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حمليات �سيا�سية

مَن يريد «فرملة» الحوار
بين حزب اهلل و«الم�ستقبل»؟
د .وفيق ابراهيم
ُت �ب��دي م��راك��ز ال �م �ع �ل��وم��ات ،ال �م �ت �ع �دّدة ال �م �ص��ادر ،قلقا ً
موضوعيا ً على فاعلية الحوار المنطلق بين حزب الله وتيار
المستقبل ،لبروز سلسلة م��ؤش��رات سلبية من مواقع لها
أوزان دولية وإقليمية ،وتذهب في مجملها نحو واح��د من
أم��ري��ن :إم��ا ن�س� ُ
�ف ال �ح��وار م��ن أس��اس��ه أو االع �ت��راض على
توقيته.
وفي بالمقابل ،هناك تيار مؤيد للحوار لكنه يتخ ّوف من
ت��داع�ي��ات أي فشل ل��ه على صعيد رف��ع منسوب االحتقان
السنّي ـ الشيعي.
ينحصر رافضو الحوار ضمن فريقين :المهيمنون على
المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري،
والحركات السلفية التكفيرية ،ما يثير استغراب المتابعين
الجتماع هذين العنصرين اللذين يفترض أنهما متناقضان.
ول�م��زي� ٍد م��ن التوضيح ،ف��إنّ المحكمة ال��دول�ي��ة ه��ي نتاج
أميركي ـ فرنسي ،بتمويل أممي ـ لبناني ،ويسيطر الغرب
على مجرياتها ،باعتراف ك ّل الهيئات المتابعة ،وقد فقدت
صدقيتها القضائية بعدما أطلقت أربع اتهامات متعاقبة ألربع
جهات مختلفة .فبدأت باتهام أطراف فلسطينية وبرأتها ،ثم
اتهمت تكفيريين وبرأتهم ،كذلك فعلت مع ضباط أمنيين
لبنانيين وجهات سورية وبرأتهم ،إلى أن اتهمت أشخاصا ً
قالت إنهم ينتمون إلى حزب الله.
وال�ط��ري��ف أنّ المحكمة ،وم�ن��ذ تأسيسها ،ال تتحرك إال
إلث��ارة االحتقان السنّي ـ الشيعي ومواكبة أزماته ،والدليل
أن��ه م��ا ك��ادت جلسة اف�ت�ت��اح ال �ح��وار ُتختتم بين ح��زب الله
و«المستقبل» ،حتى س ّربت أجهزة في المحكمة شائعة عن
احتمال تو ّرط أحد نواب الحزب في اغتيال الحريري ،ودليلها
ال�م��زع��وم وج��ود رق��م هاتفه الخلوي على الهاتف الخاص
بأحد المسؤولين األمنيين في حزب الله والمتهم باالغتيال
أغريب أن يكون لنائب في حزب
وهو مصطفى بدر الدين.
ٌ
الله عالقة بأحد القيادات العسكرية المرموقة في حزبه؟ هذا
ما يؤكد أنّ االتهام ليس بريئا ً وال قانونيا ً بل يستهدف رفع
منسوب االحتقان المذهبي ،بما يلجم الحوار بين الجانبين.
فمن هي الجهات صاحبة المصلحة في التعطيل؟
ُيستبعد أن تكون واشنطن ،ألنها لو لم تكن موافقة لما
�رج��ح أن تكون مصادر فرنسية هي التي
التأم ال�ح��وار ،و ُي� َّ
تقف وراء هذا التسريب ،باعتبار أنّ باريس تضغط من أجل
انتخاب رئيس لبناني م��والٍ لها على قاعدة سحب المرشح
األوف��ر حظا ً وه��و العماد ميشال ع��ون ،وتقوم خطتها على
أس��اس أنّ الشائعة ُتضعف ح��زب الله وق��د تكسر من حدّة
تأييده لحليفه عون فيقبل بالخيار الفرنسي.
وب��ال �ع��ودة إل ��ى ال �س �ي��اس �ي��ات ال �س �ع��ودي��ة ال�م�ع�ت�م��دة في
المنطقة منذ خمسينات القرن الماضي ،نالحظ أ ّنها رفعت
ش �ع��ار «األم� ��ة اإلس�لام �ي��ة» ف��ي وج ��ه ال �خ��ط ال �ق��وم��ي وعبد
الناصر والشيوعيين ،وعندما تراجع عبد الناصر وسقطت
ال �ش �ي��وع �ي��ة ،رف �ع��ت س�ل�اح ال �م��ذه �ب �ي��ة ف��ي وج ��ه الصعود
وأسست لالحتقان السنّي ـ الشيعي ،عبر تأسيس
اإليراني ّ
مئات المحطات التلفزيونية التي تعمل ،من خالل برامجها
ونشرات أخبارها ،على تعميق الخالفات المذهبية والطائفية
والعرقية ،ما يوحي بأنّ مصدر الشائعة عن دور نائب في
ح��زب الله ف��ي االغ�ت�ي��ال فرنسي ـ س�ع��ودي ي��ري��د ،بموافقة
أميركية ،حشر حزب الله وفرض تنازالت عليه والتأثير على
نفوذه اللبناني وال�س��وري والعراقي والبحراني .نعم هذا
هو الثمن ال��ذي يطلبه المحور الفرنسي ـ السعودي إلقفال
المحكمة الدولية ،أو جعلها تعتبر القضية «ميؤوسا ً منها».
أما السلفيون التكفيريون فيعرفون أنّ أحد أهداف الحوار
هو إعادة تيار المستقبل إلى بيئته الحاضنة ،والتي أصبحت
تناصر حاليا ً القوى السلفية التكفيرية ،لذلك تستع ّد األخيرة
لتنفيذ عمليات إرهابية في شمالي البالد وشرقي البقاع في
عرسال ورأس بعلبك وال�ق��اع ومخيم عين الحلوة وأنحاء
أخ ��رى ،ب�ه��دف تدمير االت �ج��اه التصالحي أو كبح جماحه
على األقل ،فالمهم بالنسبة إلى التكفيريين هو اإلبقاء على
بيئتهم الحاضنة مستنفرة في وجه الشيعة الستمرار تأييد
الناس لهم ،من هنا ُيعتقد بأنّ هؤالء يعملون بشتى الوسائل
لتعطيل الحوار.
ويخشى أمنيون لبنانيون استغالل ق��وى التكفير فترة
األع�ي��اد لش ّن هجمات على طرابلس وصيدا وبعض أنحاء
ب �ي��روت (وه ��ي م�ن��اط��ق ذات غ��ال�ب�ي��ة س �ن �ي��ة) ،وع �ل��ى بعض
