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العالم

على الغالف

بعد مفاجأة الجعفري...
لبنان وحيدًا في «جامعة الخليج العربية»
نجحت السعودية ،خــال اليومين الماضيين ،فــي انـتــزاع إجماع
خليجي وعربي على «إدانة» إيران ،خرقه لبنان وحيدًا بعد مفاجأة
العراق الذي رفع شعار «اإلجماع العربي» ،وذلك في ظل تأكيد
طهران مواصلتها سياسة «التعقل» التي «ال يمكن أن تستمر إذا
بقيت من طرف واحد»
القاهرة ــ وفيق قانصوه
ال ـت ــاس ــن ب ــن أح ـ ــد أعـ ـض ــاء ال ــوف ــد
اإلعــامــي الـسـعــودي وضــابــط األمــن
املصري على باب قاعة االجتماعات
فــي مـقــر جــامـعــة ال ــدول الـعــربـيــة في
القاهرة أفضل تعبير عن الحال التي
آل ــت الـيـهــا ه ــذه املــؤس ـســة الـعــربـيــة.
أصــر الـسـعــودي على دخ ــول القاعة
ب ـع ــد إخـ ـ ــراج اإلع ــامـ ـي ــن وت ـحــويــل
الجلسة الى مغلقة ،وصرخ في وجه
ً
الضابط الذي ّ
رد برفع صوته قائال:
«ب ــاش الـتـعــالــي ف ــي الـ ـك ــام» .لـكــن،
خ ـلــف الـ ـب ــاب املـ ــزخـ ــرف ،بــاسـتـثـنــاء
لـ ـبـ ـن ــان ،لـ ــم يـ ـج ــرؤ أحـ ـ ــد عـ ـل ــى رف ــع
صـ ــوت االع ـ ـتـ ــراض ف ــي وجـ ــه ع ــادل
الجبير وعبدالله بن زايد.
م ـص ــادر دب ـلــومــاس ـيــة عــرب ـيــة قــالــت
لـ ـ ــ»األخـ ـ ـب ـ ــار» إن ال ـج ــام ـع ــة «ب ــات ــت
ج ــامـ ـع ــة دول الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ب ــامـ ـتـ ـي ــاز.

ّ
الله وذكر
الجبير هاجم حزب
ّ
َ
بـ«تورطه» في تفجيري السفارة
األميركية ومقر المارينز في بيروت
وباتت البحرين واإلمارات ،ال مصر
والـ ـج ــزائ ــر ،ه ـم ــا م ــن ت ـم ـل ـيــان عـلــى
ال ـج ـم ـيــع م ــواق ـف ـه ـم ــا» .فـبــاسـتـثـنــاء
االع ـت ــراض الـلـبـنــانــي ،ودع ــوة وزيــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــان ــي ي ــوس ــف بــن
علوي الــى تحكيم العقل ،ومداخلة
وزي ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـعــراقــي ابــراهـيــم
الـ ـجـ ـعـ ـف ــري ال ـ ـتـ ــي دع ـ ـ ــا فـ ـيـ ـه ــا ال ــى
الخروج من عقلية املؤامرة وإشارته
الـ ـ ــى إج ـ ـ ـ ـ ــراء ات ع ـق ــاب ـي ــة ات ـخ ــذت ـه ــا
طهران ضد مسؤولني إيرانيني بعد
الـهـجــوم عـلــى ال ـس ـفــارة الـسـعــوديــة،
ك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـخ ـ ـض ـ ــوع تـ ـ ــامـ ـ ــا ل ـل ـم ـن ـط ــق
ال ـخ ـل ـي ـجــي ،الـ ــى درج ـ ــة زاي ـ ــد فـيـهــا
وزي ــرا خارجية مصر واألردن على
الخليجيني في انتقاد «استفزازات
إيـ ــران وتــدخـلـهــا ف ــي ش ــؤون ال ــدول
العربية».
امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة روت
لـ ــ»األخـ ـب ــار» ال ــوق ــائ ــع ال ـت ــي سبقت
ان ـع ـق ــاد االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـ ـطـ ــارئ أم ــس،
ّ
وت ـلــك ال ـتــي راف ـق ـتــه .أك ــدت أن الـنـ ّـيــة
ال ـس ـع ــودي ــة ،لـ ــدى تــوج ـيــه ال ــدع ــوة،
ك ــان ــت أس ــاس ــا جـ ـ ّـر الـ ـ ــدول الـعــربـيــة
الى قطع العالقات الدبلوماسية مع
إيـ ــران ومـقــاطـعـتـهــا وإل ــى إجـ ــراء ات
ضـ ـ ــد ح ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـلـ ـ ــه .ل ـ ـكـ ــن اتـ ـ ـص ـ ــاالت
عـ ــرب ـ ـيـ ــة واسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ،قـ ـ ــادهـ ـ ــا أسـ ــاسـ ــا
ً
الـ ـع ــراق ول ـب ـن ــان ،وت ــدخ ــا أمـيــركـيــا
وأوروب ـي ــا خـشـيــة ان ـفــات األوض ــاع
فــي اإلقليم مذهبيًا فــي حــال اتخاذ
إجـ ــراء ات ك ـهــذه ،أدت ال ــى «خـفــض»
الـسـقــف ال ـس ـعــودي ال ــى مــا خ ــرج به
املؤتمر .وفــي املحصلة ،كــان جميع
الحاضرين تحت السقف السعودي
سلفًا ،مــا عــدا الـعــراق (قـبــل مفاجأة
الـ ـجـ ـعـ ـف ــري بـ ــإس ـ ـقـ ــاط ت ـح ـف ـظ ــات ــه)
الــذي كــان رافـضــا تحميل الحكومة
اإليرانية أي مسؤولية مباشرة عن
االعتداء على السفارة ،ولبنان الذي

