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تقـرير
رسائل إلى المحرر

واشنطن ترد بتوقيتها والمعارضة لم

أميركا تعرقل حظر
األسلحة الكيميائية

مراجعة ملسيرة
 14آذار في االعوام االخيرة
تفسح املجال امام اجتهادات
حول االخطاء التي ارتكبت
ّ
وأدت إلى التراجع الخطير
في ادائها

ت �ث �ي��ر ق �ض �ي��ة وج� � ��ود األس �ل �ح��ة
الكيميائية ف��ي ليبيا امل�خ��اوف
ل� � � ��دى ال� � �ع � ��دي � ��د م� � ��ن ال � �ج � �ه� ��ات،
خ �ص��وص��ًا ب �ع��دم��ا زار م�ف�ت�ش��و
ه� � ��ذه األس � �ل � �ح� ��ة أخ� � �ي� � �رًا ل �ي �ب �ي��ا
ل �ل ��اط �ل ��اع ع � �ل� ��ى م� �خ ��زون ��ات� �ه ��ا
م ��ن امل � � ��واد ال� �ت ��ي ت �س �ت �خ��دم ف��ي
تصنيع ه��ذه األس�ل�ح��ة .وال شك
ف ��ي أن م�ن�ظ�م��ة ح �ظ��ر األس �ل �ح��ة
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ،م� �ق � ّ�ره ��ا اله � ��اي،
أوف � � � � � ��دت م� �ف� �ت� �ش� �ي� �ه ��ا ب � �ع � ��د أن
أخطرتها الواليات املتحدة بأن
ً
ل�ي�ب�ي��ا أن �ش��أت م�ع�م�لا لتصنيع
املواد التي تستخدم في صناعة
األس�ل�ح��ة الكيميائية والحفاظ
عليها ،بعد أن أبقت أميركا هذه
امل�ع�ل��وم��ات ط� ّ�ي ال�ك�ت�م��ان بهدف
اتهام إيران بأنها ساعدت ليبيا
على إنشاء هذا املصنع.
ّ
ل � � � �ك� � � ��ن و ف� � � � � ��د م� � �ن� � �ظ� � �م � ��ة ح� �ظ ��ر
األسلحة الكيميائية ا ل��ذي زار
ل �ي �ب �ي��ا أخ �ي ��رًا ع �ث��ر ع �ل��ى دال ئ ��ل
ت �ف �ي��د ب� ��أن ا ل� ��وال ي� ��ات امل �ت �ح��دة
وح�ل�ف��اء ه��ا ه��م ا ل��ذ ي��ن س��ا ع��دوا
ا ل� �ل� �ي� �ب� �ي�ي�ن ع � �ل� ��ى إ ن � � �ش � ��اء ه� ��ذا
املصنع .وفي هذا اإلطار قدمت
ف��ر ن �س��ا وإ ي �ط��ا ل �ي��ا و س��و ي �س��را،
والشركات األملانية (ام هاوزن
خ�ي�م��ي _ اي ج ��ي) ف��ي أوا س ��ط
ا ل � �س � �ب � �ع � �ي � �ن � �ي� ��ات م� � � ��ن ا ل � � �ق � ��رن
امل� � ��ا ض� � ��ي ،ا مل� � �س � ��ا ع � ��دة ل �ل �ي �ب �ي��ا
إلنشاء هذا املصنع الذي ّ
قد رت
ك �ل �ف �ت ��ه ب� � � � �ـ 150م� �ل� �ي ��ون دوالر
أ م� �ي ��رك ��ي ف� ��ي م ��د ي �ن ��ة ا ل ��را ب �ط ��ة
ا ل �ل �ي �ب �ي��ة ،وك ��ا ن ��ت امل� �ع ��دات م��ن
