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حمليات �سيا�سية

الجامعة العربية...
ُدمية �سعودية!
مصطفى حكمت العراقي
لم تعد الجامعة العربية صالحة ألن تبقى بالتسمية نفسها
بعد أن أصبحت دمية في يد آل سعود وحلفائهم ،منذ أن بدأت
تحركات ما ُيس ّمى بـ«الربيع العربي» وإل��ى يومنا ه��ذا ،حيث
تح َّول منبر «الجامعة» إلى ساحة لتمرير قرارات مؤيدة لغزو
ال��دول العربية تباعا ً وتدميرها ،فبدأ مسلسل الخراب العربي
من ليبيا ،إذ دعت الجامعة العربية مجلس األمن لفرض منطقة
حظر جوي بعد اجتماع وزراء خارجية الجامعة في القاهرة في
 12آذار  ،2011ما خ َّول مجلس األمن بالتصويت لمصلحة
ف��رض حظر ال��ط��ي��ران ف��وق ليبيا ،وم�� َّه��د ف��ي م��ا بعد الجتياح
ليبيا وإسقاط نظامها وتحويلها إلى دولة فاشلة تتحرك فيها
العصابات اإلرهابية كيفما تشاء.
بعد ذل���ك ،اس��ت��م�� ّرت ُم��م��ارس��ات الجامعة العربية الداعمة
للسياسات األميركية و«اإلسرائيلية» في المنطقة بقيادة ك ّل
من قطر والسعودية ،فبعد أن ت ّم التخطيط لزعزعة االستقرار
في سورية ،تمهيدا ً إلسقاط دولتها بعد أشهر ،كما وع��دوا به
مسبقاً ،حيث ب��دأت خطوات تدمير سورية من ق��رار مجلس
جامعة ال��دول العربية تعليق مشاركة جميع الوفود السورية
في المجالس والهيئات التابعة للجامعة اعتبارا ً من  16تشرين
الثاني  .2011كما دُعيت الدول العربية إلى سحب سفرائها من
دمشق ،واستبيحت سفارات سورية في أكثر من دولة عربية،
إلى أن ت ّمت محاصرة الشعب السوري اقتصاديا ً وتقديم قرار
إلى مجلس األمن ُيم ِّهد لغزو سورية وتخريبها ،كما حدث في
ليبيا ،وهو ما ت ّم إيقافه بـ«الفيتو» الروسي ـ الصيني المزدوج
وألكثر من مرة.
تجلّى ضعف الجامعة وانغماسها في تنفيذ مخططات الحلف
السعودي المشبوه ف��ي المنطقة ،ب��وض��وح ،بعد أن سمحت
للرياض و َمن معها بخوض حرب ظالمة على الشعب اليمني ال
ت��زال مستمرة منذ عشرة أشهر حتى يومنا ه��ذا ،من دون أي
تصريح أو انتقاد للتحالف السعودي الذي أخرج مفردة حقوق
اإلنسان من قاموسه وجعل اليمن خربة بحجة دعم شرعية
حكومة ورئيس تركا البالد وتحالفا مع العصابات اإلرهابية
إلخضاع الشعب اليمني الذي أسقط حلفاء آل سعود.
وبعد أن اكتملت هيمنة الرياض على دوائر صنع القرار في
الجامعة العربيةّ ،
كشرت السعودية عن نياتها الحقيقية عبر
التصعيد األخير ض�� ّد طهران بهدف عزلها إقليميا ً وإسالميا ً
وع��ال��م��ي��اً ،بعد أن فشلت ال��ري��اض ف��ي عرقلة تطبيق االتفاق
ال��ن��ووي ،فانكشف الهدف الرئيس من تشكيل تحالف ُس ِّمي
بـ«اإلسالمي» لمواجهة اإلرهاب! فيما يعرف القاصي والداني
أنّ هذا اإلره��اب تدعمه الرياض وحلفاؤها ،بدليل تصريحات
نائب الرئيس األميركي جو بايدن ووزيرة الخارجية األميركية
السابقة هيالري كلينتون التي تثبت ذلك.
لك ّن اإلره���اب ال��ذي تريد السعودية محاربته هو «إره��اب»
حزب الله ،حسب زعمها ،وما قرارها األخير بتصنيف المقاومة
في لبنان جماعة إرهابية إال تمهيد إلج��راء عمليات عسكرية
ض ّد حزب الله بحجة محاربة اإلرهاب؛ كما أنّ االجتماع األخير
ل��وزراء الخارجية العرب ،أكثر ما ُيقال فيه أنه انعقد لمجاملة
السعودية ،ليخرج وزير خارجيتها عادل الجبير بعد االجتماع
ببيان مبني على الرؤية السعودية للتوتر الحاصل مع إيران،
فيما ظهر التباين واضحا ً في كالم نظيره اإلماراتي عن إجماع
حول البيان الختامي ،رغم إعالن لبنان رفضه له .وكشف أمين
عام الجامعة نبيل العربي عن تح ُّفظات عراقية ،فضالً عن غياب
وزراء خارجية ك ّل من تونس والجزائر واألردن.
