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تقرير

تدخل حزب اهلل
فرنساّ :
في سوريا خطر
ّ
ّ
كالميًا على املقاومة اللبنانية،
شنت ً وزارة الخارجية الفرنسية أمس هجومًا
داع ـيــة ح ــزب الـلــه إل ــى «الـتـخـلــي عــن ال ـســاح» وإل ــى أن «يـتـصــرف كحزب
يحترم بالكامل سيادة الدولة اللبنانية التزامًا منه بالقرارات الصادرة في
هذا الشأن عن مجلس األمن» .وزعمت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية
أنياس روماتي إسبانيي أن استقرار لبنان يقتضي أيضًا «بقاء الحزب
ً
بمنأى عن التوترات في املنطقة» ،مشيرة إلى أن «تدخله في سورية خطر».
وقالت إن أولــويــة فرنسا هي لــ«األمــن على طــول الخط األزرق املمتد على
الحدود اللبنانية ـ اإلسرائيلية».
ّ
وبالتوازي ،أكد مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون ،في بيان ،أن األخير بحث
أزمات املنطقة مع الرئيس اإليراني حسن روحاني ورئيس حكومة العدو
اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو« ،بما في ذلك أزمة لبنان» .وأشار البيان إلى
أن «ماكرون ّ
جدد تأكيد ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته»،
ّ
و«أهمية أن تعمل دول املنطقة بشكل جماعي لخفض التوترات».

الـحــريــري ملـعــرفــة مــا ال ــذي ق ــرره .فــإذا
عــاد عن اإلستقالة نكون قد تخطينا
أزم ـ ــة ك ـب ـي ــرة ،ون ـح ــن ع ـلــى اس ـت ـعــداد
كي نعطيه ضمانات للنأي بالنفس.
أما في حال قرر التمسك باستقالته،
فسنكون أمــام مــأزق كبير» .وتابع أن
«املصريني والفرنسيني مستمرون في
الوساطة ،ومن الواضح أنهم يلعبون
دورًا ايجابيًا ولــه تأثير كبير .مصر
ّ
ونعول عليه».
لعبت دورا أساسيا
ّ
تـ ـف ــاؤل ب ـ ـ ّـري الـ ـح ــذر م ـ ـ ــرده مـعـطـيــات
وصلته بــأن الحريري أبــدى في األيــام
ال ـثــاثــة األخـ ـي ــرة «ت ـع ــاون ــا واض ـح ــا»،
وأج ـ ـ ـ ــواؤه «ك ــان ــت ت ـش ــي ب ــأن ــه جــاهــز
للتسوية والـعــودة عن االستقالة لقاء
ضمانات» ،في وقت أبدى األمني العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله ليونة
كبيرة في إطالالته الثالث األخيرة.
وي ـق ـتــرب ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاس ـيــل من
م ــوق ــف بـ ـ ـ ّـري ف ــي الـ ـتـ ـف ــاؤل بــاع ـت ـبــار
أن اسـتـقــالــة ال ـحــريــري ال ت ــزال قابلة
ل ـل ـت ـف ــاوض ،ع ـل ــى ع ـك ــس ع ـ ــون ال ــذي
نقلت عنه مصادر في التيار الوطني
الـ ّـحــر عــدم ارتـيــاحــه للمرحلة املقبلة.
وتـ ـق ــول املـ ـص ــادر إن م ــا ي ـه ـ ّـم رئـيــس
الـجـمـهــوريــة اآلن هــو بـقــاء الحكومة،
وأن ــه سـيـتـ ّ
ـريــث فــي ح ــال أص ـ ّـر رئيس
الحكومة على استقالته ،فــي انتظار
امل ــزي ــد م ــن االت ـ ـصـ ــاالت .وأض ــاف ــت أن
عــون ،فــي حــال إص ــرار الـحــريــري على
ّ
سيصر على إعادة تكليفه
االستقالة،
لتشكيل حكومة جــديــدة ،وإذا اعتذر
ّ
أو تعذر التأليف ،فسيسعى لالتفاق
م ـع ــه ع ـل ــى ت ــأل ـي ــف ح ـك ــوم ــة بــرئ ـيــس
يتفقان عليه ،لضمان وجــود حكومة
فــاع ـلــة م ــع رف ـض ــه ب ـق ــاء ال ـب ــاد تحت
سيف تصريف األعمال.
وب ــال ـت ــوازي ،ال ي ــزال االن ـق ـســام داخــل
فــريــق ال ـحــريــري عـلــى ح ــال ــه ،ب ــن من
ي ـق ــول إن االس ـت ـقــالــة ال عـ ــودة عـنـهــا،
وم ـ ــن ي ـ ــرى أن ـ ــه ي ـم ـكــن الـ ـت ـ ّ
ـوص ــل مــع
عــون إلــى اتـفــاق على تسوية جديدة.
ّ
وتـ ـ ـط ـ ــرح مـ ـ ـص ـ ـ ّـادر م ــطـ ـلـ ـع ــة م ـط ــال ــب
الـحــريــري املـتــوقـعــة ،تنفيذًا للطلبات
السعودية ،تحت ثالثة عناوين :التزام
عون بالنأي بالنفس ،انسحاب حزب
ال ـلــه م ــن ك ــل ال ـس ــاح ــات ال ـعــرب ـيــة بما
فيها سوريا ،وضمان وقف الحمالت
اإلع ــام ـي ــة ض ــد امل ـم ـل ـكــة ان ـط ــاق ــا من
لبنان.

