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وزراء فرجنية عاتبون على احلريري: يعبر مقربون من 
الوزير سليمان فرجنية في مجالسهم اخلاصة عن 
»عتبهم« على رئيس احلكومة بعدما ثبت انه ال 
ميكن ان يتخلى عن حلفائه، وعن ش����كواهم من 
عدم حسم موقعه في 14 آذار، ومتوضعه السياسي 
اجلديد اذا أراد فعال ان تس����تقيم عالقته بدمشق. 
وي����رى »املرديون« ان تردد احلريري س����يف ذو 
حدين، وبالتالي فإن تبع����ات التردد قد ال تكون 
دائما في مصلحة رئيس احلكومة. وتقول مصادر 
معارضة ان العالقة بني احلريري وجعجع، ستبقى 
أح����د عناصر انعدام الثقة ب����ني رئيس احلكومة 
واملعارض����ة، كما بني رئي����س احلكومة والقيادة 
الس����ورية، خاصة أن رئيس احلكومة أدار ظهره 
حتى اآلن، لكل النصائ����ح التي تلقاها لفك عرى 
العالق����ة مع جعجع، وبينها نصيحة وجهها إليه 
قيادي كبير في املعارضة وفيها »عليكم أن تختاروا 

بين����ي وبينه، فعالقتكم به 
واحتضانك����م ل����ه وم����ده 
بالتموي����ل املال����ي تعن����ي 

اس����تمرار القطيعة معنا، أنت ترغب في االنفتاح 
على س����ورية وسمير جعجع ال يريد العالقة مع 
سورية، فكيف سيأخذ احلريري عالقته مع جعجع 

إلى دمشق، وكيف سيستوي هذا مع ذاك«؟
حتريضات متجددة: نقل عن الرئيس السنيورة قوله 
عن موضوع املوازنة ان لديه شعورا ان »الغرف السابقة 
التي س��بق ان عملت وحرضت ضد الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري وضد توجهاتنا بشكل عام، تعود اآلن 
لتستخدم األسلوب ذاته، لكن مع جتدد بعض الوسائل 

واملنطلقات واألشخاص«.
صفير مستاء من اخلالف املسـيحي ـ املسيحي: ينقل 
زوار البطري����رك املاروني نص����راهلل صفير عنه 
استياءه الشديد مما هو حاصل بعد غياب اي بارقة 

أمل تبش����ر بإمكان وجود 
اش����ارات ايجابية تس����مح 
 � بحصول توافق مسيحي 
مس����يحي على الرغم من املساعي التي قامت بها 
الرابطة املارونية موفدة من سيد بكركي، لكن ال 
قرار على ما يبدو لدى القيادات املعنية بذلك. ولم 
يخف البطريرك نصراهلل بطرس صفير بحسب 
الزوار خشيته من توسع دائرة التصعيد في املواقف 
بني القيادات املسيحية وانزعاجه من مطالبتهم له 
بحسم هذا املوضوع في وقت ال يقومون فيه بأي 
خطوة عملية، لذا فهو يرى أن جمع أوصال الساحة 

املسيحية اصبح صعبا جدا.
سيسون تعود إلى الساحة: الحظت املعارضة ان السفارة 
االميركي��ة في عوكر دخلت بقوة على اخلط، وتولت 
السفيرة العائدة من االجازة ميشيل سيسون القيام 
بجول��ة بعيدة عن االضواء عل��ى عدد من قيادات ١٤ 

آذار، وتوجتها بزي��ارة رئيس اجلمهورية في قصر 
بعب��دا ف��ي محاولة للضغ��ط عليه في اجت��اه دعم 