إنّ رب��ط ح��زب الله ب��اإلره��اب ،بحسب ما ص��در عن وزراء
الخارجية العرب ،بالرغم من اعتراض لبنان وتح ُّفظ العراق،
يفتح مرحلة جديدة وخطيرة تحتمل النظر إليها بعين القلق
الشديد ،نظرا ً لما سيكون لها من تداعيات خطيرة يمكنها ج ّر
المنطقة إل��ى أي��ام أس��وأ ،ما يجعلها غارقة في ح��روب طائفية
قاسية ،وال سيما أنّ صفة اإلرهاب التي أُلصقت قسرا ً بحزب
الله ستجعل منه هدفا ً للرياض وحلفائها .الرياض التي ألحقت
الجامعة العربية باستراتيجيتها المفتوحة على أشكال التصعيد
كلّها ونقلت مستوى الصراع إلى حيّز بالغ الحساسية ،حيث أنّ
تبنّي المنظومة العربية قرارا ً ُيس ّمي آخر القالع الحصينة التي
تواجه الكيان الصهيوني وتردعه إرهاباً ،يتماشى بشكل ال يقبل
الشك مع توجهات قادة العدو «اإلسرائيلي» وتصريحاتهم.
لقد أصبحت الجامعة العربية دائ���رة م��ن دوائ���ر الخارجية
السعودية ،منذ أن خرجت سورية منها ،ولم يبق في جسد هذا
الكيان ال ُمتهالك ما يدعو إلى التفاؤل بعودته جامعا ً للشعوب
العربية.
ق���رار «ال��ع��رب» أص��ب��ح خليجيا ً م��ع��ادي��ا ً ل��ل��ع��رب ،وال يمكن
للعراق والجزائر ،وهما آخر ما تبقى من كبار العرب داخل هذه
المنظومة أن يسيرا خلف هذه السياسة من دون اتخاذ خطوات
جدية لمعارضة هذه المواقف ولو باالمتناع عن التصويت.
أما ر ُّد المقاومة التي اتهموها باإلرهاب فهو آتٍ  ،كما ردّت
على اغتيال سمير القنطار ،فسيد المقاومة أعلن صراحة أنّ
الحرب على المقاومة من جهات عدّة ،وأنّ ر ّد المقاومة سيكون
في الزمان والمكان والكيفية التي تحدّدها المقاومة .فكما أنّ
حساب الحرب مفتوح فإنّ مسار الر ّد مفتوح أيضاً.

الأحمد وابراهيم يبحثان
التطورات والو�ضع الفل�سطيني

زار عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المشرف العام على الساحة
الفلسطينية في لبنان عزام األحمد ،المدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم ،يرافقه الوزير المفوض إدارة الصندوق القومي الفلسطيني رمزي
خوري ،في حضور سفير فلسطين أشرف دبور.
وأطلع األحمد ،بحسب بيان المكتب اإلعالمي في سفارة فلسطين ،اللواء
ابراهيم على مستجدات الوضع في األراض��ي الفلسطينية وآخر التطورات
«في ظ ّل استمرار الهبة الجماهيرية للشعب الفلسطيني والتحرك الرسمي
الفلسطيني والتوجه إلى مجلس األمن الدولي الستصدار قرار بتأمين الحماية
الدولية للشعب الفلسطيني وتحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل».
كما ت ّم البحث ،بحسب البيان ،في المواضيع «التي تهم أبناء شعبنا في
المخيمات الفلسطينية والتنسيق الدائم والمستمر مع األشقاء اللبنانيين للحفاظ
على األمن واالستقرار في المخيمات وتعزيز العالقات الفلسطينية ـ اللبنانية.
وفي هذا السياق ،ت ّم بحث موضوع الوثائق الفلسطينية لالجئين الفلسطينيين
في لبنان ،وأكد اللواء ابراهيم أنّ العمل جار على ح ّل هذا الموضوع بالتوازي
مع إصدار جواز السفر اللبناني الجديد».
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ال�سعودية وفريق الحريري ...انف�صام �سيا�سي �أم �شيء �آخر؟
 روزانا ر ّمال
الخصوصية اللبنانية التي يعيشها الحراك السياسي
الداخلي تجعل من االصطفافات والتحالفات المفتوحة
على الدول التي أنشأت أجهزة بأكملها تنفذ أجندتها في
البالد محتكمة لهذه الخصوصية بطريقة أو بأخرى ،وإال
ّ
تكشفت األمور أكثر مما ينبغي ،وباتت هذه التحالفات
ً
ً
خرقا واضحا للسيادة اللبنانية ،وعلى ه��ذا األس��اس
تحاول ك ّل الدول الحليفة لألفرقاء واألح��زاب والتيارات
اللبنانية الظهور بمواقف محايدة تبعد مسافة واحدة
من الجميع ،بينما تسلك في سياستها مناحي متطرفة
من دون أن تأبه أليّ تداعيات قد تعصف بهذه التركيبة
الهشة منذ اتفاق الطائف.
المؤسف أنّ األفرقاء اللبنانيين الذين من المفترض أنهم
يحرصون على مراعاة هذه التركيبة ذهبوا أبعد ربما مما
كان مطلوبا ً منهم في التمايز بالموقف واالنقياد نحو أوامر
خارجية ،ما زاد في التباينات وأثار الجداالت في أبعد
مداها .وباالنطالق من هذا الحساب غ ّذت المملكة العربية
السعودية من نمو نفوذها في لبنان ومدّت يدها لحلفائها
بشكل جعل منهم إحدى أوراقها اإلقليمية الرئيسية التي
تخضع للمفاوضات وتنتظر حلوال ً كبرى كي تتضح
مسارات توجهها حتى ولو ت ّم تأجيلها سنوات أو أشهرا ً
طويلة ما جعل القرار اللبناني الداخلي أمرا ً مستحيالً.
