سياسة

الثالثاء  25آذار  2014العدد 2255

سيكون الوضع األمني في صدارة
البحث خالل جلسة مجلس
الوزراء في قصر بعبدا بعد غد
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اإلخوان وإيران :هالل إسالمي لوأد
الفتنة أم ضد السعودية؟
سامي كليب

م���واص���ف���ات ال���رئ���ي���س ال��ع��ت��ي��د ،وه�����ي« :أن
ي����ك����ون ق��������ادرًا ع���ل���ى ت���ح���م���ل م���س���ؤول���ي���ات���ه
ال��وط��ن��ي��ة ب��ش��ك��ل ف��ع��ل��ي ،وي��س��ت��م��د دع��م��ه
ب�����داي�����ة م�����ن امل�����ك�����ون ال��������ذي ي���ن���ت���م���ي إل���ي���ه،
فيكون معبرًا عن ال��وج��دان اللبناني لدى
امل���س���ي���ح���ي�ي�ن وامل���س���ل���م�ي�ن وع������ن ال���ث���واب���ت
امليثاقية والوطنية ،ويرتاد رحاب الوطن
ب���رم���ت���ه م����ن أج�����ل م��ص��ل��ح��ة ش���ع���ب ل��ب��ن��ان
ال��واح��د وخ��ي��ر اللبنانيني جميعًا ،ك��رأس
للدولة ورمز لوحدة الوطن».
وك�������ان�������ت ال����ل����ج����ن����ة ت����ش����ك����ل����ت ب����ت����م����ن م���ن
ال��راع��ي ،وه��ي تضم ممثلني ع��ن األح���زاب
املسيحية األربعة وبعض أعضاء اللجنة
االستراتيجية في املركز املاروني للتوثيق
واألبحاث.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه ،رأى رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة تمام
س����ل���ام ،خ���ل���ال ح����ف����ل اس����ت����ق����ب����ال مل���وظ���ف���ي

ال������س������راي واالع��ل��ام�����ي��ي��ن امل����ع����ت����م����دي����ن ،أن
«الوضع في البلد لن يتحول الى االفضل
والى حالة واعدة إال إذا حققنا االنتخابات
الرئاسية».
إل���ى ذل����ك ،أع��ل��ن رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي
السابق حسني الحسيني أنه عند اقتراب
ان���ت���ه���اء والي������ة رئ���ي���س ال���ج���م���ه���وري���ة ي��ت��م
تحديد مهلة الن��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س الجديد،
وه�����ي خ��ل��ال ف���ت���رة ش���ه���ري���ن ع���ل���ى األك���ث���ر
وش��ه��ر ع��ل��ى االق����ل ،وب��ال��ت��ال��ي ت��ب��دأ املهلة
ق��ب��ل ش���ه���ري���ن ،م��وض��ح��ًا أن «ال���ق���ص���د من
تحديد مدة الشهرين أنه خاللهما ال يعود
ال��رئ��ي��س ال��ح��ال��ي ب��ك��ام��ل ص�لاح��ي��ات��ه وال
يمكنه القيام بأعمال كبيرة تترتب عليها
تبعات في املستقبل».
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جبران باسيل من مخاطر ملف النازحني
السوريني األمنية والديموغرافية على
لبنان .وأكد باسيل في مؤتمر صحافي
في الكويت أن «لبنان يشعر بالقلق تجاه
تجمعات النازحني السوريني لدينا من
أن ت��ن��ش ّ��أ بينهم م��ج��م��وع��ات مسلحة»،
فيما ح���ذر أم���ام ال��ج��ال��ي��ة اللبنانية من
«مخطط ُيرسم لها بإحالل الغرباء محل
اللبنانيني الذين يهاجرون».
ف���ي األث����ن����اء ،ن��ف��ت ق���ي���ادة ال��ج��ي��ش نفيًا
ق��اط��ع��ًا االت��ه��ام��ات ال��ت��ي أطلقتها هيئة
العلماء املسلمني أول م��ن أم���س ،ف��ي ما
خ���ص امل���وق���وف�ي�ن ع��م��ر األط������رش وع��م��ر
ج����وان����ي����ة امل�����ع�����روف ب���ع���م���ر ال���ح���م���ص���ي.
وأوض����ح����ت أن «ال���ش���ي���خ األط�������رش ك���ان
ح��ل��ي��ق ال��ذق��ن ح�ين أل��ق��ي ال��ق��ب��ض عليه،
ّ
جوانية فهو ليس رجل دين،
أما املدعو
وت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه ق���وان�ي�ن ال��س��ج��ون ال��ت��ي
تمنع إطالق اللحى للموقوفني من غير
رجال الدين».