العقوبات.
صـرف النظر عن هيئة االنتخابات: طرح الوزير زياد 
بارود في جلسة مجلس الوزراء موضوع انشاء 
هيئة االش����راف على االنتخاب����ات النيابية قبل 
االنتخابات الفرعية احملددة األحد املقبل. وأثناء 
النقاش اقترح الوزير جان أوغاسبيان انه ال حاجة 
الى هذه الهيئة من أج����ل انتخابات فرعية ملقعد 
واحد، وأيده في هذا االقتراح الوزير محمد فنيش، 
فأخذ الرئيس سليمان بهذا االقتراح وتقرر صرف 
النظر عن انشاء الهيئة. لكن الوزير بارود سجل 
حتفظه على هذا القرار علم����ا انه حمل معه الى 
مجلس الوزراء ترشيحات لألعضاء التسعة من 
أص����ل 10 باعتبار ان نقاب����ة احملامني في بيروت 

رفضت ان ترشح عضوا ممثال عنها.

أخبار وأسرار لبنانية

)محمود الطويل( جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال سليمان في بعبدا مساء امس االول

االجتماع الثاني للّجنة التحضيرية 
السورية ـ اللبنانية غدًا

حكومة »الال موقف والال قرار« بعد أول امتحان: 
من التفعيل إلى الترميم وربما إلى التغيير

هدى العبود
تبدأ في دمشق غدا أنشطة االجتماع الثاني للجنة التحضيرية 
السورية � اللبنانية التي يرأسها عن اجلانب السوري رئيس هيئة 
تخطيط الدولة عامر حس���ني لطفي وعن اجلانب اللبناني وزير 

الدولة جان أوغاسبيان.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الذي يس���تمر يومني املالحظات 
التي مت تبادلها بني اجلانبني س���ابقا عل���ى االتفاقيات املبرمة بني 
البلدين واجناز اتفاقيات جدي���دة إضافة إلى وضع جدول أعمال 
هيئة املتابعة والتنسيق برئاسة رئيسي وزراء البلدين التي سيتم 
حتديد موعدها الحقا. وكان أوغاسبيان قال في بيان له قبل أيام إن 
»السلطات اللبنانية تسلمت من السلطات السورية األجوبة على 
االقتراحات التطويرية التي كان قد تقدم بها لبنان حول االتفاقيات 
املعقودة بني البلدي���ن وإمكانية وضع اتفاقيات أخرى«. وأوضح 
وزير الدولة اللبناني أن »اجلولة الثانية من االجتماعات املقبلة بني 
الطرفني تهدف إلى الوصول إلى صياغة نهائية لالتفاقيات املطروح 
تعديلها واالتفاقيات اجلديدة، وإعداد جدول أعمال هيئة املتابعة 
والتنس���يق التي س���تعقد في موعد الحق قريبا برئاسة رئيسي 
مجلس الوزراء في كل من البلدين«، مش���يرا إلى أن »االجتماعات 
قائمة مع الوزارات اللبنانية املعنية لدرس االقتراحات السورية 

والتحضير للزيارة املرتقبة للوفد التقني إلى دمشق«.

بيروت: عندما انتخب لبنان عضوا في مجلس األمن ممثال 
املجموعة العربية، ابتهج كثيرون بهذا »االجناز الديبلوماسي« 
الذي يعزز دور لبنان وحضوره الدولي، فيما عبر قليلون عن 
قلقهم ازاء اختبارات وجتارب سيواجهها لبنان في تعامله مع 
اس��تحقاقات وملفات اقليمية دقيقة ومعقدة وسيكون معنيا 
بتطوراتها وانعكاساتها، وأهمها امللف النووي االيراني. وفي 
احملصلة العامة، سيكون على حكومة الوحدة الوطنية »ابتداع« 
مخرج يوفق بني مصالح لبنان اخلارجية وأوضاعها الداخلية 
مبا فيها من توازنات سياسية وطائفية ومن ميزان قوى دقيق في احلكومة 

االئتالفية الهشة.
وبالفعل، وجد لبنان نفس��ه أمام »القرار الصعب« وانتهى به األمر الى 
»الالق��رار«، وكان موقف »الال موقف« هو املخ��رج الذي مت ترتيبه بعناية 
ودق��ة على الطريقة اللبنانية، لكن احلكومة التي خرجت من »قطوع امللف 
االيراني« بأقل أضرار ممكنة لم تسلم من تصدعات وندوب وانكشف أمرها 

