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قضية اليوم

نصراهلل ُيعلن االنتصار على «داعش»:
أي نقاش
ننتظر الحريري ...ومنفتحون على ّ
ح ـكــومــة ج ــدي ــدة ،فــإنــه س ـي ـكــون مع
بقاء الحريري رئيسًا لها.
خــام ـســا :إن ال ـح ــزب ي ــرف ــض ب ـصــورة
مـطـلـقــة أي حـكــومــة ت ـك ـنــوقــراط ،وهــو
أبـلــغ إل ــى الــرئـيــس ع ــون ،وإل ــى جميع
ال ـقــوى فــي لـبـنــان ،بــأنــه لــن يقبل بــأي
حكومة غير سياسية.
سـ ــادسـ ــا :إن الـ ـح ــزب ُيـ ـص ـ ّـر ع ـل ــى أن
يتمثل في أي حكومة من خالل أعضاء
حــزب ـيــن ك ـمــا ه ــو ال ـح ــال الـ ـي ــوم ،ولــن
يقبل بــأي تمثيل مــوارب أو من خالل
أصــدقــاء ،وأنــه ال يريد خــوض معركة
ع ـلــى ال ـح ـق ــائ ــب ،ل ـك ـنــه ل ــن ي ـق ـبــل بــأي
محاولة تهميش.