المخيمات الفلسطينية ومخيمات النازحين السوريين.
إنّ وق��وع أي ح��ادث أمني بين ح��زب الله وأط��راف سنية
سينعكس بسرعة على الوضع اللبناني ويسبّب تدهورا ً في
العالقات االجتماعية بين اللبنانيين وقد يعيدنا إلى مرحلة ما
قبل المربع األول.
ون�س��أل ب �ب��راءة أي �ض �اً ،م��ن ه��ي الجهات ال�ت��ي تقف وراء
التكفيريين؟ ألم يسبق لوزير خارجية أميركا جون كيري
ون��ائ��ب الرئيس األميركي ج��و ب��اي��دن أن اتهما تركيا بدعم
التكفيريين بالمال والسالح والحدود المفتوحة والتغطية
العسكرية؟ أال يكفي ه��ذا األم��ر لتبيان ع�لاق��ة التكفيريين
بالقوى السعودية ـ القطرية وبتركيا التي تريد تعطيل الحوار
بين حزب الله و«المستقبل»؟
هناك من يعتقد بوجود أجنحة في «المستقبل» ال تريد
الحوار وتستند إلى قوى فرنسية تزودها بمعلومات تلحق
ض��ررا ً بمجرياته ،ورأس هذا التيار موجود في السعودية
وهو وزير خارجيتها سعود الفيصل ومندوبه في لبنان هو
رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ،وهناك إحساس في
لبنان ب��أنّ الرجلين متعاهدان ومترابطان على نسف أمور
ال تنسجم مع تطلعاتهما التصعيدية وهما يشكالن صقور
االحتقان السني ،والدليل أنّ السنيورة قال بخبث أنّ الحوار
«هدفه توسيع المساحة التي تعمل عليها سيادة الدولة».
للمس بحرية ال�ح��رك��ة ل�س�لاح ح��زب الله.
ق��ال ذل��ك بخبث
ّ
هذا السالح الذي أصبح وطنيا ً ولم يعد في اإلمكان عقد أي
صيغة تسووية عليه ألنّ وظائفه باتت إقليمية أيضاً.
هناك إذا ً نقطتان غير مطروحتين حاليا ً للنقاش هما سالح
الحزب المرتبط بالصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» ودوره في
سورية فهو يش ّكل طرفا ً أساسيا ً في الدفاع عنها في وجه
التكفيريين واألتراك.
أما ّ
ملف الرئاسة في لبنان فمرتبط بمفاوضات اإلقليم.
لذلك ف��إنّ الشائعات «المشيطنة» ل��دور الحزب والهجمات
المحتملة للتكفيريين ،إن�م��ا ه��ي وس��ائ��ل ليست بعيدة عن
ال��دور الفرنسي ـ السعودي ،وربما األميركي ،الستنزاف
ال��دور اإلقليمي للحزب ،ومنع تخفيف منسوب االحتقان
المذهبي في المنطقة قبل التوصل إلى اتفاقات إقليمية .وكما
رأينا ،ف��إنّ المحكمة الدولية أداة سياسية في وجه الحلف
ال��ذي يضم إي��ران وس��وري��ة وح��زب الله ،إل��ى جانب القوى
التكفيرية التي تلعب دور مفجر الوضع المذهبي والطائفي
في المنطقة.
وأخيراً ،فإنّ لبنان على ّ
كف عفريت ،وخالصه في قدرة
ق��واه على التح ّرر من اللعبة التكفيرية ـ الغربية .فهل هذا
ممكن؟ األيام المقبلة ستجيبنا ،وإن كانت المؤشرات تنحو
منحى سلبياً.
ً
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حما�س ...والم�صالحة الم�صرية – القطرية
 راسم عبيدات
واض��ح أنّ نقطة االف��ت��راق الرئيسية بين محوري مصر-
السعودية واإلم���ارات ،والمحور القطري – التركي ،المتمثل
بـ«اإلخوان المسلمين» ،قد ت ّم التغلب عليها ،وخصوصا ً لجهة
العالقة المصرية – القطرية ،وترميم العالقات الخليجية-
الخليجية .وقد لعبت ك ّل من السعودية واإلم��ارات والبحرين
والكويت دورا ً هاما ً في تسوية هذه القضية التي كانت سببا ً
في عدم تطبيع العالقات الخليجية -الخليجية ،حيث سحبت
السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي سفراءها من
الدوحة ،احتجاجا ً على السياسة القطرية الداعمة والحاضنة
لـ«اإلخوان» ،وكذلك عمليات التحريض التي قادتها وتقودها
قناة «الجزيرة» القطرية ض ّد السعودية واإلم��ارات تحديداً،
وقد اتخذت األخيرة إج��راءتٍ قاسية ض ّد جماعة «اإلخ��وان
المسلمين» حليفة قطر ،حيث اعتبرتها خارجة عن القانون
وص ّنفتها «إرهابية» ،في سابقة عربية ،وطال هذا التصنيف ك ّل
الجمعيات والمؤسسات المرتبطة بها في الخارج.
كذلك كانت العالقات القطرية_ المصرية سيئة جدا ً بسبب
دعم قطر ل��ـ«اإلخ��وان» وقيادتها حملة تحريض ض ّد النظام
المصري واحتضان الدوحة الجماعة وقادتها الفارين من مصر
ومدّهم بالمال والسالح.
إنّ المتغيرات العربية واإلقليمية والدولية ،جعلت هذين
المحورين يلتقيان مجدّداً ،بعد أن أدرك الجميع أنّ «الجماعة»
لها مصالح وأجندات تتناقض مع المصالح العربية ،وأنّ ج ّل
اهتمامها هو السيطرة على الحكم في العالم العربي ،بما يخدم
مشاريعها ومصالحها ،وليس مصلحة األمة العربية .من هنا
مارست السعودية واإلمارات ضغوطا ً على قطر من أجل تجاوز
ورقة «اإلخ��وان» وتحقيق المصالحة الخليجية  -الخليجية
والمصالحة القطرية  -المصرية.
هذه المصالحات العربية أملتها مجموعة من العوامل ،وفي

