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في الواجهة

اجتماع بروكسل

خالف على التفسير بعد إجماع على القرار
ٌ
لم تكن سهلة مهمة سفيرة االتحاد االوروبي
وهي تدافع امام املسؤولني والقيادات عن قرار دول االتحاد
تلتق بعد َبمن
من حزب الله ،وفي الوقت نفسه تبرره .لم ِ
يرحب به ،وقصرت جوالتها على رافضيه واملتحفظني
عنه ،وأخصهم أركان الدولة تطمئنهم ــ بال شماتة ــ إلى
مقتضياته
نقوال ناصيف
خ ��رج ��ت س �ف �ي��رة االت � �ح� ��اد االوروب � � ��ي
ان �ج �ي �ل �ي �ن��ا اي � �خ ��ورس ��ت م� ��ن ال �ج��ول��ة
ال �ث��ان �ي ��ة م� ��ن ال � �ل � �ق� ��اءات ب��امل �س��ؤول�ي�ن
وال � �ق � �ي� ��ادات ب ��ان �ط �ب ��اع ��ات اي �ج��اب �ي��ة،
ات ��اح ��ت ل �ه��ا اس �ت �ي �ع��اب ردود ال�ف�ع��ل
ال�س�ل�ب�ي��ة ح �ي��ال ق � ��رار االت� �ح ��اد ادراج
الجناح العسكري لحزب الله في الئحة
املنظمات االرهابية ،وفي الوقت نفسه
ت �ق��دي��م م��زي��د م ��ن ال� �ش ��روح ل�ح�ي�ث�ي��ات
القرار ودواف�ع��ه ،وما ّ
عدته أبوابًا غير
موصدة على املرحلة التالية.
ك� ��ان أب � ��رز م ��ا أف �ض ��ت إل �ي ��ه ال �ل �ق��اءات
ت �ل��ك ،ول ��م ت�ك��ن ق��د ان�ق�ض��ت  48س��اع��ة
على ص��دور ق��رار االت�ح��اد في اجتماع
بروكسل االثنني ،وعشية ص��دوره في
صيغته النهائية ال �ي��وم الخميس أو
غ�دًا الجمعة ،ان ايخورست لم تنكفئ
ب � ��إزاء ردود ال �ف �ع��ل ،ب ��ل س ��ارع ��ت ال��ى
شرحها ولقيت آذان ��ًا ص��اغ�ي��ة ،منددة
ف��ي ال��وق��ت نفسه .ل��م تشأ اس�ت�ف��زاز اي
ط ��رف ،وع�م�ل��ت ع�ل��ى ت�ط�م�ين املعنيني
الى ان ق��رار االتحاد ال يوصد االب��واب
م��ع ح ��زب ال �ل��ه وال �ح �ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة.
اراح �ت �ه��ا االس�ت�ج��اب��ة ال �ف��وري��ة طلبها
مواعيد مع املسؤولني لشرح مضمون
ال � �ق� ��رار ،وط �ل �ب��ت ال� �ب ��ارح ��ة االج �ت �م��اع
بمسؤولني في حزب الله إلبداء وجهة
نظرها بعدما ت��أك��د لها ع��دم وض��وح
موقفه تمامًا ورد فعله املباشر.
ليست امل��رة االول��ى تلتقي ايخورست
ش �خ �ص �ي��ات ت �ن �ت �م��ي ال� ��ى ح� ��زب ال �ل��ه،
واعتادت االجتماع بها في مناسبات
رس�م�ي��ة ل�لات�ح��اد االوروب� � ��ي .وينتظر
حصول اللقاء اليوم.
في بعض ما تحدثت به امام املسؤولني
أن � �ه � ��ا دع � � ��ت ال � �س � �ل � �ط� ��ات ال �ل �ب �ن ��ان �ي ��ة

