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قطر وأدت الفتنة
ليربح لبنان

قطر لعبت دورًا تاريخيًا 
في إنجاز اتفاق الدوحة

ممثلو مؤتمر الحوار 
والقوى السياسية 
يثمنون جهود األمير 
والدور القطري  

خبراء مصريون
يجمعون على القيمة 
التاريخية النجاز الدوحة 

اللبنانيون يجددون شكرهم لسمو 
األمير على جهوده لدعم لبنان
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 سياسة األمير الحكيمة والواقعية مهدت لنجاح قطر 
تورط القوى اإلقليمية والدولية في الصراع وضع الجميع في مأزق

لهذه األسباب صفق العالم التفاق الدوحة وثمن جهود قطر
التجربة القطرية جديرة بأن تدرس في كليات العلوم السياسية  جابر الحرمي

 بــقــدر مــا صــفــق الــعــالــم بــأســره لــنــجــاح قــطــر فــي إنجاز 
اتفاق الدوحة الــذي أعــاد السالم الــى ربــوع لبنان، بقدر 
ممن  البعض  لدى  بالغيرة  الممزوجة  الدهشة  تستمر  ما 
التاريخي،  االتــفــاق  ذلــك  شككوا بقدرة قطر على صنع 
خصوصا ان االتفاق الذي نحتفل اليوم بالذكرى السنوية 
االولى لتوقيعه يعتبر االول والوحيد بين مجمل القرارات 
ينفذ  الــذي  لبنان  بشأن  واالقليمية  الدولية  واالتفاقات 

بكامل بنوده وحذافيره.
فـــمـــا الــــــذي جـــعـــل الـــعـــالـــم يــصــفــق والـــبـــعـــض يشكك 
الــســالم بين  بــقــدرة قطر على صنع  اوبــغــيــر قصد  عــمــدا 

اللبنانيين؟
الـــعـــارفـــون بــالــشــأن الــلــبــنــانــي يـــجـــدون مـــبـــررات كثيرة 
للمشككين وإن كانوا ال يبرئونهم من خلفيات سياسية 
لبنان  فــي  المستجد  الــواقــع  قــــراءة  عيونهم  عــن  حجبت 
والشرق االوسط مما جعلهم غارقين في ماض لن يعود.

لــذلــك حـــرص حــضــرة صــاحــب الــســمــوالــشــيــخ حــمــد بن 

خــلــيــفــة آل ثــانــي أمــيــر الـــبـــالد الــمــفــدى عــلــى ان يفتتح 
جلسات مؤتمر الحوار الوطني اللبناني في الدوحة برسالة 
واضحة الى كل من يعنيهم االمر حين قال: " إن قطر بلد 
يعرف حدوده وال يسعى لدور يفوق طاقته لكنه يطمح 
ألن يكون ساحة لقاء النوايا الحسنة ويفتح االبواب لحوار 

مفيد ".
وفــي قــول سموه رد شــاٍف وواٍف على كل من يعتريه 
الشك وتنتابه الظنون، خصوصا ان الفرق كبير وشاسع 
لــهــا اطماعها  بــيــن مـــن يـــريـــد ان يـــكـــون قــــوة اقــلــيــمــيــة 
وسيطا  يعمل  مــن  وبــيــن  نــفــوذهــا،  ومــنــاطــق  ومصالحها 
نزيها ال يسعى لجني مكاسب اومصالح، ذلك فان مبادرة 
قطر التاريخية باستضافة مؤتمر الحوار الوطني اللبناني 
نبيلة جعلها سمواالمير  رســالــة  الــى  اســتــنــدت  بــالــدوحــة 
الخارجية وهي جمع شمل  المفدى عنوانا لسياسة قطر 
االشقاء ومد جسور التواصل بينهم ووأد الفتنة في اي 
بلد عربي ومساعدة ابنائه على تجاوز محنتهم باعتبار ان 

جميع الــدول العربية تمثل جسدا واحــدا، مهما تباعدت 
بينها المسافات، اوطرأت بينها خالفات طارئة.

الخريطة  فــي  اقليميا  شريكا  ليست  قطر  أن  صحيح 
عــام 43  استقالله  لبنان منذ  قــام عليها  التي  السياسية 
عرب،  شركاء  ثالثة  بين  تاريخيا  الخريطة  تتوزع  حيث 
دوليين،  شريكين  وبين  والسعودية،  ومصر  سوريا  هم 
هــمــا فــرنــســا والـــواليـــات الــمــتــحــدة االمــريــكــيــة، لــكــن قطر 
حــاضــرة فــي لبنان عبر عــالقــات طيبة ووطــيــدة مــع سائر 
رموز المجتمع اللبناني وهي تقف على مسافة واحدة من 
اوعالقات تكون على حساب طرف  الجميع، دون تمييز 

دون آخر.
السياسة ان  المحللين وقــراء  وربما ما غــاب عن اذهــان 
الــشــركــاء االقــلــيــمــيــيــن والــدولــيــيــن ســقــطــوا فــي االنحياز 
في  طرفا  جعلهم  مما  اآلخــر،  دون  اللبنانيين  من  لفريق 
ايجاد  فانه يعجز عن  الشريك طرفا  الصراع، ومتى صار 
اوقوة  العسكرية  بالقوة  المنشود، سواء  السياسي  الحل 

النفوذ، وفي حال كحال الساحة اللبنانية ووفقا لموازين 
القوى على االرض يستحيل على اي فريق اوقوة اقليمية 
بسط الحلول بالقوة العسكرية، وبالتالي فقد وقع الجميع 
فــي الــمــأزق، وبــاتــت كــل الــقــوى االقليمية والــدولــيــة في 
موقع العاجز عن فعل اي شيء لوقف انهيار الوضع االمني 
انـــدالع فتنة مذهبية وحرب  الــذي بلغ حــدود  فــي لبنان 

اهلية، قد تغرق لبنان لسنوات في بحور الدم والدمار.
السياسي  المنتدى  تدخل  لــم  قطر  ان  ايضا  وصحيح 
تمويل  عبر  الكبار  الالعبين  معظم  دخله  كما  اللبناني 
احزاب وفئات وعبر شراء رجال سياسة اوعلى االقل عبر 
وبالمناسبة  والــخــبــراء  الموظفين  عــشــرات  تــضــم  ســفــارة 
مقارنة  االصغر  تكاد تكون  لبنان  فــان سفارة قطر في 

بالسفارات العربية في بيروت.
يعتقدون  وجعلتهم  البعض  اربــكــت  المعطيات  هــذه 
لبنان،  نفوذ في  للحصول على منطقة  ان قطر تسعى 
وبالتالي لن تنجح في انجاز االتفاق بين اللبنانيين، النها 
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التملك المقومات التي يملكها الشركاء االقليميون.
غير ان الوقائع الميدانية على االرض وبعد مرور سنه 
على اتفاق الدوحة اثبتت للقريب والبعيد ان قطر ليست 
الجهود  لم تبذل  اوســـواه، وهــي  لبنان  لديها اطماع في 
نفوذ  مــقــابــل  اللبنانيين  شــمــل  لجمع  والــجــبــارة  الـــدؤوبـــة 

سياسي.
أما نجاح الدبلوماسية القطرية في تحقيق هذا االنجاز 
الكبير فقد تجلى عبر استكمال تنفيذ جميع بنود اتفاق 
الدوحة وعبر اجماع ممثلي الحوار الوطني اللبناني انه لوال 

اتفاق الدوحة لما نعم لبنان بهذا االستقرار واالزدهار.
واذا كان هذا الواقع الناصع اسقط شكوك المشككين، 
فـــان الــســؤال يبقى لــمــاذا صــفــق الــعــالــم التــفــاق الدوحة 

واجمع على وصفه باالنجاز التاريخي الكبير؟.
ان مــن يــعــود فــي الـــذاكـــرة الـــى مــرحــلــة مــا قــبــل اتفاق 
الدوحة يجد ان لبنان بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
واالقليمي،  الــدولــي  للصراع  مكشوفة  ساحة  الــى  تحول 
وقد بلغ االمر ذروته في احداث 7 مايو التي جاءت نتيجة 
لقرارات الحكومة يوم 5 مايو والتي فتحت ابواب الصدام 
اللبنانيين على خلفية استهداف شبكة االتصاالت  بين 

للمقاومة.
والمعارضة  السلطة  فريقي  روايــات  عن  النظر  وبغض 
العربية  الوزارية  اللجنة  لبنان لوال تدخل  المؤكد ان  فان 
واطالق المبادرة القطرية التاريخية، لكان غارقا في اتون 
واالخطر  فيها خاسر،  الكل  مذهبية طاحنة  اهلية  حــرب 
من كل ذلك ان تلك الفتنة التي اطلت برأسها جاءت في 
وقت اصيبت فيه مؤسسات الدولة بالشلل التام، فسدة 
الرئاسة خالية بعد انتهاء والية الرئيس اميل لحود وتعذر 
انتخاب رئيس للجمهورية، فيما المجلس النيابي معطل 
والحكومة مطعون بشرعيتها جراء استقالة ممثلي طائفة 
اساسية، اي ان البلد كان في حالة فراغ دستوري يفتح 

ابواب الفوضى العارمة.

ووفقا للسيناريوهات المتداولة كان االمر سيأخذ طابع 
معارك كسر عظم بين الشركاء االقليميين والدوليين على 
والطوائف،  االحــزاب  من  انصارهم  عبر  اللبنانية،  الساحة 
الجميع  وخسارة  الوضع  على  السيطرة  فقدان  يعني  مما 

واولهم لبنان واهله.
تاريخي  الــدوحــة كإنجاز  اتــفــاق  اهمية  مــن هنا تتضح 
اذ كان يصعب  بالمعجزة،  الى حد وصفه  البعض  ذهب 
ان يتصور احد ان تتمكن الدوحة من جمع اللبنانيين في 
مؤتمر حوار وطني، وكان االصعب هو تصور انجاز اتفاق 
تفاهم بين االطراف اللبنانية في غضون اقل من اسبوع 

وتوقيعهم اتفاق الدوحة.
هذا الكالم عن قيمة اتفاق الدوحة واهميته يبقى اقل 
بكثير من حجم الشهادات الدولية والعربية، بدءا من رأس 
وانتهاء  المتحدة  واالمــم  االمــن  الدولي في مجلس  الهرم 

برؤساء دول العالم.
لــقــد قــدمــت الـــدوحـــة نــمــوذجــا فــريــدا لــلــوســيــط النزيه 
القادر بسياسته الحكيمة وليس بنفوذه ومصالحه، على 
صنع ما يعجز عنه الالعبون الكبار وربما لن يمضي زمن 
الوفاق  فــي صناعة  الــدوحــة  تجربة  ان  نجد  حتى  طويل 
الوساطة  علم  رائــدة في  تــدرس كتجربة  اللبنانيين  بين 
السياسية في مختلف جامعات وكليات العلوم السياسية 

في العالم.
زرع  الدوحة هو حصاد  اتفاق  انجاز  إن نجاح قطر في 
الدبلوماسية القطرية وفقا لرؤية صاحب السمو أمير البالد 
"من  يقول  المثل  كــان  واذا  ورعـــاه،  الله  المفدى حفظه 
والسياسة  النبيلة  المواقف  زرعــت  قطر  فــان  زرع حصد" 
اللبنانيين  مع  التعامل  في  والواقعية  الحكيمة  المعتدلة 
هذا  بين  التفريق  دون  واحـــد،  وكشعب  واحـــدة  كــدولــة 
الفريق اوذاك، لتحصد هذا النجاح الكبير الذي شهد به 
العالم بأسره، فهنيئا لقطر هذا االنجاز التاريخي، وهنيئا 

للبنان وشعبة الوفاق واألمن والسالم. 



يوم جمعت الدوحة اللبنانيني في مؤتمر الحوار الوطني

األمير: ال نسعى لدور يفوق طاقتنا 
لكن قطر ساحة لقاء للنوايا الحسنة 
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 نجحت الجهود القطرية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة 
اللبنانية الى بر األمــان وحل المشكلة فى اطار  آل ثاني في الوصول باألزمة 
أطيافها  باختالف  اللبنانية  الــقــوى  عليه  وافــقــت  الـــذى  الــدوحــة  حـــوار  مؤتمر 
اللبنانية، فكانت  القيادات  انبرى سمو االمير بدعوة جميع  وطوائفها. حيث 

قمة الدوحة التي وضعت حدا للتفرقة واالنقسام واالختالف بين الفرقاء. 
وأنهى اتفاق الدوحة ازمة سياسية طويلة فشلت خاللها كل الجهود العربية 
والدولية فى الوصول الى صيغة اتفاق بين االطراف المتصارعة، وأنقذ لبنان 
مــن عاصفة هــوجــاء وانــتــزعــه مــن الــدخــول مــن نفق مظلم كــاد يخنق انفاس 
الــوطــن.. ووضـــع االتــفــاق الحجر االســـاس لمرحلة الــهــدوء واالســتــقــرار وعودة 

المؤسسات الدستورية وانطالق مسيرة بناء الوطن.
الدوحة، افتتح  التي احتضنتها  التاريخية المشهودة  ففي واحد من االيام 
حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد المفدى، أعمال 
مؤتمر الحوار الوطني اللبناني الذي انطلق في السادس عشر من مايو الماضي 
الشيخ  لبنان ومعالي  والمعارضة في  المواالة  زعماء  بفندق شيراتون بحضور 
الـــوزراء وزيــر الخارجية رئيس  حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس 

اللجنة الوزارية العربية وسعادة السيد عمرو موسى األمين العام للجامعة العربية 
وأعضاء اللجنة الوزارية العربية.