تمسكها بدعم «اإلخ��وان»
مقدمتها شعور قطر ب��أنّ استمرار
ّ
واستغاللهم في تخريب العالقات بين مصر والسعودية
واإلم��ارات وليبيا وتونس وسورية وفلسطين ،سيؤدي إلى
عزلها وتهميش دورها عربيا ً وإقليمياً.
باإلضافة إلى ذلك ،فقد ثبت بشكل ملموس فشل «اإلخوان
المسلمين» في القيادة بسبب سوء إدارتهم وفئويتهم وانغالقهم
وعدم اعترافهم باآلخر وانعدام قدرتهم على التعايش معه،
حتى وصل بهم األمر إلى محاولة إقصائه .وفي هذا اإلطار أيضاً،
رأت قطر أنّ استمرار العالقة مع «اإلخوان» من شأنه أن يزيد
من خسارتها وعزلتها ،وخصوصا ً بعد فشل تجربتهم في مصر
وتونس وليبيا وسورية.
إذاً ،لم تعد ورقة «الجماعة» صالحة لالستثمار السياسي،
حيث أنّ «المعلم» األميركي المالك للقرار ،بدأ يغير سياساته
تجاه سورية ومصر ،على ضوء الصمود السوري وبقاء نظام
الرئيس بشار األسد .فأميركا لم تعد تضع رحيل األسد شرطا ً
للح ّل السياسي في سورية ،وباتت أقرب إلى القبول بالرؤية
الروسية – اإليرانية  -المصرية لهذا الح ّل .وأدرك��ت قطر،
وتمسكها بورقة «اإلخوان» سيؤدّيان إلى
بدروها ،أنّ متاجرتها
ّ
فقدان تأثيرها على أكثر من ساحة عربية ،وتحديدا ً الساحة
الفلسطينية لجهة المصالحة واإلعمار والنفوذ.
ّ
وبغض النظر عن
إنّ المصالحة المصرية_ القطرية،
خلفياتها ومنطلقاتها ،هي خطوة في االتجاه الصحيح ،وقد
موحد ،كما أنها ستمكن مصر
تساهم في بناء موقف عربي
ّ
من التفرغ لترتيب أوضاعها الداخلية وتتيح لها الفرصة
الستعادة دورها العربي واإلقليمي والدولي ،بمعاونة خليجية.
فالمصالحة تعني توقف قطر عن دعم «اإلخوان» وتقييد حركة
قادة الجماعة على أراضيها ،وأولى بشائر هذه المصالحة ،تغيُّر
نبرة قناة «الجزيرة» ومصطلحاتها ،فبعد أن كانت تصفه ،عقب
عزل الرئيس األسبق محمد مرسي ،بـ«قائد االنقالب العسكري»،
ثم عقب انتخابه بأنه «أول رئيس منتخب بعد االنقالب»،
أصبحت القناة تس ّمي الرئيس المصري «الرئيس السيسي»،

