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سياسة
المشهد السياسي

مسعى إماراتي ـ لبناني للتهدئة مع السعودية؟
فرضت المظلة الدولية هدنة على
التعامل السعودي مع لبنان .وبعد
العدائية التي أبدتها الرياض تجاه بيروت،
والتي وصلت إلى ذروتها في احتجاز رئيس
الحكومة سعد الحريري وإجباره على
االستقالة قبل أكثر من شهر ،ثم انكسار
«األمر السامي» ،برز مسعى إماراتي ـ لبناني
لتحسين العالقات مع الخليج ،من دون
وجود ضمانات لنجاح هذه المبادرة
ّ
فـجــأة ،ومــن دون ســابــق إن ــذار ،يحل
س ـف ـي ــر اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ح ـم ــد ال ـشــام ـس ــي
ض ـ ـي ـ ـفـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
واملـ ـغـ ـت ــرب ــن جـ ـ ـب ـ ــران بـ ــاس ـ ـيـ ــل ،فــي
حضور مستشار رئيس الجمهورية
ل ـش ــؤون ال ـع ــاق ــات ال ــدول ـي ــة الــوزيــر
الـســابــق الـيــاس بــوصـعــب .واألخـيــر،
ع ــاق ـت ــه ب ــاملـ ـس ــؤول ــن اإلم ــاراتـ ـي ــن
متينة .لــم ُينشر الخبر ال ــذي يعود
إلـ ــى يـ ــوم االثـ ـن ــن ال ـس ــاب ــق ،ق ـبــل أن
ينشر الشامسي صورة للقاء أمس،
على الحساب الرسمي للسفارة على
موقع «تويتر» .قبل اللقاء بيومني،
ك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـب ـ ـع ـ ـثـ ــات ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
اإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة حـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم ت ـح ـت ـفــل
بالعيد الوطني لبالدها .وصدف أن
عــددًا منها تجاهل سفراء وقناصل
ورؤس ــاء بعثات لبنانيني ،فــي أكثر
مــن دول ــة .و«ص ــدف» أيـضــا أن عــددًا
من سفراء اإلمــارات قاطع احتفاالت
السفارات اللبنانية بعيد االستقالل
ف ــي ال ـثــانــي وال ـع ـشــريــن م ــن تـشــريــن
الثاني .التعامل اإلماراتي مع لبنان
ّ
ال ي ـشــذ ع ــن ق ــاع ــدة الـتـصـعـيــد الـتــي
رسمتها السعودية ،ال بل يتجاوزها
في بعض األمور .فعلى سبيل املثال،
لــم يـقــاطــع أي دبـلــومــاســي سـعــودي
ع ـيــد االس ـت ـق ــال ال ـل ـب ـنــانــي .ال ـف ــارق
الــوح ـيــد أن أب ــو ظ ـبــي قـبـلــت تعيني
سـفـيــر لـبـنــانــي جــديــد لــدي ـهــا ،فيما
الــريــاض لــم تقبل (حـتــى يــوم أمــس)
اعتماد السفير اللبناني فواز كبارة،
الــذي عينه مجلس ال ــوزراء ،وبعثت
وزارة الـخــارجـيــة بــرســالــة اعـتـمــاده
إلى الرياض قبل نحو  4أشهر ،علمًا

بأن املهلة املتعارف عليها بني دول
الـعــالــم هــي  3أش ـهــر .وبـعــد انقضاء
ـرسـلــة
ه ــذه املـه ـلــة ،تـعـتـبــر ال ــدول ــة املـ ِ
أن ال ــرد سـلـبــي ،وأن ال ــدول ــة املـ َ
ـرســل
إليها لم توافق على اعتماد السفير.
حـ ـت ــى ال ـ ـي ـ ــوم ،الـ ـسـ ـع ــودي ــة ت ــرف ــض
اعتماد كـبــارة ،املحسوب على تيار
املـسـتـقـبــل .ول ـهــذا ال ـس ـبــب ،رب ـمــا ،لم
ت ـع ـ ّـن وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة الـلـبـنــانـيــة
ّ
موعدًا لتسلم أوراق اعتماد السفير
السعودي الجديد فــي بـيــروت وليد
ال ـي ـع ـق ــوب ،الـ ـ ــذي ال ي ـ ـ ــزال ،ق ــان ــون ــا،
مواطنًا سعوديًا ال سفيرًا ،وحركته

الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة تـ ـ ـك ـ ــاد تـ ـقـ ـتـ ـص ــر ع ـلــى
استقبال النائب خالد ضاهر!
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ب ــاسـ ـي ــل ل ـل ـش ــام ـس ــي لــم
يـكــن ل ـقـ ً
ـاء بــروتــوكــولـيــا .ثـمــة مسعى
ي ـق ــوم ب ــه ال ـس ـف ـيــر اإلم ـ ــارات ـ ــي ،وأب ــو
صعب بتكليف مــن باسيل ،ملحاولة
إيـجــاد سبيل مــا لتحسني العالقات
الـلـبـنــانـيــة ـ ـ الـخـلـيـجـيــة (الـسـعــوديــة
واإلم ــارات ـي ــة ت ـح ــدي ـدًا) .ه ــذا املسعى
الـ ــذي ي ـع ـ ّـول عـلـيــه ال ـب ـعــض ،يتابعه
عن كثب رئيس مجلس النواب نبيه
ب ــري الـ ــذي شـ ـ ّـدد طـ ــوال األس ـبــوعــن
املاضيني على ضرورة إيجاد مخرج

باسيل :القوات
انقلبوا على التفاهم
وهم مدعوون
للمراجعة

ل ـ ــأزم ـ ــة ب ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان والـ ـسـ ـع ــودي ــة،
بـعــد ت ـج ــاوز مـحـنــة اح ـت ـجــاز رئـيــس
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة سـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ف ــي
الــريــاض .وبحسب مقربني مــن بــري،
وسياسيني مــن تـيــار املستقبل ،فإن
م ــا أن ـج ــز ل ـب ـنــان ـيــا وع ــرب ـي ــا ودول ـي ــا
ُ
بعد «محنة الـحــريــري» ،وال ــذي تـ ِّـوج
بعودة الحريري عن فكرة استقالته
م ــن رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــةّ ،
وجـ ــه صفعة
إل ــى الـسـيــاســة الـسـعــوديــة فــي لبنان
واملنطقة .وبالتالي ،ال بد من وسيط
يعيد تركيب مــا انكسر بــن بيروت
والرياض.

نفى باسيل إمكان عقد لقاء قريب بينه وبين جعجع (مروان طحطح)

مقال

المستحيل
النأي ُ
محمد نزال
ه ـ ــل ُيـ ـمـ ـك ــن ل ـ ـحـ ــزب ال ـ ـلـ ــه أن «يـ ـن ــأى
ب ـ ـن ـ ـف ـ ـسـ ــه»؟ ق ـ ـبـ ــل ذلـ ـ ـ ـ ــك ،مـ ـ ــا «الـ ـ ـن ـ ــأي
بالنفس»؟ غايته ،اآلن وهنا ،أن يبتعد
ّ
السعودية ُويفارقها .هكذا
الحزب عن
ّ
العربية (اللغة) وفق ابن منظور.
تقول
لكن املسألة ليست لـغـ ّ
ـويــة ،تمامًا ،مع
ّ
ال ـت ـس ـل ـيــم ب ـف ـصــاحــة ح ــك ــام ال ـعــربـ ّـيــة
الـسـعـ ّ
ـوديــة وبــاغـتـهــم طـبـعــا .عمومًا،
هـ ــذه مـ ـق ــدور ع ـل ـي ـهــا ،ب ــل ه ــي مطلب
قــديــم ل ـل ـحــزب .امل ـســألــة ف ــي ال ـف ـحــوى.
يـعـنــي أن ت ــرى شـعـبــا ،ه ــو أح ــد أفـ َقــر
ً
ـاُ ،ي َ
سح ّق ُويسلخ
شعوب العالم أصـ
فتلتزم الصمت ،أقــلــه ،إن لم
ُوي ـحـ َـرق،
ُ ّ َ
ُ
ُ
ّ
زعج
ت ـبـ
ـارك وتـهــلــل وت ـمــدح .ربـمــا لــم ي ِ
ِ
ّ
السعودية انخراط الحزب في وجهها،
مـيــدانـ ّـيــا كـمــا ت ـقــول ،ب ـقــدر «الـحـمــات
شن ّ
اإلعالمية» التي ُت ّ
ّ
ضدها .العبارة
األخ ـيــرة وردت فــي كثير ِم ــن بيانات
«االس ـت ـغــاثــة» أخ ـي ـرًا .هـيـبــة امل ـمــالــك ال
تحتمل ذل ــك .بـهــذا املـعـنــى ،هــل ُيمكن

