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كيف �سيواجه فرنجية الإجماع الم�سيحي؟

«� 14آذار» بانتظار �إيران

 روزانا ر ّمال

حسين ح ّمود
قد يكون من شبه المحسوم أنّ مصير جلسة  8شباط النيابية
المخصصة النتخاب رئيس للجمهورية سيكون مثل سابقاتها
ّ
الـ.34
فخلط األوراق الذي أحدثته ،أوالً ،مبادرة الرئيس سعد الحريري
بدعم ترشيح رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية إلى رئاسة
الجمهورية ،ثم الخلط الثاني ،المقابل ،ال��ذي حصل بدعم رئيس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ترشيح رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون إلى المنصب نفسه ،األمر الذي أغرق
قوى  8و 14آذار على ح ّد سواء ،في مشاورات واتصاالت منهكة
لتحديد المواقف والخيارات من الترشيحين لقطبين من  8آذار،
وتداعياتهما على الداخل اللبناني وعلى الجوار من خالل التركيبة
الجديدة للسلطة في ظ ّل عهد عون أو فرنجية .وبالتالي فإنّ حسم
مواقف ك ّل فريق من الخيارين سيستغرق الكثير من الوقت نظرا ً
لكثرة حلفاء المرشحيْن وأصدقائهما محليا ً وإقليميا ً ودولياً.
لكن هذا ليس هو السبب الوحيد إلبقاء الشغور الرئاسي إلى أجل
غير محدّد ،وتحديدا ً لدى قوى  14آذار .إذ إنّ أوساطا ً فاعلة ومؤ ِّثرة
في عقل الفريق المذكور وتفكيره تؤكد بشكل قطعي أن ال انتخابات
رئاسية في لبنان في المدى المنظور ،أقله ليس قبل انتخابات مجلس
الشورى ومجلس خبراء القيادة (الذي يختار المرشد األعلى) في
أي بعد
إيران والمق ّررة في السادس والعشرين من شباط المقبلّ ،
جلسة  8شباط في لبنان ،وهذا ما يجعل األخيرة عقيمة كغيرها من
الجلسات السابقة.
فبرأي األوس��اط المشار إليها ،ف��إنّ نتائج االنتخابات ستحدِّد
وجهة السياسة الخارجية إلي��ران ومواقفها من األوض��اع القائمة
في المنطقة وال سيما في سورية والعراق والسعودية ،في المرحلة
المقبلة ،الفتة في هذا المجال ،إلى وج��ود تنافس بين المحافظين
واإلصالحيين وال سيما على عضوية مجلس الخبراء الذي يختار
المرشد األعلى للجمهورية.
وترى األوساط أنه في حال فوز اإلصالحيين بمقاعد وازنة في
مجلسي الشورى والخبراء ،فإنّ التعاطي مع األحداث التي تشهدها
َ
المنطقة سيكون مختلفا ً عن سياسة المحافظين الحالية ،وال سيما
مع الرياض لتصبح أكثر انفتاحا ً وتقاربا ً في التطلعات نحو القضايا
اإلقليمية ومنها ما يتعلق بلبنان وفي الطليعة االستحقاق الرئاسي.
وفي هذا السياق تعتبر األوساط أنّ مواصفات الرئيس اللبناني
المقبل ستكون وفق معايير التوافق السعودي  -اإليراني الجديد في
حال حصوله .وهنا ستميل المؤشرات أكثر نحو شخصية توافقية
لبنانيا ً ومقبولة عربيا ً وإقليميا ً ودولياً ،مستبعدة عون وفرنجية من
بورصة الترشيحات.
إالّ أنّ م��ص��ادر حزبية أخ��رى ت��رى مبالغة ف��ي ط��رح أوس���اط 8
آذار ،مؤكدة أنّ االستحقاق الرئاسي في لبنان ليس هما ً إقليميا ً أو
دوليا ً بقدر ما هو ه ّم لبناني في ظ ّل االهتراء ال��ذي أص��اب الدولة
بك ّل مؤسساتها ،م��ش��دّدة على ض��رورة تفعيل الحكومة والعمل
التشريعي للمجلس النيابي للمحافظة على بنية ال��دول��ة القادرة
على إنجاز االستحقاق الرئاسي وإنهاء الشغور الحاصل على هذا
الصعيد.
وفي الموازاة ،الحظت المصادر كثرة حديث فريق  14آذار عن
مخاوف أمنية في المرحلة المقبلة ،وأبرزها إعالن وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق عن انحسار الغطاء الدولي واإلقليمي عن
االستقرار في لبنان .كما أنّ نوابا ً في « 14آذار» يتوقعون تدهور
الوضع األمني وحصول تفجيرات في حال بقاء الوضع على ما هو
عليه ،وال سيما على الصعيد الرئاسي ،ما دفع مراقبين إلى التساؤل
عن سبب الترويج لهذه «المخططات» بالتزامن مع تحريك الملف
الرئاسي.