بدأ سمو األمير الحوار بكلمة ترحيبية أكد فيها حرص كل االطراف على ما 
يجري في لبنان قائال: اننا جميعا نريد ان نحمي مستقبل لبنان بالحفاظ على 
اللبنانية،  لألزمة  إلى حل  ليصلوا  اللبنانيين  الفرقاء  أيــدي  وحدته وشــّد على 
قائال إن قطر بلد يعرف حدوده، وهو ال يسعى لدور يفوق طاقته لكنه يطمح 
الى أن يكون ساحة لقاء للنوايا الحسنة تفتح األبواب لحوار مفيد. وحث سمو 
انكم قادمون من  التوافق قائال:  اللبنانية على ضــرورة  األطــراف  زعماء  األمير 
بلد تقوم حياته على التراضي، مؤكدا لهم ان لبنان حاضر معهم بكل تاريخه 
أوقات  فــي  مــزالــق خطرة  لتجنب  التوافق  تأمل  األمــة  وأن شعوب  ومستقبله 

خطرة.
إلــى القاعة التي كــان فيها اقطاب المعارضة وهم  وكــان سمو األمير دخــل 
رئيس مجلس النواب نبيه بري وزعيم التيار الوطني الحر ميشال عون ورئيس 
كتلة حزب الله النيابية محمد رعد وانتقل معهم إلى القاعة المجاورة التي كان 
بها قادة المواالة وهم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وزعيم الغالبية النيابية 
اللبناني  والرئيس  جعجع  سمير  اللبنانية  القوات  حــزب  وزعيم  الحريري  سعد 
قاعة  إلــى  وليد جنبالط ودخلوا جميعا  الــدرزي  والزعيم  الجميل  امين  السابق 

آل  بن جبر  بن جاسم  الشيخ حمد  معالي  الرئيسية، حيث حضر  االجتماعات 
ثاني رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية العربية والسيد عمرو موسى االمين 
العام للجامعة العربية واعضاء اللجنة الوزارية العربية وسعادة السيد احمد بن 

عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية، حيث انطلق الحوار.
وفيما يلي نص الكلمة التي القاها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة 

آل ثانى أمير البالد المفدى فى الجلسة االفتتاحية للحوار الوطنى اللبنانى:
"بسم الله الرحمن الرحيم أيها اإلخوة يسعدني أن أرحب بكم هنا في الدوحة 
ممثلين لقوى الشعب اللبناني او مندوبين عن دول ومؤسسات عربية يعنيها 
ما يجري في ذلك البلد الشقيق الذي نريد جميعا ان نحمي مستقبله بالحفاظ 
على وحدته. ان قطر بلد يعرف حدوده وهو ال يسعى لدور يفوق طاقته لكنه 
يطمح الى ان يكون ساحة لقاء للنوايا الحسنة تفتح االبواب لحوار مفيد. انكم 
قادمون هنا من بلد تقوم حياته على التراضي وضع المؤسسون االوائل ميثاقه 
والثقافة،  الحرية  لوطن  واســس  لبنان  مهد الستقالل  الــذي  الجليل  الوطني 
كما عرفته االمة وتعلقت به. واحسب ان لبنان كما عرفناه حاضر معكم بكل 
تاريخه ومستقبله وتأمل شعوب االمة كما آمل معها التوافق قادرين باذن الله 
على تجنب مزالق خطرة في اوقات خطرة تهدد وطنا يستحق منا جميعا ان 

نحافظ عليه ونصونه والله يوفقكم. والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته." 
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ــــحــــوار الـــوطـــنـــي الــلــبــنــانــي الذي   اثـــمـــر مـــؤتـــمـــر ال
استضافته الدوحة في الفترة من 16 — 21 برعاية 
حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
القطرية  الدبلوماسية  وبجهود  المفدى  البالد  امير 
واللجنة الوزارية العربية واألمين العام لجامعة الدول 
الــذي صار  الدوحة  اتفاق  الــى  العربية عمرو موسى 
وثيقة تاريخية اعادت السالم الى اللبنانيين واحيت 
اصابها.  طــويــل  شلل  بعد  الــدســتــوريــة  المؤسسات 

وهذ النص الحرفي التفاق الدوحة التاريخي:
الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  من  كريمة  «برعاية 

حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
واستكماًال لجهود اللجنة الوزارية العربية لمعالجة 
األزمة اللبنانية برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم 
بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
فــي دولـــة قطر والــســيــد عــمــرو مــوســى األمــيــن العام 
لجامعة الدول العربية وأصحاب المعالي وزراء خارجية: 
العربية  الهاشمية ودولة اإلمــارات  المملكة األردنية 
الجزائرية  والجمهورية  البحرين  ومملكة  المتحدة 
الديمقراطية الشعبية وجمهورية جيبوتي وسلطنة 
اليمنية،  الــمــغــربــيــة والــجــمــهــوريــة  عــمــان والــمــمــلــكــة 
واستنادًا الى المبادرة العربية في شأن احتواء األزمة 

اللبنانية،
وتنفيذًا لالتفاق الذي تم بين الفرقاء اللبنانيين 
بتاريخ  بــيــروت  فــي  العربية  الــوزاريــة  اللجنة  برعاية 
هذا  مــــن  يـــتـــجـــزأ  ال  جـــــزء  هــــو  الــــــذي   2008/5/15

اإلعالن.
الدوحة  في  اللبناني  الوطني  الحوار  مؤتمر  ُعقد 
بمشاركة   2008/5/21  —  16 مــن  الــفــتــرة  خـــالل 
الحوار  مؤتمر  أعضاء  اللبنانية  السياسية  القيادات 
الــوطــنــي الــذيــن أكــــدوا حــرصــهــم عــلــى إنــقــاذ لبنان 
وتداعياتها  الراهنة  السياسية  األزمـــة  مــن  والــخــروج 
الخطيرة على صيغة العيش المشترك والسلم األهلي 
بين اللبنانيين والتزامهم بمبادئ الدستور اللبناني 
المؤتمر وما دار  الطائف، وكنتيجة ألعمال  واتفاق 
مــن مـــشـــاورات ولـــقـــاءات ثــنــائــيــة وجــمــاعــيــة أجرتها 
جميع  مع  وأعضاؤها  العربية  الــوزاريــة  اللجنة  رئاسة 

األطراف المشاركة في هذا المؤتمر،
تم االتفاق على ما يلي:

أوًال: اتفق األطــراف على أن يدعو رئيس مجلس 
النواب البرلمان اللبناني الى االنعقاد طبقًا للقواعد 
المتبعة خالل 24 ساعة النتخاب المرشح التوافقي 
أن  علمًا  للجمهورية،  رئيسًا  ميشال سليمان  العماد 
هـــذا هــو األســلــوب األمــثــل مــن الــنــاحــيــة الدستورية 

النتخاب الرئيس في هذه الظروف االستثنائية.
ثانيًا: تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرًا 
توزع على أساس 16 وزيرًا لألغلبية — 11 للمعارضة 
هذا  بمقتضى  األطــــراف  وتتعهد  لــلــرئــيــس،   3  —

االتفاق بعدم االستقالة أو إعاقة عمل الحكومة.
ثالثًا: اعتماد القضاء طبقًا لقانون 1960 كدائرة 
مرجعيون  يبقى قضاءا  بحيث  لبنان،  انتخابية في 
— حاصبيا دائرة انتخابية واحدة، وكذلك بعلبك 

— الهرمل، والبقاع الغربي — راشيا.

وفي ما يتعلق ببيروت يتم تقسيمها على الوجه 
التالي:

الدائرة األولى: األشرفية — الرميل — الصيفي.
الدائرة الثانية: الباشورة — المدّور — المرفأ.

الدائرة الثالثة: ميناء الحصن — عين المريسة — 
زقاق  بــيــروت —  رأس  المصيطبة —  المزرعة — 

البالط.
الموافقة على إحالة البنود اإلصالحية الواردة في 
الذي  النيابي  المجلس  الــى  المحال  القانون  اقتراح 
االنتخابات  قــانــون  إلعـــداد  الوطنية  اللجنة  أعــدتــه 
برئاسة الوزير فؤاد بطرس لمناقشته ودراسته وفقًا 

لألصول المتبعة.
إليه  المشار  بــيــروت  اتــفــاق  لنص  وتنفيذًا  رابــعــًا: 
اللتين  و5  الفقرتين 4  فــي  جــاء  مــا  وبصفة خاصة 

نصتا على:
«4 — تتعهد األطراف باالمتناع عن أو العودة الى 
العنف بهدف تحقيق مكاسب  أو  السالح  استخدام 

سياسية.
الــحــوار حــول تعزيز سلطات الدولة  5 — إطــالق 
مختلف  مع  وعالقاتها  أراضيها  كافة  على  اللبنانية 
أمن  يضمن  بما  اللبنانية  الساحة  على  التنظيمات 

الدولة والمواطنين...».
وبذلك تم إطــالق الحوار في الدوحة حول تعزيز 
اتفاق  مــن  الخامسة  للفقرة  طبقًا  الــدولــة  سلطات 

بيروت، وتم االتفاق على ما يلي:
— حظر اللجوء الى استخدام السالح أو العنف أو 
االحتكام إليه في ما قد يطرأ من خالفات أيًا كانت 

هـــذه الــخــالفــات وتــحــت أي ظـــرف كـــان بــمــا يضمن 
عدم الخروج على عقد الشراكة الوطنية القائم على 
العيش معًا في إطــار نظام  اللبنانيين على  تصميم 
ديمقراطي، وحصر السلطة األمنية والعسكرية على 
اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة بما ُيشكل ضمانة 
األهلي  والسلم  المشترك  العيش  صيغة  الســتــمــرار 

للبنانيين كافة وتتعهد األطراف بذلك.
— تطبيق الــقــانــون واحــتــرام ســيــادة الــدولــة في 
كافة المناطق اللبنانية بحيث ال تكون هناك مناطق 
يلوذ إليها الفاّرون من وجه العدالة، احترامًا لسيادة 
القانون، وتقديم كل من يرتكب جرائم أو مخالفات 

الى القضاء اللبناني.
يتم استئناف هذا الحوار برئاسة رئيس الجمهورية 
فـــور انــتــخــابــه وتــشــكــيــل حــكــومــة الـــوحـــدة الوطنية 
بين  الثقة  يعزز  وبما  العربية،  الجامعة  وبمشاركة 

اللبنانيين.
السياسية  القيادات  الــتــزام  تأكيد  إعــادة  خامسًا: 
اللبنانية بوقف استخدام لغة التخوين أو التحريض 

السياسي أو المذهبي على الفور.
العربية إيداع هذا االتفاق  الوزارية  اللجنة  تتولى 
بمجرد  العربية  الـــدول  لجامعة  الــعــامــة  األمــانــة  لــدى 

التوقيع عليه.
تم التوقيع على هذا االتفاق في مدينة الدوحة في 
الحادي والعشرين من شهر أيار (مايو) لسنة 2008 
من قبل القيادات السياسية اللبنانية المشاركة في 
العربية  الــوزاريــة  اللجنة  رئــيــس  وبحضور  المؤتمر، 

وأعضائها». 

ثمرة رعاية وجهود األمير املفدى

اتفاق الدوحة اتفاق الدوحة 
وثيقة تفاهم وثيقة تفاهم 

صنعت السالم صنعت السالم 
بني اللبنانينيبني اللبنانيني

تأسيس ملفهوم الشراكة في الحكم ومنع استخدام العنف
الدوحة - �



مسيرة الدبلوماسية القطرية في تحقيق املصلحة اللبنانية

ر رئيس الوزراء اللبنانيني 
ّ

ر رئيس الوزراء اللبنانيني  هكذا بش
ّ

 هكذا بش
باتفاق األطراف وعودة األمور باتفاق األطراف وعودة األمور 

إلى نصابها إلى نصابها 

التوصل  فــي  قطر  بقيادة  العربية  الــوزاريــة  اللجنة     ونجحت 
الى اتفاق مع فرقاء لبنان إلنهاء االزمة اللبنانية التي أوشكت 
ان تدخل بالبالد فى أتون حرب أهلية. وفور االتفاق باشرت 
الجرافات بفتح طريق مطار بيروت الدولي واستئناف الرحالت 
في  بيروت  العاصمة  في  المغلقة  الطرق  كافة  وفتح  الجوية 

وقت واحد.
انتصارا واضحا  القطرية قد سجلت  المبادرة  وبذلك تكون 
وجليا بايجادها مخرجا لهذا المأزق السياسي الصعب، وبذلت 
جهودا ومساعي حميدة لترميم البيت اللبناني، بعد ان كانت 

تلك االطراف على شفا الدخول في حرب أهلية طاحنة.
ثاني  آل  جبر  بــن  جاسم  بــن  حمد  الشيخ  معالي  أعلن  فقد 
الخارجية فــي مؤتمر صحفي عــقــده في  الــــوزراء وزيـــر  رئــيــس 

بيروت في الخامس عشر من مايو الماضي انه تم االتفاق مع 
فرقاء لبنان على بدء الحوار فورا بين مختلف األطياف اللبنانية 

في الدوحة اعتبارا من اليوم التالي.
على  اللبنانيين  الفرقاء  موافقة  حمد  الشيخ  معالي  وأعلن 
ــحــوار عــلــى مــســتــوى الــقــيــادات والــعــمــل عــلــى بناء  اســتــئــنــاف ال
الثقة بين الــفــرقــاء وفــق جـــدول اعــمــال مــحــدد، مــؤكــدا تعهد 
الــفــرقــاء بــاالمــتــنــاع او الــعــودة الـــى اســتــخــدام الــســالح اوالعنف 
الوفد  رئيس  معالي  واكــد  مكاسب سياسية،  تحقيق  بهدف 
الوزاري العربي استمرار الحوار بشكل مكثف حتى الوصول الى 
اتفاق، كما دعا االطراف الى التزام القيادات السياسية بوقف 
استخدام لغة التخوين او التحريض السياسي والمذهبي على 
الفور على قاعدة ان الفريقين يريدان فتح صفحة جديدة فال 

استطاعت الدبلوماسية القطرية ان تتوصل الى حل 
جذري لالزمة السياسية المستفحلة التي عصفت بلبنان 
في مايو الماضي التي شلت مفردات الحياة اليومية في 

هذا البلد الشقيق طيلة عامين كاملين، شهدا تناحر 
الفصائل اللبنانية، وذلك على قاعدة المبادرة العربية، 

مستبعدة بذلك اي تدخل خارجي في تسوية االزمة.
  وحقق الوفد العربي بقيادة قطر إنجازا مهما على طريق 

انهاء األزمة اللبنانية خالل حواراته التي اجراها في بيروت 
مع االطراف مباشرة قبل انتقال هذه الحوارات الى الدوحة 

بهدف استكمال البحث في التفاصيل بشأن تشكيل 
حكومة وحدة وطنية وقانون االنتخاب، واالتفاق على اسم 
رئيس الجمهورية التوافقي، االمر الذي سحب البساط من 

تحت المخططات األمريكية تجاه المنطقة العربية.