واألط � � � � � ��راف امل �ع �ن �ي�ي�ن ال� � ��ى ال �ت �ع��ام��ل
ب��إي �ج��اب �ي��ة ،وال� �ت� �ح ��اور ح � ��ول ال� �ق ��رار
الذي ال يحول في رأيها دون استمرار
ال � �ت ��واص ��ل واالل� � �ت � ��زام � ��ات االوروب � �ي � ��ة
حيال الحكومة اللبنانية ،وكذلك عدم
اعتراض االتحاد على وجود حزب الله
في الحكومة الجديدة.
قالت ملحدثيها ايضًا ،بعدما شرحت
دوافع اتخاذه ،ان القرار ّ
يعبر عن ارادة
الدول التي وافقت عليه.
ك��ان��ت ب�ض�ع��ة امل��واق��ف ال �ت��ي سمعتها
ايخورست م��ن محاوريها اللبنانيني

تعديالت ُأدخلت
على القرار لتقليل
وطأته بتطمينات

كافية لطمأنتها ـــ هي ايضًا ـــ الى عدم
ربط االطراف املمتعضني قرار االتحاد
بمهمة القوة الدولية في جنوب لبنان،
ن�ظ�رًا ال��ى ف�ص��ل ق��اط��ع بينهما .يعمل
جنود القبعات الزرق ـــ وإن انتموا الى
دول اوروبية أعضاء في االتحاد ـــ في
إمرة االمم املتحدة.
ورغم أن املسؤولني اللبنانيني فوجئوا
بقرار االتحاد االوروب��ي ،إال أن بضعة
معطيات توافرت لديهم في االسبوعني
املنصرمني ،وخصوصًا منذ الخميس
امل� �ن� �ص ��رم ،إث � ��ر اج �ت �م ��اع س� �ف ��راء دول
االتحاد في بروكسل ،أشاعت اعتقادًا

الوثائق التي نوقشت في
بروكسل يحمل بعضها
بصمات لبنانية
(مروان بوحيدر)

ســكرية؟
ع �ل��ى م �ش��ارك��ة ح� ��زب ال �ل ��ه ف ��ي س��وري��ا
واإلن � � � �ج� � � ��ازات ال � �ت� ��ي ي �ح �ق �ق �ه��ا م �ح��ور
املقاومة سوى هذا القرار ،ويعرفون أن
الحزب لن يناقش في مثل هذه األم��ور،
ولن يوقف ما يراه ضروريًا في سوريا».
ّ
تجمعت العوامل إذًا ،الضغط األميركي
واإلس��رائ �ي �ل��ي ال�ض�خ��م ،إذ ي�ع�م��ل طاقم
كامل م��ن الدبلوماسيني اإلسرائيليني
ع �ل��ى ال �ت �ح��ري��ض ع �ل��ى ح ��زب ال �ل��ه منذ
س � �ن� ��وات ،وك ��ذل ��ك «ال� �ح� �ن ��ق» م ��ن ح��زب
ال�ل��ه على ال�ت��دخ��ل ف��ي س��وري��ا ،وه��و ما
يفضحه امل��وق��ف ّالفرنسي ،مضافًا إلى
ه ��ذه ال �ع��وام��ل ت��دخ��ل ع��رب��ي ـ�ـ�ـ ل�ب�ن��ان��ي.
ف��ي م��ا خ � ّ�ص امل��وق��ف ال �ف��رن �س��ي ،ي�ق��ول
ّ
مقربون من ح��زب الله إن فرنسا كانت
دائ � �م � ��ًا ت � �ع � ��ارض ال � �خ � �ض ��وع ل �ل �ض �غ��ط
األميركي وتصنيف حزب الله إرهابيًا،
لسبب أساسي هو عدم ّخسارة قدرتها
ع� �ل ��ى ال� �ت ��أث� �ي ��ر ف � ��ي امل � �ل � ��ف ال �ل �ب �ن��ان��ي.
أم� ��ا ال ��وج ��ه اآلخ � ��ر ل �ف��رن �س��ا ،أي ق �ي��ادة
الحملة على ح��زب ال�ل��ه ،فهدفه واض��ح
ب �ح �س��ب امل �ق��رب�ي�ن م ��ن ال � �ح ��زب« :وض ��ع

