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اإلمارات ليكس الشامسي ّ
يحرض على الحريري
اعداد رضوان مرتضى

حصلت «األخبار» على برقيات ّ
سرية صادرة عن السفارتين
اإلماراتية واألردنية في لبنان .هذه المراسالت تشمل،
فــي جزئها الثاني المنشور الــيــوم ،الفترة الالحقة
الختطاف الرئيس سعد الحريري في السعودية ،وإجباره
على االستقالة في الرابع من تشرين الثاني الماضي.
برقيات السفير اإلماراتي حمد سعيد الشامسي ،الذي

ّ
التحريض على الحريري قبل اختطافه (راجــع
د
تعم
ُ
«األخبار» أمس) ،تظهر مرة جديدة دور رئيس حزب القوات
سمير جعجع في محاولة انقالب محمد بن سلمان على
رئيس الحكومة ،ومطالبته بأن يأخذ هذا االنقالب مداه،
من خالل سعيه إلى استمرار الضغوط السعودية على
الحريري كي ال يعود عن استقالته

جعجع
فلتضغط السعودية على الحريري ليبقى على استقالته
قبل أكثر من أسبوع على تحرير الرئيس
سعد الحريري ( 22تشرين الثاني )2017
من «سجنه» في الرياض ،بدأت تظهر
عالمات الهزيمة السعودية ،وخسارتها
لمعركة إسقاط الحكومة والحريري
واالستقرار في لبنان .برقيات السفارة
اإلماراتية في بيروت ّ
سجلت وقائع
تلك المرحلة ،وأبرز ما فيها ،إضافة
إلى الخيبة ،إصرار رئيس حزب القوات
سمير جعجع على ضرورة أن تضغط
السعودية على الحريري لكي ال يتراجع
عن استقالته .في ما يأتي ،برقية
السفير اإلماراتي السرية المؤرخة يوم
 14:تشرين الثاني 2017
آخر املستجدات حول أزمة الحكومة
اللبنانية
● ي ـصــر األفـ ــرقـ ــاء ال ـل ـب ـنــان ـيــون على
ادع ــاء تحقيق انـتـصــار على اململكة
الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة ،وي ـع ـت ـبــرون أن
هذا االنتصار جرى تحقيقه بشقني،
س ـيــاســي ودي ـب ـل ــومــاس ــي .ف ــي الـشــق
السياسي يعتبرون أن الرئيس سعد
الـحــريــري تــراجــع كـثـيـرًا فــي إطاللته
التلفزيونية عن السقف املرتفع الذي
ك ــان قــد وضـعــه فــي بـيــان استقالته،
وبالتالي إعالنه االستعداد للعودة
عـ ـ ــن االس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــة أو إلع ـ ـ ـ ـ ــادة ن ـســج
التسوية ،فإن ذلك يعني أن السعودية
منيت بخسارة معينة ،ال يمكن فصل
األج ـ ــواء اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة عنها،
بمعنى أن ال ــدول الـكـبــرى لــم تــوافــق
الـسـعــوديــة عـلــى مـسـعــاهــا وع ـلــى ما
ك ــان ــت ت ــري ــده م ــن ل ـب ـن ــان ،وبــال ـتــالــي
اضطرت إلى لجم التصعيد.

الشامسيّ :
يدعي عون
أمام زواره أنه استطاع
االنتصار على السعودية
● أم ـ ــا االنـ ـتـ ـص ــار ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ــي،
فيعتبر رئيس الجمهورية واملقربون
منه ،أن صموده وطريقة تعاطيه مع
األزمـ ــة ،نجحت فــي ّ
رد الـهـجــوم إلــى
أصحابه ،ويدعي عون أمام زواره أنه
استطاع االنتصار على السعودية،
وحشرها من خالل موقفه ،إذ إنه لم
يسمح لـهــا بتحقيق أي نتيجة في
لبنان مــن خــال استقالة الحريري،
ك ـمــا يـنـقــل ع ـنــه ب ـعــض زواره ،بــأنــه
يقول إنه يستعد ألن يدفع السعودية

