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سياسة

ابراهيم األمين

الوقاحة القطرية
ال ـثــاثــة ال ـتــي ســأمـضـيـهــا ف ــي لـبـنــان
ه ــي لـلـتــأكـيــد ع ـلــى م ـتــانــة ال ـعــاقــات
اللبنانية السعودية.
هنا كرر رئيس الجمهورية ترحيبه
بــاملـبــادرة الــى توجيه دع ــوة رسمية
الـ ــى الـ ـح ــري ــري لـ ــزيـ ــارة ال ـس ـع ــودي ــة،
ف ـ ـقـ ــال ال ـ ـع ـ ـلـ ــوال« ،فـ ـخ ــام ــة ال ــرئ ـي ــس
سـتـشــاهــدون ج ـوًا سـعــوديــا جــدي ـدًا،
سـتـشــاهــدون ج ـوًا سـعــوديــا جــديـدًا»
(كررها مرتني).
واخ ـت ـت ــم ال ـل ـق ــاء ب ــذك ــري ــات س ـعــوديــة
لرئيس الجمهورية ولبنانية للعلوال.
وفــي مقر الرئاسة الثالثة ،كــان الفتًا
ل ــان ـت ـب ــاه أن ال ــرئ ـي ــس الـ ـح ــري ــري لــم
يستقبل املــوفــد املـلـكــي كـمــا يستقبل
عادة كبار الضيوف ،كذلك غاب بعض
امل ـس ـت ـش ــاري ــن ال ــذي ــن يـ ـش ــارك ــون فــي
اجتماعات رئيس الحكومة ،وأبرزهم
م ــدي ــر مـكـتـبــه ن ـ ــادر الـ ـح ــري ــري .وق ــال
الـحــريــري للصحافيني ،بعد اجتماع
استمر أربـعــن دقـيـقــة ،إن املـحــادثــات
م ــع ن ـ ــزار ال ـع ـل ــوال «ك ـ ّـان ــت م ـم ـت ــازة»،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ـ ــه «تـ ـل ــق ــى دعـ ـ ــوة مـنــه
لــزيــارة اململكة ،وسيلبيها فــي أقــرب
وقت ممكن».
وقال في دردشة مع الصحافيني عقب
الـلـقــاء« :الـسـعــوديــة هدفها األســاســي
أن ي ـك ــون ل ـب ـن ــان س ـي ــد ن ـف ـس ــه ،وه ــي
حريصة على استقالل لبنان الكامل،
وس ـن ــرى ك ـيــف س ـن ـت ـعــاون مـعـهــا في
شأن املؤتمرات الدولية املقبلة».
ُ
دل بأي
يذكر أن املوفد السعودي لم ي ِ
موقف بعد اللقاء.
ومــن الـســراي ،انتقل العلوال والوفد
امل ـ ــراف ـ ــق إل ـ ــى «مـ ـن ــزل ــه» فـ ــي م ـع ــراب
(عـ ـل ــى ح ـ ـ ّـد ت ـع ـب ـيــر امل ــوف ــد امل ـل ـك ــي)،
حيث استقبله رئـيــس حــزب الـقــوات
اللبنانية سمير جعجع ،في حضور
وزي ـ ـ ـ ـ ــر اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام مـ ـلـ ـح ــم الـ ــريـ ــاشـ ــي
والـ ـن ــائـ ـب ــة سـ ـت ــري ــدا ج ـع ـج ــع .وقـ ــال
جعجع للصحافيني إن «االسـتـقــرار
عامل أســاســي ،وهــذا مــا تـعـ ّـول عليه
ال ـس ـع ــودي ــة» ،وأش ـ ــار إلـ ــى أن دع ــوة
ال ـح ــري ــري ال ــى ال ـس ـعــوديــة «م ـب ــادرة
جـ ــديـ ــدة» .وأوضـ ـ ــح أن ال ـس ـعــوديــن
ّ
اللبنانية –
غير راضني عن العالقات
ّ
السعودية القائمة حاليًا ،ويحاولون
ت ـح ـس ـي ـن ـهــا م ــن أج ـ ــل إع ــادتـ ـه ــا إل ــى
س ــاب ــق ع ـه ــده ــا ،وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق
تــأتــي زيـ ــارة املــوفــد ال ـس ـعــودي الـتــي
م ــن ض ـم ـن ـهــا ت ــم ال ـت ـط ــرق إلـ ــى مـلــف
ّ
النيابية ليس أكثر.
االنتخابات