لحزب الله أن ينأى بنفسه؟
جـ ـ ـ ـ ـ ــواب هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤال يـ ـسـ ـت ــدع ــي
م ـحــاولــة ف ـهــم لـعـقــل ال ـح ــزب ف ــي هــذه
ال ـق ـض ــاي ــا .خـ ـط ــاب ــات الـ ـس ـ ّـي ــد حـســن
نصرالله ،تحديدًا تلك التي جــاءت إثر
ُ
الـ ـع ــدوان عـلــى ال ـي ـمــن ،ت ـسـ ّـهــل املـهـ ّـمــة.
م ــا ال ــذي يـجـعــل قــائــد م ـقــاومــة ،عــرفــه
ال ـعــالــم بـتـحــريــر بـ ــاده ِم ــن االح ـتــال
اإلســرائـيـلــي ،وباستشهاد نجله على
ذاك ال ــدرب ،يـقــول« :لــو سألتني ،أقــول
ّإن أشرف عمل قمت به ،طوال حياتي،
هو ذاك الخطاب الــذي ألقيته في اليوم
التالي للحرب الـسـعـ ّ
ـوديــة على اليمن.
هــذا أعـظــم شــيء عملته فــي حياتي».
ذهـ ــب ،ف ــي م ـفــاجــأتــه لـكـثـيــريــن ،أبـعــد
ِم ــن ذل ــك« :ك ــان (ال ـخ ـطــاب) أع ـظــم ِمــن
حرب ّتموز .هذا إحساسي .هي كلمة
ح ــق .الـشـعــب اليمني مـظـلــوم وغــريــب
ّ
مظلوميته
وم ـتــروك ،وقــد تـجــاوز فــي
س ـط ـي ـن ــي» .هـ ـ ــذا لـيــس
الـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـ ّ
ّ
مفصلية في تاريخ
عابرًا .هذه محطة
ّ
مركزية
نصرالله وحــزبــهَ .مــن يعرف