بتأجيل القرار مجددًا على غرار موقف
االت �ح��اد على أث��ر تفجير بلغاريا من
جراء عدم وجود ادلة تدين حزب الله.
ع�ش�ي��ة اج �ت �م��اع س �ف��راء دول االت �ح��اد
ف��ي ب��روك �س��ل ،اب�ل��غ س �ف��راء اوروب �ي��ون
ال ��ى م �س��ؤول�ين رس�م�ي�ين ان امل� ��داوالت
ال�ج��اري��ة ع�ل��ى ه��ام��ش االج�ت�م��اع ربما
ات ��اح ��ت ات� �خ ��اذ ق � ��رار ب � � ��إدراج ال �ح��زب
ف��ي الئ �ح��ة امل�ن�ظ�م��ات االره��اب �ي��ة .على
األث ��ر اج�ت�م��ع وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ع��دن��ان
منصورّ ،
امللم بشؤون االتحاد بعدما
شغل منصب السفير في بروكسل ست
سنوات ،بسفراء دول االتحاد وأطلعهم
ع �ل��ى امل ��وق ��ف ال �ل �ب �ن��ان��ي ،م� �ح ��ذرًا م��ن
تداعيات القرار .ما لبث ان دخل رئيس
الجمهورية ميشال سليمان على خط
ّ
التحرك الرسمي بتحديد موقف لبنان
الرافض لهذا القرار عبر توجيه رسالة
إل��ى االت �ح��اد .ت�ع� ّ�م��د ال��رئ�ي��س تضمني
امل��وق��ف ال�ت�ش��اور م��ع رئ�ي��س الحكومة
نجيب ميقاتي وتكليف منصور ابالغ
ال��رس��ال��ة ،م��ع ت��أك�ي��ده ف��ي م��ا بعد عدم
وجود ادلة كافية لتوجيه االتهام الى
الحزب.
ك � ��ان ت� � ��ردد ف ��ي اوق � � ��ات م �ت �ف��اوت��ة ف��ي
اوس� � ��اط س� �ف ��راء االت� �ح ��اد ف ��ي ب �ي��روت
االع�ت�ق��اد ب��أن�ه��م ي�ن�ظ��رون ال��ى م��واق��ف
وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ب�ت�ح�ف��ظ ،وبعضهم
ظن أنها ال تمثل وجهة نظر الحكومة
اللبنانية بسبب انحيازه الى آراء قوى
 8آذار ف ��ي اك �ث��ر م ��ن م �ن��اس �ب��ة تتصل
بالحزب واح��داث س��وري��ا .رم��ى ّ
تحرك
س �ل �ي �م��ان ال � ��ى ت��أك �ي��د وح� � ��دة امل��وق��ف
الرسمي املطالب بعدم اصدار االتحاد
االوروبي قراره.
حتى االثنني املاضي كانت وجهة نظر
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ان ال �ق��رار يفتقر ال��ى
اإلج�م��اع م��ا إن تتحفظ دول��ة اوروب�ي��ة
واح � � � ��دة ع� ��ن ت� ��أي � �ي� ��ده ،وت ��ال� �ي ��ًا ت �ع��ذر
ص� ��دوره ،آخ� �ذًا ف��ي االع �ت �ب��ار امل�ح��اول��ة
السابقة قبل اشهر.
ك ��ان ق ��د اح �ي��ط ع �ل �م��ًا ب �ث�ل�اث ع��واص��م
ع �ل��ى االق � ��ل وخ �م ��س ع �ل��ى االك� �ث ��ر م��ن
ال��دول ال �ـ 28اعلنت في اوق��ات مختلفة
تحفظها ع��ن ال �ق��رار ألس�ب��اب مختلفة
ت �ح��ت وط � ��أة ج� ��دل راف � ��ق اج �ت �م��اع��ات
االت �ح��اد على مستوى ال�س�ف��راء ،طرح
امامهم ثالثة خيارات :ادراج حزب الله
ب��رم�ت��ه ف��ي ال�لائ �ح��ة ،ادراج اف� ��راد منه