على صعيد آخر ،أشار النائب ميشال
امل����ر ،ب��ع��د ل��ق��ائ��ه ال���وزي���ر امل��ش��ن��وق ف��ي
م��ن��زل��ه ف���ي ال���راب���ي���ة ،إل���ى أن «امل��ش��ن��وق
أراد أن يباشر مهام وزارت���ه بلقاء مع
فاعليات منطقة املنت ،ال سيما رؤساء
البلديات ال��ذي��ن ل ّ��ب��وا ال��دع��وة إل��ى هذا
ً
ال���ل���ق���اء» ،وت���وج���ه إل���ى امل��ش��ن��وق ق��ائ�لا:
«إن حضوركم بيننا ال��ي��وم ه��و إثبات
ع���ل���ى أخ�ل�اق���ي���ت���ك���م ال���ع���ال���ي���ة ووف���ائ���ك���م
األكيد».
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حني ّ
غردت أولى سنونوات الربيع
العربي في تونس ومصر ،سارعت
ط�����ه�����ران ال�������ى وص�������ف ال�������ث�������ورات ب��ـ
«الصحوة االس�لام��ي��ة» .ق��ال السيد
ع��ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي ،م��رش��د ال���ث���ورة ،في
خطبة ل��ه ف��ي ش��ب��اط فبراير :2011
«إن الثورات العربية تستلهم روح
ون�����م�����وذج ال�����ث�����ورة اإلس��ل�ام����ي����ة ف��ي
إي�������ران ،وب���ال���ت���ال���ي ،ف��ه��ي اس��ت��م��رار
ل���ه���ا» .م���ا ك���ان «ال���ق���ائ���د» غ��ري��ب��ًا عن
االخ��������وان .ه���و ن��ف��س��ه ك����ان أول من
ترجم كتب سيد قطب الى الفارسية
ونصح بقراءتها.
ّ
ت����وق����ع����ت ط������ه������ران ،ف�����ي ح���ي���ن���ه ،ان
ي���ب���ادل���ه���ا «االخ�������������وان امل���س���ل���م���ون»
حماستها ب��ان��دف��اع م��م��اث��ل .كانت
ال��ن��ت��ي��ج��ة ان أول زي�������ارة ل��ل��رئ��ي��س
امل��ص��ري محمد مرسي ال��ى طهران
ك���ان���ت م��خ ّ��ي��ب��ة .اس��ت��خ��دم ال��رئ��ي��س
االخ��وان��ي ،م��ن على منبر قمة دول
ع������دم االن����ح����ي����از ،خ���ط���اب���ًا ت��ع��ب��وي��ًا
مذهبيًا ناقض الحفاوة االيرانية.
وخ��ت��م ع��ه��ده ب��اع�لان القطيعة بني
مصر وسوريا ،حليفة ايران.
ب���ع���د ث��ل��اث س����ن����وات م����ن ال����ث����ورات
واالن���ت���ف���اض���ات ،ي��ع��ي��ش «االخ������وان
املسلمون» وضعًا ال ُيحسدون عليه:
خذلتهم
أم��ي��رك��ا وال������دول ال��غ��رب��ي��ة
َّ
بعدما غازلتهم .واشنطن تصنعت
اع�لان قطع جزء من املساعدات عن
م��ص��ر ،لكنها ف��ي ال��ك��وال��ي��س كانت
تقول للقيادة املصرية« :ال تقلقوا.
ه������ذا م����ج����رد ك���ل���ام .ل����ن ي��ت��غ��ي��ر أي
شيء».
م���ع���ظ���م دول ال���خ���ل���ي���ج ح���ارب���ت���ه���م.
ال��س��ع��ودي��ة وض��ع��ت��ه��م ع��ل��ى الئحة
االره��اب .حركة حماس ،كما تركيا،
ب��ات��ت��ا م��ث��ارًا ل�لات��ه��ام��ات ف��ي مصر
وسوريا.
ل��و أن السنونوة ال��ت��ي غ ّ���ردت فوق
ت���ون���س وم���ص���ر ال ت������زال ع��ل��ى قيد
ال����ح����ي����اة ،ل���رب���م���ا ف���وج���ئ���ت ب��س��رع��ة
ّ
تحول املشهد .ثورات أكلت أبناءها.