صنع أملاني وياباني .وفي عام
 1996فتح تحقيق حول إنشاء
ه ��ذا امل �ص �ن��ع ،و ت �ب�ين أن ش��رك��ة
(د ي� �ك ��و ت� �ي ��ك) ه ��ي ا ل� �ت ��ي ق��د م��ت
ا ل� �ت� �ق� �ن� �ي ��ات إل ن� � �ش � ��اء امل� �ص� �ن ��ع،
وه� � ��ي ت � �ع� ��رف ك � ��ل امل� �ع� �ل ��وم ��ات
ع��ن م�ص�ن��ع ا ل��را ب �ط��ة و ت�خ�ف�ي�ه��ا
عمدًا عن مفتشي منظمة حظر
األ س �ل �ح��ة ا ل �ك �ي �م �ي��ا ئ �ي��ة إلخ �ف��اء
ت ��ورط األ م �ي��ر ك �ي�ين وح�ل�ف��ا ئ�ه��م
األملان في بناء هذا املصنع.
وأخيرًا ،إن هذه األسلحة ،أكانت
ف��ي ليبيا ّأم ف��ي دول أخ��رى من
ال�ع��ال��م ،تمثل خ�ط�رًا كبيرًا على
ال�ب�ش��ري��ة ج�م�ع��اء مل��ا ت�م�ث�ل��ه من
احتمال تلوث البيئة ومن خطر
ع �ل��ى س�ل�ام ��ة األج � �ي� ��ال امل �ق �ب �ل��ة.
وم ��ن األه �م �ي��ة ب �م �ك��ان أن ي�ك��ون
ه� �ن ��اك ت �ح �ق �ي��ق وت ��دق� �ي ��ق أك �ب��ر
ف��ي أم��اك��ن وج��ود ه��ذه األسلحة
ال �خ �ط �ي ��رة ،ب � ��دءًا م ��ن إس��رائ �ي��ل
ال�ت��ي تمتلك م�خ��زون��ًا ك�ب�ي�رًا من
األسلحة ال�ن��ووي��ة والكيميائية
وال� �ق� �ن ��اب ��ل ال �ع �ن �ق��ودي��ة ب �غ �ط��اء
أم� �ي ��رك ��ي ،إذ ي �ت �ب�ين أن أم �ي��رك��ا
ه��ي ال�ت��ي تعرقل عمل املفتشني
عن األسلحة الكيميائية وتتهم
ً
دوال أخرى بذلك.
وك� � ��ان� � ��ت ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ال �ل �ي �ب �ي ��ة
السابقة قد أعلنت أن لديها 25
ط�ن��ًا مكعبًا م��ن ال �خ��ردل و1400
طن مكعب من املواد الكيميائية
التي تستخدم في صنع أسلحة
ك �ي �م �ي ��ائ �ي ��ة .وأع � �ل � �ن ��ت م �ن �ظ �م��ة
ح� �ظ ��ر األس � �ل � �ح� ��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة
أن� � �ه � ��ا س� � �ت � ��واص � ��ل ال � �ع � �م� ��ل م��ع
ال�س�ل�ط��ات ال�ل�ي�ب�ي��ة للتحقق من
أي مخزونات أعلن عنها حديثًا
وت ��دم� �ي ��ره ��ا .وق� ��د أث � ��ار ت� ��رك أو
اخ �ت �ف��اء ب �ع��ض األس �ل �ح��ة ال �ت��ي
تعود الى عهد القذافي مخاوف
دول �ي��ة م��ن أن ت �ق� ّ�وض م�ث��ل ه��ذه
األس� �ل� �ح ��ة األم� � ��ن اإلق �ل �ي �م��ي إذا
س�ق�ط��ت ف��ي أي� ��دي ج �م��اع��ات أو
منظمات إرهابية.
عمران حلب