عر�ض الأو�ضاع مع ِهل وبالمبلي

�سالم :ا�ستمرار ال�شغور �إ�ضعاف للوطن
وحوار «الم�ستقبل» وحزب اهلل �إنجاز �سيا�سي كبير
ج���دّد رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة تمام
سالم الدعوة إلى انتخاب رئيس
للجمهورية ،آمالً أن يشكل الحوار
ال���ذي ب���دأ ب��ي��ن ت��ي��ار المستقبل
وحزب الله مدخالً إلنهاء الشغور
الرئاسي.
وق�������ال س���ل��ام خ���ل��ال ح��ف��ل
اس��ت��ق��ب��ال أق���ي���م ف���ي ال���س���راي
الحكومية بمناسبة األعياد« :إنّ
العمل المؤسساتي ف��ي نظامنا
الديمقراطي يشوبه خلل كبير
يتمثل ف��ي ال��ش��غ��ور ال���ذي يطال
المؤسسة األول���ى وه��ي رئاسة
الجمهورية .وهنا ال أفوت مناسبة
إال وأك ّرر مطالبتي بانتخاب رئيس
جديد للجمهورية .هذا المطلب هو
مسؤوليتنا جميعا ً إذا ما أردن��ا
لوطننا أن ينمو ويستمر ويزدهر».
وأض���اف« :إنّ استمرار الشغور
الرئاسي يشكل إضعافا ً للوطن
وينذر بخطر كبير علينا جميعاً.
لذلك فال أحد يستطيع أن يتنصل
ويقول أنه غير معني».
وت��ط��رق رئ��ي��س الحكومة إلى
الحوار بين تيار المستقبل وحزب
ال��ل��ه ال���ذي وص��ف��ه ب��أن��ه «تطور
سياسي كبير» ،معتبرا ً «أنّ الحوار
ال��ق��ائ��م ب��ي��ن ق��وت��ي��ن رئيسيتين
سياسيتين في هذا البلد ربما يكون
مدخالً لتذليل العقبات أمام إجراء
هذا االستحقاق الرئاسي لتتكامل
المؤسسات الدستورية ونمضي
في تعزيز مسيرة لبنان».
وتابع سالم« :وسط ما تشهده
المنطقة ودول��ه��ا وشعوبها من
ن��زاع��ات ودم���ار وع��ن��ف ،ال ب � ّد أن
نقول إننا في لبنان تمكنا ،ولله
الحمد ،أن نحقق وض��ع �ا ً أمنيا ً
متقدما ً يكفل للمواطن اللبناني
أن يتحرك ويتنقل في الح ّد االدنى
م��ن األم���ن واألم����ان ،وذل���ك يعود
في الدرجة األول��ى إل��ى تفهُّم ك ّل
اللبنانيين أنّ لبنان ال يمكن أن
ي��ك��ون ،ب��أي فئة م��ن فئاته وأي
مكون م��ن مكوناته الطائفية أو
ال��م��ذه��ب��ي��ة ،ح��اض��ن �ا ً للعنف أو
لإلرهاب .هذا أمر ت ّم حسمه ونحن
اليوم في موقع أفضل بكثير مما
كنا عليه منذ فترة».
أما في شأن قضية العسكريين
«غصة
المخطوفين ،ف��أش��ار إل��ى
ّ
نشعر بها بوجود عسكريين أبطال
من أبنائنا محتجزين بين أيدي
اإلره����اب وم��ا يتعرضون ل��ه من
تهديد» ،الفتا ً إلى «أنّ هذا الموضوع
أخ��ذ الكثير م��ن ال��ك�لام والتداخل
وال��ت��دخ��ل وذه��ب إل��ى أمكنة غير
مفيدة» ،م��ؤك��دا ً «أن��ن��ا ل��ن نحتفل