ح ـ ّـدد مــوقـفــه ضـمــن رف ــض االع ـتــداء
على البعثات الدبلوماسية ورفض
ال ـتــدخــل ف ــي ش ــؤون الـ ــدول األخ ــرى
ورفض ربط حزب الله باإلرهاب.
ب ـعــد الـكـلـمـتــن الـعـلـنـيـتــن لــرئـيــس
الجلسة ،وزير الخارجية اإلماراتي،
ووزي ــر الخارجية الـسـعــودي ،بــدأت
املداخالت بعيدًا عن اإلعالم .وعلمت
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن مـ ـح ــاول ــة خـلـيـجـيــة
جرت لالستعجال في توزيع البيان،
قـبــل أن يبلغ لـبـنــان األمــانــة العامة
اعـ ـت ــراض ــه ،إض ــاف ــة ال ـ ــى ت ـح ـف ـظــات
تـ ـ ـح ـ ــدث عـ ـنـ ـه ــا وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
العراقي الذي التقى نظيره اللبناني
جـبــران بــاسـيــل قـبــل الـجـلـســة .ورغــم
أن أجواء الوفد العراقي كانت تشير
الــى أنــه لــن يقبل تحميل مسؤولية
الـ ـهـ ـج ــوم ع ـل ــى سـ ـف ــارة ال ـس ـع ــودي ــة
وق ـن ـص ـل ـي ـت ـهــا ف ــي طـ ـه ــران ومـشـهــد
للحكومة اإليرانية ،أعلن الجعفري
إس ـ ـقـ ــاط كـ ــل ال ـت ـح ـف ـظ ــات «ح ـف ــاظ ــا
عـلــى اإلج ـمــاع ال ـعــربــي» ،علمًا بأنه
دعـ ـ ــا ف ـ ــي م ــداخـ ـلـ ـت ــه الـ ـ ــى م ـعــال ـجــة
األم ــور بــالـحـكـمــة ،مـخــاطـبــا ال ــوزراء
الحاضرين بالقول« :سجون العراق
تـعــج بــاإلرهــاب ـيــن مــن دول ـك ــم ،فهل
تريدون أن ّ
نحملكم مسؤولية أفعال
هؤالء؟».
ّ
رد الجبير في مداخلة ،الفتًا الى أن

أعلن الجعفري اسقاط كل التحفظات «حفاظًا على االجماع العربي» (أ ف ب)

إيـ ــران «تـعـتـبــر نـفـسـهــا مـعـنـيــة بكل
شيعي فــي الـعـ ّـالــم ،فيما ال نتعامل
ن ـحــن م ــع ال ـس ــن ــة ب ـه ــذه ال ـطــري ـقــة»،
م ـ ـش ـ ـي ـ ـرًا إلـ ـ ـ ــى «إع ـ ـ ـ ــدام ـ ـ ـ ــات ل ـل ـس ـن ــة
ف ــي األهـ ـ ـ ــواز وقـ ـم ــع ت ـظ ــاه ــرات ـه ــم».