إعداد - ناصر الحمودي
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فائز او خاسر.
وقال معالي الشيخ حمد: "تنفيذا لقرار مجلس 
وزراء الــخــارجــيــة فـــي جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة في 
قامت  اللبنانية  األزمــة  احتواء  بشأن   2008/5/11
اللجنة الوزارية بالتوجه إلى بيروت في الفترة من 

اللبنانية  الــقــيــادات  ولــقــاء   ،2008/5/15 إلــى   14
لمناقشة الوضع في لبنان واالتفاق على التنفيذ 
العاجل للمبادرة العربية واإلحاطة بالوضع الخطير 
الـــذي يــهــدد الــبــالد، وفــي ضــوء الــمــشــاورات التي 
اجــرتــهــا الــلــجــنــة، وانــطــالقــا مــن مــبــادئ الدستور 

ـــطـــائـــف". وأضــــــاف أنــــه "تم  الــلــبــنــانــي واتــــفــــاق ال
االتفاق على ما يأتي: عودة األمــور إلى ما كانت 
فــي 2008/5/5".  االخــيــرة  االحــــداث  قــبــل  عليه 
وتــابــع أنـــه تــم "الــتــرحــيــب فــي هـــذا اإلطــــار بقرار 
الــحــكــومــة االســـتـــجـــابـــة القــــتــــراح قـــيـــادة الجيش 
المطار  امـــن  بــجــهــاز  المتعلقين  الــقــراريــن  بــشــأن 
وشبكة االتصاالت التابعة لحزب الله" — وعلى 
"االنهاء الفوري للمظاهر المسلحة بكافة صورها 
وفتح  الــشــوارع  مــن  للمسلحين  الكامل  والسحب 
رفيق  الــبــريــة، وكــذلــك مطار  والمنافذ  الــطــرقــات 
الــحــريــري الــدولــي ومــرفــأ بــيــروت". وأشـــار إلــى أنه 
الطبيعية  الحياة  "عـــودة  على  االتــفــاق كذلك  تــم 
ــيــة الـــحـــفـــاظ عــلــى األمن  وتـــولـــي الــجــيــش مــســؤول
العامة  المؤسسات  عمل  وتأمين  األهــلــي  والسلم 
والخاصة" — كما تمت "الموافقة على استئناف 
الحوار الوطني على مستوى القيادات والعمل على 
بناء الثقة بين الفرقاء، وذلك وفق جدول األعمال 

اآلتــــي: "تــشــكــيــل" حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة — 
"ووضع" قانون االنتخابات الجديد، على أن يتوج 
االتفاق بإنهاء االعتصام في وسط بيروت عشية 
العماد ميشال سليمان  التوافقي  المرشح  انتخاب 
رئيسا للجمهورية" — واالتفاق على أن "تتعهد 
األطــــراف بــاالمــتــنــاع عــن أو الــعــودة إلـــى استخدام 
السالح أوالعنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية. 
يبدأ الحوار فور صدور هذا اإلعالن وتنفيذ البند 
االول وذلك في الدوحة، يوم الجمعة 2008/5/16 
بشكل  يستمر  أن  على  العربية،  الجامعة  برعاية 
متواصل ومكثف حتى الــوصــول إلــى اتــفــاق" — 
الحوار حــول تعزيز سلطات  االتفاق على "إطــالق 
وعالقاتها  أراضــيــهــا  كــافــة  عــلــى  اللبنانية  ــة  الــدول
بما  اللبنانية  الساحة  على  التنظيمات  مختلف  مع 
يضمن امن الدولة والمواطنين. ويطلق هذا الحوار 
في الدوحة ويستكمل برئاسة رئيس الجمهورية 

فور انتخابه، بمشاركة الجامعة العربية" 

الخميس ٢٦ جمادى األولى ١٤٣٠ هـ ٢١ مايــو ٢٠٠٩م

7



الحاج  النائب  النيابية  الله"  "حــزب  للمقاومة  الوفاء  كتلة  رئيس     أعلن 
محمد رعد أن دولة قطر لعبت دورا تاريخيا في انجاز اتفاق الدوحة لم 
يكن أحــد آخــر قــادرا عليه، وأكــد أن االتــفــاق نجح في تحقيق اهدافه 
وأخــرج األزمــة السياسية من الشارع إلى المؤسسات الدستورية بعد أن 
أعاد احياءها، وذلك لمعالجة األزمة داخلها. واعتبر أن المطلوب استمرار 
مفاعيل اتفاق الدوحة بعد االنتخابات لجهة استمرار مبدأ المشاركة في 

الحكم، وتهدئة الخطاب السياسي.
* ماذا شكل اتفاق الدوحة للبنان؟

- الظروف التي أملت انعقاد اجتماعات الدوحة تلخصها األزمة السياسية 
رئاسة  ســواء  الدستورية،  المؤسسات  تداعي  وبعد  آنـــذاك،  المتفاقمة 
الجمهورية ووقوعها في الفراغ، أو فقدان الحكومة لشرعيتها، وكذلك 
الممارسة الدستورية لرئيس المجلس النيابي نبيه بري في االحجام عن 
توقف  وبالتالي  الالشرعية،  الحكومة  فيها  تمثل  نيابية  جلسات  عقد 

عمل مجلس النواب بسبب االستحالة الدستورية.
بــاالضــافــة إلــى ذلــك فــان الــخــوف مــن تفاقم األمـــور وابــقــاء األزمـــة في 
الشارع، دفع كل األطراف المحليين واإلقليميين والدوليين، إلى التنادي 
لعقد مؤتمر الــدوحــة، من اجــل اخــراج األزمــة السياسية من الــشــارع إلى 

المؤسسات الدستورية لتلقى المعالجة المطلوبة.
ما حصل في الدوحة كان انجازا مهما باعتبار أن اتفاق الدوحة أتاح 
الفرصة النتخاب رئيس توافقي للجمهورية، ومهد الطريق أما تشكيل 
حكومة وحدة وطنية، وفتح آفاق التفاهم على قانون لالنتخاب تجري 
على اساسه االنتخابات المقبلة. فضال عن أن اتفاق الدوحة قرر استئناف 
الحوار الوطني برعاية رئيس الجمهورية، وانعقدت طاولة الحوار، وهي 
ال تزال مستمرة. وقد حاول اتفاق الدوحة أن يحضر المناخات المالئمة 
الجراء االنتخابات النيابية واعادة احياء المؤسسات الدستورية عبر أخذ 
تعهد من األطراف المحليين التزام خطاب هادئ على المستوى السياسي 
واالعالمي، ونحن ندعي أنه لم يتم االلتزام بذلك من بعض الفرقاء، لكن 
النتيجة المحصلة أن اتفاق الدوحة قضى باخراج األزمــة السياسية من 

الشارع إلى المؤسسات الدستورية، وهذا ما نجح فيه تماما.
لقد تم هذا االتفاق على قاعدة تبني اتفاق الطائف وااللتزام بتنفيذه، 
وليس على قاعدة ان اتفاق الدوحة بديل التفاق الطائف، كما يحاول 

فريق 14 آذار أن يشيع أو ان يتهم المعارضة بذلك.
واألمور اآلن هي رهن بنتائج االنتخابات النيابية، ولكن يجب التنويه 

بأنه لوال اتفاق الدوحة لما كنا بوارد اجراء انتخابات.
* ماذا طبق من اتفاق الدوحة؟

الدوحة نفذ، وما بقي من بنوده يتابع تطبيقها  اتفاق  - أكثر بنود 
بجدية، ولعل أهمها هو بند اجراء االنتخابات وهذا ما سيحدث.

 لقد تم انتخاب الرئيس ميشال سليمان، وتشكلت حكومة بالنسبة 
اجراء  في  والــشــروع  االنتخاب  قانون  وأقــر  والمعارضة،  للمواالة  المقررة 
السياسية لبحث مسألة  القيادات  الحوار حيث تلتقي  االنتخابات، وبدأ 

أساسية تعني الدفاع عن لبنان، وسيستكمل هذا الحوار.
الحكومة معطلة  بــأن  القول  أمــا  البنود.  برأينا االتفاق نجح في هــذه 
عــدا عن  الدوحة من نسب مشاركة فهذا ظلم،  اتفاق  ما فرضه  بسبب 

انه غير صحيح.
ان فريق المواالة يصر على تعطيل أية حكومة.

ولــيــس فــقــط حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة، لــقــد اردنــــا حــكــومــة الوحدة 
الدوحة.  اتفاق  قبل  الدستور،  وحــددهــا  سبق  التي  للمشاركة  نموذجا 
ونعتقد ان الذي يعطل الحكومة ليس الثلث الضامن للمعارضة بل هو 
رئيس الحكومة مــن خــالل اصـــراره على التحكم بــجــدول اعــمــال مجلس 
الــوزراء، واالستخدام الكيدي لصالحياته، وما ال يروق لرئيس الحكومة 
الـــوزراء في بعض  اليقر، واذا قــرر فانه اليطبق، هــذا ما يعطل مجلس 

المسائل وليس كلها.
* وهل تستمر مفاعيل اتفاق الدوحة بعد االنتخابات؟

- فريق المواالة يحمل كالمنا أكثر مما يحمل. فإذا قلنا ان مفاعيل 
باق  سليمان  ميشال  التوافقي  الرئيس  أن  يعني  فهذا  تستمر  الــدولــة 
ـــك، وكــيــف يــكــون بقاؤه  كــرئــيــس لــلــجــمــهــوريــة. فــهــل يــريــدون غــيــر ذل
متعارضا مع الطائف. كما أننا نقول باستمرار الخطاب الهادئ سياسيا 
واعــالمــيــا وهـــذا مــا كــرســه اتــفــاق الــدوحــة. فهل يــريــدون عـــودة التشنج 

والتوتر.
أما بالنسبة لطريقة تشكيل الحكومة، فاننا غير مصرين على النسب 
نفسها التي كرسها اتفاق الدوحة، ولكننا مصرون على مبدأ الشراكة 
وفقا التفاق الطائف، أي أن يكون لالقلية الثلث الضامن، ألن المشاركة 
استأثرت  اذا  تكون صحيحة  ال  المجتمع  مكونات  وكــل  الطوائف  لكل 
وحدها  قــادرة  تكون  ان  أي  الحكومة،  مقاعد  بثلثي  النيابية  األكثرية 
على اتحاذ القرارات المصيرية أوالقرارات السياسية المهمة. وتمثيل احد 
المكونات السياسية بأقل من الثلث الضامن، ال يعني مشاركة حقيقية 

في الحكم.
كما اعلنا مرارا أننا سنمد يدنا للفريق اآلخر للمشاركة في الحكم، ايا 
تكون النتائج في االنتخابات. اما اذا رفض فسنتحمل مسؤولياتنا في 
الحكم، ألنه اليمكن أن يتعطل البلد بسبب حنق البعض واصراره على 

الكيدية السياسية.
* ما تقييمكم للدور القطري في انجاز اتفاق الدوحة؟

- استطاعت القيادة القطرية أن تمارس الدور الفاعل من أجل تخفيف 
األزمة اللبنانية، وازالة االحتقان الذي كان قائما، ونجحت في وضع اتفاق 
وهذا  لبنان.  في  الدستورية  الحياة  الستئناف  السبيل  يمهد  سياسي 
المناسبة،  اللحظة  اختيار  إال من يحسن  أن يلعبه  لم يكن متيسرا  دور 
ويتحلى بدرجة معينة من العالقات المتشعبة وهذا ما منح لقطر هذه 
معالجة  التاريخي في  الــدور  بهذا  تقوم  أن  أجــل  من  التاريخية  الفرصة 

األزمة اللبنانية.
بن  الشيخ حمد  قطر  دولــة  أمير  لسمو  يــجــددون شكرهم  اللبنانيون 
خليفة آل ثاني، رعايته ومواكبته لهذا االنجاز، كذلك يشكرون معالي 
الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية على 

جهوده، من دون اغفال نشاط اللجنة العربية في هذا المجال.
وبالمناسبة فاننا نجدد شكرنا الخالص لسمو األمير ولدولة قطر على 
الجهود التي بذلوها من أجل لبنان على الصعد السياسية واالجتماعية 
والثقافية، ويكفي أنه بلسم جراح الجنوبيين بعد عدوان تموز 2006م، 

ووفى بوعده إي اعادة بناء ما دمره الحقد الصهيوني. 