كما في األزمة مع قطر ،كذلك في لبنان :واشنطن تراجعت عن دعم السعودية (هيثم الموسوي)

إلعادة الطلب من األفرقاء اللبنانيني
إلعـ ـ ــادة تـسـمـيــة ال ـح ــري ــري لــرئــاســة
ال ـح ـك ــوم ــة ،ألن ـه ــا سـتـكـتـشــف حجم
الخسائر التي منيت بها.
● ال شـ ــك أن هـ ـ ــذه األزمـ ـ ـ ـ ــة ،كـشـفــت
ح ـجــم الـ ـع ــداء الـلـبـنــانــي الـ ــذي تكنه
أطـ ــراف ع ــدة ف ــي لـبـنــان لـلـسـعــوديــة،
خ ـصــوصــا م ــن أركـ ـ ــان ع ـهــد مـيـشــال
عون ،كمستشاريه ،ونوابه ووزرائه،
إضــافــة إل ــى وزي ــر الـخــارجـيــة بشكل
أس ــاس ــي ،والـ ـ ــذي بـ ــدأ ج ــول ــة دول ـيــة
عـلــى ع ــدد مــن ال ـعــواصــم األوروب ـي ــة،
للمطالبة بــاطــاق س ــراح الـحــريــري،
ويقول« :لبنان ال يزال يعالج املشكلة
مــع الـسـعــوديــة مــن ضـمــن الـعــاقــات
الثنائية األخوية والجولة هي لحث
الـسـعــوديــة عـلــى ان مــا يحصل غير
مقبول».
● وال شــك أن بــاسـيــل بـهــذا الـحــراك

ال ــذي يـقــوم بــه والـتـصــريـحــات التي
يـطـلـقـهــا ،ف ـهــو ال ي ـغــرد وح ـي ـدًا ،بل
هـ ــو مـ ــدعـ ــوم مـ ــن ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،وم ــن
رئيس الجمهورية ،كما يستند إلى
بعض املواقف الدولية ،وهنا يبتدع
باسيل معادلة جــديــدة ،بأنه إذا لم
ي ـعــد ال ـحــريــري إل ــى ل ـب ـنــان م ــن اآلن
وحتى أربعة أيام ،مع عائلته ،فهذا
ي ـع ـنــي أن هـ ـن ــاك م ـس ــأل ــة اخ ـت ـطــاف
حقيقية وبأنه ليس حرًا ،أما إذا ما
عــاد مــن دون عــائـلـتــه ،فـهــو سيبقى
م ـخ ـطــوفــا ألن ال ـس ـع ــودي ــة سـتـبـقــى
م ـه ــددة ل ـعــائ ـل ـتــه ،وب ــال ـت ــال ــي خــوفــا
على عائلته لن يكون الحريري حرًا
ف ــي حــرك ـتــه وقـ ــراراتـ ــه .وه ـن ــا يـبــدو
واضـ ـحـ ــا ال ـن ـف ــس ال ـه ـج ــوم ــي الـ ــذي
ينطلق منه باسيل ،ضد السعودية،
وهــذا يعني أن املحور الــذي ينتمي
إل ـيــه غـيــر قــابــل ل ـل ـتــراجــع ،وال ي ــزال