فيها ،ادراج الجناح العسكري وح��ده.
ً
ف ��اذا ال �خ �ي��ار ان�ت�ه��ى ال ��ى ث��ال�ث�ه��ا ح�لا
وسطًا واف��ق عليه ممثلو ال��دول ال �ـ،28
وبدا مخرجًا مالئمًا يحتمل االجتهاد.
اال انه انطوى في املقابل على مبررات
ّ
ستفسره كل
تأويالت متناقضة :كيف
دول ��ة ع�ل��ى ح ��دة ع�ن��دم��ا ت �ق� ّ�رر تحديد
ع �ق��وب��ات �ه��ا واج � � � � ��راءات ال �ح �ظ ��ر ض��د
ال �ج �ن��اح ال �ع �س �ك��ري؟ وك �ي ��ف ي�س�ع�ه��ا
ت �م �ي �ي��ز ج � �ن� ��اح ع� �س� �ك ��ري ع � ��ن ج �ن��اح
س�ي��اس��ي ،فيما ل��م ي�ق� ّ�دم ق��رار االت�ح��اد
تعريفًا واحدًا مشتركًا له؟
اس �ت �ن �س ��خ ال� � �ق � ��رار ت� �ج ��رب ��ة خ �ب��رت �ه��ا
ب��ري�ط��ان�ي��ا أواخ � ��ر ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات ل��دى
س �ع �ي �ه��ا ال � ��ى ال � �ت � �ف ��اوض م� ��ع ال� �ث ��وار
االيرلنديني بإعالنها حينذاك تمييز
ج �ن��اح �ه��م ال �س �ي��اس��ي ع ��ن ال �ع �س �ك��ري
ب �غ �ي ��ة م � �ب ��اش ��رة ح � � ��وار م � ��ع ال �ج �ن ��اح
ال�س�ي��اس��ي ،م��ا ل�ب�ث��ت ان ت��رج�م��ت ه��ذا
ال�ت�م�ي�ي��ز ب��اإلي �ع��از ال ��ى س�ف�ي��رت�ه��ا في
ب� �ي ��روت ف��رن �س �ي��س غ � ��اي ،ع� ��ام ،2006
بفتح اتصال بالحزب باسم التحاور
مع الجناح السياسي فيه.
ل ��م ي �ك��ن ال �ت �ع��دي��ل ال��و ُح �ي��د ال� ��ذي ط��رأ
على قرار االتحاد ،بل ألحق به تعديل
رئيسي آخر أكثر دالل��ة ،هو تضمينه،
ب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى ط �ل��ب دول اع� �ض ��اء ،إب �ق��اء
ال �ح ��وار م�س�ت�م�رًا م��ع ج�م�ي��ع األط ��راف
اللبنانيني من دون تسمية حزب الله.
ف��ي وق ��ت الح ��ق اف �ص �ح��ت اي �خ��ورس��ت
ب �ج�لاء اك �ث��ر ف��ي ج ��والت ال �ي��وم االول،
الثلثاء ،عندما ّ
سمت الحزب من ضمن
ه��ؤالء األف��رق��اء وع��دم االع �ت��راض على
وج� � ��وده ف ��ي ح �ك��وم��ة ج ��دي ��دة م�م�ث�ل��ة
للجميعّ .
أصر املجتمعون في بروكسل
ع� �ل ��ى ت �ض �م �ي �ن��ه أي � �ض� ��ًا ب � �ن � �دًا ي �ق ��ول
ب�م��راج�ع��ة ال �ق��رار ك��ل س�ت��ة أش �ه��ر ،رغ��م
أن ��ه ف��ي ص�ل��ب اخ �ت �ص��اص��ات االت �ح��اد
دون�م��ا الحاجة ال��ى اي ��راده .كانت ثمة
عواصم تمسكت بهذه االضافة سعيًا
الى بعث مزيد من التطمينات الى قرار
يعني دول اوروبا .قبيل صدوره طلبت
السويد تأجيل صيغة إق ��راره نهائيًا
ً
ري �ث �م��ا ت �ق ��ره ح �ك��وم �ت �ه��ا ع �م�ل�ا ب��آل�ي��ة
مؤسساتها الدستورية ،فيما اقترحت
ع� ��واص� ��م اخ� � � ��رى ،ف� ��ي م� �ح ��اول ��ة ج��س
نبض ،تأجيله أيامًا ،إلى الخميس أو
ال�ج�م�ع��ة ،ك��ي ي�ت��ول��ى خ �ب��راء معنيون
صوغه بالطريقة املالئمة.