 ...ومتحدثا ً خالل االحتفال في السراي

سالم مستقبالً بالمبلي
ول��ن نشعر باالرتياح إال بتحرير
ه��ؤالء العسكريين وإعادتهم إلى
عائالتهم مرفوعي الرؤوس .ونأمل
أن نتوصل إلى نتيجة مرضية وإلى
شيء يف ِّرج كرب أهالي العسكريين
وك ّل اللبنانيين فيكون بذلك العيد
الحقيقي».
وخ��ت��م س�لام« :ن��ح��ن رؤوس��ن��ا
مرفوعة وكرامتنا محفوظة أوال ً
وآخ����راً ،ألنّ ه���ؤالء العسكريين
هم ج��زء من مؤسساتنا األمنية
الكبيرة التي هي مح ّل ثقة وتدعيم
وم��ؤازرة منا جميعا ً من دون أي
تردُّد في ظ ّل ما أشرت إليه من أنّ
في لبنان ليس هناك بيئة حاضنة
للعنف واإلرهاب».

لقاءات

خفايا
خفايا

وع�����رض س��ل�ام م���ع ال��س��ف��ي��ر
األم��ي��رك��ي دي��ف��ي��د ه���ل ،ت��ط��ورات
األوض���اع ف��ي لبنان والمنطقة،
إض��اف��ة إل��ى العالقات اللبنانية
األميركية .ث��م استقبل المنسق
الخاص لألمم المتحدة في لبنان
دي��ري��ك بالمبلي ال���ذي ق��ال بعد
اللقاء« :بحثنا مع الرئيس سالم
ال��وض��ع األم��ن��ي الس��ي��م��ا مسألة
تطبيق ال���ق���رار  1701وال���دور
األس��اس��ي ال���ذي يلعبه الجيش
ف��ي ال��ج��ن��وب وف��ي س��ائ��ر أنحاء
البالد ،وهنا ال بد أن أشيد بجهود
وت��ض��ح��ي��ات ال���ق���وى األم��ن��ي��ة،
وخصوصا ً الجيش لحماية البالد.
كما أرحب بالتقدم الذي ت ّم إحرازه
لحشد الدعم الدولي للجيش ،األمر
ال��ذي ك��ان وال ي��زال في أولويات
األمم المتحدة في لبنان».
وأضاف «:شكرت الرئيس سالم
على دوره في إتمام خطة لبنان
لالستجابة لألزمة وإطالقها مع
نائب األمين العام لألمم المتحدة

ق��ب��ل ع��ش��رة أي����ام ،ك��م��ا تناولنا
ال��خ��ط��وات ال��ت��ي يجب أن تتخذ
من أج��ل تأمين استجابة دولية
مناسبة وك��اف��ي��ة ل��ه��ذه الخطة.
وأخيرا ً رحبت بالمبادرات الجارية
بما يتعلق بالحوار بين األطراف
السياسية ف��ي ل��ب��ن��ان ،ب��م��ا في
ذلك االجتماع الذي عقد األسبوع
ال��م��اض��ي ب��ي��ن ت��ي��ار المستقبل
وحزب الله برعاية رئيس مجلس
النواب».
وتابع بالمبلي« :ال شك عندنا
أنّ ال���ح���وار ض����روري م��ن أج��ل
ال���وح���دة واالس���ت���ق���رار ف��ي ه��ذه
األوقات الصعبة في لبنان ،ونأمل
أن تساهم ه��ذه الخطوة في ح ّل
المشاكل وم��لء الشغور في مق ّر
رئاسة الجمهورية».
وال��ت��ق��ى ال��رئ��ي��س س�ل�ام وف��د
ن��واب كتلة المستقبل في البقاع
ض�� ّم ال��ن��واب :ع��اص��م ع��راج��ي ،
جمال الجراح ،أمين وهبي وزياد
ال���ق���ادري ،ب��ح��ث م��ع��ه األوض���اع
العامة في بلدة عرسال.
وأمل القادري «أن يكون هناك
ت���وازن بين اإلج�����راءات األمنية
التي يقوم بها الجيش بين البلدة
وجردها وبين المصالح الحيوية
ألبناء عرسال».
وكان رئيس الحكومة استقبل
نائب الرئيس العراقي للمصالحة
الوطنية والعالقات الدولية إياد
ع�ل�اوي وع���رض م��ع��ه االوض���اع
العامة في لبنان والمنطقة.
وم��ن زوار ال��س��راي :وف��د من
ب��ل��دة ع��رس��ال ب��رئ��اس��ة المختار
علي الحجيري ،سفير لبنان في
السعودية عبد الستار عيسى،
سفير لبنان في األونيسكو خليل
ك��رم ،والمدير العام ألمن الدولة
اللواء جورج قرعة.