مستمرا في هجومه.
● يعكس هــذا املنطق حجم االبتزاز
ال ــذي يـتـعــاطــى فـيــه لـبـنــان الــرسـمــي
م ــع ه ــذه األزمـ ـ ــة ،ال سـيـمــا أن فــريـقــا
م ــن م ـعــاونــي ع ــون وب ــاس ـي ــل ،ب ــدأوا
ال ـع ـمــل ع ـلــى ال ـت ـلــويــح ب ــأن أي أزم ــة
س ـت ـطــاول ل ـب ـنــان ل ــن تـقـتـصــر عـلـيــه،
إذ إن م ــا ي ـعــان ـيــه سـيـنـعـكــس عـلــى
ً
الــاجـئــن الـســوريــن مـثــا ،وه ــذا ما
قد يستغلونه ألجل تهجير الالجئني
من لبنان إلى دول أخرى ،الستخدام
ه ـ ــذه الـ ـ ــورقـ ـ ــة ك ـ ــورق ـ ــة ضـ ـغ ــط عـلــى
ً
األوروبيني مثال ،أي من خالل إغراق
أوروبا بالالجئني الذين يقطنون في
لبنان.
● في مقابل ذلك ،يتخوف بعض قوى
 14آذار وعلى رأسهم سمير جعجع،
مــن حـجــم الـتــراجــع ال ـس ـعــودي ،ومــن
حجم الضخ الــذي يضخه حزب الله

ورئ ـيــس الـجـمـهــوريــة بــأنـهـمــا حققا
انـتـصــارًا عـلــى الـسـعــوديــة ،وه ــذا ما
يربطونه بكالم الحريري عن عودته
ع ــن االس ـت ـق ــال ــة ،إذ ي ــرى جـعـجــع أن
أي تــراجــع لـلـحــريــري عــن استقالته
هــو اس ـت ـهــداف مـبــاشــر لــولــي العهد
الـسـعــودي محمد بــن سـلـمــان ،وهــذا
ي ـع ـنــي خـ ـس ــارة ك ـب ـيــرة لـل ـسـعــوديــة،
وي ـع ـن ــي أنـ ـه ــا لـ ــم ت ـس ـت ـطــع تـحـقـيــق
ش ــيء ،حـتــى فــي لـبـنــان ،وه ــذا بــرأي
ً
ً
جعجع يتطلب تــواصــا عــاجــا مع
السعودية السـتـمــرار ضغطها على
الـحــريــري كــي يبقى على استقالته،
ألن عـ ــودة ال ـحــريــري ع ــن االسـتـقــالــة
سـ ـت ــؤدي إلـ ــى أن ي ـخ ــرج حـ ــزب الـلــه
ل ـي ـع ـلــن االنـ ـتـ ـص ــار ض ــد ال ـس ـعــوديــة
مجددًا .فيما قد تكون هذه التسوية
الـجــديــدة ،قائمة على أس ــاس تقديم
حزب الله لبعض التنازالت ،كإعالنه
االنـ ـسـ ـح ــاب مـ ــن سـ ــوريـ ــا وال ـ ـعـ ــراق،
والدخول في مفاوضات في اليمن.
لـ ـك ــن الـ ـش ــق ال ـع ـم ـل ــي لـ ـه ــذا الـ ـك ــام،
سيكون عبارة عن تجميع حزب الله
لقواته في مناطق معينة في سوريا،
ووق ــف الـقـتــال لــاسـتـثـمــار بــالــوقــت،
ً
وعدم االلتزام كامال ببنود التسوية،
والعودة عنها بعد تحقيق ما يريد.
● وهنا ثمة من يعتبر ،أن السعودية
قد تكون تعرضت إلى ضربة كبرى،
إذا م ــا ت ــراج ـع ــت ع ــن ذل ـ ــك ،وإذا لــم
تستكمل امل ـســار الـتـصـعـيــدي ،أو لم
تـحـقــق أي ش ــيء جــوهــري بـعــد هــذه
الخطوات.
نعتقد أن السعودية تراجعت بسبب
عـ ــدم ال ــدع ــم األمـ ـي ــرك ــي ،ومـ ــا حصل
م ـع ـهــا ه ــو ن ـفــس امل ــوق ــف األم ـيــركــي
في ما يخص األزمــة القطرية ،أي أن
واشنطن دعمت السعودية في بادئ
األمر التخاذ اإلجراءات العقابية ضد
قطر ،وفــي مــا بعد عــادت وتراجعت
عــن ذل ــك ،وأج ــرت م ـن ــاورات مــع قطر
وباعتها أسلحة.
● ف ــي م ـق ــاب ــل ال ـش ـك ــوك ف ــي حـقـيـقــة
املـ ــوقـ ــف األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ت ـب ـق ــى الـ ـق ــوات
اللبنانية برئاسة جعجع على رأي
م ـخ ـت ـلــف ح ـي ــال امل ــوق ــف األم ـي ــرك ــي،
بناء على زيــارة سرية أجراها وزير
الشؤون االجتماعية بيار أبو عاصي
إلـ ــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة،
ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع زيـ ـ ـ ــارة ج ـع ـج ــع إل ــى
أس ـت ــرال ـي ــا ،وق ــد ال ـت ـقــى أب ــو عــاصــي
ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـس ــؤول ــن األم ـيــرك ـيــن
الـ ــذيـ ــن أكـ ـ ـ ــدوا دع ـم ـه ــم ل ـل ـس ـعــوديــة
ومــواجـهـتـهــا مــع إيـ ــران ،وه ــذا الجو
نـقـلــه أب ــو عــاصــي إل ــى جـعـجــع وإلــى
بـعــض امل ـســؤولــن الـلـبـنــانـيــن ،لكن
هـ ـن ــاك م ــن ال يـ ـ ــزال خ ــائ ـف ــا م ــن ه ــذا
التراجع األميركي.
د .حمد سعيد الشامسي
السفير
2017/11/14