هيام القصيفي
منذ نهاية عام  2000وحتى عام ،2005
ك��ان��ت ح�ل�ق��ة ض�ي�ق��ة م��ن ال�ش�خ�ص�ي��ات
امل�س�ي�ح�ي��ة ت�ل�ت�ق��ي ف��ي ب�ك��رك��ي ب��رع��اي��ة
ال �ب �ط��ري��رك امل� ��ارون� ��ي ال� �ك ��اري� �ن ��ال م��ار
ن� �ص ��رال� �ل ��ه ب� �ط ��رس ص �ف �ي��ر وامل � �ط� ��ران
يوسف بشارة .كان الزمن زمن الوصاية
ال� �س ��وري ��ة وامل� �ض ��اي� �ق ��ات وامل�ل�اح� �ق ��ات
والنظام األمني ،وزم��ن اإلبعاد مليشال
ع� ��ون وال �س �ج��ن ل�س�م�ي��ر ج �ع �ج��ع .ك��ان
ّ
العالم العربي قد سلم لبنان لسوريا،
وكذلك فعل املجتمع الدولي بكل قيمه
ومفاهيمه الديموقراطية .لم يكن لهذه
امل �ج �م��وع��ة ت �م �ث �ي��ل وزاري وال ح�ص��ة
االس ��د ف��ي امل�ج�ل��س ال �ن �ي��اب��ي ،ب��ل فقط
م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ش�خ�ص�ي��ات املستقلة
ومن قلة من النواب في مجلس اكثريته
ت �ت �ب��ع ل �س ��وري ��ا .ل �ك��ن امل �ج �م��وع��ة ال�ت��ي
ت�ع� ّ�م��دت ب��اس��م «ق��رن��ة ش �ه��وان» ،ظلت،
ال ��ى ح�ي�ن ك�ت��ب ل�ه��ا ان ي�ن�ف��رط ع�ق��ده��ا
على مذبح االنتخابات النيابية ،تقاوم
برعاية صفير ،وتكتب وتنشر وتصرخ
طلبًا للحرية وال �س �ي��ادة واالس�ت�ق�لال،
قبل ان ُيغتال الرئيس رفيق الحريري.
وبقيت تحاول مد يديها ال��ى الطرفني
الشيعي والسني ملالقاتها في املعركة
ضد نظام الرئيس بشار االسد.
ال � �ي� ��وم ت � �ع� ��ود ذك � � ��رى ت� �ج ��رب ��ة «ق ��رن ��ة
شهوان» ،ليس من باب النوستالجيا،