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة "حزب الله" النائب محمد رعد:

الحاج النائب  النيابية  الله"  "حــزب  للمقاومة  الوفاء  كتلة  رئيس  أعلن 
محمد رعد أن دولة قطر لعبت دورا تاريخيا في انجاز اتفاق الدوحة لم
ج

اهدافه تحقيق في نجح االتفاق أن وأكد عليه، ادرا ق آخر أحد يكن
م

المسائل وليس كلها.
* وهل تستمر مفاعيل اتفاق الدوحة بعد االنتخابات؟

- فريق المواالة يحمل كالمنا أكثر مما يحمل. فإذا قلنا ان مفاعيل 
باق سليمان ميشال التوافقي الرئيس أن يعني فهذا تستمر الدولة

قطر لعبت دورا تاريخيـا في إنجـــــقطر لعبت دورا تاريخيـا في إنجـــــــــــاز اتف
بيروت - حسين عبدالكريم
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اللبنانيون يجددون اللبنانيون يجددون ـــــــاز اتفاق الدوحةــــــــاز اتفاق الدوحة
شكرهم لسمو األمير شكرهم لسمو األمير 
على جهوده لدعم لبنانعلى جهوده لدعم لبنان

ما نجحت فيه الدوحة ما نجحت فيه الدوحة 
لم يكن أحد قادرا على لم يكن أحد قادرا على 

تحقيقهتحقيقه
االتفاق نجح في تحقيق االتفاق نجح في تحقيق 

أهدافه وأخرج األزمة أهدافه وأخرج األزمة 
السياسية من الشارعالسياسية من الشارع

الخميس ٢٦ جمادى األولى ١٤٣٠ هـ ٢١ مايــو ٢٠٠٩م

9



املعاون السياسي لرئيس البرملان النائب علي حسن خليل:

قطر سجلت في تاريـــخ لبنان محــــقطر سجلت في تاريـــخ لبنان محـــــــــــطة ن
 اتفاق الدوحة أهم حدث وروحيته  اتفاق الدوحة أهم حدث وروحيته 

ستستمر سنواتستستمر سنوات
  
    

عضو قيادة حزب القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا:

 اتفاق الدوحة نجح وبنوده 
تنتهي مع إجراء االنتخابات 

ان  زهـــرا  انــطــوان  النائب  اللبنانية  الــقــوات  قــيــادة حــزب   اعتبر عضو 
فال  بنوده،  نفذت  بحيث  منه،  المنشودة  الغاية  الدوحة حقق  اتفاق 
يبقى منها الى ما بعد االنتخابات سوى تعهد األطراف السياسية بعدم 
استخدام العنف لتحقيق اهداف سياسية، مؤكدا رفض قوى 14 آذار 
ووضع  الحكومة  تشكيل  بصيغة  الخاصين  بالبندين  العمل  تمديد 

قانون لالنتخابات.
* ماذا شكل اتفاق الدوحة للبنان؟

الــدوحــة حــالــة شـــاذة فــي لبنان تمثلت بمنع  انــهــى اتــفــاق  — لقد 

انتخاب رئيس للجمهورية، وانتهت بغزو بيروت عسكريا من قبل فريق 
سياسي مسلح، وكــان ال بد من الخروج من هذه األزمــة، فقامت دولة 
قطر مشكورة بوساطة مدعومة عربيا ودوليا وجمعت األطراف اللبنانية 
للوصول الى اتفاق من جزءين، األول يجب ان يبقى ثابتا، اي التعهد 
بعدم استخدام العنف والقوة والسالح لتحقيق أهداف سياسية من اي 
طرف كان، والجزء اآلخر من شقين، األول هو ملء الشغور الدستوري 
استثنائية  هو صيغة  الثاني  والشق  للبالد.  رئيس  انتخاب  خــالل  من 

لتشكيل الحكومة وقانون االنتخاب.

الخميس ٢٦ جمادى األولى ١٤٣٠ هـ ٢١ مايــو ٢٠٠٩م

10



ــــــــطة ناصــــعة نعـــتز بـــهاـــــــــطة ناصــــعة نعـــتز بـــها
بيروت - حسين عبدالكريم   

 أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ان اتفاق 
تاريخ  مــن  مصيرية  لحظة  فــي  استثنائية  محطة  شــكــل  الــدوحــة 
لبنان، فقد نجح في تحقيق غاياته في اسس التسوية السياسية 

من خالل احياء المؤسسات الدستورية وتنظيم الخالف السياسي.
أن  يجب  االتــفــاق  ارســاهــا  التي  والتهدئة  التوافق  روح  أن  ورأى 
تستمر لسنوات طويلة، لتحصين عملية تطبيق اتفاق الطائف،الذي 

يشكل دستور لبنان.
* ماذا شكل اتفاق الدوحة للبنان، وما نظرتكم له؟

- أتى االتفاق في لحظة مصيرية كان لبنان فيها في حالة انقسام 
حاد عكس نفسه بتوترات سياسية وأمنية، ووصلت األمور إلى حد 
كبير من التعقيد وأفقد قسما كبيرا من اللبنانيين أملهم الخروج 
من هذه األزمة. فجاءت المبادرة القطرية والعربية لتضع حدا لذلك، 
وكانت مناسبة جمع كل الفرقاء اللبنانيين على طاولة واحدة، حدثا 
توجت  التي  التسوية،  أبـــواب  وفتح  األزمـــة  حــدة  استثنائيا، كسر 
بميثاق أعاد تنظيم الخالف السياسي، ووضع حدا لتدهور عالقات 

اللبنانيين ببعضهم البعض على أكثر من مستوى.
وارســــى بــدايــات الــتــســويــة السياسية مــن خـــالل انــتــخــاب رئيس 

للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
بهذا المعنى يعتبر اتفاق الدوحة، من أهم محطات العام الماضي، 
وله أثر سيمتد لسنوات طويلة، رغم أنه مرحلي إال أن القواعد التي 
التهدئة السياسية وشكل الخطاب، وما هو مطلوب  ارساها لجهة 
واستمرار  الطائف،  اتفاق  لتحصين  ضــروريــة،  تبقى  الفرقاء،  من 

تطبيقه.
* ما تقييمكم لما نفذ من هذا االتفاق وماذا بقي؟

- لقد تم انتخاب رئيس للجمهورية بعد فترة من الفراغ الرئاسي، 
كما شكلت حكومة الوحدة الوطنية وبرأينا أن الصيغة التي وردت 
فــي اتــفــاق الــدوحــة بــشــأن الــحــكــومــة جــيــدة، ولــكــن االتــفــاق ليس 
مسؤوال عن آليات التطبيق، لذا فان ما يحكى عن تعطيل الحكومة 

هو مسؤولية القوى السياسية وليس االتفاق نفسه.
السياسية،  األطــــراف  بعض  لمزاجية  الحكومة  خضعت  لــألســف 
وحساباتها المستقبلية، في االنتخابات النيابية وما بعدها، وليس 

تــجــارب حكومات  اســقــاط  حـــاول  معينا  فريقا  أن  أحــد  على  خافيا 
الــقــرارات في  الوحدة الوطنية من خالل تعطيل قــدرة على اتخاذ 
العام  لــلــرأي  انــطــبــاع  اعــطــاء  أحــل  مــن  المهمة،  المصيرية  القضايا 
وبرأينا  ينتج،  ال  الحكومات  مــن  الــنــوع  هــذا  ان  والــدولــي،  المحلي 

التي تحكم  التوافقية  الوطني والصيغة  الميثاق  لروح  هذا مخالف 
عالقات اللبنانيين السياسية بعضهم مع بعض، وبالتالي المشكلة 
المعنية  السياسية  القوى  في  بل  الــدوحــة  اتفاق  ليست في نص 

بتطبيقه.
* ما مصير االتفاق بعد االنتخابات وهل تستمر مفاعيله إلى 

ما بعدها؟
- بــغــض الــنــظــر عــن الــتــزامــنــا األكــيــد والــنــهــائــي بــاتــفــاق الطائف 
الذي يشكل ميثاقنا ودستورنا، وهذا غير قابل للنقاش، فإن روح 
التوافق والتهدئة وتنظيم الخالف الذي ارساه اتفاق الدوحة، يجب 
االتفاق  لم تكن موجودة في  لو  الروحية، وحتى  هــذه  أن تستمر 

فيجب ايجادها.
الدوحة،  التــفــاق  وفــقــا  الــحــكــومــة  تشكيل  لصيغة  بالنسبة  أمـــا 
النسب نفسها في حكومة ما بعد  الضروري أن تكون  فليس من 
االنتخابات، بل ندعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، من دون 
إلى  السياسية فيها، فهذا يحتاج  للقوى  المشاركة  تحديد نسب 
نقاش آخر، ولكن حرصنا هو أن تكون الحكومات في المستقبل 
المكونات  بين  الــتــوافــق  على  القائمة  الــدســتــور  روح  مــع  منسجمة 

األساسية.
* ما رأيكم بالدور القطري في لبنان الذي كان اتفاق الدوحة 

إحدى ثماره؟
- مجددا نقول ان قطر سجلت في تاريخ لبنان وتاريخها محطة 
من أنصع المحطات التي نعتز بها، لقد أعــادت للبنان في لحظة 
الــوفــاقــيــة، وكـــان الدور  الــتــأزم، قــدرتــه على االســتــمــرار بصيغته 
الــوزراء، في  المركزي بقيادة وحكمة سمو األمير وجهود رئيس 
المقبلة  المرحلة  في  اللبنانيون  ينساه  لن  ما  وهــذا  لبنان.  انقاذ 

وسيبقى موضع تقدير واحترام.
وأزمات  محطات  فــي  األخـــوي  القطري  الموقف  ننسى  ال   كما 
أخــــرى عــصــفــت بــلــبــنــان، مــثــل حـــرب تــمــوز 2006، وتــولــي دولة 
قطر بمبادرة كريمة من سمو األمير، اعادة اعمار القرى والبلدات 

الجنوبية، باالضافة إلى الكثير من المرافق العامة.
احياء  مشروع  لتمويل  الكريمة  القطرية  المبادرة  جــاءت  وأخيرا 
المكتبة الوطنية اللبنانية ليقدم صورة ناصعة عن توسع قطر في 

جهودها 

الجهود القطرية أنقذت لبنان من الجهود القطرية أنقذت لبنان من 
االنقسام وأرست التسويةاالنقسام وأرست التسوية

فبالنسبة للحكومة شكلت على اساس اعطاء ثلث معطل 
النيابية  االنتخابات  مــع  سينتهي  مــا  وهــذا  النيابية،  لألقلية 
الــمــقــلــبــة. امـــا بــالــنــســبــة لــقــانــون االنــتــخــابــات فــقــد اعتمدت 
االصالحات  اعتماد  مع  االنتخابية  للدوائر  معينة  تقسيمات 
وهذا  بــطــرس،  فــؤاد  برئاسة  الوطنية  اللجنة  وضعتها  التي 
التقسيم يجب ان ينتهي بعد االنتخابات، فنعود الى اعتماد 
بــطــرس كــامــلــة. أي تقسيمات  اقــرتــهــا لجنة  الــتــي  الــصــيــغــة 

للدوائر واصالحات.
* مــــا تــقــيــيــمــكــم لـــمـــا نـــفـــذ مــــن االتـــــفـــــاق ومــــــــاذا بقي 

للتنفيذ؟
— ال شك ان التجربة الحكومية لم تكن مشجعة، وتبين ان ما 
حاول فريق 8 آذار تسويقه على ثلث خاص، هو ثلث للتعطيل 
وحتى لو لم يتم استخدامه في التصويت، اال أن التهويل به 

عطل بالفعل عمل الحكومة في القضايا االساسية.
رئيس  برعاية  الــحــوار  تجربة  ايجابا  نقيم  آخــر  وفــي جانب 
الــجــمــهــوريــة، كــونــه شــكــل اطـــــارا لــلــتــواصــل بــيــن القيادات 
المقلقة  واألجــــواء  التشنجات  مــن  خفف  بحيث  السياسية، 
نقاش  اي  للحوار  السياسي  المضمون  في  ولكن  البلد.  في 
االستراتيجية الدفاعية، بحيث تكون الدولة وحدها صاحبة 
قرار السلم والحرب، وهي وحدها صاحبة السالح، فان الحوار 
تحول الى نوع من تقطيع الوقت، بانتظار مناخات اقليمية 
ودولية. تؤشر الى وجود او عدم وجود امكانية االنتهاء من 

موضوع السالح، وهنا اشدد على اهمية ما سبق وتقدم من 
التزام الفريق او الفرقاء المسلحين في لبنان بعدم استخدام 

السالح في تحقيق اهداف سياسية.
* هل تستمر مفاعيل اتفاق الدوحة بعد االنتخابات؟

الجمهورية والــتــزام األطراف  - ما يجب أن يبقى هو رئيس 
بالعمل داخل المؤسسات الدستورية وعدم العودة الى الشارع 
وحمل السالح. اما باقي البنود فان تجربة الحكومة مع الثلث 
المعطل تنتهي مع اجراء االنتخابات النيابية، فإذا فاز الفريق 
اآلخـــر ليشكل حكومة مــن دونــنــا ونــحــن سنمارس دورنـــا في 
باالنتخابات  نحن  فــزنــا  واذا  والتصحيح.  للمراقبة  المعارضة 
سنوافق على تمثيل الطائفة الشيعية من خالل ممثليها حزب 
الله وحركة امل في حكومة األكثرية النيابية، لكن شرط عدم 

اعطاء الثلث المعطل، لمن سيكونون في المعارضة.
* ما رأيكم بالدور القطري في لبنان؟

الــعــرب وفي  اللبنانيين يــقــدرون لكل األخـــوة  - الشــك ان 
طليعتهم دولـــة قــطــر بــقــيــادة ســمــو األمــيــر ومــواكــبــة رئيس 
الوزراء وشعب قطر الذي يؤيد أميره وحكومته، نقدر دورهم 
في دعم لبنان في كل المجاالت وال سيما لدورهم الكبير في 
مبادرة انهاء األزمة السياسية العام الماضي مضافا اليها كل 
الدعم المادي والمعنوي للبنان على مر السنوات، ونأمل من 
جميع الدول العربية ان تلعب دائما دورا متوازنا في عالقاتها 

