفكار الرئيس لحود كي يستفاد من
تجاربه وأفكاره ،الفتا ً إلى أن الرئيس لحود وقف صامدا ً
في مواجهة االحتالل «االسرائيلي» مع المقاومة وكان
جنبا ً الى جنب معها ،وال يزال يحافظ دائما ً على مصالح
لبنان» ،مشيرا ً إلى «أنه كان صادقا ً ومخلصا ً في العالقات
الثنائية مع الجمهورية االسالمية االيرانية ،ونحن في
إيران نكن له كل التقدير والمحبة الخاصة ،وقد عرضت
عليه أن نكون بتصرفه وخدمته وأن يزور في أقرب وقت
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية».

ت��س��لّ��م رئ���ي���س ت��ك��ت��ل التغيير
واإلص�ل�اح العماد ميشال ع��ون من
منسق لجان الشرق األوسط للعائلة
في مجلس البطاركة واألساقفة النائب
البطريركي العام للموارنة المطران
أنطوان العنداري دع��وة الى حضور
مؤتمر «العائلة وتحديات العصر في
الشرق االوس��ط» الذي سينعقد في 7
و 8تشرين الثاني  2014في المركز
البطريركي العالمي لحوار الحضارات
في الربوة».
وقال عون خالل استقباله العنداري
وموفد البطريرك غريغوريوس الثالث
لحام المستشار البطريركي للشؤون
العامة المونسنيور الدكتور شربل
حكيم« :سيشارك التيار الوطني الحر
ف��ي المؤتمر ال��ش��رق أوس��ط��ي ال��ذي
دعينا إليه ،بحيث سنلتقي ،مسلمين
ومسيحيين ،للتفكير معا ً في األخطار
ال��ت��ي ت��ه��دد وج���ود المسيحيين في
المشرق وم��ب��ادئ العيش المشترك
والوحدة الوطنية في لبنان ،بعدما
تعاظمت ه��ذه االخ��ط��ار مع بداية ما
سمي بالربيع العربي ،بسبب الحركات
المتطرفة التكفيرية ال��ت��ي تعددت
أسماؤها ،ولكن جوهرها واحد».
ولفت إلى «أن التيار سيجتمع ليطلق
صرخة في وجه هذه الحركات التي
ترفض الديموقراطية نظاما ً سياسيا ً
وتعتبرها ض��د ال��ش��ري��ع��ة ،وتتنكر
لحرية الضمير والمعتقد ،ولحرية
التعبير وحق االختالف».
وتابع« :كلنا أمل بأن تصدر عن هذا
المؤتمر توصيات عملية تحمي الوجود
الحر للمسلم والمسيحي ،كي يبقى
الشرق ملتقى التنوع وال��ح��وار ،عبر
انتصار اإلسالم الحقيقي ،دين الرحمة
والتسامح وقبول اآلخر المهدد االول
من التكفيريين».
وشكر المطران العنداري للعماد
عون موافقته على المشاركة في هذا
المؤتمر ال���ذي سيجمع اللبنانيين
وهو الداعي دائما ً إلى ترسيخ مبادئ

عون مستقبالً وفد حزب الطاشناق
ال��وح��دة الوطنية بين ك��ل مكونات
المجتمع اللبناني ،كما إنه لطالما حمل
راية الدفاع عن الوجود المسيحي في
الشرق.
وت��اب��ع« :ل��ن تجمعنا في المؤتمر
وحدة اإليمان المسيحي فحسب ،بل
ستجمعنا مواطنية مشرقية نتقاسمها
مع أخوة آخرين ،سيجمعنا خوفنا على
مصير وطننا لبنان ،وخصوصا ً في ظل
نمو الحركات التكفيرية التي تشوه
المعنى الحقيقي للدين وتضرب عرض
الحائط القيم اإلنسانية السامية.
سيجمع المؤتمر رؤس���اء الطوائف
اللبنانية اإلسالمية-المسيحية إلطالق
صرخة موحدة تدعو إلى اإلبتعاد عن
التطرف واللجوء إل��ى لغة اإلعتدال
والحوار ونبذ العنف».
م��ن جهته ،ت��ط��رق المونسنيور
حكيم إلى الناحية التنظيمية للمؤتمر
وق���ال« :ي��ن��درج ه��ذا المؤتمر ضمن
ورش األعمال المنبثقة من سينودس
أساقفة الكنيسة الكاثوليكية الذي
انعقد ف��ي ح��اض��رة الفاتيكان ،بين
ال��خ��ام��س وال��ت��اس��ع عشر م��ن شهر
ت��ش��ري��ن األول ال���ج���اري .ويتميز
المؤتمر بهوية المشاركين فيه،
ف�لا ش��ك أن ص���ورة ت�لاق��ي رؤوس���اء

(شربل ّ
نخول)
الطوائف وكبار المسؤولين اللبنانيين
مسلمين ومسيحيين تريح الناس
في ظل األوضاع األمنية والسياسية
واإلقتصادية التي تلقي بثقلها على
المواطنين ،وخصوصا ً في ظل التبارك
بمشاركة وف��د رفيع المستوى من
حاضرة الفاتيكان ،وافتتاح المؤتمر
بكلمة لرئيس الحكومة تمام سالم.
وأشار إلى «أن الجلسة االفتتاحية
ل��ل��م��ؤت��م��ر ستتضمن ك��ل��م��ات ع��دة
إضافة إلى سالم ،ل��وزراء :الخارجية
والمغتربين جبران باسيل ،العدل
أشرف ريفي والثقافة روني عريجي،
الكاردينال لورانزو بالديساري ،األمين
العام لمجمع أساقفة العالم ،البطريرك
غريغوريوس الثالث لحام ،الكاردينال
ب��ش��ارة ال��راع��ي ،مفتي الجمهورية
الشيخ عبداللطيف دريان ،نائب رئيس
المجلس اإلس�لام��ي الشيعي األعلى
الشيخ عبد األمير قبالن ،شيخ عقل
طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن،
البطريرك م��ار لويس روفائيل األول
ساكو».
وفي نشاطه أيضاً ،التقى العماد
عون األمين العام لحزب الطاشناق
هاغوب خاتشاريان يرافقه الوزير
السابق سيبوه هوفنانيان.