ب� ��ل م� ��ن زاوي � � ��ة م� �ق ��ارب ��ة ال �ع �ج��ز ال ��ذي
وصلت اليه ق��وى  14آذار في مواجهة
م��رح�ل��ة م�ص�ي��ري��ة ل�ي�س��ت اق ��ل خ�ط��ورة
من تلك التي عاشتها مجموعة القرنة،
خ�ص��وص��ًا ب�ع��د ال�ب�ي��ان ال ��ذي اص��درت��ه
من منزل الرئيس سعد الحريري وفي
غ �ي��اب��ه ،وال � ��ذي ان �ت �ه��ت م�ف��اع�ي�ل��ه على
عتبة الخالف بني مكونات املعارضة.
فسوريا اصبحت خ��ارج لبنان وق��وى
 14آذار ح� �ق� �ق ��ت ف � � � ��وزًا س ��اح � �ق ��ًا ف��ي
انتخابات ع��ام  ،2009والعالم العربي
وق ��ف وال ي� ��زال م �ع �ه��ا ،وت �ح��دي �دًا بعد
ف��ورة الربيع العربي ،وال��دول الغربية
ت �س��ان��ده��ا ف ��ي وج� ��ه ح� ��زب ال� �ل ��ه .ل�ك��ن
ي�ب�ق��ى ال �س��ؤال ه��و ن�ف�س��ه :مل ��اذا تعجز
ق��وى  14آذار ع��ن ت�ك��رار تجربة القرنة
بوجهها االيجابي ،مع العلم ان معظم
ش�خ�ص�ي��ات ال �ق��رن��ة ص ��ارت م��ن ضمن
القاعدة العريضة لقوى  14آذار؟
ت�ت��داخ��ل ع��وام��ل شخصية وح�س��اب��ات
خاصة في تكوين هذه املجموعة ،االمر
ال� ��ذي ظ��ل ف��ي ق��رن��ة ش �ه��وان محكومًا
ب �س �ق ��ف اض� � �ط � ��رار ك � ��ل ال �ش �خ �ص �ي��ات
ال �ق �ي��ادي��ة ال ��ى االن� �ض ��واء ت �ح��ت سقف
موقف صفير ،واستطرادًا «الخضوع»
مل �ن �ط��ق ال �ش �خ �ص �ي��ات امل �س �ت �ق �ل��ة ال �ت��ي
كانت خلف قيام القرنة ،والتي حركت
ً
دينامية الحوار املسيحي أوال وأخيرًا،
بعيدًا عن منطق الثنائية الحزبية التي
تسببت ف��ي ض��رب الساحة املسيحية.
ّ
وك��ذل��ك ف��إن القرنة تفلتت م��ن ضوابط
ال �ع��واص��م االق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة ال�ت��ي
ّ
تقيد حركتها ،فسارت عكس تيار هذه
الدول.
مع  14آذار اليوم ،يبدو املشهد معاكسًا
تمامًا ،لكنه ليس مشهدًا مفاجئًا .بل
ه��و نتيجة طبيعية وتلقائية لتراكم
س�ل�س�ل��ة «أخ� �ط ��اء» وخ� �ط ��وات ن��اق�ص��ة
يدفع ثمنها اليوم «الخط االستقاللي»
ب�ع��دم��ا ف�ش��ل ف��ي ال�ت�ع�ل��م م��ن نجاحات
ال �ق��رن��ة .وه��و مشهد ب��دأ يختلف منذ
ان ذه��ب ال��رئ�ي��س س�ع��د ال �ح��ري��ري ال��ى

دم �ش��ق ،وم �ن��ذ ان اه� ��دى ف ��وز  14آذار
ب��االن �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ال� ��ى ح�ك��وم��ة
الوحدة الوطنية ،بطلب من السعودية،
لصالح سحب فتيل ال�ص��راع السني ــــ
ال�ش�ي�ع��ي .وك��ذل��ك االم ��ر م�ن��ذ ات��ت ق��وى
 14آذار ب��رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ميشال
سليمان ف��ي اع�ق��اب ال��دوح��ة ،وتضطر
اليوم ال��ى االش��ادة بمواقفه الوسطية.
وك�م��ا ان��ه مشهد تنكفئ ف�ي��ه ق��وى 14
آذار امام التحول الذي شهدته بكركي
م��ع ال�ك��اردي�ن��ال ال�ب�ط��ري��رك م��ار ب�ش��ارة
بطرس الراعي.
ف ��ي  14آذار ح �س��اب��ات م�خ�ت�ل�ف��ة ج �دًا
ع� ��ن ت �ل ��ك ال� �ت ��ي ع ��رف �ن ��اه ��ا ب �ي�ن ع��ام��ي
 2000و .2005م�ن�ه��ا م�س�ي�ح� ّ�ي داخ�ل� ّ�ي

