
النسخة: الورقية - دويل

آخر تحديث: الجمعة، ٢٤ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

 
تجريبي

الحريري: عون حليف استراتيجي لتطبيق «النأي بالنفس»

الجمعة، ٢٤ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

بیروت - «الحیاة» 

واصل رئیس الحكومة اللبنانیة سعد الحريري أمس، حشد الدعم لتحركه من أجل إخراج
لبنان من أزمته مع الدول العربیة بسبب تدخالت «حزب هللا» في عدد منھا، ال سیما

الخلیجیة، في فترة «التريث» بتقديم استقالته بناء على طلب رئیس الجمھورية میشال
عون، مستنداً إلى تفھم عربي لخطوته ومزيد من الدعم الداخلي والخارجي الستقرار لبنان

وتطبیق سیاسة النأي بالنفس عن حروب المنطقة. ولفت مراقبون أمس ما قاله قائد
«الحرس الثوري» في إيران محمد علي جعفري عن «أن نزع سالح حزب هللا غیر قابل

للتفاوض». مشیراً الى أن الحزب «يجب أن يمتلك أفضل األسلحة لحماية أمن لبنان. وھذه
مسألة غیر قابلة للتفاوض». (للمزيد)

وبعد التفويض الشعبي الذي حصده الحريري لتحركه أول من أمس، من خالل الحشد الذي
أمَّ منزله، اعتبر االجتماع المشترك لكتلة «المستقبل» النیابیة والمكتب السیاسي

والمكتب التنفیذي لـ «تیار المستقبل» تجاوب الحريري مع تمني الرئیس عون التريث في
تقديم االستقالة، «خطوة حكیمة ألجل المزيد من التشاور».

وقالت مصادر «المستقبل» لـ «الحیاة»، إن البیان المشترك لھیئات «تیار المستقبل»
يجعل الجمیع يقرأون في كتاب واحد مع الحريري في مساعیه.

وعلمت «الحیاة» أن الحريري أبلغ قادة تیاره ونواب كتلته الذين اجتمعوا برئاسته أمس،
ارتیاحه إلى عالقته بالرئیس عون، مشیراً إلى أنه «حلیف استراتیجي» له، ونقل بعض
المجتمعین عنه أنه سیسعى إلى تنفیذ ما جاء في بیانه الذي أدلى به أول من أمس عند
قبوله طلب عون التريث في تقديم االستقالة، لجھة العمل على تطبیق سیاسة النأي

بالنفس عن النزاعات اإلقلیمیة، فعالً ال قوالً، وعلى االلتزام بتطبیق اتفاق الطائف. وشدد
البیان الصادر عن االجتماع المشترك على ذلك أيضاً، وعلى «التزام الخیارات التي تحمي

استقرار البالد وتجنبھا أخطار االنزالق في الحرائق المشتعلة من حولھا».
واستبق الحريري اجتماعه مع قادة تیاره وكتلته النیابیة بكلمة له في افتتاح مؤتمر اتحاد

المصارف العربیة قال فیھا: «المرحلة التي مرت تشكل صحوة لنا جمیعاً لننظر إلى مصلحة
لبنان أوالً قبل أن ننظر إلى المشكالت حولنا، فالمشكالت التي تحیط بنا مھمة ولكن لبنان

أھم. وعالقاتنا مع أشقائنا العرب يجب أن تكون األساس».
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وقالت مصادر واسعة االطالع على تحرك الحريري لـ «الحیاة»، إن فترة التريث التي قررھا
مع عون سیستغلھا من أجل التوصل إلى نتائج عملیة في ما يخص المطلوب من لبنان كي

يعید تصويب عالقاته العربیة، فإذا لم يجد تجاوباً، لن يبقى رئیساً للحكومة. وأشارت
المصادر نفسھا إلى أن التفھم العربي الذي أعلن عنه الحريري لتريثه في االستقالة

يشمل التفھم السعودي أيضاً.
ويراھن الحريري، على تحرك الرئیسین عون وبري بالتوازي مع تحركه، «ونحن الثالثة

سنرى مع األفرقاء السیاسیین اآلخرين كیف نصل إلى مكان معین، وبرأيي نحن قادرون
على أن نصل».

وذكرت مصادر عربیة لـ «الحیاة» أنه على رغم اعتراض بعض المسؤولین اللبنانیین على
قرار وزراء الخارجیة العرب الذي وصف «حزب هللا» بـ «اإلرھابي» وحّمله «مسؤولیة دعم
الجماعات اإلرھابیة في الدول العربیة باألسلحة المتطورة والصواريخ البالیستیة»، فإن ھذا
القرار «حرك المیاه الراكدة في ما يخص الشكوى المستمرة من سلوك فريق لبناني حیال
عدد من الدول العربیة، بحیث يفترض بالمسؤولین اللبنانیین أن يسعوا إلى معالجة ذلك».
وأشارت المصادر إلى أنه سیتم تفعیل قرار الجامعة في المرحلة المقبلة بدءاً بوقف بث

الفضائیات التي تحظى بتمويل إيراني ويحتضن بعضھا «حزب هللا» في لبنان، على «نايل
سات» و «عربسات».

وفیما قالت مصادر مراقبة إن الكرة اآلن في ملعب «حزب هللا» كي يقدم التزاماً عملیاً
بالنأي بالنفس عن الحروب اإلقلیمیة، بعد تريث الحريري في استقالته، فإنھا اعتبرت أن
تجاوب رئیس الحكومة مع طلب عون يفترض أن يحفز األخیر على بذل جھود مع حلیفه
«حزب هللا» كي يبدي بدوره تجاوباً يغني لبنان عن مزيد من التأزم في عالقاته العربیة،
وأن ما سلّفه عون للحزب بدفاعه عنه يفترض أن يضعه في موقع قادر على مطالبته بأن
يراعي مصالح لبنان العربیة. ورأت أن الساحة الرئیسة التي على الحزب أن ُيظھر فیھا

إيجابیة ھي الیمن، بدءاً بوقف الحرب اإلعالمیة على دول الخلیج والمملكة العربیة
السعودية، وصوالً إلى وقف دعمه الحوثیین في تصعیدھم العسكري. وأملت المصادر بأن
يكون تعاطي الحزب الھادئ مع استقالة الحريري ثم إعالن كتلة «الوفاء للمقاومة» النیابیة

أمس، أن «عودة الحريري إلى البالد والتصريحات اإليجابیة التي صدرت عنه، والمسار
اإليجابي الذي تسلكه المساعي والمشاورات، تبشر بإمكان عودة األمور إلى طبیعتھا»،

مقدمًة لتجاوب مع طلب النأي بالنفس.
وكان الحريري تلقى برقیة من الرئیس األمیركي دونالد ترامب شددت على أن «الواليات

المتحدة ستواصل دعم جھود لبنان لحماية استقراره واستقالله وسیادته»، فیما أكد
الرئیس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئیس عون، أن «استقرار لبنان يشكِّل أولوية

فرنسیة، وھو ھدف سام لعمل فرنسا في الشرقین األدنى واألوسط».
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