كـ ـم ــا هـ ــاجـ ــم حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه واعـ ـتـ ـب ــره
ّ
«وديـعــة إيــرانـيــة» ،مــذكـرًا بـ»أعماله
اإلره ــاب ـي ــة» كـتـفـجـيــر مـقــر الـسـفــارة
األمـيــركـيــة ومـقــر ق ــوات املــاريـنــز في
ً
ب ـ ـيـ ــروت عـ ـ ــام  ،1983وص ـ ـ ـ ــوال ال ــى

«تورطه» في الحرب في سوريا ومع
«ال ـخ ـل ـيــة اإلره ــابـ ـي ــة» ال ـت ــي أعـلـنــت
البحرين اكتشافها أخيرًا.
ّ
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،ش ـ ــن وزي ـ ــرا
خ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات والـ ـبـ ـح ــري ــن

ّ
السعودية تحشد العرب والخليجيين ضد إيران
ّ
صوبت السعودية سهام الجامعة
ال ـعــرب ـيــة ،أم ــس ،إل ــى الـجـهــة الـتــي
تــريــدهــا وال ـتــي تعمل عـلــى تــأزيــم
ال ـ ــوض ـ ــع مـ ـعـ ـه ــا ،مـ ـن ــذ أك ـ ـثـ ــر مــن
أس ـبــوع ،ف ـقــادت وزراء الخارجية
ُ
ال ـ ـعـ ــرب وراء ه ـ ـ ـ ـ ــا ،ل ــتـ ـخ ــرج مـنـهــم
ب ـيــان إدان ـ ــة لـ ــ»االعـ ـت ــداء اإلي ــران ــي
عـ ـل ــى ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة فــي
ط ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــران» ،ع ـ ـلـ ــى خـ ـلـ ـفـ ـي ــة إعـ ـ ـ ــدام
الـ ـشـ ـي ــخ ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي نـ ـم ــر ال ـن ـم ــر.
لكن اإلدان ــة الـتــي سبقها تحشيد
ستعرض سـعــودي غير مـسـبــوق ،واجتماع
اإلمارات
مل ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي فــي
ومصر
والكويت الرياض ،خرقها الرفض اللبناني
«التجاوزات لشمول البيان حزب الله ،التهامه
اإليرانية» بالتدخل في البحرين.
على األمم ودان وزراء الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـع ــرب
المتحدة
(أ ف ب)

ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان ،بـ ـ ـش ـ ــدة ،م ـ ــا وصـ ـف ــوه
ب ــ»االع ـت ــداءات» الـتــي وقـعــت على
ّ
مقار البعثة السعودية في إيــران،
وقـ ـ ــالـ ـ ــوا إن ـ ـهـ ــم يـ ــرف ـ ـضـ ــون ق ـط ـعــا
ت ــدخ ــل إيـ ـ ــران ف ــي شـ ــؤون املـمـلـكــة
وش ـ ــؤون أي دولـ ــة عــرب ـيــة أخ ــرى.
ودعــا البيان ،فــي ختام االجتماع
ال ـطــارئ لـجــامـعــة ال ــدول الـعــربـيــة،
الذي عقد ً
بناء على طلب الرياض
«ال ـت ـض ــام ــن ال ـك ــام ــل» م ـع ـهــا ،إلــى
ً
تشكيل مـجـمــوعــة عـمــل تـضــم كــا
مـ ــن اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ومـ ـص ــر وال ـك ــوي ــت
ل ـع ــرض «الـ ـتـ ـج ــاوزات اإلي ــران ـي ــة»
على األمم املتحدة.
وش ـ ـ ّـدد وزراء ال ـخــارج ـيــة ال ـعــرب
ع ـل ــى «دع ـ ـ ــم» جـ ـه ــود ال ـس ـع ــودي ــة
«ف ــي مـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب ،ودوره ــا