عن انقسام عميق في املسائل األساسية.
حكوم��ة الوحدة الوطنية وفي أول خروج لها على قاعدة التوافق، وفي 
أول تصويت سياسي تش��هده، توزعت مناصفة بني محورين وبالتساوي 
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أ � محور أول »معارض« طالب باتخاذ موقف رافض للعقوبات على ايران 
وبالتصوي��ت ضد القرار الدولي بفرض عقوبات جديدة، وهذا احملور الذي 

قاده الرئيس نبيه بري أعطى ملوقفه التبريرات التالية:
� ال يج��وز ان يكون س��قف املوقف اللبناني أقل من س��قف املوقف 

التركي.
� اي��ران دولة صديقة للبنان وقدم��ت له الكثير في مجال دعم املقاومة 

واعادة االعمار.
ب � محور ثان »مؤيد« ملوقف االمتناع عن التصويت وغير محبذ خليار 
التصويت ضد العقوبات، وهذا احملور الذي قاده الرئيس س��عد احلريري 

أعطى التبريرات التالية:
� لبن��ان ميثل املجموعة العربية في مجل��س األمن وتصويته يجب ان 

يعكس املوقف العربي املنقسم بني مؤيد للقرار الدولي ومعارض له.
� موقف لبنان باحلياد واالمتناع عن التصويت يلقى تفهما دوليا وعربيا 

نظرا لظروفه الداخلية، حتى في تركيا نفسها.
� ال مصلحة للبن��ان في الدخول في مواجهة مع املجموعة الدولية لتي 
قدمت مشروع العقوبات، وال مصلحة له في الدخول في صراعات اقليمية 

ودولية أكبر منه ومن طاقته على التحمل.
ما لفت وبرز في عملية التصويت داخل مجلس الوزراء ثالثة أمور:

١ � موقف الرئيس ميشال سليمان الذي صوتت »كتلته الوزارية« ملصلحة 
املوقف الداعي الى رفض العقوب��ات والتصويت ضدها في مجلس األمن، 
والرئيس سليمان كان منس��جما مع موقف سياسي واضح أعلنه في هذا 
االجتاه قبل أسبوع، وبالتالي لم يكن مفاجئا، لكن عملية التصويت شكلت 
مفاجأة في اطارها وظروفها ومنحاها بحيث أدت الى فرز سياسي على طاولة 
مجلس الوزراء ب��دا فيه الرئيس ووزراؤه في صف »املعارضة«، وفي أول 
خروج فعلي و»رس��مي« للرئيس سليمان من موقعه التوافقي »الوسطي«، 
وان الرئيس التوافقي ال يعني رئيس »الالموقف«، كما ان هذا اخلروج يثير 
حفيظة أطراف في ١٤ آذار ويعزز »نقزة« لديها ازاء مواقف الرئيس سليمان 
في الفترة األخيرة عكست انحيازا وخروجا عن الدور التوافقي الذي انتخب 
على أساسه، لكن في املقابل سيلقى موقف سليمان تقدير وثناء حزب اهلل 