وضمن هذا اإلط��ار ش��ارك وزي��ر الخارجية اللبناني،
وهو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحليف
سياسي رئيسي لحزب الله في البالد ،في مؤتمر دعت
إليه السعودية لوزراء خارجية العرب من أجل الخروج
بموقف يدين تدخل إيران في دول الجوار مع إدانة إحراق
القنصلية السعودية في طهران ،لكن الرغبة السعودية
تعدّت إدان��ة إي��ران لتصل إلى ح��دود النية بتمرير قرار

يوقع عليه لبنان يعتبر ح��زب الله إرهابياً ،فما كان
من وزي��ر الخارجية وعمالً بمبدأ أهمية الحفاظ على
السلم األهلي والوحدة الوطنية ،إال أن اعترض على هذا
البيان ،فلم يص ّوت لبنان عليه ،ما شكل صفعة كبيرة
للسعوديين ،نظرا ً لما يمكن أن يشكله لبنان من تعزيز
إعالمي للموقف.
ل��م يستطع الرئيس سعد الحريري أال ي��س��ارع إلى
مساندة السعودية خارجا ً عن اإلجماع الوطني الذي
حاول لبنان الخروج به ،فعبّر الحريري عن نيات ملتبسة
في رفضه لموقف الوزير باسيل ،معتبرا ً أنه من المؤسف
امتناع وزير خارجية لبنان عن التصويت على القرار،
ألنه ال يعبّر عن رأي غالبية اللبنانيين ،الذين يعانون
من التدخل اإليراني في شؤونهم الداخلية ،ويبادلون
المملكة العربية السعودية ،قيادة وشعباً ،مشاعر المحبة
والتضامن لما لها من أيا ٍد بيضاء ،»...حسب الحريري.
مضيفاً« :نحن بك ّل بساطة أمام موقف ال وظيفة له سوى
استرضاء إيران واإلساءة لتاريخ لبنان مع أشقائه العرب،
وهو أمر مرفوض في قاموسنا وال ندرجه في خانة تعبّر
عن موقف الدولة اللبنانية».
يصب في مصلحة
إذاً ،أعلن الحريري رفضه أليّ موقف
ّ
إيران ،وبالتالي فإنه يقول هنا إنه يعتبر أنّ الوقوف مع
حزب الله هو أيضا ً
يصب في مصلحة إيران ...جيد! ولكن
ّ
السؤال هنا الموجه للحريري :ماذا يس ّمي المسارعة إلى
حفظ تالزم االجتماعات بين تيار المستقبل وحزب الله
وحضور ممثلين عنه؟ في أي إط��ار توضع تصريحات
السنيورة قبل يوم من الجلسة بإعالنه عن اعتزام العودة
للحوار ال��ذي تبعها تصريح من وزي��ر الداخلية نهاد
المشنوق الذي نقل موقف الحريري المؤكد على ضرورة
الجلسات حفظا ً لالستقرار؟
إذاً ،وبحرص ومسارعة من تيار المستقبل ،انعقدت
جلسة الحوار الـ 22بين حزب الله والتيار مساء أمس،

بحضور المعاون السياسي لألمين العام لحزب الله
حسين الخليل ،والوزير حسين الحاج حسن والنائب
حسن فضل الله ،ومدير مكتب الحريري نادر الحريري
والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر.
يفسر الحريري ازدواج��ي��ة مواقفه؟ فتارة هو
كيف
ّ
حريص على الحوار مع حزب الله المص ّنف إرهابيا ً من
السعودية ،وأخرى هو حريص على أال يخرج لبنان عن
إجماع عربي يطلب تصنيف حزب الله إرهاباً ،ويتمادى
في تجويع الشعب السوري وغيرها من التهم؟ ما هي إذاً،
خطيئة جبران باسيل في تقديمه أسباب الحريري نفسها
التي قدّمها للحفاظ على جلسات الحوار مع الحزب؟
خرج البيان بُع ْيد جلسة الحوار بين المستقبل وحزب
الله بتأكيد أنه وبالرغم من التباينات في الموقف حول
عدد من القضايا الخارجية ف��إنّ المجتمعين يجدّدون
الحرص على استمرار الحوار وتفعيله وتجنيب لبنان
أيّ تداعيات تؤثر على استقراره الداخلي ،فهل خرج هذا
البيان من دون موافقة الحريري؟
يعيش تيار المستقبل وعلى رأسه سعد الحريري حالة
حادّة من االنفصام السياسي الذي ال يو ّلد إال االرتباك،
الذي ربما انعكس عليه بسبب ضعف االهتمام السعودي
بدعمه من جهة ،ومن جهة أخرى ارتباك نابع من قلقه أال
يوسع الهوة مع حزب الله القادر الوحيد على الموافقة
على وصوله مجدّدا ً إلى سدة الرئاسة الثالثة في لبنان.
حالة انفصام سياسي بحت تطرح أمام اللبنانيين ،تيار
المستقبل الذي يو ّد تارة تصنيف حزب الله في الخانة
التي تريدها السعودية ،ومن جهة أخرى ال يريد أن يقطع
العالقة معه ،فهل يكون هذا االنفصام السياسي المتمثل
بمواقف الحريري ليس إال انفصاما ً سياسيا ً تعيشه
السعودية التي تطلب منه اإلبقاء على شعرة التواصل
مع الحزب وما تعنيه من شعرة تواصل مع إيران ترغب
السعودية بعدم قطعها؟

سأل وزير سابق
نائبا ً في تيار المستقبل
عن المعيار الذي اعتمده
الرئيس سعد الحريري
في قوله إنّ موقف
وزير الخارجية جبران
باسيل في اجتماع وزراء
الخارجية العرب ال يعبّر
عن رأي غالبية اللبنانيين؟
وتابع قائالً :نحن أيضا ً
نرى أنّ موقف الحريري
ال يعبّر عن رأي غالبية
اللبنانيين ،ومعيارنا هو
أنّ باسيل عبّر عن موقف
الحكومة التي اعتبر
رئيسها تمام سالم أنّ ما
فعله باسيل في القاهرة
كان ممتازاً ،علما ً أنّ
الحكومة تض ّم ممثلين عن
معظم الكتل النيابية التي
تعبّر فعالً عن رأي غالبية
اللبنانيين...