بلبنان، فهذا ما يخدم استقراره وازدهاره. 
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ممثلو مؤتمر الحوار والقوى السياســـيــــــممثلو مؤتمر الحوار والقوى السياســـيـــــــــــة يثم
بعد مرور سنة على توقيع اتفاق 

الدوحة يكون االتفاق قد انجز 
جميع البنود الواردة فيه، وهي 

انتخاب رئيس للجمهورية 
وتشكيل حكومة وحدة 

وطنية، فضال عن اقرار قانون 
االنتخابات النيابية على أساس 

القضاء، واطالق طاولة الحوار 
الوطني واجراء االنتخابات 

البرلمانية وهي آخر البنود، وقد 
أدى هذا االتفاق إلى ايجاد حالة 

من االستقرار السياسي في 
البالد بعد تفاقم حالة الشلل 

السياسي في المؤسسات 
الدستورية وتدهور الوضع 

االمني الى حد االنفجار الذي 
كان ينذر باندالع حرب اهلية.
� استطلعت آراء الوزراء 

والنواب الذين يمثلون 
مختلف االطراف السياسية 

التي اجتمعت في مؤتمر 
الحوار اللبناني في الدوحة 

حول انطباعاتهم عن االتفاق 
في الذكرى السنوية االولى 

لتوقيعه. وقد اجمع هؤالء على 
االشادة برعاية حضرة صاحب 
السمو الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني امير البالد المفدى 

لالتفاق ودعمه الدائم لقضايا 
لبنان، مثمنين الدور القطري 

في انقاذ لبنان من براثن ازمة 
خانقة كادت تضعه على شفير 

حرب اهلية، معربين عن شكرهم 
وتقديرهم للمساعدات القطرية 

الدائمة ونصرته في جميع 
المراحل والظروف:
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ــــــة يثمنون جهود األمير والدور القطريــــــة يثمنون جهود األمير والدور القطري

ربيع: لبنان السياسي صنعه اتفاق الدوحة
الوزير الصفدي: نجحت قطر 

في إخراجنا من األزمة
الوزير أبو فاعور: االستقرار السياسي

ما كان ليتحقق لوال الرعاية القطرية
الوزير عون: بجهود االمير ودعم قطر 

حصدنا الحل املنشود

اللبناني محمد الصفدي   * وزير االقتصاد والتجارة 
السمو  بقيادة حضرة صاحب  لدولة قطر  جدد شكره 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البالد المفدى على 
استضافتها لمؤتمر الحوار الوطني اللبناني قبل عام، 

الذي ادى الى اتفاق الدوحة.
وقال "لـ الشرق" في هذه المناسبة: لقد نجحت قطر 
أن  واستطاعت  بدعم عربي،  تولتها  التي  المهمة  في 
تنهي األزمة السياسية التي كانت قائمة، بحيث تمكن 
وتشكيل  للجمهورية  رئيس  انتخاب  مــن  اللبنانيون 
حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة، وهـــا هــم الــيــوم يستعدون 

النتخاب مجلس نيابي جديد.

اضاف: لم يكن كل ذلك ممكنا لوال التدخل القطري 
األخوي، وخصوصا بعد ان فشلت الكثير من المبادرات 
امور عدة اهمها  إلى  القطري  النجاح  السابقة. ويعود 
الدور المتوازن لسمو األمير، الذي قارب الملف اللبناني 
طرف  اي  الــى  انحياز  دون  ومــن  وحكمة،  بموضوعية 

لبناني او خارجي.
وتــابــع: الــيــوم وبــعــد ان تــم تنفيذ الــجــزء األكــبــر من 
التوافق  روحية  االستمرار في  المطلوب  فان  االتفاق، 
والتهدئة التي ارساها، لنتمكن من المضي في تنفيذ 

اتفاق الطائف الذي يشكل اساسا لدستورنا.
الدعم  يــنــســوا  ان  يــمــكــن  الــلــبــنــانــيــيــن ال  ان  وخـــتـــم: 

السياسية  المستويات  األخــوي لدولة قطر على كافة 
العرب  األشقاء  كل  جهود  ينسون  وال  واالقتصادية، 

من أجل لبنان.
* وقال وزير الدولة وائل أبوفاعور (من كتلة اللقاء 
النائب وليد جنبالط): لقد ادى  الديمقراطي برئاسة 
اتفاق الدوحة دوره في احياء المؤسسات الدستورية 
وتثبيت االستقرار في لبنان، ولم يكن ذلك ليحصل 
لوال الرعاية القطرية والعربية، وخصوصا الدور المميز 
لسمو األمــيــر فــي انــجــاز اتــفــاق الــدوحــة وفــي مواكبته 

للحوار شخصيا.
وعلى  نيابية  انــتــخــابــات  على  مقبلون  نحن  أضـــاف: 

مــرحــلــة جـــديـــدة ســيــكــون عــنــوانــهــا األســـاســـي اتفاق 
الطائف، وهذا ما ورد صراحة في اتفاق الدوحة نفسه. 
وليس  الطائف  تحت سقف  انتقالية  مرحلة  اذ شكل 

بديال عنه.
وتــابــع: فــي الــوقــت الـــذي نستعد للدخول فــي هذه 
المرحلة الجديدة فاننا نعلن تمسكنا األكيد بما أرساه 
اتفاق الدوحة على صعيد التهدئة والحوار واالنفتاح 
الى  العبور  اي  آذار   14 فــي  شعارنا  ألن  الجميع،  على 
الدستورية،  الــمــؤســســات  دور  تعزيز  يتطلب  الــدولــة 
بدءا من رئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء ومجلس 
ـــنـــواب، وهــــذا ال يــتــم بــاســتــخــدام الــعــنــف بـــل الحوار  ال
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السياسي المنطقي والجدي.
ـــة قــطــر عــلــى رعايتها  ـــدول ل وخـــتـــم: نـــجـــدد الــشــكــر 
وانجازها اتفاق الدوحة، كما نشكر كل الدول العربية 

والصديقة التي ساهمت في انجاز هذا االتفاق.
* وزيـــر الــشــؤون االجتماعية مــاريــو عــون (مــن كتلة 
قال:  عــون)  ميشال  العماد  برئاسة  واالصـــالح  التغيير 
الــتــســويــة السياسية في  انــجــاز  لــقــد نجحت قــطــر فــي 
بأن  اللبنانية  الوطنية  للمعارضة  سمحت  ألنها  لبنان 
الحكم،  في  المشاركة  في  ومطالبتها  رأيها  عن  تعبر 
واوروبية  عربية  السابقة  الــمــبــادرات  رفــضــت  أن  بعد 
الــتــوازن المطلوب بين  هــذا األمــر، وهكذا اقامت قطر 
من  الرئاسية  االنتخابات  باجراء  اآلخــر  الفريق  مطالبة 
دون البحث في مصير الشراكة، وبين مطالبتنا بهذه 
الــدوحــة سلة متكاملة ترضي  اتــفــاق  الــشــراكــة، فكان 

الجميع. وهذا هو الشرط األساسي لنجاحه.
القطريين،  الــمــســؤولــيــن  اضــــاف: ال شــك أن جــهــود 
بــقــيــادة ورعـــايـــة ســمــو األمـــيـــر، لــعــبــت الـــــدور الحاسم 
والمفصلي في انجاز اتفاق الدوحة، وقد وضعت دولة 
قطر كل امكاناتها وعالقاتها الجيدة مع كل األطراف 
الذي  السياسي  الــحــل  والــخــارج فــي خــدمــة  لبنان  فــي 
كــرس االســتــقــرار فــي لبنان واعـــاد احــيــاء المؤسسات 

الدستورية.
ان  الناجحة يجب  الــدوحــة  اتــفــاق  ان تجربة  وخــتــم: 
االنتخابات  بعد  اي  المقبلة،  المرحلة  تكون مثاال في 
وعدم  الحكم،  في  الشراكة  منطق  النيابية، الستمرار 
الــذي مارسته قــوى 14  الــى منطق االستئثار  الــعــودة 

آذار.
(من  مــارونــي  ايــلــي  اللبناني  السياحة  وزيـــر  وقـــال   *
لقد  الجميل):  أمــيــن  الــرئــيــس  بــرئــاســة  الكتائب  حــزب 
أدى اتفاق الدوحة دوره كامال،فأعاد احياء المؤسسات 
الدستورية بعد ان عطلتها قوى 8 آذار فافرغت سدة 
النواب.  مجلس  وأقفلت  الحكومة  وقاطعت  الــرئــاســة 
الواقع، وبعد اجــراء االنتخابات  واليوم بعد انتهاء هذا 
النيابية في 7 حزيران (يونيو) المقبل، يجب الحفاظ 
على االنجازات التي تحققت في الدوحة، أي الحفاظ 
عــلــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة وتــشــكــيــل حــكــومــة جديدة 
الـــجـــديـــدة، مـــن دون  الــنــيــابــيــة  منبثقة عـــن األكــثــريــة 
تكرار خطأ الثلث المعطل، الذي أصاب عمل الحكومة 

بالشلل.
وقــــال: اذ نــجــدد شــكــرنــا لــدولــة قــطــر بــقــيــادة سمو 
األمير، وللجهود المخلصة التي بذلت من أجل لبنان، 
نؤكد ضرورة التمسك بنص وروحية الدستور اللبناني 

كقاعدة وحيدة لتنظيم الحياة السياسية في لبنان.
* وقال النائب حسن يعقوب عضو الكتلة الشعبية 
(برئاسة الوزير الياس سكاف): بمناسبة مرور عام على 
اتفاق الدوحة، نود تجديد شكرنا لدولة قطر ولسمو 
الـــذي لعبه ال سيما بعد  الـــدور االنــقــاذي  األمــيــر على 
أن وصلت األزمــة السياسية آنــذاك الى حــدود خطيرة 

للغاية.
اضاف: لم تكف قطر يوما عن المبادرات لدعم لبنان 
على جميع األصعدة والمستويات، وكلنا نذكر بالخير 
مكرمات سمو األمير للبنانيين، ولكن الدور السياسي 
الرائد الذي قامت به قطر بانجاز اتفاق الدوحة شكل 
من  انقذه  بساطة  بكل  ألنــه  لبنان،  مفصال في حياة 

كارثة كانت محققة.
وتابع: ان اتفاق الدوحة لن ينتهي باجراء االنتخابات 
النيابية، ألن فلسفة هذا التفاق األساسية هي تثبيت 
قــاعــدة الــشــراكــة فــي الحكم والــتــوافــق والـــحـــوار، وهذا 
شرط من شروط استمرار لبنان. لذا فان نجدد الدعوة 
الخيرة في  بأن تستمر جهودهم  األمير  ولسمو  لقطر 

الحفاظ على لبنان.
* وقال النائب اسماعيل سكرية: اتفاق الدوحة هو 
عبارة أو هو محطة اليقاف التدهور السياسي واألمني 
الذي حصل في لبنان، ووضع ضوابط تمرر على االقل 
فترة ما قبل االنتخابات النيابية، وهو نجح بهذا االطار 
بشكل عام لجهة تشكيل حكومة وحدة وحدة وطنية 
بمعزل عن التفاصيل. فقد رسم خطة معززة بضوابط 
لتمرير مرحلة الوصول إلى انتخابات نيابية، تعيد انتاج 
التنافس  وطريقة  السياسي  الخطاب  ولكن  السلطة، 

والتناحر فيه شيء من الغرابة بالنظر إلى ما سبقها من 
هذه  سمة  كذلك  التصعيد  سياسة  فترى  انتخابات، 
االنتخابات نتيجة قانون االنتخابات. هي التشدد وفرم 
بعض المقاعد، ونأمل أن تربح المعارضة لتثبت انتماء 

لبنان ودوره العربي في المنطقة.
* وقــــال الــنــائــب نــبــيــل نــقــوال (مـــن تــكــتــل االصالح 
الخروقات،  بعض  حصلت  لقد  الــواقــع  فــي  والتغيير): 
االنتخابات  مـــع  تــنــتــهــي  الــــدوحــــة  اتـــفـــاق  ومــفــاعــيــل 
النيابية، ألنه كان أو وضع أو حصل من أجل انتخاب 
رئيس جمهورية وتأليف حكومة وحــدة وطنية، وقد 
جاء قانون االنتخاب أعــرج، وانتخبت حكومة وطنية، 
ولكن تصرف األكثرية لم يكن يصب في خانة الوحدة 
للتهدئة  بالنسبة  موجودا،  االستئثار  وبقي  الوطنية، 
نــعــرف أن األكــثــريــة ال تــقــوم بــاي جهد لتحافظ على 
الهدوء، ونجد أن خطاب 14 آذار أكثر تشنجا، ولكن 

االقلية تجابه األمر بهدوء األعصاب.
وتقول ان عودة المؤسسات انتجت انتخاب رئيس 
يعرقل  أال  ونــــأمــــل  حـــكـــومـــة،  وهــــنــــاك  لــلــجــمــهــوريــة، 
االنتخابات النيابية أي شيء وهذه أهم أمور في اتفاق 
بسالم  االنتخابات  لتمر  اتــفــاق شفهي  فهو  الــدوحــة، 
واعـــــادة تــكــويــن الــســلــطــة لــتــكــون أكــثــر عــدالــة واكثر 

تمثيال.
* وقال النائب علي خريس (كتلة التحرير والتنمية): 