نجحت الجماعات المتطرفة في المنطقة في فرز خطير أدّى
إلى تهجير المسيحيين إلى خارج المنطقة العربية .خصوصية
الهجرة المسيحية تح ّتم النظر إليها بطريقة تختلف عن باقي
األطياف ،فالمجتمع الغربي «المسيحي» يشكل ضمانة استقرار
وهدوء طويل األمد للمهاجرين المسيحيّين.
لبنان الذي يحوي برمزيته جزءا ً هاما ً من مسيحيّي المنطقة
العربية ،يقع تحت وطأة هذا التأثير ويعيش استقرارا ً «هشاً»
دائما ً تجد فيه «إسرائيل» طمأنينة أكبر ،ألنّ الصيغة التي يعيش
فيها اللبنانيون تشكل تحذيرا ً لـ«إسرائيل» إذا أنتجت استقرارا ً
ومصالحات ،مما يعني أنّ الكيان «اإلسرائيلي» بات في خطر
لناحية تثبيت توجهاته العنصرية ،خصوصا ً لجهة بذل الجهود
لقيام «دولة يهودية» ،تقابلها دولة «داعش» المتطرفة ،ويحيط بها
التوجه «الوهابي» في المملكة العربية السعودية كضمانة تطغى
على الحكم الذي لن يحوي أو يحتمل أيّ نوع من صيغ التعايش
الممكنة ،وفي هذا اإلطار تسعى «إسرائيل» منذ  5سنوات ،ومعها
الواليات المتحدة ،لتطبيق هذه النظرية علّها ُتفلح لمرة لن تتك ّرر
بإثبات نجاحها عبر قيام دولة «داعش» المتطرفة إسالمياً ،كما
تريد «إسرائيل» اإليحاء.
الصيغة اللبنانية التي تحوي رئيسا ً للجمهورية مارونيا ً
مسيحياً ،هي الوحيدة في المنطقة ،أيّ أنّ مسيحيّي المنطقة
يجدون في الرئاسة اللبنانية بعض األم��ل للبقاء واالستمرار
كأصحاب حق وجذور قديمة جداً ،لكن العامل الديمغرافي بطبيعة
الحال يحسم تف ّوق المسلمين فيها ،وبالتالي ال يسمح لممارسة هذا
الحق األكثري إال في لبنان الذي يعيش جمهورية بدستور يعتبر
بشكل أو بآخر مسودّة الدستور الفرنسي الذي فيه من الديمقراطية
ما يكفي للتمثيل الشعبي بالسلطة.
لكن ،وبالرغم من الفرصة التي يتيحها لبنان ،فإنّ العمل الجاري
على إيصال رئيس ضعيف لسدة الرئاسة مستم ّر دائما ً وبشكل