حزب اهلل والم�ستقبل تجاوزا قطوع اال�شتباك ال�سعودي ـ الإيراني
الرئا�سة تغيب عن الحوار الوطني ...والحكومة تنتظر تذليل العقد
هتاف دهام
احتضنت عين التينة أمس ،الحوار الوطني برعاية رئيس المجلس
النيابي نبيه بري ،والحوار الثنائي بين تيار المستقبل وحزب الله،
بحضور معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل .يؤكد انعقاد الحوارين
أمس ،في مق ّر الرئاسة الثانية ،أنّ حزب الله وتيار المستقبل تجاوزا قطوع
االشتباك السعودي – اإليراني ،ولم يت ّم اللجوء إلى منطق القطيعة في
الداخل مع الحوار.
إنّ المطلوب من المتحاورين االستمرار في الحوار لمج ّرد الحوار ،فال
يزال السياسيون يع ّوضون بالحوار غياب المؤسسات ،ويسعون إلى
تفعيلها ،في ظ ّل استمرار الفراغ ،من أجل إضفاء ح ّد أدنى من الحيوية
السياسية ،وإنْ كان الملف الرئاسي أصبح بعيدا ً بعيداً ،فهو غاب عن
الجلسة الحوارية الـ 13أمس ،بغياب رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
واسته ّل رئيس المجلس كلمته بالتم ّني أن تكون هذه
السنة مختلفة عن السنة الماضية ،سواء بالنسبة إلى لبنان
أو المنطقة ،خصوصا ً بالنسبة للفلسطينيين .في الجلسة
األخيرة من العام الماضي ناقشنا ض��رورة تفعيل عمل
الحكومة ،وأنا شخصياً ،بعد الذي جرى في المنطقة ،وفي
الملف الرئاسي لجهة التأخير أو التأجيل أو التر ّوي ،أرى أنّ
تفعيل الحكومة ضروري .كانت األجواء إيجابية في الجلسة
الحكومية األخيرة وال تزال إيجابية برغم بعض التحفظ الذي
ُتبديه بعض القوى السياسية وأنا منها ،لكن هناك إمكانية
لتفعيل العمل ،ولم يسأل الرئيس سالم أح��دا ً عندما دعا،
فهو ق ّرر الدعوة إلى جلسة للحكومة وأنا أعتقد أنه من اليوم
لحين موعد الجلسة ستزول العقبات ،بخاصة أنّ تفعيل عمل
المؤسسات يساعد على انتخاب رئيس ،وأتمنى أن تح ّل هذه
القضية خالل  3أيام ،وإذا كانت هناك تحفظات فسنساعد
على إزالتها».
سالم :في آخر جلسة لمجلس الوزراء اتخذنا قرارا ً في ملف
النفايات ،وكلفنا وزير الزراعة أكرم شهيّب بالموضوع وأخذت
ق��رارا ً بعدم عقد جلسة إال بعد ح ّل أزمة النفايات ،وعقدت
الجلسة وأخذنا قرار الترحيل .منذ شهر أيلول إلى شهر كانون
األول لم نكن نريد إعطاء انطباع بتعطيل الحكومة .إنّ واجبي
علي أن أتقدّم نحو األمام ،بخاصة أنّ تراكم
وقناعتي يفرضان ّ
بنودتتعلقبشجونالناسسيض ّربالمواطنين.صحيحأنني
مارست مسؤوليتي ودعوتُ لهذه الجلسة من دون التشاور
مع أحد .هذه هي وظيفتي ،لكن هناك أكثر من  500بند ينتظر
اإلقرار ،وبرغم ذلك ،عملت على وضع  140بندا ً على جدول
األعمال تتعلق كلها من دون استثناء بمصالح الناس ،وهي
مواضيع غير سياسية وغير خالفية وليس هناك من سبب
لعدم تمريرها .بك ّل شفافية أقول إنّ هناك صراعا ً سياسيا ً
في ظ ّل وضع إقليمي غير مستق ّر بتاتاً ،فالتنافس والتقاتل
قائمان من دون رحمة ،والك ّل يسأل كيف نحافظ على بلدنا؟
ففي ظ ّل بعض القوانين التي أق ّرت في المجلس النيابي تم ّك ّنا
من تخطي بعض االستحقاقات .وبالنسبة للوضع األمني،
فهو ممسوك ،وهناك أجهزة ومؤسسات أمنية بالمرصاد لمنع
اإلرهاب إلى حدود كبيرة .إنّ مناخات وأجواء العالقات بين
القوى السياسية قد تكون دافعا ً في إيجاد مناخ يساعد هذه
المؤسسات على العمل ض ّد اإلرهاب .هذا أمر جيد ،لكن هذا ال
يعني أننا ارتحنا من المخاطر المالية واألمنية ،فاالرتدادات
والمخاطر لم تتوقف ،ومسؤولية ك ّل وزير ال تق ّل بتاتا ً عن
مسؤوليتي ،والقضايا الخالفية أتم ّنى أن يكون لها معالجة
وح ّل .أنا منذ اليوم األول للشغور الرئاسي كنت صريحاً،
القضايا السياسية الخالفية يجب أال نأتي بها إلى مجلس
الوزراء ،من دون أن ننسى ّ
ملف النزوح السوري ،ولذلك إذا
نجحنا قبل يوم الخميس في معالجة الخالفات كان به ،وإذا
لم نتمكن فعلينا معالجة األمور الحياتية.