مــا مــن شــك أن هــذا االتــفــاق هــو عملية النــقــاذ لبنان 
ولألمن واالستقرار، وبعد مرور سنة هناك أمران تحققا، 
فبغض النظر ونحن على ابواب انتخابات نيابية، هناك 
جو مستقر في البلد، وهناك أمن، مما يجعل األجهزة 
اعتقال  بعد  فاعل ومهم ال سيما  بــدور  األمنية تقوم 
الدوحة  واتفاق  االسرائيلي.  للعدو  التجسس  شبكات 
سينفذ على ارض الواقع من خالل االنتخابات وصارت 
واألمر  بيروت،  في  الثانية  الدائرة  على  هناك تسوية 
االساسي الذي حصل هو انتخاب رئيس للجمهورية، 
تــم تنفيذها والمطلوب  البنود  أمــر مهم واكــثــر  وهــذا 
اآلن التزام من خالل الخطاب السياسي الهادئ وهذه 
نــقــطــة مــهــمــة، والـــخـــطـــاب يـــكـــون مــتــشــنــجــا وطائفيا 
اللهجة  لهذه  يمكن  ال  ولذلك  مذهبيا،  منحى  ويأخذ 
إلى  البالد تعود  األمــر يجعل  البلد، بل هــذا  أن تنقذ 
الوراء، فالخطاب يجب أن يكون عقالنيا وهادئا، ولكن 
أتوقع أن تكون االنتخابات هادئة والمطلوب أن يكون 

الخطاب السياسي هادئا وعقالنيا وانقاذيا.
* النائب الياس عطالله قال: أعتقد ان اتفاق الدوحة، 
وأنا اسميه اتفاق الضرورة فرضته ظروف سيئة نتجت 
عن العمل االستباحي الذي حصل من قوى 8 آذار في 
بيروت وغيرها من المناطق، وصونا للسلم االهلي حصل 
وايجابية  على سلبيتين  انطوى  لكنه  الدوحة،  اتفاق 
والسلبيتان  للجمهورية،  رئــيــس  انــتــخــاب  هــي  واحـــدة 

اسمه  الماضي  أدراج  من  سحب  انتخابيا  قانونا  كانتا 
قانون 1960 وصيغة مشوهة لممارسة السلطة بشكل 
مناف للديمقراطية وأبسط مفاهيمها، وهناك البعض 
الــيــوم مــن يــحــاول ان يتمسك بــهــذا االتــفــاق الظرفي 
هذا  (ولــكــن  السياسية  الــمــمــارســة  فــي  أســاســا  ليجعله 
االتــفــاق يجب أن تنتهي مفاعيله مــع 7 حــزيــران ألن 
وأبسط  والدستور  للطائف  كليا  مناف  المعطل  الثلث 
قواعد الديمقراطية، كما أن قانون االنتخاب انكشفت 
كل عوراته أعتقد أنه بعد 7 حزيران نعتبر أن اتفاق 
الــدوحــة يبقى منه شــيء واحــد هو عــودة المؤسسات 

وانتخاب رئيس للجمهورية.
* وقال النائب نوار الساحلي: ال شك ان هذا االتفاق 
نتيجة تعنت  أزمـــة سياسية دامـــت ســنــوات  أتــى بعد 
االتفاق  هــذا  أدى  وقــد  بالسلطة،  كــان  الـــذي  الفريق 
إلى سلة من ثالثة بنود نفذت أهمها انتخاب رئيس 
واقرار  وطــنــيــة  وحـــدة  حــكــومــة  وتشكيل  للجمهورية 
قــانــون االنتخابات، وربــمــا يكون مــن ابــرز االمـــور التي 
اتــفــق عــلــيــهــا فـــي الـــدوحـــة الــتــي تــخــرق مـــن حــيــن إلى 
الخطاب  استعمال  عن  والكف  االعالمية  التهدئة  آخر 
المذهبي والتحريضي، ونتمنى أن يبقى هذا الميثاق 
االنتخابية،  الحمالت  اثناء  وخصوصا  المفعول  ســاري 
اي التهدئة ألن خطاب التشنج ال يصب في مصلحة 

أحد بل على العكس يضر الجميع.

الوزير ماروني: يجب الحفاظ على إنجازات اتفاق الدوحة
النائب حسن يعقوب: االتفاق يجب أن يستمر ألن 

مضمونه تثبيت الشراكة في الحكم
النائب سكرية: االتفاق نجح في وقف التدهور األمني والسياسي

النائب نقوال: اتفاق الدوحة أعاد تكوين السلطة
النائب علي خريس: ننعم باالستقرار بفضل اتفاق الدوحة

النائب نوار الساحلي: اتفاق الدوحة يكمل اتفاق الطائف وال تناقض بينهما
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أبدا اتفاق الدوحة لم يحل محل اتفاق الطائف بل 
عــلــى الــعــكــس هــو يكمل هـــذا االتــفــاق ويــنــفــذ بعض 
الطائف  اتــفــاق  ألن  بينهما  الخلط  يجب  وال  بــنــوده، 

أصبح دستورا.
وقال النائب السابق (المرشح عن دائرة بعبدا) صالح 
الحركة: اتفاق الدوحة انقذ لبنان في فترة خطرة من 
تاريخه. الفضل الكبير يعود الى أمير قطر سمو الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس وزرائه وزير الخارجية 

معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.
لــقــد مــــّر عــــام عــلــى هــــذا االتـــفـــاق وقــــد ادى غرضه 

واستكملنا بنوده االنقاذية.
لكن االهم من كل ذلك الروح التي بثها هذا االتفاق 

من حيث التعايش بسالم على الساحة اللبنانية.
قد يقول الكثيرون وانــا منهم بأن هذا االتفاق قد 
االنــتــخــابــات هي  بعد  مــا  مرحلة  وان  اغــراضــه  استنفد 
الثابت ايضًا  الطائف، اال ان  الى اتفاق  العودة  مرحلة 

هو:
ان اتــفــاق الـــدوحـــة يــعــزز اتــفــاق الــطــائــف وان قطر 
ستبقى دائمًا الى جانب اخوتها في لبنان في السراء 
والضراء. ولقد وقفوا معنا في اشد ايامنا صعوبة، فال 
عجب ان نحفظ لهم ودًا اخويًا خالصًا على قدر وقفتهم 
الكريمة واخوتهم لنا وعلى قدر ما نكنه في القلب من 

محبة كبيرة لهم. حفظ الله قطر اميرًا وشعبًا.
حوري  عمار  النائب  "المستقبل"  كتلة  عضو  ورأى 
ان تسوية الدوحة اتت في ظرف خاص لتعيد األمور 
الى المؤسسات الدستورية، مشيرا الى ان مفاعيل هذا 
االقــتــراع مساء 7  اقفال صناديق  االتفاق تنتهي مع 

حزيران.
وشــــدد حــــوري عــلــى ان مـــن يــتــحــدث عـــن استمرار 
المعطل،  بالثلث  االســتــمــرار  يــحــاول  الــدوحــة  مفاعيل 

وهذا أمر مخالف للدستور والتفاق الطائف.
ان من ارتكب احداث 7 أيار حاول اسقاط الطائف 
وفرض المثالثة واقتنع ان األمر هو للبنانيين والقبول 
بـــالـــرأي اآلخــــر فـــي ظـــل نــظــام ديــمــقــراطــي حـــر وهذه 
العبرة عبرنا عنها في كلمتين بأننا "لن ننسى ولكننا 

سنسامح".
ورأى حوري أن هناك أشخاصًا تراءى لهم في 7 أيار 
2008 إمكانية إلغاء اآلخر، وفرض ارادتهم عليه بقوة 
السالح، فجربوا لكنهم وصلوا في نهاية المطاف الى 

عزلة لبنانية وعربية واسالمية ودولية.
وأشــار عضو كتلة "المستقبل" الى أن هــؤالء تلقوا 
والطالبية  الــنــقــابــيــة  االنــتــخــابــات  فــي  هــزائــم  سلسلة 
الذي  الــســالح  قدسية  فعلتهم،  نتيجة  ايضًا  وفــقــدوا 
جازمًا  اإلسرائيلي،  العدو  مقاومة  من  شرعيته  استمد 
الــداخــل سقط وسقطوا في  الــى  بــأن لحظة توجيهه 

شر أعماله.
وأكد أن 7 أيار الـ 2009 لحظة الغاء لـ 7 أيار 2008، 
الــدولــة والديمقراطية  الــرهــان هــو على  ان  الــى  مشيرًا 

والعيش المشترك.
النائب محمد قباني  "المستقبل"  وقال عضو كتلة 
"اعــتــبــر ان اتــفــاق الــدوحــة اتــفــاق مــؤقــت إلنــهــاء حالة 
الوقت،  الــذي كــان سائدًا في ذلــك  المراوحة والشلل 
وكان اتفاقًا محمودًا لعودة الحياة الطبيعية الى لبنان 
لكنه بالتأكيد ليس اتفاقًا بحجم الطائف الذي أسس 

الجمهورية الحديثة والدستور الجديد."
واستبعد إمكانية تكرار أحداث 7 أيار "اال اذا كان 
هناك من يريد ان ينتحر او ان ينحر البلد بمن فيه"، 
مشيرا الى"أن الحديث المتجدد عن عدوان آخر يدفعنا 
الى ســؤال هذا الفريق هل يريد وطنًا أم ال؟". وقال: 
"نريد دولة فيها مؤسسات دستورية يكون الحكم لها 
وتبسط سلطتها على كل األراضي اللبنانية من دون 

استثناء ونسعى الى ذلك وهم عليهم اإلجابة."
ووصف الكالم عن ديمومة اتفاق الدوحة او تكريسه 
بأنه "خاطئ وغير مقبول ألنه اتفاق لمرة واحدة ولم 
انشاء نظام  الــى  يكن ملحوظًا في جلساته أي توجه 

جديد بعكس الطائف."
واكد "ان قوى 14 آذار ال تسعى الى الغاء الدوحة".

* واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب 
المناخ  هو  الدوحة  اتفاق  مناخ  أن  المجيد صالح  عبد 
ـــذي ينبغي ان  األفــضــل فــي هـــذا الــربــيــع الــســيــاســي ال

يكون ربيعا للتفاهم.
يتجاوزوا  أن  الــدوحــة  فــي  اللبنانيون  استطاع  لقد 
مشكلة كــبــيــرة، واســتــطــاع اتــفــاق الــدوحــة أن يمهد 
وانتخاب  حكومة  وتشكيل  الدستورية  للمؤسسات 
الدوحة  اتفاق  مناخ  ان  ونعتقد  للجمهورية،  رئيس 
هــو الــمــنــاخ األفــضــل فــي هــذا الــربــيــع السياسي الذي 
اجراء  والتوافق على  للتفاهم  ربيعا  أن يكون  ينبغي 
خــالل صناديق  من  الفائز  تحديد  وعلى  االنتخابات 

االقتراع.
مناخ  ضمن  النيابية  االنتخابات  تحصل  أن  نأمل 
ووحدة  االستقرار  يخدم  ذلك  الهادئ، ألن  الخطاب 
يجري  ان  يتمنى  مخلص  لبناني  وكــل  المؤسسات 
هـــذا االســتــحــقــاق بــمــعــزل عــن الــتــوتــرات ومــهــمــا قيل 
الحكم، وقد  أواالستفراد في  المقاطعة  في موضوع 
ودوليا،  اقليميا  متبناة  وربــمــا  قــاعــدة  هــذه  أصبحت 
الــواقــعــة على هذه  الــبــلــدان  أن لبنان ليس كــأي مــن 
الغنى  وحصيلة  نتيجة  لــبــنــان  وأن  األرضـــيـــة،  الــكــرة 
والتنوع الذي يمتاز به، فإنه البد من لقاء اللبنانيين 
ــحــوار والــتــوافــق وتــحــت سقف  جميعا تــحــت ســقــف ال
الــديــمــقــراطــيــة الــتــوافــقــيــة وأن لــبــنــان ال يــنــهــض إال 
من  الفريدة  الصيغة  بهذه  إال  ينهض  وال  بجناحيه 
نوعها، اما ان يقول البعض انه يريد ان يحكم وحده 
ليس  فإنه  الدوحة  اتفاق  على  يتحفظ  انه  خصوصا 

لهذه الرؤية مساحة عند اآلخرين. 
أبوناضر  فــؤاد  الحرية  لجبهة  العام  المنسق  أكد   *
"أن ما حصل في اتفاق الدوحة كان أقرب الى سحب 
فتيل االنفجار منه، الى التعطيل النهائي لمسببات 
االقتتال الداخلي"، الفتًا إلى أن "السالح ما زال منتشرًا، 

وقد تّم استخدامه في 7 أيار من العام 2008".
وأشــــار أبـــو نــاضــر إلـــى أن "بــعــد مـــرور عـــام عــلــى هذه 
م حاملو السالح أمرهم الى لوائح الشطب 

ّ
األحداث، يسل

ويحتكمون الى صناديق االقتراع".
واعتبر أن "مهما قيل عن السالح خارج إطار القوى 
األمنية الرسمية، يبقى سالحًا غير شرعي، فلسطينيًا 
كان أم لبنانيا"، مذكرًا باالتفاق الذي تّم بين أركان 
إنهاء  الوطني منذ ثــالث ســنــوات، على  الــحــوار  طاولة 
متسائًال  المخيمات،  خــارج  الفلسطيني  التسلح  حالة 

لماذا لم يتم تكليف الجيش بتنفيذ هذه المهمة. 