م� � ّ
�دون� ��ة س� �ل ��وك أو ق ��ائ �م ��ة م �م �ن��وع��ات
ومسموحات ،بحيث يصبح ح��زب الله
خاضعًا وتصبح القرارات سيفًا مصلتًا
ع�ل�ي��ه ،وه��م ي�ع��رف��ون أن ه��ذه األس��ال�ي��ب
ال تنفع م��ع امل�ق��اوم��ة» .وتشير املصادر
ذات �ه ��ا إل ��ى أن ال��وث��ائ��ق ال �ت��ي ن��وق�ش��ت
ف��ي ب��روك�س��ل ،لفتت نظر دبلوماسيني
إل��ى أن بعضها يحمل «نفسًا» لبنانيًا
وب�ص�م��ات لبنانية .وه��ي مشابهة إلى
ح� ّ�د كبير لتلك التي ج��رى تداولها قبل
أس� �ب ��وع�ي�ن ف� ��ي ج �ل �س��ة م �ج �ل��س األم� ��ن
الدولي ،ال��ذي شهد تجاذبًا حول بيانه
الرئاسي لجهة إدانة دور حزب الله في
سوريا والطلب منه سحب مقاتليه ،قبل
ّ
أن ت�ع��ط��ل ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال��روس�ي��ة ه��ذا
ّ
ّ
ّ
التوجه .وتتحدث مصادر أخرى مقربة
من حزب الله أيضًا ،عن أن جولة األمير
ب�ن��در ب��ن س�ل�ط��ان األخ �ي��رة إل��ى أوروب ��ا
ق�ب��ل ع �ش��رة أي � ��ام ،ال �ت��ي ق�ي��ل إن ال�ه��دف
ّ
م �ن �ه��ا ال� �ح ��ث ع �ل��ى ت �س �ل �ي��ح امل �ع��ارض��ة
السورية بأسلحة تقلب مجريات امليدان
ّ
ال�س��وري ملصلحتها ،تخللها تحريض

سعودي وتشجيع ألوروب��ا على اتخاذ
ق � ��رار ب � � ��إدراج ح� ��زب ال �ل��ه ض �م��ن ق��وائ��م
اإلرهاب .
ح � �ص ��ل م � ��ا ح � �ص � ��ل .م � ��ن وج � �ه � ��ة ن �ظ��ر
امل�ق��اوم��ة ،ف��إن ّ«أوروب ��ا ب�ق��راره� ّ�ا األخير
قد أخطأت بحق نفسهاّ ،
ثم بحق دورها
وسياستها في لبنان .فليعطونا فائدة
م��ن ق��راره��م األخ �ي ��ر» .وت�ش�ي��ر امل �ص��ادر
ّ
إل � ��ى أن ال � �ق � ��رار «ي � �خ� ��ل ب� ��ال � �ت� ��وازن ف��ي
ّ
ويقوض دور االتحاد
ال��دور األوروب��ي،
ً
كوسيط يحتفظ بقدر ،ولو ضئيال جدًا،
م��ن ال �ن��زاه��ة ف��ي ال �ص��راع ب�ي�ن امل�ق��اوم��ة
وإس ��رائ� �ي ��ل ،أو ب�ي�ن م�خ�ت�ل��ف األط � ��راف
اللبنانية ،ويفقده التأثير» .ه��ذا يشبه
إل� ��ى ح� � ٍّ�د ك �ب �ي��ر ال �خ �ط��أ ال � ��ذي ارت �ك �ب �ت��ه
أوروب� � � ��ا س ��اب� �ق ��ًا ،ح �ي�ن وض� �ع ��ت ح��رك��ة
حماس على الئحة اإلره ��اب« ،ف�ب��دل أن
تضغط على إسرائيل لتقديم تنازالت،
مزيد
إسرائيل إلى ارتكاب
دفع قرارها
ٍ
ّ
م��ن امل�ج��ازر ب�ح��ق الشعب الفلسطيني،
واإلمعان في سياسة مصادرة األراضي
وبناء املستوطنات على أنقاض حقوق