السنيورة :أتمنى أن ُتعقد الجلسة ،ونتمكن من معالجة
أمور الناس .لقد رأينا خالل هذا األسبوع منحى جديداً ،عندما
نقوم بافتراءات واتهامات وادّعاءات على طريقة أنّ شخصا ً
يمكن أن ي ّتهم وال يسمح لشخص أن يعود إلى لبنان وي ّتهمه.
نحن نأسف لهذا الكالم لكننا نتعالى عنه وسنستم ّر بالحوار،
وهذا هو األسلوب الوحيد لمعالجة مشاكلنا.
األمر الثاني الذي أريد أن أتحدّث عنه في منتهى األهمية
ويتعلق باجتماع جامعة الدول العربية في القاهرة ،دائما ً
نقول إنّ لبنان مع اإلجماع العربي ،وإنه عندما أق ّر ذلك لم يكن
مزاحا ً بل من منطلق مَن يقدّر صحيحا ً مصلحة لبنان .كم كنتُ
أتمنى أن يُصار إلى دوزنة الموقف العربي ،بحيث إن ال تأتي
أيّ إشارة إلى حزب الله الذي هو مك ّون أساسي في البلد وأن
ال يؤدّي إلى موقف تبريري بالنسبة لما حصل للسعودية.
بري :أنا أفكر أن ننقل طاولة الحوار إلى صيدا ،فهناك
تتحدّث بلغة حوارية.
السنيورة :أليست هذه طاولة حوارية؟
بري :أنا أدافع عن الموقف الذي صدر من الوزير باسيل،
والذي ال يختلف مع ما تطالب به .بصراحة أنا خائف على
الحوار ،في الدول العربية كلّها ال يوجد حوار ،إال في لبنان.
السنيورة :لم أقل شيئا ً غير صحيح.
بري :هذا دليل أنك منفعل ،علينا أن نأخذ بعين االعتبار
الكالم ور ّد الكالم.
السنيورة :أنا قلت إننا متمسكون بالحوار.
بري :ك ّل مرة تخلق لي مشكلة.
السنيورة :لكن إذا حصل تجريح شخصي وبخاصة

ميشال عون ،إال أنّ غيابات الجنرال عون اعتاد عليها المتحاورون ،وال
تستوجب تفسيرا ً سياسياً ،خاصة أنّ عون هو في اللحظة السياسية
الحالية ،بحسب مصادر التيار الوطني الحر ،في حالة انشراح ،وحضور
وزير الخارجية جبران باسيل بدالً عنه ،كما تقول المصادر نفسها ،هو
مؤشر حيوية إضافية كرئيس للتيار من جهة ،وكقادم من القاهرة من جهة
أخرى ،وبغياب للمرة األولى رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية
الذي مثله الوزير السابق يوسف سعاده ،بداعي السفر لالجتماع بالرئيس
سعد الحريري يوم السبت الماضي ،في لقاء لم تؤكده مصادر المردة
لـ«البناء» ،ونفى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض لـ«البناء»
«علمه شخصيا ً باللقاء».
ومع استمرار االستحقاق الرئاسي في الثالجة ،كما قال رئيس المجلس
النيابي ،تقدّم الملف الحكومي على بنود جدول أعمال هيئة الحوار
الوطني ،التي أكدت أمس في اجتماعها الذي استغرق ثالث ساعات،

من رئيس كتلة؟
ب���ري :أن��ت أي��ض �ا ً رئيس كتلة! خلينا ف��ي الموضوع
األساسي.
السنيورة :علينا أن نتصارح.
بري :نتصارح مساء وليس اآلن.
السنيورة :بالنسبة إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب
كان الموقف تبريرياً ،نحن نحتاج إلى صراحة ،لو كنت
أنا مسؤوال ً لن أتطرق إلى حزب الله ،ولن أُغضب زمالءنا
العرب.
باسيل :كالمي ك��ان واض��ح�اً .أول المحادثة ك��ان قطع
العالقات الديبلوماسية ونحن التزمنا الصمت ليوم الخميس،
أنا اتصلت بالرئيس سالم واتفقنا على موقف يُشيع التهدئة.
لقد انطلقت في الموقف في اجتماع القاهرة من شرعة حقوق
اإلنسان ضمن سقف السيادة ،أكدت على معاهدة فيينا التي
تدين التع ّرض لحرمة السفارات ،عدم التدخل في شؤون
الدول العربية ،وأنّ األزمة تفترض الذهاب إلى التهدئة ،وأننا
أتينا إلى القاهرة للتضامن مع السعودية.
في قرار الجامعة هناك إشكالية في موضوع النأي بالنفس
وتصنيف منظمات إرهابية ،وأنا لم أتكلم في الموضوع،
ك ّل ما قمت به أنني بعثت إلى األمين العام لألمم المتحدة
بأننا نمتنع عن التصويت ،أما بالنسبة إلى لبنان فقلت إننا
نعترض على ذكر حزب الله وطالبت بحذف كلمة حزب الله.