بعد ثالثة أيام على استقالة الرئيس سعد الحريري من الرياض ،بدأت تظهر في برقيات السفارة اإلماراتية في بيروت آثار الموقف اللبناني
َّ
الموحد الرافض الستقالة الحريري الملتبسة .وأبرز ما في ذلك الموقف ،اتفاق الرئيسين
الذي واجه المغامرة السعودية ،وخاصة لجهة الموقف الرسمي
ميشال عون ونبيه بري .في ما يأتي ،برقية أرسلها السفير اإلماراتي إلى بالده يوم  7تشرين الثاني 2017

سفير اإلمارات :اتفاق عون ــ بري يحتوي األزمة
مـلـخــص تـنـفـيــذي عــن املـ ـش ــاورات الـسـيــاسـيــة الـتــي يـجــريـهــا رئيس
الجمهورية ميشال عون مع مختلف القوى السياسية اللبنانية بعد
استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري:
● بــدأ الــرئـيــس عــون م ـشــاورات سياسية «وطـنـيــة» شاملة لتحديد
سبل التعاطي مع األزمة الطارئة .ولكن الرئيس ليس في صدد إجراء
اس ـت ـشــارات نـيــابـيــة فــي ش ــأن «الـتـكـلـيــف» وتـسـمـيــة رئـيــس حكومة
جديد .وكل املسار الدستوري مجمد إلى ما بعد عودة الرئيس سعد
الحريري من الخارج للوقوف منه شخصيًا على ما حصل وأسباب
استقالته.
● وعلى رغم الخالفات والتباينات التي عادت تمزق الوسط السياسي،
يتفق الجميع على أن «إدارة األزمة» من قبل الرئيس عون اتصفت في
اللحظة األولــى بالتروي والتريث والتهدئة وضبط الوضع سياسيًا
وأمنيًا وماليًا ،ما أدى الى استيعاب الصدمة واملوجة األولــى لألزمة
التي غالبًا ما تكون األقوى واألخطر .وقد لقي موقف عون تقديرًا لدى
أركــان املستقبل (بهية الحريري ونهاد املشنوق ونــادر الحريري)،
ً
واألهم أنه لقي تأييدًا كامال من الرئيس نبيه بري ،وحيث لم يسبق أن
ً
كان االتفاق إلى حد التطابق حاصال بني عون وبري كما الحال اآلن.
● الرئيس بري كان واضحًا وحاسمًا في اعتبار أن رئيس الجمهورية
على حق في استمهال املوقف إلى حني عودة الحريري ،وأنه من املبكر
والسابق ألوانه البحث في الحكومة الجديدة ،ال بل يذهب إلى أبعد من
ذلــك بــأن يعتبر الحكومة الحالية أنها ما زالــت قانونية ودستورية،