ع �ق��ب ت� ��وزع ادارة ال �ح��رك��ة امل�س�ي�ح�ي��ة
ب�ي�ن ث �ن��ائ �ي��ة ت� �ح ��اول ك ��ل م �ن �ه��ا ك�س��ب
نقاط راب�ح��ة ف��ي مواجهة مسيحيي 8
آذار .ومنها اي�ض��ًا ،واه�م�ه��ا ،اض�ط��رار
الفريق السني الى التماهي مع املوقف
ال �س �ع��ودي ت �ج��اه س ��وري ��ا وأح��داث �ه��ا،
وت� �ج ��اه ال ��وض ��ع ال ��داخ� �ل ��ي وال� �ص ��راع
السني ــــ الشيعي ،ج��ارف��ًا معه الفريق
املسيحي ،وإل��ى التماهي مع تحوالت
املوقف القطري ،واض�ط��راره أيضًا الى
تحييد رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة وب�ك��رك��ي،
وم � �س� ��اي� ��رة ال� �ن ��ائ ��ب ول � �ي� ��د ج �ن �ب�ل�اط،
ال ��ذي ك��ان ه��و م��ن الق��ى ق��رن��ة ش�ه��وان.
ً
فضال عن حسابات انتخابية ،نيابية
ورئ��اس �ي��ة ،ال ت�ح�ص��ى وال ت �ع��د ،ت�ب��رز

في  14آذار حسابات مختلفة جدًا عن تلك التي عرفناها بني عامي  2000و( 2005أرشيف ـ مروان طحطح)
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اإلسالمية وحزب اهلل :شعرة معاوية
الجماعة
ّ

للمرة األولى منذ بدء
اجتماعات قوى  14آذار ،في
ما يسمى «بيت الوسط»،
ّ
حضرت الجماعة االسالمية
ّ
رسميًا ،بعدما ملست
«خطورة األزمة» .أما خارج
«البيت» فللجماعة حساباتها
املستقلة .تحاور حزب الله
في أشد املواضيع حساسية
(سوريا) ،ودعوتها إلى تغيير
الحكومة ،ال تعني بالضرورة
«تغيير ميقاتي»
أحمد محسن

ّ
اإلسالمية في رحاب
وأخيرًا الجماعة
«ب�ي��ت ال��وس��ط» ،للمرة األول ��ى تحضر
ف��ي اج �ت �م��اع «رس �م��ي» ل �ق��وى  14آذار.
ل�ل�م��رة االول ��ى ي�ك��ون ف��ي ال�ب�ي��ت ضيف
اسالمي .اسالمه واضح املعالم وضوح
ّ
ّ
اللبنانية والكتائب.
مسيحية ال�ق��وات
جمع البيت «النقيضني» الثقافيني .ال
ي�خ�ف��ى ع�ل��ى أح��د أن م��واق��ف الجماعة
ك��ان��ت ت�ت�ق��اط��ع م��ع ه ��ذه ال �ق��وى دائ�م��ًا

خالل السنوات األخيرة املنصرمة .وال
ي�خ�ف��ى ع �ل��ى أح ��د أي �ض ��ًا ،أن األح� ��داث
ف ��ي س� ��وري� ��ا ،ض��اع �ف��ت ه� ��ذا ال �ت �ق��اط��ع
ف��ي ال �س �ي��اس��ة ،ال ف��ي ال �ث �ق��اف��ة وال في
األدبيات .للجماعة ّ
ّ
أدبياتها الخالصة.
لم ّ
تعرف عن نفسها يومًا أنها جزء من
 14آذار .مستقلة سلوكًا وخطابًا .ولم
ت�ن��دف��ع ع�ل��ى م�ن�ب��ر ،أو ف��ي ش ��ارع ،غير
أنها ،للمرة األولى ،قبلت الدعوة.
الجماعة األحداث بدقة 14 .آذار في
تقرأ
ٌ
أزمة .متفق عليه .االرتباك واضح .بعد
كل شيء ،ال يختلف اثنان على «انزالق»
 14آذار .ال� �ش ��ام� �ت ��ون وال� �ح ��ري� �ص ��ون
وال�ت�ح��ري�ض� ّ�ي��ون .ال�ج�م�ي��ع م�ت�ف��ق على
أزم ��ة «ن �ص��ف ال �ب �ل��د» .اح� �ص ��اءات غير
رق �م� ّ�ي��ة ع �ل��ى ال �ط��ري �ق��ة ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة لكن
م�ت�ع��ارف عليها .ال�ن�ص��ف اآلخ��ر ثابت
ّ
نظريًا .ال انشقاقات فيه .ال منسحبون.
ال ح��ردان��ون .ال ه��ارب��ون .لهذا السبب،
ال لغيره« ،ق� ّ�درت الجماعة أن املشاركة
في االجتماع ض� ّ
�روري��ة» .التخبط بلغ
م�ب�ل�غ��ًا ك �ب �ي �رًا .ووف �ق ��ًا ل��رئ �ي��س امل�ك�ت��ب
السياسي في الجماعة ،عزام األيوبي،
فإن العنوان املوحد اآلن ،هو «حكومة
ان� � �ق � ��اذ وط� � �ن � ��ي» ع� �ل ��ى األرض ،إن �ه��ا
أول� ّ
�وي��ة الجماعة ال أول��وي��ة األف ��راد ،إذ
يعترف األيوبي بأن «الشارع مشحون
ّ
«السلفية حالة
م��ذه�ب� ّ�ي��ًا» .للمناسبة،
ّ
سياسيًا» .والجماعة لن
غير ناضجة
ّ
تغير دعواتها وتسلح الناس ،رغم ما
كسبته م��ن «م ��دد» معنوي ف��ي أعقاب
ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي .ول�ك��ن ،ف��ي ه��ذا تباين