بك ّل صراحة ه ّز الوزير السعودي برأسه إيجاباً ،أما الوزير
البحريني فاعترض .لقد طلب رئيس الدورة الوزير البحريني
مني أن أرسل كتابا ً ليض ّمه كملحق احتراما ً للتضامن العربي
وحفاظا ً على مبدأ النأي بالنفس ،لم نخرج عن اإلجماع
العربي ،وحافظنا على الوحدة الوطنية ،وأوضحت الموقف
أم��ام الجامعة العربية .لو قمنا بغير ذل��ك ،ما ال��ذي كان
سيحصل؟ هل كان بإمكاني أن أوافق على القرار؟ ك ّل الذي
قمت به في القاهرة حصل بعد الحديث مع رئيس الحكومة.
أما بالنسبة إلى موضوع الحكومة فيجب أن نتعاون
سويا ً قبل يوم الخميس ،وأتمنى أن نتوافق في المواضيع
كلها ،أكانت صغيرة أم كبيرة ،وأن نعالج اإلشكالية قبل
موعد الجلسة.
وزي��ر االتصاالت بطرس ح��رب :س��ؤال لماذا صدر قرار
وبيان؟
ب��ري :ه��ذا ال��ذي لم أفهمه ،بخاصة أنّ موقف العراق
وموقف لبنان في البيان ،وفي الوقت نفسه لبنان لم يعترض
على القرار؟
رعد :أنا منذ شهر ونصف لم أُد ِل بمواقف ردا ً على أحد ،إلى
أن أتى إعدام الشيخ نمر النمر وتعليق األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله ور ّد الرئيس سعد الحريري عليه ،بعد
ذلك ورد خبر على لسان أحد قياديّي تيار المستقبل يقول إنّ
السيد نصرالله مدان بجرائم كبرى ومكانه الطبيعي قفص
االتهام.
رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل :مَن هو هذا القيادي؟
شفتي.
رعد :أنا اسمه ال أنطقه من بين
ّ
الجميّل :الوزير أشرف ريفي.
رعد :لقد ا ّتهم هذا القيادي في تيار المستقبل حزب الله
بقتل قادة المقاومة الوطنية وبقتل الحريري وضباط الجيش
بدم بارد وارتكاب الجرائم الكبرى ،وبرغم ذلك نحن لم نعط
لنوابنا وأعضاء مجلسنا السياسي اإلذن بأن يردّوا ،وانتظرنا
أن يأتي التصحيح من تيار المستقبل ،لكن ذلك لم يحصل،
ف��إذا كان ه��ؤالء يحدّدون المكان الطبيعي لألمين العام،
فنحن أيضا ً نحدّد المكان الطبيعي لرئيسهم .لقد قلنا ذلك
بدافع إيقاف هذا النمط من التصريحات .دائما ً يخرج هؤالء
علينا باتهامنا باالنقالب على الطائف ،نحن عندما نتحدّث
حول الطائف نتحدّث حول نقد الطائف الذي اعتبره تسوية
األمر الواقع منذ التسعينيات .ولذلك ،إذا كان ثمة مَن يركب
بالصدفة في كتلته ثم يتطاول على األمين العام لحزب الله
وعلى رئيس الكتلة ،على األق ّل اختاروا شخصا ً عليه القيمة.
نحن نتحاور ألننا مختلفون والمطلوب اختيار الخطاب
المناسب الستمرار الحوار ،أما الذين أطلقوا النار علينا ،فهل
نسكت إزاءهم؟ وإذا رددنا تقوم القيامة؟
ب��ري :هذا الشأن ليس موضوع هذه الطاولة ،الحوار
الوطني له ج��دول أع��م��ال .وال��ح��وار المسائي هو المكان
المناسب لمناقشة هذا الموضوع.
السنيورة :أنا ض ّد اإلسفاف في الكالم من أيّ جهة أتى،
سواء من فريقنا أو من الفريق اآلخر.

ضرورة تفعيل عمل مجلس الوزراء والسعي لتذليل العقد من أمام إجراء
التعيينات العسكرية في المجلس العسكري وفي قيادة قوى األمن الداخلي
وعدم تخطي اآللية التوافقية لعمل الحكومة ،وحصر جدول األعمال
بالضرورات لتقريب المواقف وتأمين موافقة الجميع على حضور الجلسة
في اليومين المقبلين.
وحضر االجتماع الطارئ للجامعة العربية وامتناع وزير الخارجية
عن التصويت على البيان الصادر ،ورفضه ربط حزب الله باإلرهاب ،في
مناقشات المتحاورين ،ووجه رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة النقد
لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وإلى الوزير باسيل حول
الموقف الذي اتخذه في اجتماع القاهرة ،ما استوجب ردا ً من الرئيس بري
دافع خالله عن وزير الخارجية وتأييدا ً من رئيس الحكومة تمام سالم،
وشرحا ً مستفيضا ً من باسيل حيال ما جرى ،وتفهما ً من رئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط ،كما قال لدى مغادرته.

بري :قراءة خبر في النشرة أنّ نائبا ً مستقبليا ً يتهم حزب
الله بالتحضير الغتياالت!؟
السنيورة :أنا أريد أن أطلب من الحاج رعد أن يهدّئ من
الخطاب.
رعد :مطلوب منك أيضا ً أن تضبضب القصة.
السنيورة :لماذا ك ّل مرة تأتون على سيرة الـ 70ملياراً،
كلنا مسؤولون.