كما جرى إغالق قناة «الجزيرة مباشر مصر» التحريضية.
باإلضافة إلى ما ذكرت ،فإنّ المصالحة ستعيد مصر إلى
لعب دور ب��ارز ،مع دول عربية أخ��رى ،في الصراع العربي
«اإلسرائيلي» الذي يراهن على انفراط عقد النظام الرسمي
الموحد قد يشكل عامالً ضاغطا ً
العربي .فالموقف العربي
ّ
على أطراف الصراع واالنقسام في الساحة الفلسطينية (فتح
وحماس) التخاذ خطوات عملية من أجل إنهاء االنقسام وتحقيق
مصالحة وطنية.
أما على صعيد قطاع غزة ،فنحن نعلم أنّ جزءا ً كبيرا ً من
األزم��ة بين «ح��م��اس» ومصر ،مرتبط بالعالقة التنظيمية
والسياسية بين «حماس» و«اإلخوان» المسلمين ،ما أدى إلى
توتر ليس في العالقات «الحمساوية» – المصرية فقط ،بل
المصرية _الفلسطينية كك ّل .لذلك فإنّ إنجاز المصالحة من
شأنه أن ينعكس إيجابا ً على الفلسطينيين في غ��زة ،لجهة
فتح معبر رفح البري واستئناف إدخال مواد البناء الخاصة
بالمشاريع القطرية إلى القطاع حسب االتفاقيات الموقعة بين
الجانبين والتي توقفت مع إغالق المعبر على خلفية األحداث
في سيناء .يُذكر أنّ قطر تعهدت بدفع مبلغ مليار دوالر في
مؤتمر إعمار قطاع غزة ،لذلك سيكون لها دور مهم ومباشر في
ذلك.
وعليه فإنّ لهذه المصالحة أثر إيجابي كبير ،بحيث تخفف من
حدة االحتقان وعدم الثقة بين النظام المصري وحركة حماس،
وقد تمارس قطر ضغوطا ً على الحركة في الدوحة من أجل
تصحيح العالقة بينهما ،وهذا ما يهيئ األجواء التخاذ السلطة
الفلسطينية خطوات جدية لالهتمام باألوضاع المعيشية
لشعبنا في غزة ،وخصوصا ً أنّ األموال التي جرى التعهد في
مؤتمر القاهرة بدفعها ،لم يصل منها سوى القليل القليل.
يبقى على حماس ،على ضوء المصالحة المصرية -القطرية،
مراجعة وتقييم سياساتها وعالقاتها جدياً ،مع حركة اإلخوان
المسلمين ،وتغليب مصالح الوطن والشعب على األيدولوجيا،
وإال ستجد نفسها في عزلة.

استغربت أوساط
سياسية موقف رئيس
كتلة المستقبل النيابية
فؤاد السنيورة الذي
وصف صورة العدو
«االسرائيلي» اإلرهابية
ض ّدالفلسطينيين
بأنها «نمطية» ،محاوالً
تجميل هذه الصورة من
خالل حثّه المواطنين
الفلسطينيينفي
األراضي المحتلة عام
 1948على المشاركة
الواسعة في انتخابات
«الكنيست اإلسرائيلي»
المقبلة ،بذريعة إظهار
أنّ الفلسطيني يريد
السالم ،إال أنّ األوساط
رأت في هذه الدعوة رغبة
من السنيورة في محو
الصورة النمطية للعدو
وإظهار صورة أخرى هي
«ديمقراطية» هذا العدو.