فرنجية والسفير الفرنسي في بنشعي
 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ،في عين التينة ،المفتي
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن وعرض معه األوضاع العامة في
البالد.
 التقى رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجيه ،في دارته
في بنشعي ،السفير الفرنسي إيمانويل بون ،في حضور وزير الثقافة
ريمون عريجي .وتخلل اللقاء بحث في المستجدات.
 استقبل الرئيس نجيب ميقاتي ،النائب السابق مصباح األحدب،
في حضور مستشاره الدكتور خلدون الشريف.
 عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التطورات مع
رئيس حزب «الطاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان ،ثم التقى النائب
نديم الجميّل ،كما استقبل النائب إيلي ماروني موفدا ً من الرئيس أمين
الجميّل.
 بحث الرئيس ف��ؤاد السنيورة األوض��اع في لبنان والمنطقة
والعالقات الثنائية مع السفير المصري في لبنان الدكتور محمد بدر
الدين زايد.
كما استقبل السنيورة كالً من السفير الكويتي عبد العال القناعي
وسفير السويد بيتر سمبني.
 عرض رئيس حزب «القوات» سمير جعجع مع القائم باألعمال
األميركي ريتشارد جونز آخر التطورات السياسية على الساحتين
اإلقليمية واللبنانية ،ال سيما الملف الرئاسي.
 التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي ،في مكتبه في اليرزة،
قائد القيادة الوسطى األميركية الجنرال أوستين لويد على رأس وفد،
في حضور القائم باألعمال األميركي ريتشارد جونز .وتناول البحث
العالقات الثنائية بين جيشي البلدين ،وبرنامج المساعدات األميركية
المق ّررة للجيش اللبناني ،باإلضافة إلى مواضيع أخرى ذات اهتمام
مشترك.

(مديرية التوجيه)

ملحوظ حتى أنّ بعض الفرقاء في لبنان من حيث يدرون أو ال
يدرون ينفذون هذه السياسة تحت ف ّزاعة السلم األهلي ومخاطر
هدمه ،إذا جاء رئيس مسيحي قوي ،علما ً أنّ البالد انتظرت مرارا ً
وطويالً لالتفاق على رئيس حكومة أو لتشكيل حكومة من دون أن
يعيش البلد فكرة ضرب االستقرار أو العيش المشترك ،بالتالي
فإنّ هذا يؤكد أنّ الرئيس الضعيف في لبنان الذي ال يتمتع غالبا ً
بحيثية سياسية هو مطلب خارجي بأيا ٍد داخلية تزعم أنها تعرف
هذه المخاطر وتشرحها لقاعدتها الشعبية والحزبية زيفا ً من دون
أن تطبقها ،ألنها تدرك أنّ الرئيس المسيحي الذي يتمتع بحيثية
شعبية قادر أن يصبح بحزبه أو تياره حالة تمت ّد على االراضي
اللبنانية كافة تعزز الوجود واالنتماء المسيحي وترفع من أسهم
لبنان كدولة مستقرة برئيس قوي لبلد قوي بما سيضيفه على
البالد بعد محوه لحقبة سابقة .وهنا تفيد المقارنة بوجود الرئيس
لحود الذي ال يُعتبر رئيسا ًقويا ًبمعنى التمثيل المسيحي ،حتى ولو
أنه تسلّم سدة الرئاسة بعد قيادته للجيش وحرص على الجيش
والمقاومة وعلى أه ّم انتصار للبالد والمتمثل بإنجاز التحرير العام
 ،2000المقصود أنّ قوة لحود النابعة من قوة موقفه تجاه العدو
«اإلسرائيلي» ودعمه للمقاومة ،تختلف عن فكرة التمثيل المسيحي
والشعبي في المجلس النيابي ،فهو ال يمثل حزبا ًبطبيعة الحال .اذاً،
فكرة الرئيس المسيحي القوي الذي يواجه مخاطر تمدّد «داعش»
وأخواته هو الرئيس الذي يتمتع بحيثية شعبية مسيحية.
من بين الزعماء األربعة األقوياء «مسيحياً» يُعتبر النائب
سليمان فرنجية رقما ً صعبا ً بحظوظ وحق في الترشح ،والوصول
إلى الرئاسة ،لكن األه ّم من ك ّل هذا أنّ فرنجية يُعتبر أكثر الحريصين
على الحقوق المارونية ،وهو أكثر المهت ّمين بالحفاظ على ما
تقتضيه الكنيسة ودعمها ورف��ع الصوت لحمايتها كمرجعية،
لكنه اليوم واقع في مأزق ال يمكن له أن يتجاهله انسجاما ً مع
ماضيه الذي ينادي بحماية المسيحيين وحقوقهم دائماً ،فاإلجماع
المسيحي المتمثل باختيار العماد عون مرشحا ً رئاسيا ً بمبادرة
جعجع المثيرة للجدل ،ال يمكن تجاهله ،وهو لن يتجاهله بطبيعة
ّ
بغض النظر عن
الحال ،رغم تأكيده أنه ماض في الترشح ،وهنا

