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«الغزل الحريري» إليران:
رسالة سعودية إلى طهران؟
ميسم رزق

أراد سالم
من حصر
عمل مجلس
الوزراء بثالث
ساعات
«ترويض»
بعض الوزراء
(هيثم
الموسوي)

اه ـم ـيــة ـ ـ ـ ـ اذ تـكـتـفــي بـتــواقـيــع رئـيــس
الجمهورية ورئـيــس مجلس ال ــوزراء
والــوزيــر او ال ــوزراء املختص .سرعان
ما اصطدمت وجهة النظر هذه بأخرى
معاكسة .ساق الحجة املعاكسة وزراء
ربطوا بني توقيع رئيس الجمهورية
املــراسـيــم الـعــاديــة وصــدورهــا ،بحيث
يتعذر اصدارها ونشرها ما لم تقترن
بتوقيعه ،على نحو مغاير تماما ملا
نصت عليه املــادة  ،56خصوصا وان
امل ــادة  54تحتم اق ــران تــوقـيــع رئيس

الجمهورية بتواقيع رئـيــس مجلس
الوزراء والوزير او الوزراء املختصني.
يــاقــي بــري وجـهــة النظر هــذه بالقول
بـ ـ ــوجـ ـ ــوب ت ــوقـ ـي ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ج ـم ـي ـعــا
املــراسـيــم الـعــاديــة حـصــرا الـتــي ال تمر
بمجلس ال ــوزراء ،ما دامــت صالحيات
رئيس الجمهورية انتقلت اليهم وكالة
ومجتمعني ،وألن املرسوم ال يصدر بال
توقيعه او توقيعهم .في حال الشغور
يمسي اكتمال توقيع ال ــوزراء جميعا
رئيس الجمهورية حاضرا.

حـصــل ال ـيــوم (أمـ ــس) مــن تصريحي
ق ــاط ـي ـش ــا وع ـ ـ ـ ـ ــدوان ،ال س ـي ـم ــا ك ــام
ع ــدوان» .وتشير مـصــادر أخ ــرى إلى
أن «عـ ـ ــون مل ــح أمـ ـ ــام ال ــرئـ ـي ــس سـعــد
ال ـح ــري ــري إلـ ــى أنـ ــه ال ي ـل ـمــس ّجــديــة
ف ــي الـ ـح ــوار م ــع ج ـع ـجــع» .وتــوق ـعــت
امل ـص ــادر أن يـشـيــر ع ــون ال ـي ــوم ،بعد
اجتماع تكتل التغيير واإلصالح ،إلى
مسألة الحوار ،فيما أشــارت مصادر
ق ــوات ـي ــة إلـ ــى أن «امل ــوق ــف الـحـقـيـقــي
لـلـقــوات سـيـعـ ّـبــر عـنــه رئـيــس الـحــزب
سمير جعجع في إطاللة تلفزيونية
غدًا على قناة أم  .تي .في.».

ال ـع ـم ــاد جـ ــان ق ـهــوجــي ع ـلــى قضية
ّ
املـ ـطـ ـل ــوب ف ـض ــل شـ ــاكـ ــر ،م ـ ــؤكـ ـ ـدًا أن
«م ـت ـع ـه ــد الـ ـحـ ـف ــات عـ ـم ــاد قــان ـصــو
اتصل بقيادة الجيش منذ أكثر من
 5أشهر ملساعدة فضل شاكر ،وقال
إنــه مستعد لتسليم نفسه ،فكان ّ
رد
قيادة الجيش أن األمــر عند القضاء
العسكري فقط ال غير».
وحـ ـ ـ ــول مـ ــا ي ـ ـجـ ــري ت ـ ــداول ـ ــه عـ ــن أن
مــوضــوع شاكر مرتبط بحل قضية
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــن امل ـ ـخ ـ ـت ـ ـط ـ ـفـ ــن ،أش ـ ــار
قهوجي إلــى أن «الـتـفــاوض فــي هذه
املسألة ليس عند قيادة الجيش بل
عند جهات أمنية وسياسية أخرى،
وب ــال ـت ــال ــي م ــا م ــن ع ــاق ــة ل ـهــا بـهــذه
ال ـن ـق ـطــة بــال ـت ـحــديــد ف ـي ـمــا ل ــو كــانــت
صحيحة».