 النائب عمار حوري: االنتخابات النيابية آخر بنود 
اتفاق الدوحة

النائب محمد قباني: اتفاق الدوحة أعاد الحياة 
الطبيعية إلى لبنان

النائب عبد املجيد صالح: اللبنانيون تجاوزوا 
محنتهم في الدوحة 

الخميس ٢٦ جمادى األولى ١٤٣٠ هـ ٢١ مايــو ٢٠٠٩م
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 أبرز املحطات واألحداث التي شهدها لبنان مـــــــ

  

   العام 2005
* 14 فبراير: اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق 
 21 مقتل  عن  أسفرت  تفجير ضخمة  عملية  في  الحريري 
شخصا، بينهم سبعة من مرافقي الحريري وسقوط جرحى، 
توفي  الــذي  فليحان  باسل  السابق  والــوزيــر  النائب  بينهم 
فيما بعد. والمعارضة اللبنانية تحمل "السلطتين اللبنانية 
والسورية المسؤولية" وتطالب باالنسحاب الكامل للقوات 

السورية من لبنان.
* 16 فبراير: الحريري يوارى الثرى في ساحة الشهداء 
في قلب بيروت في جنازة شعبية ضخمة شارك فيها مئات 

آالف االشخاص الذين هتفوا بشعارات معادية لسوريا.
17 فــبــرايــر: آالف األشــخــاص يــبــدأون االعــتــصــام يوميا 
باالستقالل  مطالبة  شعارات  مرددين  االغتيال  موقع  في 

ومعادية لسوريا.
لبناني يتظاهرون في  الف  * 21 فبراير: اكثر من 100 
بيروت ضد سوريا في تعبئة شعبية ال سابق لها منذ دخول 

القوات السورية الى لبنان عام 1976.
التجمع  حــظــر  يــتــحــدون  اآلالف  عــشــرات  فــبــرايــر:   28 *
ويتظاهرون في ساحة الشهداء واضراب عام يشل بيروت. 
تــحــت ضغط  عــمــر كــرامــي يعلن  اللبناني  الـــــوزراء  ورئــيــس 
التي  حكومته  استقالة  الشعبية  واالحتجاجات  المعارضة 

تشكلت في اكتوبر 2004.
* 5 مــارس: الرئيس الــســوري بشار االســد يعلن سحب 
القوات السورية من لبنان على مرحلتين الى البقاع ثم الى 

داخل الحدود السورية.
* 8 مــارس: اكثر من 400 الف شخص يتظاهرون في 
واشنطن  "تــدخــل"  على  واحتجاجا  لسوريا  "وفـــاء"  بــيــروت 

وباريس، بدعوة من حزب الله وحركة امل.
* 10 مارس: لحود يعيد تكليف كرامي بتشكيل حكومة 
وطني،  اتحاد  تشكيل حكومة  على  عزمه  يؤكد  وكرامي 

االمر الذي ترفضه المعارضة.
* 12 مارس: لقاء في مدينة حلب بين الرئيس السوري 
بشار االسد وموفد االمم المتحدة تيري رود الرسن ودمشق 

تتعهد بسحب جميع قواتها من لبنان.
* 14 مـــارس: اكــثــر مــن مليون شخص يــتــظــاهــرون في 
بيروت بدعوة من المعارضة في تعبئة لم يسبق لها مثيل 

في لبنان.
* 7 ابريل: االمم المتحدة تصدر القرار رقم 1595 الذي 

ينص على فتح تحقيق دولي في اغتيال الحريري.
* 13 ابريل: رئيس الــوزراء اللبناني يعتذر عن تشكيل 

الحكومة بسبب خالفات في صفوف المواالة.
* 19 ابريل: رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يشكل 

حكومة مصغرة لتنظيم االنتخابات التشريعية.
* 26 ابريل: انسحاب آخر الجنود السوريين ينهي رسميا 

الوجود العسكري لدمشق في لبنان.
* 7 مايو: عودة ميشال عون الى لبنان بعد ان امضى 15 

عاما في منفاه بباريس.
ميليس  ديتليف  االلماني  القاضي  وصــول  مــايــو:   26 *
الــحــريــري الى  اغــتــيــال  الــدولــيــة فــي  التحقيق  رئــيــس لجنة 

بيروت.
اللبناني سمير قصير في  الصحفي  اغتيال  * 2 يونيو: 

بيروت.
االنتخابات  مــن  االخــيــرة  المرحلة  تنظيم  يــونــيــو:   19  *
المعارضة  مـــايـــو وفـــــوز  فـــي 29  بـــــدأت  الـــتـــي  الــتــشــريــعــيــة 
المناهضة لسوريا بزعامة سعد الحريري نجل رفيق الحريري 

بالغالبية المطلقة في مجلس النواب.
* 21 يونيو: اغتيال االمين العام السابق للحزب الشيوعي 
اللبناني جورج حاوي في اعتداء بسيارة مفخخة في وسط 

بيروت.
* 12 يوليو: اصابة وزير الدفاع اللبناني الياس المر في 
الشرقية  الشمالية  الضاحية  فــي  مفخخة  بــســيــارة  اعــتــداء 

لبيروت.

في  تعديال  يقر  اللبناني  الــنــواب  مجلس  يــولــيــو:   18  *
قانون العفو يسمح باالفراج عن سمير جعجع رئيس الهيئة 
بحلها،  قــرار  صــدر  كــان  التي  اللبنانية  للقوات  التنفيذية 

المسجون منذ احد عشر عاما.
* 19 يوليو: رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة يعلن 

تشكيلة حكومته التي
تضم للمرة االولى وزيرا من حزب الله.

* 30 اغسطس: توقيف قائد الحرس الجمهوري اللواء 
العام  االمـــن  لــجــهــاز  السابقين  والـــقـــادة  حــمــدان  مصطفى 
ومخابرات الجيش وقوى االمن الداخلي اللواء جميل السيد 
بموجب مذكرات  الحاج  علي  واللواء  عــازار  ريمون  والعميد 
لجنة  الــى  واحالتهم  اللبناني  القضاء  عــن  صـــادرة  توقيف 
في  رسميا  التهمة  اليهم  وجــهــت  وقــد  الــدولــيــة.  التحقيق 

الثالث من سبتمبر.
بجروح  تصاب  شدياق  مي  الصحفية  اغسطس:   25  *
فــي شمال  فــي سيارتها  انــفــجــار قنبلة وضــعــت  فــي  بالغة 

بيروت.
تقريره  يقدم  ميليس  ديتليف  القاضي  اكتوبر:   20  *
االول في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق 

الحريري الى االمم المتحدة.
* 21 اكتوبر: مجلس االمن الدولي يصدر القرار 1636 

الذي يدعو دمشق الى التعاون في التحقيق الدولي.
* 30 اكتوبر: سوريا تطلب مراجعة تقرير ميليس بعد 

تراجع شاهد سوري عن افادته في دمشق.
توني  جبران  اللبناني  الصحفي  اغتيال  ديسمبر:   12  *
الثاني في  المرحلي  تقريره  وميليس يصدر  بيروت،  قرب 
عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، 
لجنة ذات طابع دولي  السنيورة تطالب بتشكيل  حكومة 
للنظر في اغتيال الحريري وبتحقيق دولي في االعتداءات 

االخرى،
* 15 ديسمبر: مجلس االمن الدولي يصدر القرار 1644 
الــــذي يــمــدد تــفــويــض الــلــجــنــة الــدولــيــة لــمــدة ســتــة اشهر 

ويسمح لها بمساعدة الحكومة اللبنانية في التحقيق في 
االعتداءات االخرى

العام 2006
* 23 يناير: الرئيس الجديد للجنة التحقيق الدولية في 
يبدأ  برامرتس  سيرج  البلجيكي  القاضي  الحريري  اغتيال 

عمله 
* 1 — 3 فــبــرايــر: مــواجــهــات جــديــدة بــيــن حـــزب الله 
اسرائيلي  بــرصــاص  لبناني  فتى  بمقتل  بــدأت  واســرائــيــل 
الله على مواقع  في قطاع مــزارع شبعا، تــاله قصف لحزب 

اسرائيلية.
* 2 فبراير: انتهاء ازمة حكومية استمرت 53 يوما بعودة 

وزراء حركة امل وحزب الله الى جلسات الحكومة.
العام  االمــيــن  بين  مشتركة"  تفاهم  "ورقـــة  فبراير:   6  *
عــون حــول كل  والنائب ميشال  الله حسن نصرالله  لحزب 
ــلــه والعالقات  الــمــواضــيــع بــمــا فــيــهــا قــضــيــتــا ســـالح حـــزب ال

اللبنانية - السورية.
* 12 يوليو — 14 اغسطس: حرب بين اسرائيل وحزب 
الله أسفرت عن استشهاد 1400 لبناني إثر قيام حزب الله 
 1701 رقــم  الــدولــي  والــقــرار  اسرائيليين،  جنديين  بخطف 
الذي صدر في 11 اغسطس يدعو الى وقف المعارك ونشر 

قوة دولية معززة.
* 11 نوفمبر: استقالة خمسة من وزراء المعارضة اللبنانية 
اللبنانية بشأن  االحــزاب  انهيار محادثات شملت كل  بعد 
تشكيل حكومة وحدة وطنية واعطاء معسكرهم دورا اكبر 

في الحكومة.
* 21 نوفمبر: اغتيال وزير الصناعة اللبناني بيار الجميل 
اثناء مرور موكبه في حي سن الفيل ببيروت، ومجلس االمن 
الدولي يوافق على خطط النشاء محكمة دولية لمحاكمة 
المشتبه بهم في قضية اغتيال الحريري واالغتياالت التي 

اعقبتها.
* 1 ديسمبر: المعارضة اللبنانية تبدأ اعتصاما خارج مقر 
رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في وسط بيروت في 

إعداد: ناصر الحمودي
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ـــــــــنذ اغتــيـال الحـريـري وحـتى اتفـاق الـدوحـة 

حملة مفتوحة السقاط الحكومة.
العام 2007

يــنــايــر: صــدامــات بين مــؤيــدي الحكومة   25 — 23 *
المانحة في  الــدول  ومعارضيها توقع سبعة قتلى، مؤتمر 
 7،6 مــن  بأكثر  اللبنانية  الحكومة  بــدعــم  يتعهد  بــاريــس 
مليار دوالر لمساعدة لبنان في التخفيف من وطأة ديونه 

الباهظة وازالة آثار الحرب.
* 8 — 9 مارس: انتهاء محادثات بين رئيس البرلمان 
الحريري  النيابية سعد  اللبناني نبيه بري وزعيم االغلبية 
اليـــجـــاد حـــل لـــألزمـــة الــمــســتــمــرة مــنــذ اربـــعـــة اشــهــر دونما 

اتفاق.
وفرنسا  االمــريــكــيــة  الــمــتــحــدة  الــــواليــــات  مـــايـــو:   17 *
وبريطانيا توزع مشروع قرار لالمم المتحدة حول تشكيل 
في  بــهــم  المشتبه  بمحاكمة  الــخــاصــة  الــدولــيــة  المحكمة 

قضية اغتيال الحريري
* 20 مايو: معارك بين الجيش اللبناني ومقاتلي جماعة 
فتح االسالم في مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين 
شــمــال لــبــنــان، فـــي مــطــلــع سبتمبر ســيــطــر الــجــيــش على 

المخيم.
الخاصة  الــدولــيــة  المحكمة  انــشــاء  اقــــرار  يــونــيــو:   10  *

بقضية اغتيال الحريري بموجب قرار من االمم المتحدة.
* 13 يونيو: اغتيال النائب في االغلبية البرلمانية وليد 
اشخاص  بتسعة  اودى  ملغومة  ســيــارة  انفجار  فــي  عيدو 

آخرين
البرلمانية  االغلبية  في  النائب  اغتيال  سبتمبر:   19  *

انطوان غانم في عملية تفجير.
* 23 نوفمبر: انتهاء والية الرئيس اللبناني اميل لحود 

والغالبية والمعارضة تفشالن في انتخاب خلف له.
العام 2008

في  ومتظاهرين  الجيش  بين  صــدامــات  يــنــايــر:   27  *
بيروت توقع سبعة قتلى

* 12 فبراير: اغتيال القيادي في حزب الله عماد مغنية 

في انفجار سيارة مفخخة في دمشق.
الجمهورية  رئيس  انتخاب  تأجيل جلسة  ابريل:   22 *

اللبنانية في البرلمان للمرة الثامنة عشرة.
* 7 مــايــو: اشــتــبــاكــات بــيــن الــمــعــارضــة واالغــلــبــيــة في 
بــيــروت الــغــربــيــة، انطلقت شــرارتــهــا اثــر اضـــراب عــام على 

خلفية مطالب عمالية.
* 8 مــايــو: االمــيــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد حسن نصر 
الله يصف قرارات الحكومة بحق شبكة االتصاالت التابعة 
للحزب بأنها "اعالن حرب" واندالع مواجهات مسلحة عنيفة 
في مختلف مناطق بيروت أدت الى سيطرة قوى المعارضة 

على معظم احياء بيروت الغربية.
للمرة  للبنان  رئــيــس  انــتــخــاب  ارجـــاء جلسة  مــايــو:   12 *

التاسعة عشرة.
ـــى اتـــفـــاق النهاء  * 15 مـــايـــو: االعـــــالن عـــن الــتــوصــل ال
االقتتال الداخلي بين المواالة والمعارضة، ومعالي الشيخ 

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس 
الــــــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة فـــي دولــــة قطر 
يدعو في مؤتمر صحفي ببيروت الفرقاء 
الدوحة  فــي  يعقد  حــوار  الــى  اللبنانيين 

لحل االزمة السياسية المستفحلة.
السمو  صـــاحـــب  حـــضـــرة  مـــايـــو:   16  *
الــشــيــخ حــمــد بـــن خــلــيــفــة آل ثــانــي أمير 
دولة قطر يفتتح المؤتمر الوطني للحوار 

اللبناني في الدوحة.
* 21 مايو: قطر تنجح في انهاء االزمــة السياسية في 
اللبنانية  القوى  الــذي وافقت عليه  الدوحة"  "اتفاق  اطــار 
النتخاب  يمهد  واالتــفــاق  وطــوائــفــهــا،  اطيافها  باختالف 
رئيس للبالد بسرعة، المعارضة ترفع االعتصام في وسط 