وحلفائه وستصله اشارات دعم من دمشق وطهران.
2 � موقف النائ��ب وليد جنبالط الذي � وفي أول اختبار جدي وفعلي 
يواجهه منذ حتوله السياس��ي الشهير � »صوت« مع فريق ١٤ آذار في أول 
خروج له من موقع »الوسطية« كما لو انه مازال جزءا من هذا الفريق، حتى 
ول��و أراد تظهير تصويته ملصلحة احلريري وتأكيد الوقوف الى جانبه في 
االستحقاقات واألوقات الصعبة واملفصلية. فإذا كان جنبالط مصرا على قطع 
صالته بقوى ١٤ آذار وانه أصبح خارجها، فإنه حريص على عدم القطع مع 
الرئيس سعد احلريري، ال بل يبدي ميال واضحا الى احياء وتفعيل عالقته 
التحالفية معه. وهذا السلوك السياسي من جانب جنبالط يقابل من حزب اهلل 
ب� »ريبة وخيبة«، ألن جنبالط »استقل ومتايز« عند أول منعطف، خصوصا 
ان تصوي��ت وزراء جنبالط في مجلس الوزراء يأتي بعد مواقف أخيرة له 
انتقد فيها الرئيس االيراني محمود أحمدي جناد داعيا إياه لالقتداء برئيس 
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وبسياسته وتصريحاته احلكيمة واملتزنة 
حيال اسرائيل، كما ان مجمل هذه املواقف تأتي بعد زيارة جنبالط األخيرة 
الى اململكة العربية الس��عودية ليؤك��د بعدها عمق عالقته بامللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز وانه يقف في »احملور السوري � السعودي« وليس في »احملور 

السوري � االيراني«.
3 � غياب الوزير محمد الصفدي أحد وزراء ١٤ آذار عن جلسة التصويت، 
وأيضا غياب الوزير عدنان القصار أحد »وزراء الرئيس«، ولم يعرف بعد ما 
اذا كان هذا الغياب املزدوج يعكس متوضعا سياس��يا جديدا لدى الصفدي 
وفي اجتاه االبتعاد التدريجي عن ١٤ آذار، ونهجا وزاريا جديدا لدى القصار 
وفي اجتاه يوازن بني رئيسي اجلمهورية واحلكومة، أم ان هذا الغياب مبرمج 
ومت بناء على طلب رئيس��ي اجلمهوري��ة واحلكومة في اطار عملية اخراج 

دقيق ومتقن ملعادلة التصويت والتعادل السلبي.
انتهت عملية التصويت لتبدأ التداعيات السياسية بالظهور تباعا، وأولها 
ما يتعلق باعتراض فريق املعارضة على كيفية حتول »الال موقف« في مجلس 
الوزراء الى »موق��ف« في مجلس األمن، وكيف مت تظهير موقف احلكومة 
عل��ى انه »امتناع عن التصويت«، في حني جرى اهمال واس��قاط النصف 
اآلخر له��ذا املوقف. اذا كانت احلكومة اجتازت قطوعا صعبا وخرجت من 
هذه التجربة بأقل أضرار ممكنة، فإنها خرجت أيضا مثخنة باجلراح حيث 
سيكون على رئيس��ها بذل جهود كبيرة لترميم ما تصدع وللحؤول دون 
انعكاسات وتأثيرات سلبية على وحدة احلكومة وأدائها وانتاجيتها، خصوصا 
انها تعاني أساسا حال مراوحة وتعثر ولم تبرهن حتى اليوم على قدرة في 
ممارسة احلكم واتخاذ القرارات الكبيرة منها والصغيرة. فإذا كانت احلكومة 
حتتاج منذ أس��ابيع الى عملية »تفعيل« والى ق��وة دفع جديدة، فإنها بعد 
االنقس��ام احلاصل باتت حتتاج الى عملية ترميم ميكن ان تتطور وتتسع 
الى عملية تعديل وتغيير، فاحلكومة التي ظهرت حكومة انقس��ام أكثر مما 
هي حكومة وحدة، والتي تستند الى توازن دقيق وهش، ليست حكومة في 

مستوى املرحلة وحتدياتها.