ال�ش�ع��ب الفلسطيني ،ال �ق��رار األوروب ��ي
الجديد يفضي إل��ى النتيجة ذات�ه��ا في
لبنان».
ّ
إال أن ق��وى  14آذار ت�ل��ق�ف��ت «م�ح��اس��ن»
ال � �ق� ��رار ب��ال �ن �س �ب��ة إل� �ي� �ه ��ا ،ع �ل��ى ق��اع��دة
�وم ع �ن� ٍ�د ف ��وائ ��د»؛ إذ ي�ق��ول
«م �ص��ائ��ب ق� � ٍ
امل �ق� ّ�رب��ون م��ن ّ امل�ق��اوم��ة إنّ ق��وى  14آذار
زادت من تعنتها في امللفات الداخلية،
«وه� � ��ي ت� �ت� �ص � ّ�رف ب �ط��ري �ق��ة ص�ب�ي��ان�ي��ة
ف��ي استغالل ال�ق��رار ض� ّ�د ح��زب ال�ل��ه في
الداخل اللبناني».
ي � � ��درك األوروب � � �ي � � ��ون أن� �ه ��م م �ض �ط��رون
إل � ��ى ال �ت �ع ��ام ��ل م� ��ع ح � ��زب ال� �ل ��ه ف� ��ي ك��ل
ش��أن ي�خ� ّ�ص ل�ب�ن��ان وس��وري��ا ،ح�ت��ى إن
ب�ع��ض ال�س�ف��راء يهمسون ف��ي ال� ّ�س��ر ملن
يلتقون بهم من حزب الله وغيره بأنهم
يعترضون على قرار االتحاد األوروبي،
فيما يجلس البعض لساعات يستمع
إل � ��ى رؤي � � ��ة ح � ��زب ال� �ل ��ه ف� ��ي م� ��ا ي �خ� ّ�ص
ّ
وتطوراتها ،لنقلها إلى
األزمة السورية
حكوماتهم في أوروبا ،مثلما فعل أمس
م��وف��د ال �خ��ارج �ي��ة ال�ب�ل�ج�ي�ك�ي��ة ال�س�ف�ي��ر

مارك أوتي في لقائه مع املوسوي.
م��ا زال ��ت أب ��واب ح��زب ال�ل��ه ل�لأوروب�ي�ين
ّ
م �ش � ّ�رع ��ة ،ك� ��ل ح� ��زب ال �ل��ه ب �ـ«أج �ن �ح �ت��ه»
ً
امل � �ت � �ع� � ّ�ددة« ،م � ��ن أراد ال � ��زي � ��ارة ،ف��أه�ل�ا
ً
وس �ه�لا ،وس �ن��رى إن ك��ان ل��دي�ن��ا ال��وق��ت
الكافي الستقباله» .الحزب لن يستجدي
ال �ع�ل�اق��ة ع �ل��ى م ��ا ي �ق��ول م �ق��رب��ون م�ن��ه،
ك��ذل��ك ف��إن��ه ل��م ول ��ن ي�م� ّ�ي��ز ب�ي�ن عسكري
ُ
وس � �ي� ��اس� ��ي ،وم� � ��ن ي � � � ��دري ،ق � ��د ت �ف ��اج ��أ
إي �خ �ه��ورس��ت ع �ص��ر ال �ي ��وم ب��امل��وس��وي
يلبس بذلته العسكرية الستقبالها.