احتجاج مصري...
وإعفاء السبهان؟

ُ
عـلــى صعيد آخ ــر ،فـهــم مــن الـتــواصــل
اللبناني ـ ـ العربي ـ ـ الدولي أن غالبية
الـ ـ ـ ــدول امل ـع ـن ـي ــة ب ــالـ ـش ــأن ال ـل ـب ـنــانــي،
بـمــا فيها اإلم ـ ــارات الـعــربـيــة املتحدة
والكويت ومصر وفرنسا وبريطانيا
ّ
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،أكـ ــدت تمسكها
ببقاء الـحــريــري على رأس الحكومة
االستقرار.
ورفضهم أي خطوة تهدد
ّ
وك ــان الـجــانــب امل ـصــري ح ــاول تبني
فكرة أن تتولى القاهرة ضمان التزام
الحريري بسقف مقبول من السعودية
وأميركا ،وعرضت على السعودية أن

ً
تـقــوم هــي بــرعــايــة الـحــريــري ب ــدال من
الرياض .لكن األجوبة لم تكن حاسمة.
وي ـع ــود ق ـلــق ال ـق ــاه ــرة إل ــى أن نـتــائــج
ال ـج ــول ــة ال ـعــرب ـيــة ل ــوزي ــر ال ـخــارج ـيــة
امل ـ ـصـ ــري س ــام ــح ش ـ ـكـ ــري ،األسـ ـب ــوع
امل ـ ــاض ـ ــي ،ك ـش ـف ــت عـ ــن ح ـج ــم ال ـق ـل ــق،
خـصــوصــا فــي الـكــويــت واألردن ،مما
يقوم به ولــي العهد السعودي .حتى
أن املصريني سمعوا فــي أبوظبي أن
املسؤولني اإلماراتيني لم يكونوا على
عـلــم مسبق بـمــا ج ــرى مــع الـحــريــري،
وأنهم ساعدوا على إقناع ابن سلمان
بتركه يعود الى بيروت.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
عــربـيــة ،ف ــإن املـصــريــن تـثـبـتــوا خــال
اجـ ـتـ ـم ــاع وزراء الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـع ــرب
م ــن أن ال ـس ـع ــودي ــة أجـ ـ ــرت م ــراج ـع ــة،
بضغط أميركي ،لتطورات األسبوعني
األخ ـ ـيـ ــريـ ــن ،وأن لـ ـ ــدى ابـ ـ ــن س ـل ـمــان
هــاجـســا واحـ ـ ـدًا ،وه ــو كيفية توجيه
ضـ ــربـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن .ول ـف ـتــت
امل ـص ــادر إل ــى اح ـت ـجــاج م ـصــري على
استمرار تجاهل ابن سلمان للقاهرة
ف ــي خ ـط ــوات ــه االق ـل ـي ـم ـي ــة .وق ــال ــت إن
«ش ـكــري ش ــدد خ ــال جــولـتــه عـلــى أن
ال ـق ــاه ــرة ال تـقـبــل ب ــأن ي ـتــم إخ ـبــارهــا
بــال ـخ ـطــوات عـبــر االع ـ ــام ،ول ــن تقبل
تـ ـك ــرار ب ـعــض األخـ ـط ــاء ال ـت ــي راف ـقــت
إنطالقة املعركة ضد قطر» ،حيث تبني
أن الـسـعــوديــة واالم ـ ــارات بــادرتــا الــى
خطوات ضد الدوحة من دون إشعار
املصريني بها مسبقًا.
وتضيف املصادر أن «مصر قلقة جدًا
حيال األزمة في لبنان ،ولذلك طالبت
جـمـيــع حـلـفــائـهــا ف ــي املـنـطـقــة ،وعـلــى
رأس ـهــم االم ـ ــارات ،بـمـمــارســة ضغوط
على ابن سلمان إلقناعه بأن ال يبادر
مرة جديدة إلى خطوات مرتجلة ،وبأن
يعمل على السير في تثبيت استقرار
لبنان ،من خــال تــرك الحريري يعيد
صياغة اتفاقاته اللبنانية ويبقى في
رئاسة الحكومة».
وبـحـســب امل ـص ــادر ال ـعــرب ـيــة ،ف ــان ابــن
سلمان تـحـ ّـدث أم ــام جـهــات حليفة له
عــن عــدم ممانعته اسـتـمــرار الحريري
فـ ــي ق ـ ـيـ ــادة ف ــريـ ـق ــه الـ ـسـ ـي ــاس ــي حـتــى
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة امل ـق ـب ـل ــة .لـكــن
ال ـس ـع ــودي ــة ت ــري ــد م ـنــه إع ـ ــادة تــرمـيــم
حلف  14آذار وعدم التحالف مع التيار
الوطني الحر في االنتخابات املقبلة.
وفي سياق آخر ،دعت مصادر لبنانية
إلى مراقبة األداء السعودي في الفترة
املقبلة ،وتـســاء لــت عما إذا كــان صدر
ق ــرار بإعفاء «وزي ــر الـحــرب السعودي
على لبنان» ثامر السبهان من مهامه
اللبنانية ،وترك األمر للسفير الجديد
املعني وليد اليعقوب .ولفتت املصادر
إلـ ــى أن ال ـس ـب ـه ــان غـ ــاب ع ــن ال ـشــاشــة
منذ قــرار سفر الـحــريــري الــى بــاريــس،
وأن ف ــري ـق ــه الـ ـع ــام ــل م ـع ــه ف ــي ل ـب ـنــان
يعيش حــال قلق ،وســط مخاوف على
مستقبل الـعــاقــة بــن ت ـيــار املستقبل
وحـ ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ع ـلــى وجــه
الخصوص.
(األخبار)