حريري جديد؟
وبــانـتـظــار عــودتــه إل ــى ب ـيــروت ،يشير
امل ـت ــاب ـع ــون إلـ ــى أن ال ـح ــري ــري يـعـطــي
إشـ ـ ـ ـ ـ ــارات م ـ ـت ـ ـضـ ــاربـ ــة .ل ـك ـن ــه ي ــواج ــه
ص ـع ــوب ــة ك ـب ـي ــرة ألن ي ــواج ــه ال ـخ ـطــة
السعودية في لبنان .واألمــر ال يتعلق
حصرًا بالضغوط السعودية املباشرة
عـ ـلـ ـي ــه ،بـ ــل أي ـ ـضـ ــا ،ب ـ ـكـ ــون الـ ـع ــواص ــم
الغربية ال تريد منه االنتقال إلى ضفة
أخرى .لكن معاناة الحريري ،كما يقول
املتابعون ،في أن خياراته باتت ضيقة:
 إذا قـ ـ ــرر الـ ـح ــري ــري ت ـب ـن ــي خ ـطــاباالستقالة وليس مــا قاله فــي املقابلة
التلفزيونية ،فهذا يعني أنــه سيكون
فــي مــواجـهــة ال ـقــوى وامل ــواق ــع املحلية
ال ـتــي وق ـ ّفــت إل ــى جــان ـبــه ف ــي محنته،
وال ـتــي وفـ ــرت لــه التغطية األســاسـيــة
لـقــرار إخــراجــه «بــالـقــوة» مــن الــريــاض.
وه ــذا سينعكس سلبًا عـلــى عالقاته
مع الشركاء في الحكم ،كذلك سيكون
م ــن الـصـعــب تـســويـقــه أم ــام جـمـهــوره
الذي بات يعرف حقيقة ما ّ
تعرض له
في السعودية.
 إذا قـ ــرر ال ـح ــري ــري ت ـلـبـيــة امل ـطــالــبالسعودية ،فهذا يعني أنــه سيضطر
إل ــى إجـ ــراء تـغـيـيــرات ف ــي فــري ـقــه ،بما
يـجـعـلــه يـبـعــد امل ـق ــرب ــن ال ــذي ــن قـ ــادوا
معركة إعادته إلى بيروت ،وإلى تقديم
ال ـع ـنــاصــر والـ ـقـ ـي ــادات ال ـت ــي وص ـفــت
ب ــ«جــواس ـيــس الـ ــديـ ــوان» وع ـم ـلــت مع
وزي ــر ال ـحــرب الـسـعــوديــة عـلــى لبنان
ث ـ ــام ـ ــر ال ـ ـس ـ ـب ـ ـهـ ــان ،وب ـ ـق ـ ـيـ ــة خـ ـص ــوم
الحريري لبنانيًا وسعوديًا.
ـ إذا قرر الحريري مخالفة التوجهات
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ف ـس ـي ـج ــد نـ ـفـ ـس ــه أم ـ ــام
ت ـحــديــات غ ـيــر مـسـبــوقــة ل ــن تنحصر
فــي خـصــومــة كـبـيــرة مــع ال ــري ــاض ،بل
ستمتد إلى تعريض عالقاته العربية
والــدولـيــة النتكاسة كبيرة .وسيعود
ال ـح ــري ــري ل ـي ـكــون زع ـي ـمــا مـحـلـيــا بال
غطاء إقليمي وبال دور إقليمي أيضًا،
ع ــدا عــن كــونــه ي ـعــرف أن الـسـعــوديــن
سـ ـيـ ـلـ ـج ــأون إل ـ ــى أب ـ ـشـ ــع الـ ـ ـط ـ ــرق فــي
مــواجـهـتــه ،وه ــو يعلم عـلــم الـيـقــن أن
مشروع تولية شقيقه بهاء املسؤولية
لــم يسقط مــن ال ـتــداول بعد ،وأن بهاء
طـلــب أخ ـي ـرًا مــن مـســاعــديــن وأصــدقــاء
وم ـس ـت ـشــاريــن ف ــي ال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة
دراسـ ــة مـتـطـلـبــات وجـ ــدوى ومـخــاطــر
ق ــدوم ــه إل ــى ل ـب ـنــان وم ـب ــاش ــرة الـعـمــل
السياسي.
م ـ ـ ــا س ـ ـبـ ــق يـ ـعـ ـن ــي أن الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن
س ـ ـيـ ــواج ـ ـهـ ــون نـ ـسـ ـخ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة مــن
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــري ،ومـ ـصـ ـلـ ـحـ ـت ــه ه ـ ـ ــي ف ــي
التوصل إلى تسوية توفر له أرضية
ت ـب ـق ـيــه ف ــي ال ـح ـك ــم ،وتـ ـس ــاع ــده عـلــى
خ ــوض ان ـت ـخــابــات نـيــابـيــة نــاجـحــة،
س ــواء مـبـكــرة كـمــا يــؤي ــده الــرئـيـســان
مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون ونـ ـبـ ـي ــه ب ـ ـ ــري ،أو فــي
مــوعــدهــا امل ـقــرر ،خصوصا أن فريقه
امل ـح ـل ــي ن ـق ــل ل ــه ح ـج ــم ال ـت ـع ــاظ ــم فــي
شعبيته خالل املحنة .وهذا يزيد من
حــراجــة الـحــريــري إزاء ج ــدول أعـمــال
الـنـقــاش املـتــوقــع بينه وبــن الرئيس
عــون وبقية األفــرقــاء اللبنانيني ،وال
سيما حزب الله.

السيد
خ ـطــاب األم ــن ال ـعــام ل ـحــزب ال ـلــه
ّ
حـســن ن ـصــرال ـلــه ،أمـ ــس ،يــاقــي ف ــي شــق
كبير منه الجهود الرامية إلــى «طمأنة»
ٍ
رئيس الحكومة سعد الحريري ،وتشكيل
ّ
سد داخلي بوجه التدخالت والتهديدات