الجميّل :بالنظام .كنت أتمنى أن ال نناقش هذا الموضوع
ال��ذي سيناقش بعد  3ساعات .أما في الشأن الحكومي
هناك محطات ع��دة ولدينا خ��وف من أن نج ّر البلد إلى
أوضاع خطرة ،بخاصة أنّ هناك قرارات تتخذ من خارج
مجلس الوزراء .على سبيل المثال نحن مم َّثلون بـ 3وزراء
في الحكومة ،وهناك قرارات ا ُّتخذت وال علم لنا بها ،مثل
قرار التبادل مع ما يمثل من فضيحة كبيرة لم تحصل في
تاريخ البشرية أن يت ّم أخذ القرار في دولة بالخارج من
دون العودة إلى مجلس الوزراء .وفي موضوع النفايات ،ال
أحد بإمكانه أن يتخذ قرارا ً منفرداً ،فأيّ قرار خارج مجلس
الوزراء هو غير دستوري وغير ميثاقي .وانطالقا ً من هنا فإنّ
السجاالت التي تحصل مع وزير الخارجية مردّها إلى أننا ال
نعود إلى مجلس الوزراء .لماذا ال يجتمع مجلس الوزراء؟
ألنّ البعض يضع شروطا ً للحضور والرئيس ال يدعو إلى
ح ّل هذه اإلشكالية .إنّ عدم الدعوة خطأ وعدم المشاركة
خطأ أيضاً ،ممنوع مقاطعة مجلس ال��وزراء وممنوع عدم
الدعوة ،وإذا لم نعالج هذا الوضع فسنذهب إلى مزيد من
الشرذمة ،وإذا أخذ الوزير باسيل موقفا ً صحيحا ً هذه المرة،
فهذا ال يعني أنه يأخذ مواقف صحيحة في مواضيع أخرى.
إنّ السياسة الخارجية ال يق ّررها الوزير وحده وال رئيس
الحكومة ،إنما مجلس الوزراء مجتمعاً.
سالم :لم يحصل شيء.
الجميّل :ألنّ هناك مَن وقف ضدّ.
سالم :ال البيان التوضيحي كان موقفا ً ولم يكن نزوال ً عند
رغبة أحد .وأتمنى أن نعود إلى ج ّو التوافق ،كما كنا في
األشهر األولى من عمر الحكومة.
الجميّل :على رئيس الحكومة أن يستم ّر في دعوة مجلس
ال��وزراء إلى االنعقاد للبحث في الملفات والمواضيع كلّها،
والذي ال يحضر يتح ّمل المسؤولية ،والحكومة تجتمع من
دون��ه .إذ ال سبب للمقاطعة ،إذا ت ّم االتفاق على أنّ البند
الخالفي يوضع جانباً.
جنبالط :ك ّل مالحظات الجميّل قيّمة مثل العادة .أما في
موضوع النفايات ،فكلنا ف ّوضنا الرئيس سالم .أما بالنسبة
لطاولة الحوار فال جدول أعمال لها .ولذلك خلينا نس ّمي الذي
حصل بغسل القلوب ،وأنا أعتذر سأنسحب ألسباب صحية.
باسيل :أصبح هناك شق للقلوب.
بري :فرنجية اعتذر ،ألنه خارج لبنان وسيتأخر.
حتمي
حرب :نحن ندور في حلقة مفرغة .تفعيل الحكومة
ّ
ومه ّم ،قضايا الناس مهمة أيضاً ،لكن ما هي حقيقة ترحيل
النفايات إلى سيراليون.
بري :ما يُحكى يبشر بأنّ هناك نية لتفعيل عمل الحكومة،
فالرئيس سالم وضع البنود الخالفية جانباً .وتط ّرق إلى
االنتخابات البلدية وقال :هذه االنتخابات تحتاج إلى مجلس
وزراء ،لرصد األموال وتحديد المهل ،فكيف يمكن أن نواجه
تمديد البلديات ،هناك على األق� ّل  7إلى  8ق��رارات تحتاج
إلى مجلس ال���وزراء .يجب علينا العمل إلق��رار المواضيع
المطروحة حتى لو كانت خالفية .وبالنسبة إلى سيراليون
أعتقد أنّ الكالم غير دقيق.
سالم :إنّ عدم اجتماع الحكومة في األشهر الماضية لم يكن
من أرضية التعطيل ،بل إلنجاز موضوع النفايات.