أخ��������رى ج���ن���ح���ت ص������وب ال��ت��ق��س��ي��م
واالق����ال����ي����م .ث���ال���ث���ة ان���ق���س���م���ت ع��ل��ى
ن��ف��س��ه��ا .راب��ع��ة غ��رق��ت ف��ي م��وج��ات
االرهاب والتكفير ،وخامسة نسيت
باالصل ملاذا نشبت.
اآلن ،ثمة مشهد آخر يرتسم .تبدو
املصلحة كبيرة ب�ين اي���ران وتركيا
للتقارب .قال السيد خامنئي خالل
اس��ت��ق��ب��ال��ه رئ��ي��س ال������وزراء ال��ت��رك��ي
رج���ب ط��ي��ب اردوغ������ان« :إن األخ ّ����وة
وامل���ح���ب���ة وال���ص���داق���ة ال��ح��ال��ي��ة بني
ايران وتركيا ال مثيل لها في خالل
القرون األخيرة»ّ .رد اردوغ��ان« :أنا
هنا ألزور بلدي الثاني».
لم تتدهور عالقات طهران وأنقرة
طيلة االزمة السورية .صار عتب ال
قطيعة .تظهير ج��ودة العالقة اآلن
له ،اذًا ،أبعاد استراتيجية كبيرة.
ب���ع���د ذل������ك ،ك�����ان وزي������ر ال��خ��ارج��ي��ة
القطري في ايران .ثم زارها وفد من
حركة حماس .وبني زي��ارة واخرى،
كانت طهران تحافظ على تحفظها
ع���ل���ى إط�����اح�����ة م����رس����ي ف�����ي م���ص���ر،
وتبقي خيوطًا مع االخوان.
ف���ي االس��ت��رات��ي��ج��ي��ا ال��ب��ع��ي��دة امل���دى
تستمر الفكرة االيرانية على حالها.
م���ف���اد ال���ف���ك���رة ب���ان���ه ال ب ّ�����د ل��ل��ع��ال��م
االس�لام��ي م��ن ال��ل��ق��اء .ت��ري��د طهران
تعزيز ال��رواب��ط الشيعية ـ ـ السنية
إلنشاء حلف عاملي ج��دي .ت��درك أن
جزءًا كبيرًا من اسباب الفنت املذهبية
ف��ي املنطقة ان��م��ا يستهدف دوره��ا
ودور حلفائها .ف��ي االستراتيجيا
القصيرة املدى ،ترى ان مصلحتها
ال���ق���ص���وى ت��ك��م��ن ف���ي ال���ت���ق���ارب مع
ال�����ت�����ي�����ارات ال���س���ن���ي���ة امل���ع���ت���دل���ة ف��ي
املنطقة ،وبينها «االخ����وان» ،لوقف

الحرب في س��وري��ا ،وسحب بساط
الفتنة امل��ذه��ب��ي��ة ،وت��ع��زي��ز موقفها
ف���ي م���ف���اوض���ات « »1+5وم��واج��ه��ة
السعودية.
ال يفهم كثيرون ،حتى اليوم ،سببًا
وجيهًا إلدراج السعودية «االخوان
امل����س����ل����م��ي�ن» ع����ل����ى الئ����ح����ة واح�������دة
م��ع امل��ن��ظ��م��ات االره��اب��ي��ة .اي����ران قد
ت��ص��ب��ح أك���ث���ر امل��س��ت��ف��ي��دي��ن .ب��ات��ت
ّ
طهران مقصدًا لكل املتضررين من
الهجمة السعودية ،م��ن تركيا الى
قطر الى أطراف يمنية فاعلة.
ق���ب���ل أي��������ام ،ق�����ال اس���م���اع���ي���ل ه��ن��ي��ة،
القيادي في حماس ورئيس حكومة
غزة ،كالمًا عاليًا ضد اسرائيل .دعا
الى القتال واالستشهاد .قبله بأيام،
ك��ان��ت ص��واري��خ الجهاد االس�لام��ي
ت��ن��ه��م��ر ع��ل��ى م��ن��اط��ق اس��رائ��ي��ل��ي��ة.
ق���ب���ل ال���ت���ه���دي���د وال�����ص�����واري�����خ ك���ان
زائ���ران مهمان في ط��ه��ران :مسؤول
العالقات الدولية في حماس اسامة
ح�����م�����دان ،ال�������ذي ق�����ال ان ال���ع�ل�اق���ات
م����ع اي���������ران ف����ي م���س���ت���واه���ا ال��ج��ي��د
وال��ط��ب��ي��ع��ي ،واالم��ي�ن ال��ع��ام لحركة
ال���ج���ه���اد رم���ض���ان ع��ب��د ال���ل���ه ش��ل��ح.