ـاب لـ ــ«الـ ـن ــأي
الـ ـسـ ـع ــودي ــة .أكـ ـث ــر مـ ــن بـ ـ ـ ـ ٍ
وال ّ
سيما في
بالنفس» فتحه نصرالله،
إع ــان قــرب مــوعــد خ ــروج ك ــوادر الحزب
من العراق بعد االنتصار على «داعــش»،
وفي تأكيده أن الحزب لم يرسل أي سالح
إلــى أي دولــة عربية ،باستثناء فلسطني
ّ
املـحـتـلــة .إال أن ذل ــك ،لــم يــؤثــر فــي لهجة
ّ
حــزب الله ضــد اململكة الوهابية «راعية
داعش».
ِّ
ظ ـه ــر ن ـص ــرال ـل ــه أم ـ ــس ك ـم ــن ُ«ي ـس ــل ــف»
ال ـحــريــري مــوقـفــا ف ــي م ــا خ ـ ّـص «ال ـنــأي
ُ
ب ــال ـن ـف ــس»ّ .وقـ ــد ت ــرج ــم ذل ـ ــك ،ح ــن قــال
ن ـصــرال ـلــه إنـ ــه ب ـعــد ت ـحــريــر راوة ،آخــر
م ــدي ـن ــة وآخ ـ ـ ــر قـ ـض ــاء فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق مــن
ُ
«داع ــش» ،وبانتظار أن تعلن الحكومة
الـ ـع ــراقـ ـي ــة الـ ـنـ ـص ــر الـ ـنـ ـه ــائ ــي« ،وعـ ـل ــى
ضـ ـ ـ ــوء ال ـ ـت ـ ـطـ ــور املـ ـ ـي ـ ــدان ـ ــي ال ـ ـعـ ــراقـ ــي،
سنقوم ُبمراجعة للموقف .إذا وجدنا
ّ
أن األم ــر أن ـج ــز ،ول ــم يـعــد ه ـنــاك حــاجــة
ل ـل ـقــادة وامل ــدرب ــن وال ـخ ـب ــراء م ــن حــزب
ال ـلــه ،س ـي ـعــودون لــاتـحــاق ب ــأي ساحة
أخ ــرى» .وأض ــاف« :بالنسبة إلــى حزب
ال ـل ــه ،ف ــإن املـهـمــة أن ـ ِـج ــزت ف ــي ال ـع ــراق».
ّ
وك ــان نـصــرالـلــه واضـحــا ب ــأن كــامــه «ال
عالقة له ببيان وزراء الخارجية العرب.
داعش لحقت بها الهزيمة املطلوبة وال
حاجة لوجود هذا العدد من املجاهدين
والكوادر».
ّ
النقطة الثانية التي شكلت بابًا للحوار
ّ
مــع ال ـحــريــري ،هــي املــلــف الـيـمـنــي .فقد
ّ
رد نـ ـص ــرالـ ـل ــه عـ ـل ــى ات ـ ـهـ ــامـ ــات وزراء
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـ ـع ـ ــرب ،ب ــال ـن ـف ــي «ب ـش ـكــل
قــاطـ ٍـع أي عــاقــة ،ل ـحــزب ال ـلــه اللبناني
ب ــال ـص ــاروخ الـبــالـيـسـتــي ،وال ـص ــواري ــخ
ُ
ال ـســاب ـقــة ،والـ ـص ــواري ــخ ال ـت ــي ســتـطـلــق
الح ـقــا» .وتحميل حــزب الـلــه مسؤولية
دعــم اإلره ــاب فــي الــدول العربية« ،كــام
ت ــاف ــه وضـ ـعـ ـي ــف ّ،وال ي ـس ُـت ـنــد إل ـ ــى أي
دلـ ـي ــل» ،م ــؤكـ ـدًا أن ـ ــه «لـ ــم ن ــرس ــل ال إلــى
اليمن أو البحرين أو الكويت أو العراق،
ال ص ـ ــواري ـ ــخ ب ــال ـي ـس ـت ـي ــة وال أس ـل ـحــة