قهوجي :قضية شاكر
عند القضاء

ّ
فــي س ـيــاق آخ ــر ،عــلــق قــائــد الجيش

يـ ــومـ ــان فـ ـص ــا بـ ــن زيـ ـ ـ ــارة وزيـ ــر
الـخــارجـيــة األردنـ ــي نــاصــر جــودة
لـطـهــران ودع ــوت ــه ،مــن ه ـنــاك ،إلــى
ّ
ف ـتــح حـ ــوار عــربــي ـ ـ ـ ـ إي ــران ــي لـحــل
مـ ـش ــاك ــل املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،وب ـ ـ ــن ت ــأك ـي ــد
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـ ـعـ ــد ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري ،مــن
الـ ـق ــاه ــرة ،أن اي ـ ـ ــران ل ـي ـســت ع ــدوًا
لـ ـلـ ـبـ ـن ــان ،م ـ ــؤكـ ـ ـدًا الـ ـ ـح ـ ــرص ع ـلــى
ال ـع ــاق ــة م ـع ـه ــا .وإذا كـ ــان ج ــودة
يعكس ،حصرًا ،موقف ّ
عمان التي
تربطها بــالــريــاض عــاقــة تحالف
وثـيــق ،فليس خافيًا أن الحريري
املقيم فــي السعودية ال ينطق عن
ه ـ ــوى ش ـخ ـص ــي .وق ـ ــد ك ـ ــان الف ـتــا
أن تـ ـص ـ ّـدر ص ـح ـي ـفــة «امل ـس ـت ـق ـبــل»
صفحتها األولى ،أمس« ،الحرص»
الـحــريــري عـلــى الـعــاقــة مــع اي ــران،
بصرف النظر عن بعض «شياطني
الـتـفــاصـيــل» ،كـقــولــه «إن الـتـطــرف
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ت ـخ ـت ـصــره داع ــش
والـنـصــرة وحــدهـمــا ،بــل السياسة
اإليرانية في املنطقة أيضًا».
ال ـت ـص ــري ــح الـ ـ ــذي ج ـ ــاء ع ـل ــى ب ــاب
ّ
ال ــرئـ ـي ــس امل ـ ـصـ ــري عـ ـب ــد الـ ـف ــت ــاح
الـسـيـســي ،فـ ّـســره أكـثــر مــن مصدر
م ـس ـت ـق ـب ـلــي ب ــأن ــه «ع ـ ـ ــرض ع ــرب ــي
أول لـ ـلـ ـتـ ـف ــاه ــم مـ ـ ــع ط ـ ـ ـهـ ـ ــران فــي
ذروة امل ـفــاوضــات الـقــائـمــة بينها
وب ــن ال ــوالي ــات املـ ـت ـ ّـح ــدة» ،يــأخــذ