سارعت مصر الى التهدئة.
بني التهديد والصواريخ كان وزير
الخارجية املصري نبيل فهمي في
بيروت يتحدث عن اهمية التقارب
م���ع اي������ران .رب���م���ا امل���ج���اه���رة ب��االم��ر
ليست مناسبة اآلن بسبب العالقة
م��ع السعودية والضغوط الدولية
قبل االنتخابات ،لكن انفتاح مصر
على اي���ران وروس��ي��ا يبدو أكثر من
ضرورة في الوقت الراهن.
ماذا تغير؟
م�����ا ت���غ ّ���ي���ر ف�����ي ال����س����ن����وات ال���ث�ل�اث
امل���اض���ي���ة ان اي��������ران ك����ان����ت ت��ب��ح��ث
حثيثًا عن كيفية ربط عالقات جدية
وقوية مع تيار االخ��وان .اآلن تبدو
الجماعة أكثر حاجة إل��ى التقارب.
ب�������االم�������س ،ك�������ان ال�����ت�����ق�����ارب م���ث���ي���رًا
لغضب غ��رب��ي .اآلن ط��ه��ران نفسها
تتفاهم م��ع ال��غ��رب .اس��رائ��ي��ل قلقة.
اس��رائ��ي��ل ت��راق��ب .ت��ح��اول أن تحرق
االوراقّ .
تعمدت تسريب معلومات
ع��ن اس��ت��ع��داد خ��ال��د مشعل ،رئيس
املكتب السياسي في حماس ،لزيارة
اي������ران ب��وس��اط��ة ق��ط��ري��ة .اض��ط��رت
الحركة إلى النفي.
ال ش��ك ف��ي ان ق���رار السعودية ضد
االخ���������وان اح�������دث ب��ل��ب��ل��ة ح���ت���ى ف��ي
املحيط الخليجي .إخ ّ���وان الكويت
ج����زء م���ن ت��رك��ي��ب��ة م��ع��ق��دة ال يمكن
م��ح��ارب��ت��ه��م .إخ�����وان ال��ب��ح��ري��ن لهم
ح���س���اس���ي���ة خ����اص����ة ف����ي ب���ل���د ي����راد
ت���ص���وي���ر امل���ش���ك���ل���ة ف���ي���ه ع���ل���ى ان��ه��ا
ب��ي��ن ال���ش���ي���ع���ة وال����س����ل����ط����ة .اض���ط���ر
وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة ال��ب��ح��ري��ن��ي ال��ى
نفي م��ا نسب ال��ي��ه م��ن ان االخ���وان
ف�������ي ال�����ب�����ح�����ري�����ن ل�����ي�����س�����وا ج���م���اع���ة
اره��اب��ي��ة .ع���اد وق���ال ان ب�ل�اده تقف
م��ع ال��س��ع��ودي��ة واالم������ارات ،وان من
يعاديهما ي��ع��ادي البحرين .بلبلة
اخ�������رى ّ
دب�������ت ف����ي ص����ف����وف إخ������وان
س������وري������ا وف����ل����س����ط��ي�ن .ف������ي ال���ي���م���ن
انفسهم اضعف من
وج��د االخ���وان
ُ
م��واج��ه��ة ال��ح��وث��ي�ين .أغ��ل��ق��ت اب���واب
السعودية ف��ي وج��ه قادتهم م��ن آل
االحمر.
ق���د ت��ج��د اي�����ران ف���ي ك���ل ذل���ك فرصة
لتجديد فكرتها القائلة بأنه ال بد
من صحوة اسالمية فعلية .صحوة
ت���س���ت���ن���د خ����ص����وص����ًا إل�������ى ت����ق����ارب
ال��ك��ت��ل��ت�ين ال��ش��ي��ع��ي��ة وال��س��ن��ي��ة في
ايران .أما العرب ،فهم يتقاتلون على
اراضي بعضهم بعضا ،وحائرون،
ه��������ل ي�����س�����ل�����م�����ون م�����ق�����ع�����د س�����وري�����ا
ل��ل��م��ع��ارض��ة ،ال��ت��ي م���ا ع����ادت تمثل
ال��ك��ث��ي��ر ع��ل��ى االرض ،ام ينتظرون
أيامًا افضل؟ ماتت السنونوة قبل
ان يزهر الربيع.
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