يونان وممثل �أفرام الثاني يبحثان مع بري
�ش�ؤون وحقوق الطائفة ال�سريانية

بري مستقبالً يونان وافرام الثاني
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ،في عين التينة،
بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث
يونان ،والمطران دانيال غورييه ممثل بطريرك السريان
األرثوذكس البطريرك أفرام الثاني ،واألب كميل سمعان،
وتناول الحديث األوضاع العامة وشؤون الطائفتين.
وقال يونان بعد الزيارة« :سعدنا بزيارة دولة الرئيس
بري الذي هو عزيز على قلبنا جميعاً ،وتبادلنا الحديث
حول موضوع إدخ��ال نوع من التغيير في عدد مجلس
النواب بإضافة مقعدين للكنيستين السريان الكاثوليك
والسريان األرثوذكس مقابل مقعدين إضافيين للمسلمين،
وسعدنا جدا ً عندما سمعنا دولته يرحب بهذه الفكرة،
لكي يشعر الجميع بأنه في وطنه ويعيش المواطنة
الصحيحة».
وأعلن بيان صادر عن البطريركيتين ،أنّ يونان وأفرام
الثاني سيزوران في جولة أخ��رى ،الرئيس تمام سالم،
والنائب سليمان فرنجية ،وأنهما زارا ،على رأس وفدين من

ن�شاطات

قهوجي مجتمعا ً إلى الوفد األميركي

خفايا
خفايا

الكنيستين ،عددا ً من المرجعيات السياسية ورؤساء الكتل
النيابية لعرض «ض��رورة الخروج من تسمية األقليات
نظرا ً لما تتمتع به الكنيستان من تمثيل ،وبعد أن اتفقتا أنّ
من حقهما المطالبة بمقعد نيابي لك ّل منهما ،أسوة بسائر
الطوائف والمكونات األخرى في لبنان».
وقد زار الوفدان تباعا ً كالً من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب محمد رعد ،رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب
العماد ميشال عون ،رئيس حزب الكتائب النائب سامي
الجميل ،ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع ،ورئيس
كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ،ورئيس
مجلس النواب نبيه بري.
ّ
المحق،
وأكد البيان أنّ كالً منهم أبدى دعمه لهذا المطلب
معربين عن السعي لتحقيقه».
وكان البطريركان قد زارا البطريرك الماروني الكاردينال
بشاره الراعي إلطالعه على هذا المطلب «الذي حاز دعمه
الكامل وتأييده المطلق».

وفد ع�سكري فرن�سي يبحث مع مقبل وقهوجي
الو�ضع الأمني والتعاون الع�سكري

مقبل مستقبالً الوفد الفرنسي
اجتمع نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير
مقبل ،في مكتبه في ال���وزارة ،إلى وفد فرنسي برئاسة
سكرتير الدولة الفرنسية لشؤون المحاربين القدامى
ج��ان م��ارك تودشيني ،ضم ع��ددا ً من كبار المسؤولين
والمستشارين في وزارة الدفاع الفرنسية ،في حضور
السفير الفرنسي ف��ي لبنان إيمانويل ب��ون والملحق
العسكري في السفارة.
وج���رى خ�لال ه��ذا ال��ل��ق��اء البحث ف��ي دع��م الجيش
وتسليحه بالعتاد والمعدات الالزمة بتمويل من الهبة
السعودية ،والبحث في سبل تأمين ما اتفق عليه وفق
روزنامة محددة وتبعا ً للحاجة الضرورية لتأمين الدعم
الالزم من أجل تمكين الجيش من متابعة صموده وصده
لكل الهجمات التي يتعرض لها.
وع��رض مقبل للمهمات التي يقوم بها الجيش في
وجه الهجمات اإلرهابية عند الحدود اللبنانية ،ال سيما
من عرسال إلى بعلبك ،إضافة إلى موضوع النازحين