ً
ّ
ف ـضــا عــن ال ـش ـعــور ب ــأن ه ـنــاك َمــن
ُي ـه ـي ـن ــه ِم ـ ــن خ ـ ــال إهـ ــانـ ــة دولـ ـت ــه،
ّ
كـ ــل هـ ــذا «أال ُيـ ـع ـ ّـد ض ـ ــررًا م ـبــاش ـرًا
ّ
وشخصيًا»؟ هذا ما يسأله عواضة
فــي حــديـثــه مــع «األخـ ـب ــار» .ه ــذا ما
ُ
سي ّ
ضمن طلب النقض أمام محكمة
ال ـت ـم ـي ـيــز .س ـي ـك ــون ع ـل ــى املـحـكـمــة
األخيرة أن تجيب عن سؤال الضرر
ذاك.
باملناسبة ،هـنــاك أكـثــر ّ ِمــن شكوى
ت ـق ـ ّـدم ب ـهــا امل ـحــامــي ب ـ ــز ّي ،ســابـقــا،
تتعلق َبضرره
في قضايا عامة ،ال
ُ
ال ـش ـخ ـص ــي ،ومـ ــع ذلـ ــك ق ـ ِـب ــل ــت ِم ــن
قـضــاة التحقيق ،بــل ص ــدرت فيها
ق ـ ـ ــرارات ظ ـنـ ّـيــة (م ـث ــل شـ ـك ــواه ضـ ّـد

هو نفسه ،األمير السابق لقطر حمد بن خليفة آل ثاني ،روى
كيف أنه قصد ووزير خارجيته حمد بن جاسم الواليات املتحدة
األميركية ،ساعيًا إلى الحصول على اعتراف كامل بحكمه من
واشنطن .قال الرجل إن األمر ال يحتاج إلى كثير شرح ،حتى نفهم
نحن العرب أن الغطاء األميركي هو الوحيد الذي يكفل استمرار
حكمك ،فكيف إذا كانت السعودية تريد رأسك؟
رواية «األمير الوالد» ،كما ُيطلق عليه اليوم بعد تركه منصبه لنجله
تميم ،ال تتوقف عند السعي إلى مباركة أميركية النقالبه على
ً
والده .بل يستمر في الكالم ،قائال إن موظفًا أميركيًا رفيع املستوى
زاره في مقر إقامته في أميركا ،وقال له :األمر بسيط ،عليك التوجه
آخر حيث يقيم شمعون بيريز .اجلس وتفاهم
من هنا إلى فندق ُ
معه ،وعندما تعود ،أبلغك بموعدك في البيت األبيض.
ّ
مرت سنوات طويلة على هذه الحادثة وحصلت تطورات كثيرة ،لكن
القاعدة النظرية لضمان حماية النظام القطري ال تزال هي نفسها.
وعندما قررت السعودية واإلمارات ومصر عزل قطر قبل مدة،
سارعت الدوحة إلى العنوان املناسب :الواليات املتحدة وإسرائيل!

ّ
تتمسك الدوحة بسياسة إرضاء إسرائيل ألجل كسب
حماية أميركا على حساب الفلسطينيين

التوتر القطري الناجم عن الحصار املفروض عليها من قبل دول
خليجية وعربية ،دفعها إلى القيام بخطوات سياسية كثيرة ،من
بينها العمل على تطوير العالقات مع روسيا وإيران وتركيا ،وإعادة
الحرارة إلى هواتف توصلها بحكومات وقوى وشخصيات متنوعة
في العالم العربي ،مبدية استعدادها لفتح صفحة جديدة مقابل
الحصول على دعم هذه الجهات في مواجهتها الحصار .وفي
هذا السياق أبدى القطريون االستعداد للقيام بتغيير العديد من
سياساتهم في املنطقة ،بما في ذلك ،وتحديدًا ،في ملفات سوريا
والعراق واليمن ،وأن يلعبوا دورًا ّ
سمته الدبلوماسية القطرية
«احتواء اإلخوان املسلمني».
عمليًا ما الذي حصل؟
ً
في امللف العراقي ،اكتشف القطريون ّأن السعودية ال تترك مجاال
ألحد ،وأن تورط الواليات املتحدة االميركية في إرسال جنودها
من جديد إلى هناك ال يوسع هامش املناورة أمام الدوحة .وجاءت
قصة احتجاز أفراد من العائلة الحاكمة إلى جانب قطريني آخرين
ّ
في العراق ،والتسوية التي قضت بإطالقهم ،لتخففا من دعم
املجموعات االرهابية املقاتلة للدولة العراقية .لكن األمر لم ينسحب
على الدعم االعالمي والسياسي املستمرين ،بما في ذلك دعم
أنصار النظام العراقي السابق ،وبعض القيادات االسالمية القريبة
من تنظيم «القاعدة».
في سوريا ،تعرضت املجموعات املدعومة من قطر لضربات كبيرة
في امليدان .واملجموعات السياسية الخاضعة لسلطة قطرّ ،
تعرضت
ّ
بدورها لحصار نتيجة عدم فعاليتها ،بينما تولت السعودية سحب
قسم منها باتجاهها .لكن قطر ظلت ،وبإشراف تركي ،تقدم الدعم
املالي للمجموعات االرهابية ،وخصوصًا في الشمال السوري،