مونديال العقوبات ضد إيران انتهى »ودياً« في لبنان.. بتعادل »8 و14« 
بيروت ـ عمر حبنجر

ميكن وصف االنقسام العمودي الذي شهده مجلس الوزراء اللبناني 
حول التصويت على العقوبات ضد ايران في مجلس االمن، باالنقس���ام 
الودي او احلبي املقترن بتفهم كل فريق ملقتضيات موقف الفريق اآلخر، 
والذي يصب في نهاية املطاف في املصلحة اللبنانية العليا، التي توجب 

اعتماد اخليارات االوفر سالمة للبلد.
ودليل ذلك ان العالقة بني الرئيس ميشال سليمان الذي وقف فريقه 
الوزاري ال���ى جانب التصويت برفض العقوبات، وبني الرئيس س���عد 
احلريري الذي صوت وفريقه الوزاري مع خيار االمتناع عن التصويت 
في مجلس االمن، لم تهتز ابدا، ولم تسجل اي مالحظات تنم عن استياء 

حصل.
وحتى ردود فعل ح���زب اهلل ونوابه وحلفائه لم تبلغ حد القطيعة 
مع اآلخرين، ولو ان »اذاعة النور« حذرت من »شرارة تفجير قد تشتعل 

في اي حلظة جتد فيها ايران نفسها مستهدفة«.
علم���ا ان املوقف االيراني كان مغايرا، ال بل غير متوقع حيال لبنان، 
حيث رحب مندوب ايران لدى مجلس االمن السفير محمد خزاعي مبوقف 
لبنان وشكر زميله نواف سالم على موقف احلكومة اللبنانية، وتوجه 
اعضاء البعثة االيرانية الى صفوف البعثة اللبنانية وصافحوا افرادها 

شاكرين املوقف اللبناني.

مندوب الجامعة العربية: لبنان صوت باسمه

مندوب اجلامعة العربية في مجلس االمن السفير يحيى محمصاني 
قال في تصريح اذاعي، حول تقييمه الجماع الدول اخلمس الكبرى، وما 
اذا كان ذل���ك يعني ان اخلطر النووي االيراني داهم، ان ثمة تباينا كافيا 
بني الدول الكبرى حول العقوبات وقد تأخر وصول املشروع الى مجلس 
االمن بس���بب تردد الصني، وقد حصلت مشاورات استمرت عدة شهور، 
الى ان مت التشاور االميركي والدول االخرى مع الصني، امنا لم يكن هناك 

اتفاق بني الدول الكبرى قبل ذلك.
وعما اذا كان موقف لبنان املمتنع عن التصويت قد اخذ بعني االعتبار، 
موق���ف املجموعة العربية، قال الس���فير محمصاني في احلقيقة: لبنان 
صوت باسمه في هذا املوضوع، ولم يحصل تشاور مع ممثلي املجموعة 
العربية بش���أن تصويت لبن���ان، وانا اعتقد انه حت���ى قبل قرار لبنان 
الترشح لعضوية مجلس االمن كان هناك تساؤل عما سيفعله لبنان اذا 
وصل امللف االيراني الى املجلس، ومنذ ذلك كان االجتاه الى اتخاذ موقف 
االمتناع عن التصويت وعندما صوت باالمتناع امس االول، كان يصوت 

باسم لبنان وليس باسم املجموعة العربية.
وعن موقف اجلامعة العربية من العقوبات قال: ما من موقف موحد 
او مح���دد لكن املتفق عليه انه من حق كل دولة مبا فيها ايران ان تقوم 

ببرنامج نووي لالغراض السلمية.
وردا على سؤال قال ان قرار مجلس االمن صدر حتت الفصل الثامن، وهو 

قرار ملزم ملن صوت معه او ضده، وهو بالطبع غير الفصل السابع.

الحريري: ال نستطيع مخالفة مجلس األمن

بدوره رئيس احلكومة سعد احلريري الذي لم يكن راضيا عن النتيجة 
برر موقف االمتناع عن التصويت بالقول ان على لبنان دراسة حساباته، 
فهو من جهة غير قادر على تغيير املعادلة الدولية، حيث تقف 12 دولة 
من اصل 15 مع العقوبات وبينها الدول اخلمس الكبرى، ومن جهة ثانية 
للبنان مصالح مع املجتمع الدولي، خاصة جلهة التجديد للقوات الدولية 
)اليونفي���ل( هذا الصيف، ما يحتم على لبنان اتخاذ موقف غير مخالف 