إنّ الحلف اإلسالمي وتفجير الضاحية والملف اإلنساني
للتبادل ،هي ملفات محصورة ومعروف إطارها .حصلت
مروحة واسعة من االتصاالت في ظ ّل الوضع السياسي
المأزوم ،فرجاء خذونا بحلمكم ،لم يحصل شيء في الحلف
اإلسالمي ،في اليوم الذي انضممنا فيه للحلف الدولي لم
تجتمع الحكومة ولم تحصل أيّ ضجة ،لم يعلم أحد من
ال��وزراء بشيء .في ذلك الحين شرح الوزير ما حصل ولم
يصدر تعليق واح��د من أح��د .وح��ول عملية التبادل فهذا
موضوع دول��ي بامتياز ،وطلب من لبنان وبشكل س ّري
العمل وعلمنا أنّ األمر يحصل في مكتب دي ميستورا في
الشام ،وبالتشاور مع األتراك وبمعرفة األمين العام لألمم
المتحدة ،وطلبنا أيضا ً من األتراك المساعدة ،فهذا موضوع

إنساني بامتياز والصليب األحمر كان له دور أيضاً .لم يكن
لدينا أيّ خيار آخر .أما في ملف النفايات فقال سالم للجميّل:
أنت أول من اطلعت على الموضوع وكنت أكثر من دافع
باتجاه أن تجتمع الحكومة ،لكن مَن كان لديه الوقت إلجراء
المناقصات؟ نحن نريد حالً للمشكلة لم نه ّرب شيئا ً وأنا ال
أه ّرب شيئاً .اليوم أقول إنّ ح ّل الترحيل غير مثالي ،ومَن لديه
أيّ خيار آخر فليقدّمه ،فأنا ما زلت عند رأيي أنّ الخيار المثالي
هو إقامة مطامر ومحارق ،لكن ال ح ّل أمامنا اليوم إال الترحيل،
برغم المشاكل الكثيرة التي نتح ّملها يوما ً بعد يوم ،هناك
انتقادات في اإلعالم والصحف عن فضائح ورشى وصفقات
وسمسرات .إنها مشكلة عالمية توجد فيها ثروات .يا شيخ
سامي :مع أهمية المواضيع علينا أن نكون أكثر دقة .وهنا
أريد أن أعرب عن تقديري لموقف الطاشناق الذي ساعد في
حلحلة األمور ،برغم حالة الغليان الموجودة .هناك تنافس
وتكالب على المنطقة من دون رحمة وكأنّ مشهد «سايكس
بيكو» يتك ّرر.
نترحم.
بري :بدنا
ّ
سالم :أنا مع التوافق ،والرئيس بري إلى جانبي ،لن نترك
البلد ينهار .إنّ األمور الخالفية تناقش في الخارج وتعود إلى
مجلس الوزراء .إنّ الشلل في مجلس الوزراء أكبر وأخطر من
شلل مجلس النواب .إنّ قادة الدول كانوا من سنة «قابضي ّنا
جد» أكثر من اليوم ،لذلك بالكاد علينا العمل.
بري :أنا أتفهّم كالم الشيخ سامي الذي هو من باب الحرص
على تفعيل العمل الحكومي.
الجميّل :كالم رئيس الحكومة غير مقبول.
باسيل :الدستور يقول إنّ السياسة الخارجية محصورة
بوزير الخارجية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ،أما
األمور العادية فهي تتخذ بالتشاور مع رئيس الجمهورية
ورئيس الحكومة ،وفي غياب رئيس الجمهورية ،مع رئيس
الحكومة .إنّ الذي حصل في الحلف اإلسالمي ،حصل من
دون معرفة وزي��ر الخارجية ،واقتصر األم��ر على اتصال
سعودي برئيس الحكومة ،لكن في النهاية القرار يحتاج إلى
آلية سياسية وعسكرية .أما عن اجتماع القاهرة فأكد باسيل
أنّ ثالثة وزراء خليجيّين تفهّموا الموقف اللبناني ،وأنه قال
للرئيس سالم إننا خرجنا بخير مع الخليجيين لكن المشكلة
في لبنان.
وف��ي ش��أن جلسات مجلس ال���وزراء ش �دّد باسيل على
أنّ التوافق ض��روري في غياب رئيس الجمهورية ،ولنكن
واضحين وإيجابيين من اليوم إلى الخميس ،أتمنى أن يقابل
م ّد اليد بالمثل ،إنّ الوضع ليس جيدا ً وتجب معالجته .وفي
النفايات ال يستطيع وزي��ر أن يأخذ ال��ق��رارات استنسابيا ً
والوزير المسؤول عليه أن يعالج الموضوع.
الجميّل :ال شك لدينا بنزاهة رئيس الحكومة ،وهذا خط
أحمر ،لكن في موضوع التبادل ال س ّر على مجلس الوزراء.
سالم :موضوع سيراليون لم أسمع به إال اليوم (أمس)،
وفي الوقت نفسه ال نية عندنا بالتصدير إلى سيراليون.
بري :ما هو عدد الشركات؟
سالم :بدأنا بـ 7شركات ،لكن بقيت شركتان ويبدو أن
إحداهما تتردّد وأننا سنكمل مع شركة واحدة.
ب��ري :أكثر ما يزعجني أنّ هذه الحكومة أصبحت ض ّد
الشعب.
تخصص
وزير السياحة ميشال فرعون :اقترح جلسة
ّ
إلث��ارة موضوع سياسة النأي بالنفس ،ألنّ من شأنها أن
تش ّكل اًّ
حل للشغور الرئاسي.
رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد
حردان :استوقفني كالم يتعلق بموقف لبنان من التحالف
اإلسالمي الذي أضاء عليه وزير الخارجية في مسألة تحمل
بعض الضبابية ،والحظنا تفاوتا ً بين ما قاله وزير الخارجية
حول الرسائل والطلبات التي تصل إلى ال��وزارة من قيادة
التحالف أو المؤسسات العسكرية ،وكأنّ لبنان شريك ،وبين
ما قاله رئيس الحكومة ،نحن أمام الشيء ونقيضه .وهذا األمر
يحتاج إلى وقفة وننتظر جواب األجهزة والحكومة حول هذه
الرسائل ،بخاصة أنّ رئيس الحكومة طمأننا إلى أنّ القرارات
كلّها سوف تتخذ داخل مجلس الوزراء.
سالم :هذا الموضوع بحاجة لبحث في مجلس الوزراء.
حردان :علينا اتخاذ موقف من ذلك.
باسيل :نعم ،هناك مراسالت ،لكن ال أستطيع القول إنّ
لبنان عضو في الحلف ،ألنّ الرسالة ليست دعوة بل تبليغ
من حلف إسالمي.