)هيثم الموسوي(

متطورة ،وال حتى ُمسدسًا .هناك بلدان
أرسلنا أسلحة إليها :فلسطني املحتلة
ال ـت ــي ل ـنــا ش ــرف ن ـقــل ص ــواري ــخ إلـيـهــا،
ك ـصــواريــخ الـكــورنـيــت إل ــى ق ـطــاع غــزة،
ُ
ـدان بتقصيره .وفي
ومــن يديننا هــو م ـ ُ
سوريا ،السالح الذي نقاتل به».
ُمن املفترض أن ُيخفف نصرالله اإلحراج
من قبل السعودية،
على الحريري ّ
امللقى ّ
خاصة أنــه كـ ّـرر قوله بأنه «ننتظر عودة
رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ال ـ ـ ــذي ال ي ـ ـ ــزال غـيــر
مستقيل بالنسبة إلينا .ونحن منفتحون
ّ
على كل حوار ونقاش».
ّ
وع ــل ــق ن ـصــرال ـلــه ع ـلــى اج ـت ـم ــاع وزراء
ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ـع ــرب ال ــذي ــن «اج ـت ـم ـعــوا
ليدينوا إطالق صاروخ على السعودية.
ولكن أسأل :أليس اليمن وشعبه عربيًا؟
أل ــم يخطر فــي ب ــال أح ــد  ،بـمـعــزل ّ
عمن
ّ
ي ـت ـح ـمــل املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ،أن هـ ـن ــاك حــربــا
ش ـ ـعـ ــواء عـ ـل ــى دول ـ ـ ــة ع ــربـ ـي ــة .الـ ـس ــاح
وال ـ ـقـ ــذائـ ــف وال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ال ـس ـع ــودي ــة
تقصف الـيـمــن يــومـيــا .وه ـنــاك عـشــرات
آالف الـشـهــداء ،ومـئــات اآلالف مصابني
ب ــال ـك ــول ـي ــرا ،وخ ـ ــال أس ــاب ـي ــع سـيـكــون

املاليني عرضة للموت ،مع انتهاء املؤن.
هؤالء ليسوا عربًا؟ أنتم لستم بشرًا؟».
وف ــي نـظــره« ،ك ــان الفـتــا توقيت اجتماع
القاهرة في الوقت نفسه الذي نطرد فيه
البوكمال ،فيأتي هؤالء لوصف
داعش من ّ
حــزب الله بــأنــه منظمة إرهــابـيــة ،وإيــران
بأنها راعية اإلرهاب .ماذا فعلتم أنتم في
ّ
الحرب ّ
ضد داعش؟ في الحقيقة ،إن مسار
االتهام لحزب الله وألنصار الله وإليران
ّ
هــو أمـيــركــي .كــل الــذيــن أفـشـلــوا املـشــروع

مهمة حزب اهلل
ُأ ِنجزت في العراق...
وال نرسل أي سالح
إلى اليمن

عون ألبو الغيط:
اللبنانيون حرروا أرضهم بفضل المقاومة
يصل رئيس مجلس الــوزراء سعد الحريري اليوم إلى مصر للقاء
الرئيس عبد الفتاح السيسيُ ،ويرافقه في زيارته فريقه االستشاري
األساسي ،كالوزير غطاس خوري ومدير مكتبه نادر الحريري ،على
الرغم ّ
مما ُيحكى عن «غضب سعودي» على الرجلني .ستقتصر
زيارة الحريري ملصر على خلو ٍة بينه وبني السيسي ،يعود بعدها
إلى بيروت ،للمشاركة في احتفاالت عيد االستقالل .ثم التوجه الى
ً
ُ ّ
تيار املستقبل احتفاال له طابع شعبيُ ،ويفترض أن
ُمنزله حيث يعد ً
ُ
ّ
يلقي الحريري كلمة يكرر فيها املواقف السياسية التي أطلقها في
مقابلته التلفزيونية من الرياضّ .
وتــؤكــد امل ـصــادر ّأن الـحــريــري سـيــوقــع فــور عــودتــه املــراسـيــم التي
سبق أن أصدر مجلس الــوزراء قراراتها وتعرقل إصدارها بسبب
غياب الحريري .وأبرز هذه القرارات :مرسوم املجلس االقتصادي ـ
االجتماعي ،تعيني عضوين في الهيئة العليا للتأديب ،وما بقي من
الدبلوماسية والتعيينات اإلداريــة في وزارة الخارجية
التشكيالت
ً
واملـغـتــربــن ،إضــافــة إلــى مــرســوم تعيينات الفئة الثانية فــي وزارة
الخارجية.
من ناحي ٍة أخرى ،وصل األمني العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو
الغيط أمس إلى لبنان حيث التقى عون و ّبـ ّـري .وبحسب معلومات
«األخبار»ّ ،
فإن أبو الغيط قال لعون ّإن «كل العرب دعموا حزب الله
حني كان مقاومة ،ولكن من غير املقبول أن يتدخل في شؤون الدول
العربية ويـكــون لــه وج ــود عسكري فــي ســوريــا والـيـمــن وال ـعــراق».
وحمل أبو الغيط رسالتني متناقضتني لرئيس الجمهورية ،األولى
تطمينية ّ
بأن اجتماع القاهرة كان موجهًا ضد إيران وأنه كان هناك