مصادر في
المستقبل :الحريري
لم يتحدث في مصر
باسم التيار

ف ــي ال ـح ـس ـب ــان عـ ــدم ال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
ّ
تـجــاوز دور اي ــران فــي حــل امللفات
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ،وي ـ ـعـ ــد ج ـ ـ ـ ّـس ن ـبــض
ّ
لتحول ما في العالقات العربية ـ ـ
اإليرانية.
ت ـج ــزم املـ ـص ــادر املـسـتـقـبـلـيــة بــأن
«الـ ـح ــري ــري ل ــم ي ــذه ــب إل ــى مـصــر
ّ
للتحدث باسم تيار املستقبل وال
ل ـب ـن ــان ،ب ــل ب ــاس ــم ال ـس ـع ــودي ــن».
وتـشـيــر إل ــى أن «ال ـت ـحــوالت الـتــي
ت ـ ـف ـ ــرض نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى املـ ـشـ ـه ــد
اإلقـلـيـمــي بـســرعــة قـيــاسـيــة تــدفــع
ب ــامل ـن ـظ ــوم ــة ال ـع ــرب ـي ــة إلـ ــى ات ـب ــاع
مسارات جديدة في التعاطي مع
اي ـ ــران ،ت ـحــرص ع ـلــى ع ــدم الـقـطــع
مـعـهــا ن ـهــائ ـيــا ،ول ـك ــن طـبـعــا عـلــى
قاعدة ما الذي تريده من املنطقة».
ال يعني ذلك ،بالطبع ،أن الرياض
غــادرت موقعها املــواجــه للمحور
ال ــذي ت ـقــوده ط ـهــران فــي املـنـطـقــة،
ّ
مقربني مــن «الشيخ سعد»
إال أن
رأوا في كالمه األخير في القاهرة
«إدراك ـ ــا ل ــدى ال ـق ـيــادة الـسـعــوديــة
بـ ـ ـ ــأن الـ ـ ـت ـ ـ ّـوص ـ ــل الـ ـ ـ ــى تـ ـف ــاهـ ـم ــات
مـ ـج ــدي ــة ي ـ ـفـ ــرض ع ـل ـي ـه ــا ت ـب ــدي ــل
لـغــة الـتـخــاطــب مــع ايـ ــران .وحـتــى
ال يفهم هــذا االدراك كــأنــه تــراجــع
عن املــواقــف السعودية الصارمة،
جــاء ت هذه الرسالة على لسانني
غ ـ ـ ـيـ ـ ــر س ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ــن :ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري
وجودة».
أما كالم الحريري عن أن «االعتدال
ّ
التطرف
هو في مواجهة كل أنواع

حرص حريري مستجد على العالقة مع ايران (هيثم اموسوي)

ولـ ـي ــس ن ــوع ــا واح ـ ـ ـ ـدًا ،سـ ـ ــواء ك ــان
ّ
ّ
التطرف الذي
التطرف اإليراني أو
ن ــراه فــي داع ــش وال ـن ـصــرة» ،فهو،
فــي رأي ق ــادة فــي ت ـيــار املستقبل،
محاولة من رئيس التيار لإليحاء
ّ
مجرد العــب محلي،
بأنه أكثر من
وع ـ ـ ــن رغـ ـبـ ـت ــه ف ـ ــي اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار أي
ّ
تحول عربي محتمل في السياسة
الــداخـلـيــة الـلـبـنــانـيــة .وي ـضــع أحــد
املستقبليني ال ّـكــام ال ـحــريــري في
ً
إط ـ ــاري ـ ــن م ـح ــل ــي وإقـ ـلـ ـيـ ـم ــي .أوال
«ع ـ ـ ــرض الـ ـسـ ـع ــودي ــة ال ي ـع ـن ــي أن
ترمي اململكة أوراقها دفعة واحدة.

وث ــانـ ـي ــا ،أن ال ـ ـكـ ــام عـ ــن ال ـت ـطــرف
ي ـح ـفــظ مـ ــاء وجـ ــه ال ـح ــري ــري أم ــام
ج ـم ـه ــوره ع ـلــى ال ـس ــاح ــة الـسـنـيــة،
الذي بات يرى ،بسبب تصريحات
املستقبليني فــي املرحلة السابقة،
فــي اي ــران عــدوًا لــه» .بــذلــك ،يضرب
الحريري عصفورين بحجر واحد:
ي ــرض ــي ج ـم ـهــوره ب ـت ـكــرار املــوقــف
ال ـت ـق ـل ـيــدي م ــن س ـيــاســة إي ـ ــران في
املنطقة ،وفــي الوقت نفسه «حــاذر
توتير العالقة مع حزب الله ،كي ال
يؤثر ذلك في الحوار القائم بينهما
باتخاذ موقف غير معاد لطهران».
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