بين ال�سيّئ والأ�سو�أ والأكثر �سوء ًا
} د .فايز الصايغ
خ�م�س��ون ع��ام �ا ً ون �ح��ن ن��دع��و إل ��ى الوحدة
ال�ع��رب�ي��ة ،وخ�م�س��ون ع��ام �ا ً م��ن ال�ف�ش��ل ،حتى
ت�لاش��ت أف �ك��ار ال��وح��دة ك �م��ا ت�لاش��ى ُكتّابها
ودعاتها ومنظروها...
السيّئ ف��ي ذل��ك ك�ل��ه ،أنّ ال��دول العربية أو
أغلبها انخرط في المؤامرة على سورية علنا ً
ينص على
ونسف ميثاق الجامعة العربية الذي ّ
اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي أق ّرت عام
 1950واتفاقية العمل االق�ت�ص��ادي القومي
عام .1980
�ص م �ي �ث��اق ج��ام �ع��ة ال��دول��ة ال �ع��رب �ي��ة في
ي �ن� ّ
م �ق��دم �ت��ه ع �ل��ى ت�ع�م�ي��ق ال��ت��ع��اون ب �ي��ن ال���دول
العربية لصيانة االستقالل وحماية السيادة.
وفي الواقع لم تنجز الجامعة أية مبادرة ولم
تنفذ أي بند ،بل انخرطت في المال السياسي
السعودي والقطري لكي يحافظ األمين العام
للجامعة ومحسوبوه وأزالم��ه على رواتبهم
وامتيازاتهم ودورهم.
ك ّل ذلك كان محموالً وربما مقبوالً من قبل
ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ك��اف��ة ،وك ��ان ال��ره��ان ع�ل��ى أنّ
الجامعة في هيكليتها المتخلفة تبقى الهيكل
العظمي ال��ذي قد يستطيع ع��رب المستقبل أن
يكسوه ببعض اللحم ويحقنوه بالقليل من الدم.
واألس���وأ أنّ بعض ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،فضالً
ع��ن دول مجلس ال �ت �ع��اون ال�ن�ف�ط��ي ،ساهمت
ع�ل�ن�ا ً ف��ي ت�ع��زي��ز وت�ق��وي��ة وتشجيع وتدريب
اإلرهابيين الذين ج��اؤوا من مختلف أصقاع
الدنيا لممارسة أبشع أن��واع اإلره��اب والقتل
والتدمير وتكريس التخلف في سورية أرض
الحضارات.
واألكثر سوءاً ،أنّ جامعة الدول العربية التي
ت ّم شراؤها ،مواقف وشخصيات ،وربما البناء
المط ّل على ميدان التحرير بمن فيه ،لحساب
األم� �يّ��ة ال�ن�ف�ط�ي��ة وال �ج �ه��ل ال �م��دق��ع والتخلف
ال �ش��دي��د ،ت�ح� ّول��ت بميثاقها وات�ف��اق�ي��ة الدفاع
المشترك واتفاقية التعاون االقتصادي إلى آلة

نسخ ل�ق��رارات وإم�لاءات تلك ال��دول بال تردّد
وال استثناء.
ك�م��ا أنّ ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت تس ّمي
نفسها دوالً تقدمية متن ّورة ومحسوبة على
التيار الذي يسعى إلى تكريس العمل العربي
المشترك ،الذت بالصمت واتسمت مواقفها
بالجبن وتوارت وجوه مسؤوليها خلف رمال
السعودية وقطر وبعثة منظومة أميركا في ما
يس ّمونه مجلس التعاون الخليجي ،باإلضافة
إلى االنكفاء السياسي والعمالني وعدم القدرة
على اتخاذ موقف واض��ح ومحدّد ومسؤول،
عندما ق ّررت دول المنظومة األميركية تجميد
عضوية سورية في الجامعة العربية.
استطردت
يبدو أنّ الحديث سيطول ،كلما
ُ
في التوصيف أو تسليط الضوء على الجوانب
ال �ت��ي أدت إل ��ى م��ا آل ��ت إل �ي��ه أح� ��وال الجامعة
العربية في زمن التخاذل العربي واالنهزامية
المشبوهة.
ما أريد الوصول إليه هو أنّ هذه السيناريوات
و ال��ق��ف��زات ال��درام��ات �ي �ك �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة باتجاه
استهداف سورية ،دفعت الكثيرين ممن كانوا
يؤمنون بالوحدة العربية أو بمستقبل مختلف
ومتجدّد ومتطور ومعاصر لألمة العربية إلى
االنكفاء نحو س��وري��ة ،انطالقا ً م��ن ق��اع��دة أنّ
من يؤمن بالعروبة والوحدة العربية ينبغي أن
يهتم بتحصين سورية ،ومن يؤمن باإلسالم
ال�س�م��ح وب��ال�ت�ع�دّدي��ة الفسيفسائية لمجتمع
عربي عريق ينبغي أن يحافظ على سورية وأن
يدافع عنها.
نعم أخذتنا المؤامرة وموقف العربان نحو
سوريتنا ودق��ت أج��راس العودة إلى األصول
وال��ق��واع��د وال��رك��ائ��ز ال �ت��ي ت�ش�ك�ل�ه��ا سورية
كحاضنة صلبة للعروبة وال�ت�ن��وع واالنتماء
وال �ه��وي��ة وال �م �ق��اوم��ة ال �ت��ي ال ت� ��زال صامدة
ف��ي وج��ه ال�م�ش��روع الصهيوني ال��ذي يجري
تنفيذه بسواعد عربية ،بهدف تخريب سورية
وإسقاط نظامها الحريص على العروبة وعلى
اإلسالم ...للحديث صلة.