خلفيات طرح جعجع لدعم ترشيح عون فإنه ،وبدون شك استطاع
خلق حيرة في صفوف مسيحيّي  8آذار ،ومعهم حزب الله ،الذي ال
يمانع بوصول أيّ من االثنين للرئاسة ،إذا اتفق المسيحيون عليه،
علما ً أنّ مرشحه الثابت هو العماد عون.
المسؤولية التي تقع على عاتق فرنجية أكبر من أيّ وقت مضى،
ألنّ خرق اإلجماع المسيحي قد يكون سيفا ً ذا حدّين يؤثر عليه
انتخابيا ً وشعبيا ً ووطنياً ،وقد يخلق شرخا ً غير مطلوب في وقت
الجنون الذي يعصف بالمنطقة ،والته ّور السياسي وتغيّر حتى
الرؤى في دول خليجية صديقة للبنان أصبحت هي نفسها تتخبّط
وال تعرف مصيرها بعد ،كالسعودية التي ال تعرف مدى نفوذها
مستقبالً وعلى أيّ مساحة سياسية ،وأين؟!
األكيد أنّ فرنجية غير مستع ّد ليبدو بمظهر الساعي وراء
الرئاسة مهما كلفت األثمان ،حتى بدون إجماع مسيحي وال يمكن
له اعتبار ترشيحه يشبه مثالً ترشيح ميشال سليمان الذي اع ُتبر
في حينه وسطيا ً وال يمثل حيثية مسيحية ،فسهل قبوله آنذاك.
ويعرف فرنجية أنّ قبول الحريري وجنبالط وبري به وانتخابه
رئيسا ً باعتبار أنّ االستحقاق وطني وغير مسيحي هو انتحار
سياسي ال يفكر فيه.
حق فرنجية في الوصول إلى الرئاسة ثابت أيضاً ،لكن طريقه
داخليا ً أصعب من أيّ وق��ت مضى ،وم��ن دون انسحاب عون
لمصلحته فإنّ هذا مستحيل ،فهل سيعتمد فرنجية على فيتو
الخارج على عون وهو طريقه الوحيد للرئاسة؟ أو هل سيأخذ على
عاتقه هذه المجازفة؟
في ظ ّل الثقة بأنّ خيار فرنجية وعون واحد إقليمياً ،بل إنه خيار
فرنجية في األساس ،يستحيل قبول االفتراض برهان فرنجية على
هذا الفيتو اإلقليمي ،ويصير منطقيا ً التوقف أمام صيغة فرنجية
المقترحة لدعم عون ،وهي «أنتخبه بشرط أن يتعهّد بانتخابي
إذا لم يحالفه الحظ بالفوز باألغلبية الالزمة دستورياً» ،فينتقل
فرنجية بهذا من الترشيح التنافسي إلى الترشيح من ضمن
التناوب بين الحلفاء ،فهل يقبل عون أم يعتبرها تسهيالً للتصويت
ضدّه وإبراء ذ ّمة لتمرير فرنجية ،كما يقول مق ّربون من عون؟

لم يجد وزير سابق
للر ّد على أسئلة ز ّواره
أمس بشأن مآالت
االستحقاق الرئاسي،
إال التذكير بما قاله
الرئيس نبيه بري قبل
م ّدة وجيزة بأنّ هذا
االستحقاق قد دخل
«الثالجة» ،وأضاف
الوزير السابق أنّ
المستجدات التي
حصلت بعد الكالم
اآلنف لم تو ّفر
الظروف الكافية
إلخراجه منها ،ويبدو
أنّ علينا انتظار مرور
العاصفة الثلجية التي
تقول األرصاد الجوية
إنها آتية إلى لبنان
في األيام المقبلة ،علّ
الرؤية تصبح أوضح
بعد انقشاع غيومها...