وأنه ال يعترف بحصول االستقالة ،طاملا لم يوجه الحريري لرئيس
الجمهورية استقالة خطية ولم يبلغ رئيس الجمهورية بها.
● من الواضح أن اتفاق عون ـ ـ بري (ومن ورائهما «حزب الله» وهذا
ما عكسه خطاب األمني العام للحزب) هو عامل أساسي ومهم في
احتواء األزمة والتخفيف من وطأتها وأخطارها .وهذا االحتواء يقوم
بشكل أساسي على فكرة مراعاة وضع الطائفة السنية وعدم القيام
بــأي مــوقــف أو تـصــرف يشتم منه تـحـ ٍـد أو اسـتـفــزاز ،ال بــل إظهار
التضامن والتعاطف مع الطائفة السنية التي تجتاز أوقــاتــا صعبة
ومرحلة دقيقة شبيهة بتلك التي عاشتها بعد اغتيال الرئيس رفيق
الحريري .وهذا ما تعكسه الحركة املكوكية التي تشهدها دار الفتوى
(هناك حراك سني ّ
موسع) ،ألجل إبقاء املظلة السنية فوق الحريري
ومحاولة سحب أي شرعية من أي مرشح غيره).
● على رغم هذا «النجاح األولي» في احتواء األزمة وتحجيم االستقالة
وخطرها ،ولكن هذا ال يعني أن األمور تسير نحو حلول ،وإنما الوضع
ما زال على قدر كبير من الدقة والتعقيد ،خصوصًا أن لبنان أمام أزمة
جديدة من نوعها ببعدين ووجهني داخلي وإقليمي ،وأمــام استقالة
غير مألوفة وغير مسبوقة في شكلها وظروفها ،وأمام وضع معقد
دستوريًا وسياسيًا ومتشابك في خيوطه ،ومن أبرز هذه التعقيدات:
ـ ـ هذه االستقالة غير طبيعية أو غير عادية وهي تحدث للمرة األولى
بهذه الطريقة وتعلن من الخارج.
ـ ـ ـ هـنــاك «فـ ــراغ» فــي رئــاســة الـحـكــومــة يـحـصــل لـلـمــرة األولـ ــى بعدما

كــان الفراغ يحصل ويتكرر خصوصًا بعد العام  2005في رئاسة
الجمهورية.
ـ ـ الحكومة الحالية ،سواء كانت حكومة تصريف أعمال أو حكومة كاملة
الصالحيات ،حكومة مــن دون رئيس ومــن دون رأس .وهــذا الوضع
يثير قلق وحفيظة القيادات السنية إذا طال مع صعوبة وتعذر تشكيل
حكومة جديدة مع ما في ذلك من إخالل بالتوازن الطائفي «امليثاقي».
ـ ـ األزمــة بني لبنان والسعودية لم يسبق أن وصلت إلى هذه املستويات
وإذا كان لبنان الرسمي نجح في احتواء الشق الداخلي ،وإذا كان حزب
الله وحلفاؤه نجحوا في تحويرها وتغليب البعد السعودي على استقالة
الحريري ،أي أنها نتاج وضع سعودي داخلي أكثر مما هي نتاج صراع
سعودي ـ ـ إيراني في لبنان واملنطقة .فإن األزمة في شقها املتعلق بالعالقة
مع السعودية تزداد تفاقمًا وتأزمًا .وهذا ما عكسه تصريح الوزير ثامر
السبهان الذي قال« :حزب الله» أصبح أداة قتل ودمار للمملكة ويشارك
في كل العمليات اإلرهابية في اململكة وفي إطالق الصواريخ من اليمن،
وعلى اللبنانيني أن يعلموا أن الوضع خطير ،وعلى الحكومة اللبنانية أن
تعلم أنها ستعامل وكأنها حكومة إعــان حــرب على السعودية طاملا
أن حزب الله ممثل فيها ،وعليها أن تعي أخطار ذلك وتعمل على تدارك
األمور قبل وصولها إلى نقطة ال رجعة فيها.
د .حمد سعيد الشامسي
السفير
2017/11/7