فــي تـعــزيــز األم ــن واالس ـت ـقــرار في
املنطقة» ،كما أدانوا «تدخل إيران
امل ـس ـت ـمــر ف ــي الـ ـش ــؤون الــداخ ـل ـيــة
للدول العربية على مــدى العقود
املـ ــاض ـ ـيـ ــة» ،م ـع ـت ـب ــري ــن أن «هـ ــذا
ال ـن ـهــج ي ـ ــؤدي إلـ ــى زع ــزع ــة األم ــن
واالس ـت ـق ــرار ف ــي مـنـطـقــة الـخـلـيــج
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،كـ ـم ــا ي ـع ـت ـب ــر ان ـت ـه ــاك ــا
ل ـقــواعــد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي وم ـبــدأ
ح ـس ــن الـ ـ ـج ـ ــوار» .ون ـ ـ ـ ّـدد امل ـج ـلــس
«ب ــال ـت ــدخ ــل اإليـ ــرانـ ــي ف ــي األزمـ ــة
الـ ـس ــوري ــة ،ومـ ــا ي ـح ـم ـلــه ذلـ ــك مــن
تــداع ـيــات خـطـيــرة عـلــى مستقبل
س ـ ــوري ـ ــا وأم ـ ـن ـ ـهـ ــا واسـ ـتـ ـق ــراره ــا
ووح ــدت ـه ــا الــوط ـن ـيــة وســامـتـهــا
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة» ،وأيـ ـض ــا «ب ـتــدخــات
إيران في الشأن اليمني الداخلي،
ع ـب ــر دع ـم ـه ــا ل ـل ـق ــوى امل ـن ــاه ـض ــة
لـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ال ـ ـي ـ ـم ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــرعـ ـ ـي ـ ــة،
وانـ ـعـ ـك ــاس ذلـ ــك س ـل ـبــا ع ـل ــى أم ــن
واس ـت ـق ــرار ال ـي ـمــن ودول ال ـج ــوار
واملنطقة بشكل عام».
وفي السياق ،ذكر وزير الخارجية
اإلمـ ــاراتـ ــي ع ـبــدال ـلــه ب ــن زاي ـ ــد فــي
خـ ـ ـت ـ ــام االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ،أن «ج ـم ـي ــع
الــدول العربية وافقت على البيان
الـ ـخـ ـت ــام ــي ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر ع ـ ــن وزراء
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـ ـعـ ــرب» ،م ـش ـي ـرًا فــي
الـ ــوقـ ــت ذات ـ ـ ــه إل ـ ــى أن «لـ ـبـ ـن ــان لــم
ي ــواف ــق ع ـلــى ه ــذا ال ـب ـي ــان ،بـعــدمــا
وردت فيه إدانــة لتدخل حزب الله
في البحرين».
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أك ـ ـ ــد األم ـ ـ ـ ــن الـ ـع ــام

ل ـج ــام ـع ــة الـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــرب ـي ــة نـبـيــل
الـعــربــي ،فــي خـتــام االجـتـمــاع ،أنــه
«ك ـ ــان ه ـن ــاك إجـ ـم ــاع ودع ـ ــم كــامــل
مل ــوق ــف ال ـس ـع ــودي ــة» ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن «مــاحـظــات كــانــت لــدى الـعــراق
على البيان الذي أدان االعتداءات،
لكنه في الوقت ذاتــه ّأيــد البيان».
وذك ـ ـ ــر الـ ـع ــرب ــي أن ل ـب ـن ــان أي ـضــا
ك ــان «مـحــرجــا بـسـبــب كـلـمــة حــزب
الـ ـل ــه» ،ألن «الـ ـح ــزب م ــوج ــود فــي
الحكومة».
وك ـ ــان ـ ــت دول م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي ق ــد عـ ـق ــدت اج ـت ـم ــاع ــا،
السبت ،في الرياض .وأعلن األمني
الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـم ـج ـل ــس عـ ـب ــد ال ـل ـط ـيــف
ال ــزي ــان ــي أن «املـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ــوزاري
ال ـخ ـل ـي ـج ــي االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي ،ات ـف ــق
ع ـلــى وضـ ــع آل ـي ــة ف ـعــالــة ملــواج ـهــة
التدخالت اإليــرانـيــة» ،مــن دون أن
ّ
يحدد ماهية تلك اآللية.
وقال الزياني ،في مؤتمر صحافي
م ــع وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ـع ــودي
عادل الجبير ،إن مجلس التعاون
الخليجي «دع ــا املجتمع الــدولــي
إلى اتخاذ التدابير الالزمة ،إللزام
إيران باحترام مبدأ حسن الجوار
ً
ً
قـ ـ ــوال وع ـ ـمـ ــا ،ووق ـ ــف أنـش ـط ـت ـهــا
املــزعــزعــة لــاسـتـقــرار فــي املنطقة،
ووقـ ـ ــف دع ـم ـه ــا ل ـ ــإره ـ ــاب ،وع ــدم
ال ـت ــدخ ــل ف ــي ال ـ ـشـ ــؤون الــداخ ـل ـيــة
لـ ـ ــدول امل ـج ـل ــس وامل ـن ـط ـق ــة ،وع ــدم
استخدام القوة أو التهديد بها».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