دعم نهج االعتدال
�سالم من دافو�سُ :
ي�ساعد على مكافحة التطرف في المنطقة
أكد رئيس الحكومة تمام سالم «أنّ روسيا والواليات
المتحدة األميركية تبذالن جهودا ً للتوصل إلى ح ّل في
المنطقة وهذه الجهود ضرورية ويجب أن تتواصل».
كالم سالم جاء خالل ندوة شارك فيها في دافوس ،مع
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ،في إطار «منتدى
االقتصاد العالمي» ف��ي داف���وس ،أدارت��ه��ا الصحافية
األميركية كريستيان أمانبور.
وأع��رب عن قلقه من «تفاقم المشكالت الطائفية في
المنطقة سواء بين المسلمين والمسيحيين أو بين السنة
والشيعة» ،آمالً في «إمكان تجاوز هذه المشكالت لكي
نحافظ على التعايش السلمي في منطقتنا».
ودعا سالم إلى «دعم نهج االعتدال في المنطقة بما
يسمح بمكافحة التطرف» ،معتبرا ً أنّ «مفتاح هذه المسألة
يكمن في التوصل إلى ح ّل سلمي للقضية الفلسطينية
يعطي الفلسطينيين حقوقهم المشروعة».
وق��ال« :إنّ احدى وسائل محاربة التطرف تكمن في
التصدي للحرمان وتنفيذ الكثير من المشاريع االقتصادية
والتنموية التي تحتاجها بالدنا وشعوبها .وإنّ اإلنفاق
على مشاريع من هذا النوع يسمح لسكان هذه الشعوب
أن تستحق حياة أفضل في ظ ّل الخوف واإلرهاب اللذين
يخيمان على المجتمعات».
وسئل سالم :ما هو حجم المسؤولية التي تتحملونها
من اجل رفاه سكان بالدكم؟ فأجاب« :ينبغي أن نتحمل ك ّل

المسؤولية عن ذلك ،ونحن بالفعل نتحمل هذه المسؤولية
اآلن .ربما لم نكن نتحملها بالكامل في السابق وهذا ما قاد
إلى الثورات وإلى الربيع العربي ،وبالطبع فإنّ الشعوب
ستواصل الضغط علينا وعلى كل القادة والمسؤولين في
ك ّل مكان وعلينا أن نتعامل مع هذا الوضع .نحن بحاجة
إلى بصيص أمل وأن نعطي شعوبنا منفذا ً ونافذة جديدة.
نحتاج إلى النمو االقتصادي وإلى الجهود الدولية التي لو
بذلت قبل بضع سنوات كما تبذل اآلن الستطعنا تجنب
الكثير من أعمال العنف التي تشهدها المنطقة».
أض��اف« :األم��ر يسري على سورية أيضاً ،فلو كانوا
تحركوا قبل سنوات لما كانت وصلت األمور إلى ما وصلت
إليه اآلن .كذلك بالنسبة للعراق وكل بلدان المنطقة».
وختم س�لام« :علينا أن نعمل من أجل شعوبنا وأن
نحقق لها االستقرار ،وعلينا أن نتمسك بنهج الوسطية
واالعتدال ،ألنّ استمرار المواجهة القائمة حاليا ً سيؤدي
إلى المزيد من الدمار ولن يسمح ببسط االستقرار في
المنطقة».
وكان سالم استقبل ،في مقر إقامته في دافوس ،الممثلة
العليا لسياسة األمن والشؤون الخارجية في االتحاد
األوروب��ي ونائبة رئيس المفوضية فردريكا موغيرني
في حضور القائم بأعمال السفارة اللبنانية في سويسرا
منصور شيا ،وت ّم عرض األوضاع والتطورات في لبنان
والمنطقة.