لتوجه مجلس االمن.
كم���ا ان رئيس املجلس النيابي نبيه ب���ري لم يكن ايضا راضيا عن 
النتيجة، وسأل كيف تظهر القرار باالمتناع عن التصويت في وقت كان 
التعادل في مجلس الوزراء بني نصف يقف ضد فرض العقوبات ونصف 

آخر مع االمتناع.
مصدر وزاري قريب من الرئيس سليمان برر التصويت في مجلس 
الوزراء ضد قرار العقوبات على ايران بالقول انه كان يتعني اعطاء فرصة 
لالتفاق الثالثي الذي وقع في طهران بني ايران وتركيا والبرازيل، بشأن 

تبادل الوقود النووي، لكن هذه الفرصة لم تعط حجمها وال وقتها.
وأكد املص���در الوزاري ل� »األنباء« انه خالل املناقش���ات في مجلس 
ال���وزراء لم يكن اي من الوزراء مع العقوبات، وال اعتقد ان املوقف الذي 
خلص اليه مجلس الوزراء ستكون له تداعيات على احلكومة، بدليل اننا 
استكملنا مناقشة املوازنة بعد التصويت على املوقف من القرار، لذلك ال 

خشية على الوضع احلكومي.
وردا على سؤال قال املصدر: لو كان هناك موقف واحد داخل مجلس 
الوزراء، ملا كان اللج���وء الى التصويت، فتعذر التوافق هو الذي فرض 

التصويت.

جنبالط: االمتناع هو الموقف األنسب

 م���ن جانبه قال رئي���س اللقاء النيابي الدميوقراط���ي وليد جنبالط
ل� »الس���فير« انه كان في األساس مع االمتناع عن التصويت في مجلس 
األمن »وقبل ذلك لم أكن متحمسا لوجود لبنان في عضوية مجلس األمن 
اما وان هنالك أمرا واقعا قائما فإن املوقف الذي عبر عنه السفير نواف 
سالم باسم لبنان هو األنسب ألننا لسنا دولة كبرى مثل تركيا والبرازيل 

وما فعلناه يجنبنا غمار لعبة األمم«.
وزير اإلعالم طارق متري رأى هو اآلخر ان السفير سالم عبر بوضوح 
عن املوقف اللبناني الرسمي، وقال: مجلس الوزراء متفق على عدم املوافقة 
على العقوبات، والتعبير عن املوقف هذا يتم بطريقتني في مجلس األمن، 
اما برفض القرار او باالمتناع عن التصويت، وقد حصل نقاش في مجلس 
ال���وزراء، 14 وزيرا قالوا انهم مع االمتناع و14 وزيرا مع الرفض، وهكذا 
تعادلوا، ولم نعد نس���تطيع اخذ قرار، فعمليا لم نشارك في التصويت، 

امتناعنا في نيويورك هو عدم مشاركة بالتصويت.

قرار جائر ومجحف

حزب اهلل اصدر بدوره بيانا اعتبر فيه قرار فرض العقوبات على إيران 
جائرا ومجحفا ومنافيا البسط قواعد النزاهة والعدل، ويعكس النزعة 
االس���تعالئية التي حتكم سياسات الدول النافذة جتاه العالم اإلسالمي، 

الرافضة لنهج التبعية واخلضوع، الطامحة الى تعزيز قدراتها.
واضاف احلزب في بيان: ان من ش���أن هذا القرار مفاقمة روح التمرد 
لدى الشعوب املستضعفة، ويراكم خيبتها في الرهان على دور مجلس 
االمن في حماية االس���تقرار وحل االزم���ات ويحفزها على مواصلة بناء 
قدراتها الذاتية، منبها الى مخاطر استفادة اسرائيل من هذا القرار بحيث 

تتمادى في عدوانيتها وممارسة ارهاب الدولة.
واشاد احلزب مبوقفي تركيا والبرازيل، ووصفه باملنصف.

