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الءات عبد الناصر

أنهى الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد زيارته إلى لبنان مساء
أمس .وبخالف ما أشيع سابقًا ،لم يمدد إقامته بهدف عقد قمة
ثالثية تجمعه إلى نظيره اللبناني ميشال سليمان ورئيس الوزراء
التركي رجب اّ ًطيب أردوغ��ان .فاألخير لن يصل إلى بيروت اليوم
ً
حامال معه حل للمشكلة الداخلية املتمحورة حول املحكمة

نجاد للحريري :املحـ

تنتظر الرئيس
نجاد في قانا
أمس (أنور عمرو
ــ أ ف ب)

ان �ت �ظ��ر ال �ج �م �ي��ع أم� ��س م ��ا سيجري
تحصيله م��ن ال�خ�ل��وة ال �ت��ي جمعت
ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي ،م�ح�م��ود أحمدي
ن� �ج ��اد ،ب��ال��رئ �ي��س س �ع��د الحريري.
اس�ت�ق�ب��ل األخ �ي��ر ن �ج��اد ف��ي السرايا
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وأول � � � � ��م ع � �ل� ��ى شرفه،
بحضور الرئيسني ميشال سليمان
ونبيه ب��ري ،بحضور مجموعة من
الرؤساء السابقني والوزراء الحاليني
والسابقني.
في هذه الخلوة ،التي دامت ما يقارب
نصف ساعة ،جرى التطرق إلى مجمل
امل�ل�ف��ات ال �ب��ارزة ف��ي لبنان واملنطقة،
ف�ت�ط��رق ال��رج�ل�ان إل ��ى م�ل��ف املحكمة
الدولية ،حيث تحدث نجاد بوضوح
االستقرار
عن ضرورة املحافظة على ّ
وال�ه��دوء ف��ي لبنان .وأش� ّ�ار مطلعون
ع�ل��ى أج ��واء ال�ل�ق��اء إل��ى أن ّالحريري
طلب من نجاد مساعدته لحل األزمة
الداخلية عبر إقناع حزب الله بتغيير
والتعامل
أس� �ل ��وب ��ه ف� ��ي ال� �ت� �ع ��اط ��ي
ّ
ال��داخ �ل��ي .ف��أك��د ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي أن
هذه املسألة لبنانية داخلية ،ال عالقة
للدولة اإليرانية فيها.
ّ
ورأت مصادر إيرانية أمس أن زيارة
ن� �ج ��اد «م� �ح� � ّط ��ة إق �ل �ي �م �ي��ة وليست
م �ح �ل �ي��ة» ،وأن س �ي��اق �ه��ا ال يندرج
ف��ي إط ��ار م�ع��ال�ج��ة األزم ��ة اللبنانية
زواريبها .وشددت هذه
والدخول في ّ
املصادر على أن فريق  14آذار حاول،
م��ن دون أن ينجح ،إق�ح��ام نجاد في
امللف الداخلي ،عبر التسويق ملبادرة
إي��ران �ي��ة ي�ح�ض��ره��ا ك��ل م��ن الطرفني
السوري والتركي.
وخ �ل�ال ال �خ �ل��وة ،أع ��اد ن �ج��اد تأكيد
ّ
دع��م ب�لاده ال�ج��دي للدولة اللبنانية
ف��ي ك��ل امل �ج��االت ،داع�ي��ًا إل��ى توطيد
ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،األم � ��ر الذي
ي� ��رى أن� ��ه ي� �ص � ّ�ب ف ��ي خ ��ان ��ة تطوير
ال �ق��درات للصمود وم��واج�ه��ة العدو
اإلسرائيلي على كل الصعد.
وان �ض� ّ�م ال��رئ�ي�س��ان م�ي�ش��ال سليمان
ون �ب �ي��ه ب � ��ري ،ع �ن��د وص��ول �ه �م��ا إلى
ال �س��راي��ا ال�ح�ك��وم�ي��ة ،إل ��ى الحريري
ونجاد فتحول االجتماع إلى رباعي،
ج� � ��رى ف� �ي ��ه اس� �ت� �ك� �م ��ال املحادثات
ال�س��اب�ق��ة .ووص�ف��ت م�ص��ادر متابعة
ه� ��ذا االج� �ت �م ��اع بـ«البروتوكولي»
والطبيعي.