حرص من مختلف األطراف على عدم اإلضرار بلبنان وتفهم عميق
ّ
للوضع اللبناني وتوازناته الدقيقة .لكنه ،في املقابل ،أكد أن األطراف
ً
ّ
ّ
مصرة على املضي قدمًا في هــذا امللف وصــوال إلــى األمم
العربية
املتحدة لـ«مواجهة إيران وجماعاتها» .وفي املقابل ،سمع أبو الغيط
ّ
من رئيس الجمهورية عتبًا شديدًا .إذ ذكر عون بكل النيات واألفعال
العدوانية اإلسرائيلية ضـ ّـد لبنان من دون أن يجد مساندة فعلية
من العرب .ولفته إلى أن اللبنانيني حـ ّـرروا أرضهم وحدهم بفضل
املقاومة.
أما رئيس مجلس النواب ،فذكر أبو الغيط «بالقرارات الصادرة عن
الجامعة العربية ،التي تؤكد حق املقاومة بالتحرير وتدعم  لبنان
بمقاومة الكيان اإلسرائيلي .وبمقدمة القرار «العتيد» الــذي يؤكد
أهمية أن تكون العالقات بني الدول العربية وإيــران قائمة على مبدأ
حسن الـجــوار ...البيان (وزراء الخارجية العرب) بعنوان الحكومة
أقل يسيء في ظرف التموج
اللبنانية غير موفق على اإلطالق إن لم ّ
الـحـكــومــي ال ـحــاصــل» .وك ــان ب ـ ّـري قــد عــلــق عـلــى ق ــرار «الـجــامـعــة»
ّ
تصنيف حــزب الله منظمة إرهابية بالقول« :ع ــذرًا ،إننا في لبنان
قاتلنا إسرائيل».
على صعيد آخر ،وصل السفير السعودي الجديد وليد اليعقوب إلى
بيروت ،حيث استقبله في املطار غالبية السفراء العرب .في املقابل،
ال تــزال السعودية تمتنع عن قبول أوراق اعتماد السفير اللبناني
الجديد لديها فوزي ّ
كبارة ،وقد انقضت ُمهلة الثالثة أشهرُ ،العرفية،
حتى توافق الدولة املعنية على قبول السفير الجديد لديها.
(األخبار)