أيضًا بني الجماعة وشركاء الضرورة.
وال �ق��ول إن �ه��م ش��رك��اء ال� �ض ��رورة ليس
مبالغًا فيه .لم ترغب الجماعة باقتحام
ال �س��راي��ا ال�ح�ك��وم�ي��ة .ول ��م ت �ش��ارك فيه
«قطعًا» .يقولها األيوبي بلهجة واثقة
ت �ض �م��ر اس �ت �ه �ج��ان��ًا ل �ل �ف �ع��ل امل �ق �ص��ود
ّ
أك �ث��ر م ��ا ت � ��دل ع �ل��ى ن �ف��ي ش �خ �ص��ي .ال
ُ
ألن ال�س��راي��ا تمثل «ال��س�ن��ة» رم��زي��ًا ،بل
ألن «ه��ذه ليست أساليبنا» .الجماعة
دع ��اة ح� ��وار .ي �س �ت��درك األي ��وب ��ي« :ه��ذا
ليس ض� ّ�د شخص ال��رئ�ي��س ميقاتي».
أك�ث��ر م��ن ذل ��ك ،ال ت�م��ان��ع ال�ج�م��اع��ة أب �دًا
ف��ي أن ت �ك��ون ه �ن��اك «ح �ك��وم��ة وط�ن� ّ�ي��ة
جديدة يرأسها ميقاتي أيضًا» .ليست
هناك «مصلحة» في خصومة ميقاتي.
ّ
تضم «جميع األطراف» وتكون
املهم أن
ّ
«مخرجًا لألزمة الحالية» .العالقة مع
م�ي�ق��ات��ي «ط�ب�ي�ع� ّ�ي��ة» .ال ي�ج��د األي��وب��ي
وص �ف��ًا ع �ل��ى م �ق��اس ال �ع�لاق��ة أك �ث��ر من
ه ��ذا .ول�ك��ن ب�ش�ك� ٍ�ل أو ب��آخ��ر ،حسابات
ّ
االسالميني املعتدلني أقرب إلى جماعة
ث� ��ورة األرز .ف��ال �ف��ري��ق اآلخ� ��ر ال يشعر
بأنه في «ورطة» اطالقًا .وال يشعر بأن
هناك حاجة لتغيير الحكومة .بل على
العكس تمامًا .الرئيس ميقاتي يحظى
ب��ال��دع��م ال��دول��ي امل�ن��اس��ب ،وح ��زب الله
ّ
الجمهورية،
يرتكز على دع��وة رئيس
ّ
«الوسطية» جدًا ،إلى طاولة الحوار.
ال� � �ح � ��وار ث� ��م ال� � �ح � ��وار ث � ��م ال � � �ح� � ��وار .ال
ي �س��اج��ل األي ��وب ��ي ف ��ي ذل � ��ك .االن �ق �س��ام
ع� �م ��ودي وي� �ج ��ب اخ� �ت ��راق ��ه ب ��ال� �ح ��وار.
ال �ت �ب��ان��ة وال �ج �ب��ل ب �ح��اج��ة إل ��ى ح ��وار.