عون :نأينا بأنفسنا لك ّنهم
لم ينأوا بنفوذهم ع ّنا
طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال
ع ــون اللبنانيني إل ــى أن الــوطــن «ال ــذي
ح ـ ــرر أرض ـ ـ ــه مـ ــن ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي
والـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــري لـ ـ ـي ـ ــس وطـ ـ ـن ـ ــا ت ـس ـه ــل
اس ـت ـبــاح ـتــه ،م ــا دام يـعـتـصــم بــوحــدتــه
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة» .وفـ ــي خ ـط ــاب ألـ ـق ــاه أم ــس
عشية عيد االستقاللّ ،
ّ
وجه عون رسائل
ّ
ّ
ّ
داخلية وخارجية ،مؤكدًا أن «لبنان لن
ينصاع إلى أي رأي أو نصيحة أو قرار
يدفعه باتجاه فتنة داخلية».
وقـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــون فـ ـ ــي ال ـ ـ ــذك ـ ـ ــرى الـ ــراب ـ ـعـ ــة
وال ـس ـب ـعــن لــاس ـت ـقــال« :ه ــو يــومـكــم
أيـ ـه ــا ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون ،هـ ــو عـ ـي ــدك ــم ،فــا
ت ـتــرددوا فــي االحـتـفــال ب ــه» ،وأن «هــذا
ال ـع ـهــد ه ــو مـحـطــة م ــن ت ـلــك املـحـطــات
(التي مـ ّـر بها لبنان) ،وأسعى جاهدًا
لتكون مشرقة».
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه أعلن
ف ــي خ ـط ــاب ال ـق ـس ــم ،أنـ ــه «فـ ــي طليعة
أولــويــاتـنــا منع انـتـقــال أي ش ــرارة من
الـنـيــران املشتعلة حولنا الــى الــداخــل
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،وأك ـ ـ ــدت ض ـ ـ ــرورة اب ـت ـعــاد
ل ـب ـن ــان عـ ــن ال ـ ـصـ ــراعـ ــات ال ـخ ــارج ـي ــة،
والـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــه اح ـ ـ ـتـ ـ ــرام مـ ـيـ ـث ــاق ج ــام ـع ــة
الـ ــدول الـعــربـيــة وبـشـكــل خ ــاص امل ــادة
الـثــامـنــة مـنــه ،لــذلــك انتهجنا سياسة
مستقلة تمامًا وتحاشينا الدخول في
النزاعات ودعونا إلى الحوار والوفاق
بــن األشـقــاء الـعــرب وملــا ن ــزل ،ألن ،في
ال ـ ـحـ ــروب ال ــداخ ـل ـي ــة خـ ـس ــارة حـتـمـيــة
ل ـل ـم ـن ـت ـصــريــن ،ك ـمــا ل ـل ـم ـهــزومــن ،وال
معنى للحالني ،ألن الخسارة الكبرى
ّ
تقع على الوطن» .وأكد أن «لبنان نأى
ْ
بنفسه ولكن لألسف ،اآلخرون لم ينأوا
بنفوسهم وال بنفوذهم عنه .فمع بدء
الـحــرب فــي ســوريــا ب ــدأت التنظيمات
اإلرهــاب ـيــة تـخـتــرق ح ــدودن ــا الشرقية
وتتغلغل الى الداخل اللبناني محاولة
السيطرة على ما أمكنها من مناطق،
زارعـ ــة امل ــوت وال ــدم ــار عـبــر تفجيرات
إره ــاب ـي ــة ط ــاول ــت ك ــل ل ـب ـن ــان ،ون ـحــن،
على الرغم من انتصارنا على اإلرهاب
وتحرير أرضنا منه ،ما زلنا نتساءل
مــن أي ــن ج ــاء اإلرهـ ــاب إل ــى لـبـنــان؟ من
أرس ـ ـلـ ــه؟ م ــن م ــول ــه؟ م ــن س ـل ـحــه وم ــن
دربــه؟ وملــاذا؟ أليس لضرب االستقرار
وزرع الفتنة ،وقد شهدنا مآل األحوال