األميركي في املنطقة ُ
سيعاقبون.
وأكـ ـ ـ ــد أن امل ـ ـقـ ــاومـ ــة «عـ ــامـ ــل أس ــاس ــي
ل ــأم ــن واالس ـ ـت ـ ـق ـ ــرار .إذا ح ــري ـص ــون
ّ
عليهُ ،يمكنكم أن تساعدوا بأن تحلوا
ع ــن ل ـب ـن ــان .ال ت ـتــدخ ـلــوا ف ــي ش ــؤون ــه،
ّ
كالتدخل الفظ والسافر قبل أسبوعني،
وال ت ــرس ـل ــوا الـ ـق ــاع ــدة وغ ـي ــره ــا مـمــن
رب ـي ـت ـم ــوه ــم فـ ــي م ـ ـ ـ ــدارس ال ــوه ــاب ـي ــة،
ُ
وال تـ ـح ـ ّـرض ــوا إس ــرائـ ـي ــل ع ـل ــى ض ــرب
لبنان .هـنــاك فــي لبنان دول ــة ،ورئيس
جمهورية ،ورئيس مجلس نــواب ،وإن
شاء الله ستبقى هناك حكومة ،وإرادة
شعبية بعدم الـعــودة إلــى أي شكل من
أشكال التقاتل الداخلي» .ووجه الشكر
إلى «الدولة اللبنانية ،والجهد الخاص
الـ ــذي ق ــام ب ــه ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاسـيــل،
ّ
ومــوقــف اإلخـ ــوة فــي ال ـع ــراق ،وك ــل من
ُيدافع عن املدافعني عن كرامة العرب».
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـ ـنـ ــاول ن ـص ــرال ـّل ــه
معركة البوكمال فــي ســوريــا ،فـقــال إننا
ّ
«أم ــام إنـجــاز عسكري كبير ج ـدًا فــي كل
ّ
املعايير .أهمية املــوضــوع ،أن البوكمال
ُ
ه ــي آخ ــر مــديـنــة تـسـيـطــر عـلـيـهــا داع ــش
فــي ســوريــا وال ـع ــراق .ومنطقة حــدوديــة،
ومعبر الوصل بني سوريا والعراق» .بعد
البوكمال ،بــات باإلمكان إعــان «انتهاء
دولـ ــة ال ـخ ــراف ــة امل ــزع ــوم ــة ،كـبـنـيــة .ولـكــن
كـفـكــر وج ـمــاعــات وهــاب ـيــة ل ــداع ــش ،فهم
معلومات
م ــوج ــودون» .وق ـ ّـدم نصرالله
ٍ
ً
عن تأمني القوات األميركية «غطاء جويًا
لــداعــش فــي منطقة شــرقــي نـهــر ال ـفــرات،
وتسهيالت لهروب العناصر».
وبعد الشائعات األميركية واإلسرائيلية
عن اتفاق على انسحاب إيران وحلفائها
من ســوريــا ،كــان الفتًا كــام نصرالله عن
ّ
كـ ــل الـ ـق ــوات ال ـت ــي ســاه ـمــت ف ــي تـحــريــر
الـبــوكـمــال ال ـســوريــة مــن سـيـطــرة تنظيم
«داعش» ،وخص بالذكر «الجيش العربي
السوري والتشكيالت الشعبية السورية،
وفصائل املقاومة العراقية ،واإلخــوة في
لواء فاطميون وزينبيون ،وحرس الثورة
اإلي ــران ــي» ،إضــافــة إل ــى ال ـق ــوات الـجــويــة
ال ــروسـ ـي ــة .أضـ ـ ــاف ن ـص ــرال ـل ــه« :أت ــوج ــه
بالشكر الجزيل إلى قائد قوة القدس في
حرس الثورة اإلسالمية اإليرانية اللواء
قاسم سليماني» ،الذي كان موجودًا «في
الكثير من املعارك» .وفي آخر هذه املعارك
ف ــي ال ـب ــوك ـم ــال ،ح ـضــر س ـل ـي ـمــانــي« ،فــي
الـخـطــوط األمــام ـيــة ،وك ــان يـ ّ
ـوجــه الـقــادة
ّ
ويتابع ّكل التفاصيل»ّ .
وأكد نصرالله أن
«مــن واجبنا نحن شعوب هــذه املنطقة،
أن نتوجه بالشكر إلى اإلخــوة في إيران،
وإل ـ ــى ال ـ ـحـ ــاج ق ــاس ــم س ـل ـي ـم ــان ــي ،الـ ــذي
ُ
سيسجل التاريخ اسمه .هذا أقل الواجب،
ّ
ألن الجمهورية اإلسالمية هي التي وقفت
إلــى جانب الـعــراق وســوريــا ولـبـنــان ،في
مواجهة داعش».
(األخبار)