ال �ص ��راع ل�ي��س ب�ي�ن س�ن��ة وع �ل��وي�ي�ن ،ال
يروق الجماعة تصوير األمر على هذا
النحو« .هناك مجموعات مسلحة في
ج �ب��ل م�ح�س��ن ال ت��ري��د ال � �ح� ��وار» .وف��ي
ط ��راب� �ل ��س؟ «األم� � � ��ر ن� �ف� �س ��ه» ،ال ي�ن�ف��ي
األي� ��وب� ��ي .ال �ج �م��اع��ة ض� � ّ�د ال� �س�ل�اح في
ال��داخ��ل .وإذا حضرت الجماعة تزامنًا
م ��ع س� �ي ��رة ال � �ح� ��وار ،ص� ��ار ح� ��زب ال �ل��ه
ثالثهما ،في املشهد اللبناني .تجربة
ال�ف��ري�ق�ين ف��ي ال �ح ��وار الم �ع��ة ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ًا،
و«ح �ت��ى ه ��ذه ال�ل�ح�ظ��ة ال �ح��وار ق��ائ��م».
ال ي�ف�ش��ي األي ��وب ��ي س� � ّ�رًا ع �ن��دم��ا ي�ق��ول
إن «م �س��اح��ات االل� �ت� �ق ��اء» ب�ي�ن ال �ح��زب
وال �ج �م��اع��ة ت�ق�ل�ص��ت أخ� �ي� �رًا .ال �ع �ن��وان
األب� ��رز ال ��ذي ي�ل�ت�ق��ي ف�ي��ه ال �ط��رف��ان هو
مقاومة العدو اإلسرائيلي .وللجماعة
ق ��وات ال�ف�ج��ر امل��راب �ض��ة ع�ل��ى ال �ح��دود،
وال� �ت ��ي ال �ت��زم��ت «ب �ن �ق��ل س�لاح �ه��ا إل��ى
شمالي نهر الليطاني التزامًا بالقرار
 .»1701التنسيق ق��ائ��م م��ع ح��زب الله،
إال أن «ه��ذا امل��وض��وع أق��ل ح�ض��ورًا في
املشهد السياسي الحالي من املواضيع
األخ� � � � ��رى» .ه � ��ذا امل � ��وض � ��وع ل� ��م ي �ح� َّ�ي��د
وغ �ي��ر ق��اب��ل ل�ل�ت�ح�ي�ي��د .ل �ك��ن« ،واق �ع� ّ�ي��ة
الجماعة ت�ق��ول إن األك�ث��ر ح�ض��ورًا هو
امل��وض��وع ال �س��وري» .وه��ذا ليس س� ّ�رًا.
والجماعة اإلس�لام� ّ�ي��ة ،تتابع حوارها
م ��ع ال �ح ��زب ح �ت��ى ف ��ي ه ��ذا امل ��وض ��وع،
رغ��م م��ا تبلغته م��ن ال �ح��زب .ع�ل��ى ذم��ة
األي � ��وب � ��ي« ،ال� � �ح � ��زب ق � ��ام ب� �م� �ح ��اوالت
ح�ث�ي�ث��ة ب��االش �ت��راك م��ع ح��رك��ة ح�م��اس
ف� ��ي ب � ��داي � ��ات االن� �ت� �ف ��اض ��ة ال � �س� � ّ
�وري� ��ة،