بري التقى عالوي والخازن وال�سفير الم�صري

زايد :لتجنيب لبنان ّ
كل �أ�شكال التوتر في المنطقة
ع��رض رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب
نبيه ب���ري م��ع زواره ف��ي عين
التينة ،األوض��اع والتطورات في
لبنان والمنطقة ،واستقبل أمس
نائب الرئيس العراقي للمصالحة
الوطنية والعالقات الدولية إياد
عالوي ،ثم التقى السفير المصري
محمد بدر الدين زايد ،في حضور
المستشار اإلعالمي علي حمدان.
وق��ال زاي��د بعد اللقاء« :نقلت
إل���ى دول���ة ال��رئ��ي��س ب���ري بيان
وزي��ر الخارجية المصري سامح
شكري الذي صدر في هذه اللحظة
بالتزامن مع هذا اللقاء .هذا البيان
يرحب ويدعو بقوة إلى دعم جهود
الحوار بين تيار المستقبل وحزب
ال��ل��ه .كما يدعو إل��ى ض���رورة أن
تتوافق القوى السياسية اللبنانية،
وأن تنتهي حالة ع��دم االستقرار
ال��راه��ن��ة وتنتهي ه��ذه المرحلة
من الفراغ الرئاسي ،مؤكدا ً أهمية
لبنان ودوره الحيوي في استقرار
المنطقة ،وأن��ه يجب أن يتجنب
كل أشكال التوترات التي تسود
المنطقة».
ثم استقبل بري رئيس المجلس
العام الماروني ال��وزي��ر السابق
ودي���ع ال��خ��ازن ال���ذي أش���ار إل��ى
أن��ه ت��ن��اول م��ع رئ��ي��س المجلس
«المستجدات وك��ل األم���ور التي
تتعلق ب��االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي
وب��ال��ح��وار ال��ذي انطلق م��ن عين
التينة وال���ح���وار ال��م��رت��ق��ب بين
العماد ميشال عون ورئيس القوات
اللبنانية سمير جعجع» .وقال:
«أثنى دولته على الدور اإليجابي
ال���ذي ق��م��ت ب��ه ف��ي ه���ذا المجال

بري وعالوي خالل لقائهما في عين التينة
للتحاور وللخروج بقاسم مشترك
يح ّل العقد المتبقية للوصول إلى
انتخاب رئيس جمهورية جديد في
البالد».
وأضاف الخازن« :أبلغت دولته
بمدى األث��ر الطيب ال��ذي خلفته
مساعيه في جمع تيار المستقبل
وحزب الله لكسر الجليد بينهما،
وال���ذي ت��راك��م ج���راء التفاعالت
السلبية ف��ي المنطقة .وطبعاً،
أك���دت ل��ه دع��م غبطة البطريرك
بشارة الراعي الثابت للخطوات
الوطنية ال��ت��ي ي��ق��وم بها والتي
ت���ؤدي بالنتيجة إل���ى التفاهم
واالس��ت��ق��رار واالنتظام العام في
المؤسسات واح��ت��رام الدستور
ومفاهيم الجمهورية والدولة ،ألننا
كلبنانيين يجب أن نرتقي جميعا ً
إلى مستوى المسؤولية المطلوبة
للحفاظ على هيبة الدولة ولجعل

الغير يحترمنا .أي يجب أن نحترم
بعضنا البعض والمؤسسات لكي
تحترمنا الدول األخرى».
وختم ال��خ��ازن« :ك��ان تشديد
ع��ل��ى أن االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي
حتى يومنا ه��ذا ،ه��و استحقاق
لبناني بامتياز ،وف��ي رأي���ه أنّ
العقد داخلية والخارج ال يتدخل
في االستحقاق .وم��ا يتفق عليه
ال��م��وارن��ة واللبنانيون يقبل به
الخارج  .وسنتابع مع دولته هذا
المشوار ،وآم��ل أن يكون قصيرا ً
جدا ً للوصول إلى تفاهم بين حزب
الله وتيار المستقبل وبين جعجع
وع��ون وك � ّل األط���راف المسيحية
المعنية ،عنيت ال��رئ��ي��س أمين
الجميل والوزير سليمان فرنجية
بمباركة بطريركية لالنتهاء من
ه��ذه األزم���ة ال��ت��ي نتخبط بها،
ولدفع االقتصاد وطمأنة الناس».