ّ
تتضمن محضر لقائه مع رئيس الجمهورية
في ما يأتي ،برقية أرسلها السفير اإلماراتي في بيروت حمد الشامسي إلى بالده ،يوم  10تشرين الثاني ،2017
العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل ،من ضمن المشاورات التي كان يجريها رئيس الجمهورية مع السفراء األجانب بشأن األزمة التي نشأت إثر احتجاز
:الرئيس سعد الحريري في الرياض قبل  6أيام .وبدا واضحًا من اللقاء أن عون حاول دفع اإلمارات إلى لعب دور إيجابي لحل األزمة

عون :ال يوجد دليل على مشاركة «حزب الله» في حرب اليمن
اللقاء مع رئيس الجمهورية اللبنانية
يستكمل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون مشاوراته
ولقاءاته ،وقد اجتمع مع سفراء املجموعة الدولية لدعم لبنان من أجل
شرح املوقف الرسمي من التطورات األخيرة بعد استقالة الحكومة
مــن الـخــارج واملــابـســات التي رافـقــت هــذا اإلع ــان .ثــم التقى سفراء
ً
الدول العربية ،كال على حدا ،بداية بالقائم باألعمال السعودي وليد
ً
بخاري ثم سفير اإلمارات وصوال لسفير مصر نزيه النجاري وبقية
السفراء.
وخالل اللقاء الذي جمعني على مدار  20دقيقة بالرئيس اللبناني في
القصر الرئاسي ـ ـ بعبدا بناء على طلبه وبحضور وزيــر الخارجية
واملغتربني رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل تم التطرق إلى
املواضيع التالية:
رئيس الجمهورية:
● شرح الرئيس عون أن استقالة الرئيس الحريري من خارج لبنان
تعتبر خطوة «غير ميثاقية وغير دستورية».
● شدد على ضرورة عودته وتقديم االستقالة وفق األصول املعتمدة
ومن ثم تبدأ االستشارات النيابية املوجبة مع القوى السياسية بحسب
ما نص عليه الدستور والتي تحدد إما قبول االستقالة أو الرفض أو
تكليف رئيس جديد لتأليف حكومة جديدة.
ّ
● فند الوضع الداخلي اللبناني وتداعيات األزمة واملشاورات التي يقوم
بها انطالقًا من موقعه سعيًا وراء شرح املوقف الرسمي اللبناني وهو:
«عودة الرئيس الحريري إلى لبنان».
سفير الدولة:
● أكدت للرئيس عون أن ما تقوم به الرياض يصب في مصلحة أمن
السعودية ودول الخليج.
● أوضحت أن موقف اإلم ــارات ينطلق من الــوقــوف صفًا إلــى صف
بجانب اململكة العربية السعودية في خطواتها كونها تعتبر شريكًا
استراتيجيًا في الحفاظ على األمن الخليجي ،ومن هنا مشاركتها في
إطار التحالف العربي للقضاء على االنقالبيني الحوثيني وميليشيات