اما بالنسبة للبنان املمتنع عن التصويت »فقد كنا نأمل أن يعكس موقفه 
صورة أكثر بهاء وقوة وتعبيرا عن قدرة اللبنانيني على التوافق خصوصا 

ازاء رفض التجني والظلم اللذين ذاق لبنان مرارتهما طويال.

ترحيب المندوب اإليراني بموقف لبنان في مجلس األمن بّرد ردود الفعل في بيروت
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قاسم هاشم 

د.سمير جعجعسليمان فرجنية

هاشم لـ »األنباء«: ما جرى دليل واضح
على االنقسام السياسي من القضايا المصيرية

»القوات«: كالم فرنجية دليل ثقافة إجرامية
.. و»المردة«: عبارة »سمير جعجع مجرم« لن تمحى من األذهان

بيروت ـ أحمد منصور
أس���ف عضو كتلة التنمية 
والتحرير النائب قاسم هاشم 
ان يأتي املوقف اللبناني بهذا 
الش���كل جله���ة االمتناع عن 
التصويت ف���ي مجلس األمن 
العقوبات ضد  الدولي عل���ى 
ايران، معتبرا انه ال يجوز ان 
يكون املوقف اللبناني والعربي 
أدنى من املوقف  في مستوى 
التركي ف���ي ظل األجواء التي 
مت���ر بها املنطقة، الفتا الى ان 
هذا املوضوع كان مدار بحث 
وجدل، معتبرا انه كان يفترض 
ان يكون متناغما ومنسجما مع 
املوقف التركي الذي دافع بدماء 
أبنائه عن قضية العرب املركزية 

والشعب الفلسطيني.
 وقال هاش���م في تصريح

ل� »األنباء«: »ان املوقف اللبناني 
كان ملتبسا وغير مقنع وهو ال 
يبرر من أي فريق هذا املوقف 
من اننا ال نس���تطيع اخلروج 

بيروت: ال أفق على ما يبدو
لوقف السجال املتفاقم بني 
زعيمي حزب القوات اللبنانية 
سمير جعجع وتيار »املردة« 
س���ليمان فرجنية، اذ وصف 
النائب فريد حبيب )عضو كتلة 
القوات اللبنانية( كالم النائب 
سليمان فرجنية األخير والذي 
تناول فيه رئيس القوات سمير 
جعجع بأنه »كالم مشبع باحلقد 
والكراهية، ودليل على ثقافة 
قائله االجرامية وعلى تاريخ 
طويل من اجلرائم واملجازر«.

ولفت حبيب الى ان تعاظم 
انتشار القوات اللبنانية جعل 
من سليمان الصغير فاقدا ألدنى 
املقومات األخالقي���ة ومطلقا 
اللفظي���ة واحلاقدة،  عياراته 
غير آبه ملا يترتب على كالمه 
من تشنج وتوتر على املستوى 

املسيحي الشعبي.
وردا عل���ى كالم فرجني���ة 
عن ان طاول���ة احلوار أفضل 
في غياب جعجع عنها اعتبر 
النائب حبيب ان ذلك دليل قاطع 

عن اإلجماع الدولي أو معاداة 
املجتمع الدولي، خصوصا في 
ظل قرار جائ���ر وهو أبعد ما 
يكون عن تطبيق مبدأ العدالة 
في هذا العالم، في ظل استمرار 
سياسة املعايير املزدوجة التي 
يتعاطى به���ا املجتمع الدولي 
واألمم املتحدة واالدارة االميركية 
مع قضايانا الوطنية والقومية، 

على عدم قدرته على محاورة 
اآلخرين م���ن الرجال األحرار 
غير اخلاضعني لوصاية اخلارج 
على قراراتهم، كما قال النائب 

حبيب.
البي���ان  وتعليق���ا عل���ى 
»القوات���ي« رفض املس���ؤول 
االعالم���ي في تي���ار »املردة« 
احملام���ي س���ليمان فرجنية 
اللغة من  الى ه���ذه  االجنرار 
التخاطب السياس���ي، مشددا 