إعــامـ ّـيــة حـ ّـرضــت عـلــى قـتــل ُاأل َمــن
الـ ـع ــام لـ ـح ــزب ال ـ ـلـ ــه) .ك ــذل ــك ق ـ ِـب ـ ّـل ــت
ّ
عربية ألنها
شـكــواه ضــد صحيفة
ـاءت لـلـعـلــم ال ـل ـب ـنــانــي» .كيف
«أس ـ ـ ـ ُ
كــانــت تـقـ َـبــل تلك ال ــدع ــاوى ،وكانت
ّ
الشخصية مقبولة،
صفة املحامي
وإن كـ ــان املـ ــوضـ ــوع ع ــام ــا ،بـيـنـمــا
عندما وصلت املسألة إلى السبهان
أصبح ُيعتبر ِمن «مصلحة الدولة
العليا» والحـقــا (بـعــد إسـقـ ُـاط هذه
ال ـب ــدع ــة) ُع ـ ـ ّـدت أف ـعــالــه «ال تـسـ ّـبــب
ال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرر ال ـ ـ ـش ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــي»؟ مـ ـس ــأل ــة
أخ ــرى ،هناك فقرة فــي قــرار ُالهيئة
االت ـه ــام ـ ّـي ــة ،امل ـط ـع ــون ف ـي ــه ،تـحـيــل
ع ـل ــى جـ ــدل ُي ـم ـك ــن أن ي ـن ـت ـهــي إل ــى

ّ
تتوقف الهيئة
لم
ّ
االتهامية عند اعتبار
ّ
القضية ِمن «مصلحة
الدولة العليا»
ّ
نتيجة مفادها أن «النيابة العامة»
(الحامية للحق العام في لبنان) لم
ّ
تتحرك في أمر كان يفترض بها أن