علي عبد الله صالح في اليمن.
● تطرقت للدور التخريبي الــذي يقوم به «حــزب الله» في السعودية
واإلم ــارات ودول الخليج عمومًا ،وهــو دور ال يستهان بــه ،ال سيما
تشكيل خاليا نائمة وتمويلها وتقويتها بما يزعزع أمن وسالمة هذه
الدول.
● أكــدت أن الخاليا التي يدعمها «حــزب الله» تقويه وتدعم نشاطاته
التخريبية داخل لبنان وخارجه.
● شــددت على أن ما يقوم به «حــزب الله» من إطــاق صــواريــخ على
اململكة العربية السعودية كما حصل أخيرًا أمر يهدد سيادة الدول
ووحدة أراضيها.
● لفت إلى أن نفوذ «حزب الله» بات خطرًا داهمًا على األمن العربي
برمته.
في مداخلة على ما أوردته من معلومات عن الدعم والنشاط الذي يقوم
بهّ «حزب الله»:
علق الرئيس عون بالقول :ال يوجد دليل واضح على مشاركة «حزب
الله» في ما يجري باليمن.
ومن ثم تحول مباشرة للقول:
ً
● اإلم ــارات تمثل نموذجًا يحتذى به في العالم العربي ،معوال على
حكمة قياداتها في محاولة التدخل ملا يصب في مصلحة لبنان.
● قال إن اإلمارات يمكن أن تكون العبًا إيجابيًا في هذه الظروف التي
ّ
يمر بها لبنان وأن اللقاء اليوم هو لوضع الجميع في الجو العام نظرًا
لحساسيته.
سفير الدولة:
● التحالف العربي يمتلك معلومات دقيقة وبراهني وأدلة موثقة تدين
«حزب الله» ودوره في التورط بدعم الحوثيني وحليفهم صالح ،كما أن
هناك كوادر وقيادات فنية تعلب دورًا محوريًا وتقود مخططات ضد
اململكة انطالقًا من األراضي اليمنية ،وهذا ما يعرفه كل متابع للوضع
السياسي باملنطقة.
* من خالل موقعكم يا فخامة الرئيس ولكونكم شخصية عسكرية

وسياسية ن ــدرك تمامًا ونعلم أن املـعـلــومــات االسـتـخـبــاراتـيــة تكون
استنادًا إلى الواقع امليداني ،ونحن نخوض حربًا حقيقية في اليمن
وكل املعلومات تصلنا من عدة مصادر مزودة باألدلة والبراهني.
الوزير باسيل:
● من جهته ،أثنى الوزير باسيل على التعاون القائم بني البلدين وما
تلقاه الجالية من اهتمام وتقدير في اإلمــارات ،طالبًا نقل تحياته إلى
سمو الشيخ عبدالله بن زيد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
تحليل:
● اللقاء كــان إيجابيًا والرئيس عــون يـحــاور بطريقة «ديبلوماسية
ناعمة» مــن أجــل إيـصــال رســالــة لــإمــارات بــأن يكون لها دور فعال
وحـيــوي فــي امللف اللبناني مــن دون التطرق أو نقد أو التهجم على
اململكة العربية السعودية.
● الرسالة السياسية التي يمكن الخروج منها أن لبنان يعي حكمة
ودور اإلمارات ونفوذها على الساحتني اإلقليمية والعاملية ،وهو لذلك
ّ
يعول على دور ما في إيجاد حل لألزمة.
● استمر الرئيس عون بنفي تــورط حزب الله في حرب اليمن وذلك
انطالقًا من تفاهمه مع الحزب والتزامه بالنقاط العامة املتفق عليها بني
الطرفني ،ما يعني استمرار سياسة إنكار الوقائع وعدم اعتماد رؤية
أو مقاربة واقعية على رغم التحذير السعودي والكالم العالي النبرة.
● اللقاء مع الرئيس عون يؤكد أنه مستمر بتفاهماته مع حزب الله،
وهــو يـحــاول الـتـحــرك داخـلـيــا وعـبــر الـسـفــراء والشخصيات إليجاد
ح ـلــول م ــن دون مـعــالـجــة األس ـب ــاب الـحـقـيـقـيــة ال ـتــي أدت إل ــى األزم ــة
وتصوير املوضوع على أنه أزمة آنية ال نتيجة سياسات خاطئة على
املدى الطويل.
● على رغــم دعوته إلــى العودة السريعة للرئيس الحريري ولكنه لم
يتطرق إلى احتجازه أو وجوده في شكل غير إرادي في الرياض.
د .حمد سعيد الشامسي
السفير
2017/11/10