ُ
فـلـسـطــن ف ــي وعـ ـي ــه ،ومـ ــا قـ ـ ـ ّـدم على
دربها ،ثم يسمع هذا القول عن اليمن،
ّ
َي ـع ــرف ج ـســامــة امل ــوق ــف .إنـ ــه ينطلق
ّ
اإليمانيةِ ،من ذاك الحديث
ِمن ثقافته
ُ ّ
النبوي (ال ــوارد عند السنة والشيعة)
ّ
وفيهّ :
«إن أعظم الجهاد كلمة حق عند
ُسلطان جائر» .ورد هذا الحديث على
لسان ّ
السيد ،مرارًا ،وإن في مناسبات
ُ
مختلفة .مفردة «السلطان» تلك ،عندما
ترد في التراث اإلسالمي ،فال ُيقصد
ب ـه ــا غ ــال ـب ــا الـ ـع ــدو الـ ـخ ــارج ــي ،حـ ّيــث
ُ«دار ال ـح ــرب» ...بــل الـ ُـسـلـطــان املحلي،
ّ
سلم ،الذي َ
يواجه بداية بـ«كلمة حق»
امل ِ
ً
ف ــي وج ـه ــه ،وص ـ ــوال إل ــى خـلـعــه وفــق
ّ
مشروعية «القيام على الحاكم الظالم».
االقتناعات.
نصرالله ينطلق ِمــن هــذه
ّ
هذا ُيساوي عنده دينه وعقيدته وكل
مـنـظــومـتــه األيــديــولــوجـ ّـيــة .ه ــذه قالها
صراحة« :إن لم آخذ هذا املوقف ،فهذا
يعني ّأن ال عالقة لــي بالقرآن والنبي
ّ
بالكلية،
والعترة» .موقف ُيساوي دينه
وب ــالـ ـت ــال ــي ،عـ ـن ــده تـ ـح ــديـ ـدًاُ ،يـ ـس ــاوي

ينطلق نصر اهلل ِمن
فعل إيمانه بحديث
«أعظم الجهاد كلمة
حق عند سلطان جائر»

وجــوده .أن تطلب ِمــن أحــد هــذه رؤيته
ل ـل ـعــالــم ،أن «يـ ـن ــأى ب ـن ـف ـس ــه» ...فــأنــت
تطلب منه أن ينأى بنفسه عن نفسه.
ّ
ّ
بنيويًا .بالتأكيد ،يتوفر
تطلب ضـ ّـده
ّ
الحزب على «براغماتية» في سلوكه،
وقــد لوحظ ذلــك سابقًا ،مــا كــان يدفع
ّ
ال ـب ـعــض إل ــى االع ـت ـق ــاد ب ــأن ــه :وأخ ـي ـرًا
«دخــل في اللعبة» ،أو :وأخيرًا وقع في
املـصـيــدة .كــان ه ــؤالء ُيـصــدمــون ،عند

أق ــرب مـفـتــرق ،لحظة رؤيـتـهــم الـحــزب
ّ
«الراديكالية».
بعد ذلك في أعلى مراحل
يحصل هذا عندما ال ُي َ
فهم الحزب على
حقيقته .مـثــل أن َيـخـلــط «الـبــاحـثــون»
بــن قـطـعـ ّـيــاتــه الـتــي ال تـســاهــل فيها ـ
ومدارها «تأدية التكليف» بمعزل عن
ال ـن ـتــائــج ،ف ــا ي ـج ـ ّـوز لـنـفـســه «الـتـقـ ّـيــة»
فـيـهــا ـ ـ ـ وب ــن «م ـســاحــة الـ ـف ــراغ» الـتــي
تحتمل عـنــده األخ ــذ والـ ـ ّ
ـرد ،فــي إطــار
ما يوافق «املصلحة العامة» .قد يبدو
هــذا إسقاطًا «طــوبـ ّ
ـاويــا» على الحزب.
لـكــن الـتـجــربــة أمــامـنــا .صــدمــات كثير
ِمــن الباحثني و«ال ـخ ـبــراء» فــي شــؤون
ّ
املتكررة،
الحزب ،وخيبات تحليالتهم
على مدى أكثر ِمن ّثالثة عقود ،جديرة
ُ
هي نفسها بأن تحلل ُويستنتج ِمنها
فهمًا.
ف ــي إحـ ـ ــدى خ ـط ـبــه الـ ـت ــي ت ـل ــت خـطـبـتــه
الشهيرة ،األولــى ،بعد بدء العدوان على
ال ـي ـمــن ،ك ــان نـصــرالـلــه واض ـح ــا ف ــي ّأن
أحــد أسـبــاب موقفه م ـ ّ
ّ
إيمانيًا ،إلى
ـرده،
ال ـحــديــث ال ـن ـبــوي امل ـش ـهــور«َ :م ــن سمع