فــي ال ــدول العربية التي تمكنت منها
تلك التنظيمات؟».
ً
ّ
ورك ـ ــز ع ـلــى ال ـ ــدور اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،قــائــا
إن «إســرائـيــل على حــدودنــا الجنوبية
منذ قيامها تاريخها مــع لبنان حافل
بـ ــاالع ـ ـتـ ــداءات وال ـ ـحـ ــروب ال ـتــدم ـيــريــة،
مــن اع ـتــداءات الستينات والسبعينات
ال ــى اجـتـيــاحـهــا لـلـبـنــان ف ــي ع ــام 1982
ووصولها إلى بيروت واحتاللها نحو
نـصــف لـبـنــان ثــم انـسـحــابـهــا محتفظة
بـ ــأجـ ــزاء م ــن الـ ـجـ ـن ــوب ،ش ـن ــت خــالـهــا
سلسلة حــروب تدميرية منها تصفية
ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  1993وع ـن ــاق ـي ــد
الـغـضــب ف ــي ع ــام  1996وم ـج ــزرة قــانــا
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،وتـ ــدم ـ ـيـ ــر مـ ـحـ ـط ــات ت ـح ــوي ــل
الكهرباء في عــام  ،1999حتى اضطرت
الـ ــى االنـ ـسـ ـح ــاب ف ــي عـ ــام  2000تـحــت
ضغط مـقــاومــة اللبنانيني ،لتعود في
عــام  2006وتشن حربًا جديدة ارتكبت
خــالـهــا أب ـشــع امل ـج ــازر ودم ـ ــرت البنى

نلتزم ميثاق الجامعة
سيما المادة
العربية ،وال ّ
الثامنة منه

التحتية بما فيها الجسور ،كما دمرت
أيـ ـض ــا الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ـقـ ــرى وض ــاح ـي ــة
ب ـي ــروت الـجـنــوبـيــة ،ولـكـنـهــا ه ــذه امل ــرة
لــم تستطع تـجــاوز ال ـحــدود» .وأضــاف:
«إســرائ ـيــل ال ـيــوم تنتهك سـيــادتـنــا بـرًا
وبـحـرًا وج ـوًا بشكل مستمر غير آبهة
ل ـل ـق ــرارات ال ــدول ـي ــة وت ـه ــددن ــا ب ـحــروب
ج ــدي ــدة وتــدم ـيــر ج ــدي ــد .أل ـي ــس أج ــدى
أن ت ـبــادر األسـ ــرة الــدول ـيــة ال ــى مـقــاربــة
ج ــدي ــدة ت ـقــوم ع ـلــى ال ـح ـقــوق وال ـعــدالــة
وح ــق ال ـش ـعــوب ف ــي ت ـقــريــر مـصـيــرهــا،
تعالج عبرها قضايا السالح والتسلح
والحروب؟».
وقال إن «لبنان كان يدفع أغلى األثمان
ويـ ـح ــاول ج ــاه ـدًا إب ـع ــاد ش ـبــح الـفـتـنــة،
فالوطن الذي بذل الدماء سخية ،شعبًا