لذا فإنه ال مبرر لهذا املجتمع 
الدولي بعدم التعرض للترسانة 
النووي���ة االس���رائيلية التي 
تهدد األمن والسلم في الشرق 
اليه  األوسط، ومع ما يسعى 
االيرانيون من أجل استخدام 
الطاقة النووية ألغراض سلمية، 
لذا فأمام هذا القرار كان ينبغي 
علين�ا ان نكون أكثر انسجاما 
مع قضايانا املصيرية وان نقف 
مع أصدقائنا الذين وقفوا معنا 
في وقت الشدة والذين كانوا 
جزءا من قوتنا التي أعادت لنا 
الكرامة الوطنية واحلضور في 
هذا العالم عندم���ا تركنا هذا 
العالم فريس���ة ألنياب العدو 
املفت���رس على  االس���رائيلي 

مساحة الوطن.
وحول االنقسام داخل مجلس 
الوزراء من القرار قال هاشم: 
»كان يفت���رض ان يحظى هذا 
الفرقاء  املوضوع بتوافق بني 
السياسيني وعلينا أال نقف خوفا 

على أن عبارة »سمير جعجع 
مجرم« طبعت في األذهان وما 
من معجزة تزيلها سوى إعادة 
احملاكمة، داعيا »القوات« لطلب 
تنحية نائ���ب رئيس احملكمة 
الدولية رالف رياشي الذي كان 
عضوا في املجلس العدلي عند 

إدانة جعجع.
وقال احملامي فرجنية ردا 
على حبيب: »لن ننجر إلى هذه 
اللغة من التخاطب السياسي 

عند غضب االدارة االميركية أو 
غيرها، منددا بعدوانية اسرائيل 

وبالغطاء االميركي لها.
وأمل هاشم أال يترك ما جرى 
في مجلس الوزراء وفي األمم 
الى  املتحدة تداعياته، مشيرا 
ان هذا األم���ر كان واضحا في 
التعبير عن حالة االنقس���ام 
السياسي التي يعيشها املشهد 
السياسي اللبناني عند القضايا 
األساسية وعند االقتراب من 
خيارات سياسية أساسية في 
املسار السياسي العام، معتبرا 
ان هذا املوضوع سيترك »ندبا« 
سياسية على الرغم من حرص 
املعني���ني وادراكهم خلطورة 
الواقع ال���ذي متر به املنطقة، 
مؤكدا ان هذا األمر يس���تدعي 
مزي���دا م���ن ضب���ط النفس 
والتعاطي اإليجابي والتخفيف 
من اآلثار والتداعيات التي قد 
تتركها على الساحة السياسية 

اللبنانية.

احتراما منا ألنفسنا وللمدرسة 
السياسية التي أعدتنا وللرأي 
العام الكرمي الذي هو خير حكم 
ولوسائل االعالم التي هي خير 
مرشد«. واعتبر احملامي فرجنية 
أن »القوات اللبنانية عادت إلى 
قواعدها س���املة فما لم تفعله 
بالرصاص باألمس تقوم به في 
الكالم السامي اليوم«، موضحا 
»أنها تعطينا الثقة أكثر فأكثر 
بأننا أصبناها إصابة سياسية 
مباشرة عندما وصفنا وذكرنا 
بأن »رئيس هيئتها التنفيذية« 
سمير جعجع مجرم فنحن لم 
نتهم ولم ن���دن على االطالق 
امنا االتهام واإلدانة جاءا من 
أعلى سلطة قضائية في لبنان 
وبعدة ملفات سياسية وذيال 
بتواقيع أكبر القضاة اللبنانيني 

وأرفعهم شأنا«.
وختم قائال ملن يهمه األمر 
ان عبارة »سمير جعجع مجرم« 
هي »عبارة طبعت في األذهان 
وما من معجزة تزيلها، إال إعادة 

احملاكمة«.

أسف للموقف اللبناني من العقوبات ضد إيران آماًل أال يترك تداعيات