ورغ� � ��م اإلش� � � � ��ادات امل� �ت� �ك ��ررة لنجاد
اليومني املاضيني،
بالحريري خالل
ّ
ك ��ان واض �ح��ًا أم ��س ت��وت��ر الحريري
وب � ��رودت � ��ه ف� ��ي اس� �ت� �ق� �ب ��ال الرئيس
اإلي � ��ران � ��ي .ل �ك��ن ال �س �ف �ي��ر اإليراني،
غ �ض �ن �ف��ر رك� � ��ن أب � � � � ��ادي ،أك�ّ � ��د خالل
دردش ��ة م��ع ال�ص�ح��اف�ي�ين أن «اللقاء
س ��ادت ��ه أج� � ��واء إي �ج��اب �ي��ة وممتازة
والترحيب
للغاية من الفرح والسرور ّ
بهذه الزيارة» ،مشددًا على أن نجاد
«وب� � �ل � ��اده إل� � ��ى ج� ��ان� ��ب ل � �ب � �ن� ��ان ،كل
لبنان ،في ال�س��راء وال�ض��راء وف��ي كل
الظروف».
وسئل أب��ادي في السرايا عن موقف
نجاد من املحكمة الدولية ،فقال« :هذا
موضوع لبناني ،وقد قلنا إننا نبذل
قصارى جهدنا من أجل الحفاظ على
وح ��دة ج�م�ي��ع ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين .والبحث
اليوم تناول موضوع املحكمة وغيره
م��ن امل��واض �ي��ع األخ� � ��رى» .وردًا على
سؤال ّ
عما إذا طلب الحريري رسميًا
ت�س�ل�ي��ح إي� � ��ران ّل�ل�ج�ي��ش اللبناني،
أج��اب« :نحن أعلنا ،والرئيس نجاد
أك��د ،أن�ن��ا مستعدون للمساعدة في
ك��ل امل� �ج ��االت» .ول �ف��ت أب� ��ادي إل ��ى أن
امل� �ح ��ادث ��ات م ��ع ال� �ح ��ري ��ري تناولت
القضايا اإلقليمية والعاملية الهامة،
«أم� ��ا ال �ق �ض��اي��ا وامل �س��ائ��ل الداخلية
فقد أكدنا موقفنا تجاهها ،وإن شاء
الله نجتاز ه��ذه املرحلة إل��ى مرحلة
ج ��دي ��دة م ��ن ال� �ت� �ع ��اون وال � �ت� ��آزر بني
جميع اللبنانيني» .وعن التقديمات
اإليرانية على الصعيد األمني ،قال:
«ل�ي�س��ت ه �ن��اك م�ش�ك�ل��ة ع�ل��ى صعيد
األمن في لبنان».
وك ��ان ال��رئ �ي��س اإلي ��ران ��ي ق��د وصل
إل��ى السرايا الكبيرة عند الواحدة
إال رب� � �ع � ��ًا م� � ��ن ب � �ع� ��د ظ � �ه� ��ر أمس،
ح �ي��ث ك ��ان ال��رئ �ي��س ال �ح��ري��ري في
اس�ت�ق�ب��ال��ه ع�ن� ّ�د ال�ب��اح��ة الخارجية،
ّ
وأدت ل �ه �م��ا ث��ل��ة م ��ن س��ري��ة حرس
رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ال�ت�ح�ي��ة ،وعزفت
م ��وس� �ي� �ق ��ى ق� � ��وى األم � � ��ن الداخلي
ال� �ن� �ش� �ي ��د ال� ��وط � �ن� ��ي اإلي � � ��ران � � ��ي ،ثم
استعرضا حرس الشرف ،والتقطت
ال � � �ص � ��ور ال� � �ت � ��ذك � ��اري � ��ة ،ث � ��م عقدت
امل � �ح� ��ادث� ��ات ال ��رس� �م� �ي ��ة ف� ��ي مكتب
الرئيس الحريري .وبعد املحادثات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة ،أق ��ام ال��رئ �ي��س الحريري

ال حدود للدين
التقى الرئيس اإليراني ،محمود أحمدي نجاد ،صباح أمس ،املراجع
ّ
الدينية في لبنان ،فأشار إلى أن «منزلة اإلنسان تفوق األلوان واألديان
واللغات .وال��دي��ن ج��اء لهداية اإلن�س��ان وليس له ح��دود جغرافية وال
يمكن اختصاره بقبيلة» .وقال« :علينا النظر الى مشتركاتنا واالتحاد
من خاللها ،الوحدة هي للقيام بمهمة ما وهدف ما ،وأن نعمل على
ّ
تحقيقه» ،مضيفًا إن «حقيقة الدين نختصرها بكلمتني :عبادة الله
ّ
الواحد األحد وإقامة املحبة والعدالة» .وشدد نجاد على أن «الوحدة
ال تعني نفي اآلخ��ر والقوميات وال�ش�ع��وب ،ب��ل تعني اح�ت��رام جميع
القوميات والهويات ،والله يقول «تعاونوا على البر والتقوى».
ّ
املرجعيات على تآلفهم املبني على العدالة ،واقترح «أن
شكر نجاد
يقيموا االجتماعات والزيارات دائمًا في ما بينهم ،ألن في لبنان ميزة
هي تعايشه الطائفي والوحدة الوطنية التي يجب املحافظة عليها».