وج ـي ـشــا ،ض ــد ال ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي كما
ّ
التكفيري ،وسطر بطوالت وتضحيات
في تحرير أرضه من االثنني معًا ،ليس
وطنًا تسهل استباحته ما دام يعتصم
بوحدته الداخلية في وجه الفتنة التي
ّ
هي الشر األكبر» ،مؤكدًا أن لبنان «في
كــل الـحــاالت لــن ينصاع إلــى أي رأي أو
نصيحة أو ق ــرار يــدفـعــه بــاتـجــاه فتنة
ير ِد الخير للبنان يساعده
داخلية ،ومن ِ
ع ـل ــى ت ـح ـص ــن وحـ ــدتـ ــه ألنـ ـه ــا ص ـمــام
أمانه».
وتـ ـ ـن ـ ــاول رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة األزم ـ ــة
ً
الـحـكــومـيــة األخـ ـي ــرة ،ق ــائ ــا« :صـحـيــح
أنها عبرت ،إال أنها قطعًا لم تكن قضية
ع ــاب ــرة ،ألن ـهــا شـكـلــت للحكم وللشعب
اخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارًا صـ ـ ــادمـ ـ ــا وت ـ ـحـ ــديـ ــا ب ـح ـجــم
الـقـضــايــا الــوطـنـيــة ال ـك ـبــرى ،يستحيل
إغفالها والسكوت عنها» .وســأل« :هل
يجوز َالتغاضي عن مسألة واجب
كان ُ
وطـنــي ف ــرض علينا السـتـعــادة رئيس
حـكــومـتـنــا إل ــى ب ـل ــده ألداء م ــا يــوجـبــه
عـلـيــه الــدس ـتــور والـ ـع ــرف ،اسـتـقــالــة أو
عدمها ،وعـلــى أرض لبنان؟ فالسيادة
ٌّ
كــل ال يتجزأ ،ســواء على األرض أو في
السياستني الداخلية والخارجية».
ّ
ووج ــه رئـيــس الـجـمـهــوريــة رســالــة إلــى
ّ
الـعــرب ،مــؤكـدًا أن «التعاطي مــع لبنان
يحتاج إلى الكثير من الحكمة والتعقل،
وخالف ذلك هو ٌ
دفع له باتجاه النار».
ّ
وأكد أنه «على الرغم من كل ما حصل ال
تزال آمالنا معقودة على جامعة الدول
ال ـعــرب ـيــة ب ــأن تـتـخــذ املـ ـب ــادرة انـطــاقــا
من مبادئ وأه ــداف وروحـيــة ميثاقها،
ف ـت ـح ـف ــظ ن ـف ـس ـه ــا والـ ـ ـ ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء
ف ـي ـه ــا ،وت ـن ـق ــذ إن ـس ــان ـه ــا وس ـي ــادت ـه ــا
واستقاللها».
وت ـ ّ
ـوج ــه إل ــى «املـجـتـمــع ال ــدول ــي امل ــدرك
ألهـمـيــة االس ـت ـقــرار فــي لـبـنــان ،وأدع ــوه
ل ـي ـصــونــه م ــن خـ ــال الـتـطـبـيــق الـكــامــل
للعدالة الدولية» .ودعا اللبنانيني لئال
يسمحوا للفتنة «أن تطل برأسها بينكم
ألنها الدمار الشامل الذي ال ينجو منه
أحد .وحدها وحدتكم هي املنقذ» ،كذلك
تـ ّ
ـوج ــه إلـ ــى ال ـج ـيــش والـ ـق ــوى األم ـن ـيــة
بالقول« :أنتم حراس الوحدة الداخلية
وحماة الحدود ،فكونوا دومًا جاهزين
ألداء واجبكم والوفاء بقسمكم».
(داالتي ونهرا)