وال سيما منها «جبهة النصرة» ،والتي ال تزال حتى اليوم تملك
نفوذا كبيرًا داخل قياداتها الدينية وامليدانية ،رغم ّأن الدوحة أبلغت
الجميع أنها في صدد وقف االتصاالت مع هذا التنظيم ،وأنها
لن تشارك في أي وساطات جديدة ،بما في ذلك «اعتذارها» عن
املساهمة في الوساطات التي قامت على إثر الضربات التي وجهت
إلى «جبهة النصرة» على الحدود اللبنانية ـ السورية ،علمًا بأن
قطر لم توقف دعمها االعالمي والسياسي للمجموعات املسلحة
السورية ،وهي ال تزال تقود أوسع حملة بالتعاون مع االميركيني
والفرنسيني ملنع أي تواصل مع الحكومة السورية.
في اليمن ،تصرفت قطر على أنها «تحررت» من الورطة السعودية.
لكن موقفها الفعلي لم يكن ـ وليس هو اآلن ـ ضد العدوان وضد
الجرائم اليومية بحق الشعب اليمني ،وكل ما في األمر ّأن الدوحة
تريد منافسة الرياض وأبو ظبي على النفوذ في البلد املنكوب،
ولديها جماعاتها هناك ،وال سيما املجموعات املتصلة باإلخوان
املسلمني (حزب اإلصالح) وبعض القيادات القومية العربية
ُ
ومجموعات سلفية .وهي عندما ترفع الصوت ـ إعالميًا ـ ال تقدم
على أي خطوة عملية في اتجاه وقف حمام الدم في اليمن .بل حتى
عندما يتطرق األمر إلى مفاوضات جانبية ،تظهر قطر التزامًا
ً
بالتوجهني األميركي والبريطاني في ما ّ
ّ
خص املفاوضات مع
كامال
«أنصار الله» حول مستقبل اليمن.
لكن كل ما سبق ليس إال ذرة مقابل ما تقوم به في امللف
الفلسطيني .وهنا بيت القصيد ،حيث تعود الدوحة إلى «القاعدة
الذهبية» التي تقول إن الحصول على دعم غربي في مواجهة
ضغوط السعودية واإلمارات ومصر ،يتطلب رضى أميركيًا
صريحًا .ولهذا الرضى مداخل عدة ،أبرزها رضى إسرائيل ،وهذا
ما يتضح أن قطر تقوم به ،سواء من خالل برامج التعاون القائمة
بواسطة موفدها إلى غزة السفير محمد العمادي ،الذي يفاخر
بعالقاته اإلسرائيلية وبلياليه الحمراء في تل أبيب ولقاءاته املفتوحة
مع القيادات السياسية واألمنية اإلسرائيلية ،أو من خالل ممارسة
أبشع عملية ابتزاز بحق الفلسطينيني في قطاع غزة ،لجهة
املحاوالت املستمرة ملقايضة برنامج الدعم لإلعمار بالحصول من
الجانب الفلسطيني على تنازالت ّ
تخص ملف الصراع مع إسرائيل.
مع التذكير ّ
بأن قطر ّروجت ،وال تزال ،لفكرة تقول إن فشل
مساعي التسوية السياسية يرافقه فشل في برنامج املقاومة .وهي
فكرة تستهدف الدخول إلى العقل الجمعي للفلسطينيني وتثبيت
أن األكل والشرب أولوية ال تسبقها ّأي أولوية ،بما في ذلك معركة
االستقالل.
ما يصل من غزة ،وبقية فلسطنيّ ،
عما تقوم به قطر ،من خالل
ّ
مندوبها ،ال يبشر بالخير ،ويؤكد مرة جديدة أن كل ما تقوم به
«فقاعة الغاز» ال يعدو كونه منافسة لإلمارات والسعودية على
كسب ّ
ود الواليات املتحدة وإسرائيل.
واملشكلة هنا ليست مع قطر نفسها ،بل مع من ال يزال من
الفلسطينيني أو العرب يثق بأنها تقف فعليًا إلى جانب الحق
العربي في التحرر من االحتالل ومن التبعية للغرب االستعماري...
إنه زمن الوقاحة القطرية!

ّ
تتحرك حياله (لبعض القانونيني
رأي ف ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا) .يـ ـ ــرد ف ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــرار:
«بالنسبة إل ــى ال ـضــرر ّ
األول الــذي
ّ
يصيب املجتمع ،فإن املرجع املناط
به الدفاع عن مصالح هذا املجتمع
وص ــون كــرامـتــه وأم ـنــه ،هــو الــدولــة
ّ
ّ
املختصة،
اللبنانية ،عبر أجهزتها
وال ّ
سيما النيابة العامة التي يعود
ل ـه ــا وح ــده ــا ح ــق ت ـح ــري ــك دع ــوى
ال ـح ــق الـ ـع ــام ب ـخ ـصــوص ال ـجــرائــم
التي تطاول املجتمع»ّ .
جيد ،إن لم
ّ
تـتـحـ ّـرك ه ــذه الـنـيــابــة ،ول ــم تتحرك
أي جـ ـه ــة مـ ـس ــؤول ــة ف ـ ــي مـخـتـلــف
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ،فـ ـم ــا الـ ـعـ ـم ــل ع ـن ــده ــا؟
أس ــاس ــا ،لــو ك ــان ت ـصـ ّـدى َم ــن يجب

ّ
يتصدى لحماية املجتمع،
عليه أن
وص ــون حـقــوقــه ،فـهــل ك ــان عــواضــة
ّ
ُ
سيبادر إلــى ذلــك بنفسه؟ َمــن يحل
هذه املعضلة!
عمومًا ،السبهان غير معتاد هذه
األش ـيــاء الـتــي تحصل ويـقــرأ عنها
فــي الـقـضــاء الـلـبـنــانــي .غـيــر معتاد
ملــواطــن ،فــي أس ــوأ األحـ ــوالُ ،يمكنه
أن يذهب إلى القضاء ّ
ويدعي عليه،
ّ
فينتقل ِمن محكمة إلى أخرى ،وكل
ّ
مشهدية
هذا في إطار القانون .هذه
قاسية ،بصرف النظر عن نتائجها
ّ
القانونية ،على السبهان وصحبه.
ّ
ّ
لـ ـ ـك ـ ــن هـ ـ ـ ــذا ي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدث ...والـ ـقـ ـض ــي ــة
ّ
مستمرة.
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