«الخارجية» :موقف لبنان في الم�ؤتمر الإ�سالمي
يحفظ الوحدة ولم ّ
يخل بالإجماع العربي
ج����دّدت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة والمغتربين تأكيدها
موقف لبنان الثابت في إدانة االعتداءات على البعثات
الديبلوماسية السعودية في إيران« ،وفي رفض التدخل
في الشؤون الداخلية للدول العربية احتراما ً لميثاق
جامعة الدول العربية».
وج��اء في بيان أصدرته ال��وزارة أم��س« :إزاء ما يتم
التداول به حول موقف لبنان من مقررات منظمة التعاون
اإلسالمي ،يه ّم وزارة الخارجية والمغتربين أن توضح
أنها كانت قد أعطت التعليمات لسفير لبنان في المنظمة
قبل انعقاد االج��ت��م��اع ب��وج��وب ات��خ��اذ الموقف نفسه
المشابه للموقف السابق في الجامعة العربية في حال
تض ّمن القرار المضامين نفسها ال���واردة سابقاً ،وذلك
التزاما ً بسياسة الحكومة القاضية بالنأي بلبنان عن
هذه المواضيع المشابهة والمرتبطة باألزمة السورية،
وعمالً كذلك بالتوافق على هذا الموقف الذي ظهر جليا ً
على طاولة الحوار الوطني حول هذا الموقف في جلسته
األخيرة إبان عرض وزير الخارجية لمعطيات وموجبات
الموقف اللبناني آن��ذاك ،والتي تكررت نفسها اآلن في
منظمة العمل اإلسالمي ،وهو الموقف الذي يحفظ الوحدة
الوطنية من خالل االلتزام بالبيان ال��وزاري وبسياسة
حكومة الوحدة الوطنية».
وأضاف البيان« :تك ِّرر وزارة الخارجية في هذا المجال
تأكيدها على موقف لبنان الثابت في إدان��ة االعتداءات
على البعثات الديبلوماسية للمملكة العربية السعودية
في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بموجب اإلتفاقيات
والمعاهدات الديبلوماسية والقنصلية (عام  1961وعام
 ،)1963وفي رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول
العربية احتراما ً لميثاق جامعة ال��دول العربية ،كما
يمس بالوحدة
تؤكد على أهمية اإلجماع العربي عندما ال
ّ
الداخلية ،مع اإلشارة إلى أنّ موقف لبنان باإلمتناع عن
التصويت (النأي بلبنان) لم يخ ّل بأيّ إجماع ،إذ أنّ الموقف
اللبناني الذي حصل في االجتماع ،لم يأت معترضا ً بل

ممتنعاً ،باإلضافة إلى الموقف المتح ّفظ واآلخر المعترض
اللذين صدرا عن الدول المشاركة».
وفي السياق عينه ،أكد الرئيس سعد الحريري في بيان
صادر عن مكتبه اإلعالمي «أنّ انفراد وزارة الخارجية بما
زعمت أنه نأي بالنفس عن موقف عربي جامع في المؤتمر
الطارئ لوزراء خارجية المؤتمر اإلسالمي للتضامن مع
المملكة العربية السعودية في مواجهة االعتداءات على
بعثاتها الدبلوماسية في إيران ولرفض التدخل اإليراني
في الشؤون العربية ،هو موقف ال يعبّر عن غالبية الشعب
اللبناني وخ��روج مرفوض للمرة الثانية عن سياسة
الوقوف مع اإلجماع العربي التي شكلت قاعدة ذهبية
للدبلوماسية اللبنانية منذ االستقالل».
وقال« :إنّ النأي بالنفس يتح ّول اصطفافا ً حين تجد
الخارجية اللبنانية نفسها للمرة الثانية وحيدة خارج
موقف جميع الدول العربية بال استثناء وتنأى بنفسها
وحيدة عن قرار تؤيده جميع الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي باستثناء إيران المعتدية على البعثات
الدبلوماسية والسيادة العربية».
وسأل« :عن ماذا نأت الخارجية اللبنانية بنفسها هذه
المرة ،خصوصا ً أنّ البيان لم يتض ّمن أيّ ذكر للبنان أو
أيّ تنظيم سياسي لبناني ،أم أننا بصدد محاولة للنأي
بالدبلوماسية بعيدا ً عن لبنان وعروبته نحو إي��ران
وعدوانيتها ومصالحها التوسعية»؟
وق��ال الحريري« :ه��ذا التغريب المتك ّرر للبنان عن
عروبته وعن قواعد دبلوماسيته التاريخية إنما هو نذير
شؤم عن محاولة الهيمنة على القرار الوطني ض ّد إرادة
غالبية اللبنانيين وعلى حساب مصالحهم ومصلحة
لبنان العليا».
وختم« :إنني على ثقة تامة بأنّ إخواننا العرب يعرفون
أنّ مواقف الخارجية اللبنانية هي رهينة ذرائع يتبرأ منها
اللبنانيون المخلصون لوطنهم وعروبتهم وقيمهم الذين
لن يسمحوا لهذا الوضع الشاذ أن يطول ويتجذر».

(مديرية التوجيه)
السوريين وتأثير ه��ذا ال��ن��زوح على األوض���اع األمنية
واالجتماعية واالقتصادية.
وقال تودشيني عقب اللقاء« :جئت إلى لبنان لتفقد
القوات الفرنسية العاملة ضمن إطار يونيفيل التي تساهم
في حفظ االستقرار والسالم في جنوب لبنان ،وللتعبير عن
تقدير فرنسا للجيش اللبناني الذي يحقق إنجازات مهمة
في هذا المجال .نحن ندرك أن لدينا عدوا ً مشتركاً ،وأننا
نخوض معركة مشتركة في مجال مكافحة اإلرهاب ،لذا
حرصت على أن أنقل إلى معاليه دعم فرنسا ومساهمتها
ف��ي الحفاظ على االس��ت��ق��رار وض��م��ان سالمة األراض��ي
اللبنانية».
كما زار الوفد قائد الجيش العماد جان قهوجي وبحث
معه األوض���اع العامة في لبنان والمنطقة ،وعالقات
التعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي ،باإلضافة
إلى مه ّمات الوحدة الفرنسية العاملة ضمن قوات األمم
المتحدة الموقتة في لبنان.

�أهالي �شهداء الجي�ش في عبرا وبحنين
�أكدوا ثقتهم ب�إبراهيم
أكد أهالي شهداء الجيش اللبناني في أح��داث عبرا
وبحنين في بيان ثقتهم بالمدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم ،الذي زاروه في مكتبه برفقة وكيلهم رئيس
جمعية التعاون الدولي لحقوق االنسان المحامي زياد
بيطار ووفد من الجمعية.
وأعرب أهالي شهداء الجيش في بيان «عن إستيائهم
وتخ ّوفهم من معلومات تتردّد عن إمكانية حدوث تسويات
سياسية في الملف ،واكدوا وقوفهم سدا ً منيعا ً في وجه
ّ
تحضر خلف الكواليس إلطالق سراح أحمد
أيّ محاولة

االسير وإسقاط المالحقة عن فضل شاكر ،وش ّ��ددوا على
إستمرارهم في تحركاتهم على المستويين القانوني
والقضائي كي ال تذهب دماء الشهداء العسكريين هدرا».
ولفت البيان إلى أنّ األهالي «لمسوا تفهّما ً من اللواء
إبراهيم الذي أكد وقوفه الى جانبهم ،مثنيا ً على جهودهم
في متابعة قضية أبناء المؤسسة العسكرية ،وأكد انه ض ّد
أي تسوية على دماء شهداء الجيش اللبناني ،وانعكس
تأكيد اللواء إبراهيم إرتياحا ً لدى األهالي الذين أعربوا عن
تفاؤلهم بدعم المدير العام لالمن العام مطالبهم».