بيروت.
* 25 مايو: مجلس النواب اللبناني ينتخب قائد الجيش 

حضور  وســط  للجمهورية  رئيسا  سليمان  ميشال  الــعــمــاد 
قطر  دولــة  أمير  يتقدمه سمو  مسبوق  غير  ودولـــي  عربي 
اللبنانية  التي قامت بوساطات لحل االزمــة  الــدول  وممثلو 

التي استمرت اكثر من 18 شهرا.
* 28 مايو: الرئيس ميشال سليمان يكلف فؤاد السنيورة 

بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. 
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فعاليات اقتصادية وقانونية ودينية تشيد بجهود قطر

اتفاق الدوحة مهد الطريق النعــــــاتفاق الدوحة مهد الطريق النعــــــــــــاش ا

  

   اجمعت فعاليات اقتصادية وقانونية ودينية لبنانية 
عــلــى االشـــــادة بــالــرعــايــة الــقــطــريــة للسلم االهــلــي في 
لبنان، مؤكدين اهمية اتفاق الدوحة في الحفاظ على 
الديمقراطية التوافقية وتعزيز االستقرار الذي ينعش 
الحركة االقتصادية. واعرب كبار رجال االقتصاد عن 
شكرهم وتقديرهم لجهود حضرة صاحب السمو الشيخ 

حمد بن خليفة آل ثاني امير البالد المفدى.
* وزير المال اللبناني السابق الياس سابا قال: لوال 
حكمة سمو األمير وصبره وشجاعته لما وجدت األزمة 
العالم  وقــد شاهد  الــدوحــة،  اتفاق  السياسية حال عبر 
في  اجتمعوا  عندما  اللبنانيين  الزعماء  أن  كيف  كله 
العاصمة القطرية، أصروا على مواقفهم وتشبثوا بها، 
وكادوا ينسفون المبادرة القطرية لوال أن راعي الحوار 
إلى  باالضافة  الفاعلة  ومشاركته  األمــيــر  سمو  آنـــذاك 
جهود معالي الشيخ حمد بن جاسم، أديا في النهاية 
انقاذ  بــضــرورة  اللبنانية  السياسية  الــقــوى  إقــنــاع  إلــى 

بلدهم.

وهــكــذا ظــهــر االخــــوة الــقــطــريــون أكــثــر حــبــا للبنان 
ولمصلحته من بعض اللبنانيين.كما اثبت ذلك تمسك 
القيادة القطرية بالحل العربي ألزمة لبنان، خوفا من 

ضياعه وخرابه.
* وقال وزير العمل اللبناني السابق د. طراد حمادة: 
لـــم تــبــخــل دولــــة قــطــر بــقــيــادة ســمــو األمـــيـــر يــومــا في 
بعد  وخصوصا  واجتماعيا  اقتصاديا  لبنان  مساعدة 
العدوان الصهيوني عام 2006م. وبعد ذلك ساهمت 
أعـــبـــاء األزمــــــة االقتصادية  مـــن  الــتــخــفــيــف  فـــي  قــطــر 
اللبنانيين  مــن  كبيرة  ألعـــداد  استضافتها  خــالل  مــن 
السياسية  اراضيها، وعندما وقعت األزمــة  للعمل على 
باستثناء  لحلها  الــمــبــادرات  كــل  فشلت  واســتــفــحــلــت 

المبادرة القطرية، فشكرا لقطر وألميرها.
* رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي عبود 
قــال: لقد تضرر الــوضــع االقــتــصــادي فــي لبنان كثيرا 
بفعل األزمة السياسية التي دامت لسنوات، وأضافت 
الــمــزيــد مــن الــمــتــاعــب للقطاع الــصــنــاعــي. الـــى ان جاء 
اتفاق الدوحة الــذي انهى األزمــة واحيا اآلمــال باعادة 
الدور  يقتصر  ولــم  االقــتــصــادي،  النهوض  الــى  لبنان 

بل  السياسية  األزمــــة  معالجة  عــلــى  األخــــوي  الــقــطــري 
األمير لتسهيل  مــبــادرات كريمة من سمو  إلــى  تعداه 
الــى قطر، ما ساعد كثيرا  اللبنانية  الــصــادرات  دخــول 

الصناعة اللبنانية.
* وقــال رئيس اتــحــاد رجــال األعــمــال المتوسطيين 
جاك صراف: كان اتفاق الدوحة الفرصة األخيرة للبنان 
قبل خرابه، ولوال التدخل القطري الفاعل بتوجيه من 
سمو األمير وجهود خيرة من رئيس الوزراء معالي الشيخ 

حمد بن جاسم، لدخل البلد في نفق مظلم للغاية.
ان اتفاق الدوحة هو انجاز آخر لدولة قطر الشقيقة 
وتأمين  اقتصاده،  ودعــم  سياسيا  لبنان  مساعدة  في 
فرص العمل للبنانيين في بلدهم وفي قطر على حد 

سواء.
* رئــيــس غــرفــة الــتــجــارة فــي بــيــروت األســتــاذ غازي 
قريطم قال: لقد وفر اتفاق الدوحة الذي تم بمبادرة 
كريمة من دولة قطر الفرصة لالقتصاد اللبناني لكي 
التي  السياسية  األزمــة  انفاسه بعد معاناة من  يلتقط 
القيادة  شــكــر  اال  يسعنا  ال  وبالمناسبة  الــبــلــد.  شــلــت 
الــقــطــريــة، وعــلــى رأســهــا سمو األمــيــر الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني حفظه الله على رعايته وجهوده النجاز 
االتفاق.

الدكتور  القابضة  بيوتك  مجموعة  رئيس  وقــال   *
اآلخرون،  فشل  حيث  قطر  نجحت  لقد  يــونــس:  نـــزار 
وكما تمكنت القيادة القطرية وخصوصا سمو األمير 
في تذليل كل الصعوبات لبناء دولة عصرية في قطر، 
فانها نجحت في مهمة سياسية صعبة للغاية، تمثلت 
واالحزاب  للطوائف  السياسيين  الزعماء  جمع كل  في 
اللبنانية، رغم التناقضات فيما بينهم على طاولة حوار 
واحدة، ولم تدعهم إال وقد وقعوا اتفاق الدوحة الذي 
وأخرجته  البلد،  في  الشلل  حالة  انهت  تسوية  شكل 

األزمة من الشارع.
لـــوال حكمة ســمــو األمير  هـــذا االنـــجـــاز مــا كـــان ليتم 
ورعايته للجهود المشكورة التي قام بها رئيس الوزراء 
هذه  العربية.  واللجنة  جــاســم  بــن  حمد  الشيخ  معالي 
الرعاية تنسجم مع روح الشهامة التي يتمتع بها سمو 
األمــيــر وخــصــوصــا عــنــدمــا يتعلق األمـــر بــمــســاعــدة بلد 

عربي شقيق.
* وقــال رئيس مجموعة االقتصاد واألعــمــال رؤوف 

بيروت - حسين عبدالكريم
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 سابا: قطر أكثر ـــــــاش الركود االقتصاديــــــــاش الركود االقتصادي
حبا للبنان من 

بعض اللبنانيني
طراد حمادة: 

املبادرة القطرية 
نجحت حيث فشل 

اآلخرون
فادي عبود: اتفاق 

الدوحة أحيا 
األمل بالنهوض 

االقتصادي
جاك صراف: لوال 

قطر لدخل لبنان 
في نفق مظلم

نزار يونس: 
نشكر جهود 

األمير ورعايته 
الدائمة للبنان
حسن جوني: 

اتفاق الدوحة 
الصيغة الصالحة 

للحفاظ على 
الديمقراطية 

التوافقية 

على  لبنان  الثابتة في دعم  مع سياستها  انسجاما  أبوزكي: 
األزمة  لحل  ايجابيا  قطر  دولـــة  تدخلت  المستويات  كــافــة 
الــســيــاســيــة فــي لــبــنــان ونــجــحــت بــفــضــل رعــايــة ســمــو األمير 
وحكمته، ونجحت كذلك في اعادة البلد الى الحياة الطبيعية 

وخصوصا على الصعيد االقتصادي.
ورأى أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية د. حسن 
وليس  تفاهما سياسيا  شــكــل  الــدوحــة  اتــفــاق  «أن  جــونــي: 
ولكنه  والطائفية،  اللبنانية  التركيبة  عــدل  قانونيا  اتفاقًا 
أيار،  السابع من  عكس ميزان قــوى حصل على األرض في 
وارتبط بموضوع محدد هو إعطاء الثلث الضامن للمعارضة 
في القضايا االستراتيجية في الوقت الذي كان فيه فريق 
الــحــق. كما ساهم  هــذا  المعارضة  إعــطــاء  14 شباط يرفض 
اتفاق الدوحة في وقف تهجمات قوى 14 شباط على سوريا 
ومحاولتها جعل لبنان مكانا لضرب دمشق». لذلك يؤكد د. 
جوني ضرورة استمرار هذا االتفاق بعد االنتخابات النيابية 
الديمقراطية  على  للحفاظ  الصالحة  الصيغة  ألنه  اللبنانية، 
الذي  اللبناني  الدستور  التوافقية من دون أن يتعارض مع 
تؤكد مقدمته عدم جواز شرعية أي سلطة تناقض العيش 
واالم  االب  انها  قطر  اثبتت  وثالثة  ثانية  ومــرة  المشترك. 
الــحــنــونــان للبنان والــلــبــنــانــيــيــن، خــاصــة اهـــل الــجــنــوب طيلة 
الــجــنــوب دون  اعــمــار  اعــــادة  اعــــادت خــاللــهــا  سنتين تقريبا 
الشيخ حمد  االمير  وكــان سمو  مقايضة سياسية  او  مقابل 
بن خليفة آل ثاني اول وربما اخر حاكم عربي زار الضاحية 
الجنوبية وعاين اضرارها فشعر اللبنانيون الول مرة بان لهم 
عمقا عربيا يدعمهم ويساندهم ويساهم في اعمار ما دمره 

الصهاينة في بالدهم.
ـــدوحـــة فــتــحــت قــلــبــهــا قــبــل ابـــوابـــهـــا لالطراف  وهــــا هـــي ال
اللبنانية المتنازعة ووضعت رصيدها السياسي القوي النجاح 
هذا المؤتمر إلنقاذ لبنان فحقق اتفاقا مهما بفضل الرعاية 

القطرية.
•وقـــالـــت الــســيــدة فــاطــمــة حــامــوش رئــيــســة تــحــريــر مجلة 
"سيدات وأعمال": «اتفاق الدوحة جاء لمواجهة المأزق الذي 
التفاقات  اللجوء  إلــى  فــاضــطــروا  اللبنانيين،  حــيــاة  اعــتــرض 
جانبية بعيدة عن اتفاق الطائف الذي أرسى قواعد الحكم 
والــســلــطــة فــي الـــبـــالد. فــقــد أســـس اتــفــاق الـــدوحـــة لمرحلة 
ســيــاســيــة جـــديـــدة، وجــــاء بــرئــيــس لــلــجــمــهــوريــة أجــمــع عليه 
اتفاق  أن  أرى  لذلك  الداخلي.  التوافق  فتحقق  اللبنانيون 

الدوحة يجب أن يستمر حفاظًا على التوافق».
كما ترى حاموش أن اتفاق الدوحة هو «صمام أمان» لكل 
ومــواالة، في  أن يشتركوا، معارضة  الذين يجب  اللبنانيين 
إدارة بــلــدهــم. اخــيــرا شــكــرا لقطر مـــرات ومـــرات ولــن ينسى 

اللبنانيون هذا الجميل القطري الذي يشعر به كل بيت في 
الحنونان  واالب  االم  عودتنا هي  قطر كما  وستبقى  لبنان 
للبنانيين وستبقى موجودة كلما ناداها المنادي اللبناني او 

العربي في أي مكان وجد.

رجال دين
* وقال عضو تجمع العلماء المسلمين الشيخ محمد عمرو: 
أثــبــت ســمــو األمــيــر الــشــيــخ حــمــد بــن خليفة آل ثــانــي خالل 
حقن  فقد  آن،  في  وعروبته  تقواه  الــدوحــة  التفاق  رعايته 
دماء المسلمين خصوصا واللبنانيين عموما، ألنه وضع حدا 
القطري  الجهد  وهـــذا  للبنان،  األعــــداء  ارادهــــا  الــتــي  للفتنة 

المبارك مشكور في الدنيا وله ثواب االخرة باذن الله.
* القيادي في جبهة العمل االسالمي الشيخ عبد الناصر 
جبري قال: بعون الله تعالى تمكنت دولة قطر بقيادة سمو 
واحدة،  طــاولــة  حــول  اللبنانية،  التناقضات  مــن جمع  األمــيــر 
وعملت بكل جهد خير ومسعى مبارك على اجتراح حل ألزمة 
وقــد نجحت  االستحالة.  إلــى حد  بــدت مستعصية  سياسية 
وجسارته  أمــيــرهــا  حكمة  بفضل  مهمتها،  فــي  لله  والــحــمــد 

واقدامه.
محمد  السيد  العربي  االســالمــي  المجلس  رئيس  وقــال   *
انــجــاز سياسي،  الــدوحــة مجرد  اتــفــاق  ليس  الحسيني:  علي 
انه  العرب، وهــي  لطالما تجاهلها  بل هو تعبير عن حقيقة 
حين تتوافر االرادة العربية، وحين يوجد القائد العربي الفز، 
الذي يملك شجاعة اتخاذ القرار والمبادرة، تماما كما فعل 
سمو أمير دولة قطر في تصديه لألزمة اللبنانية، فان الفعل 
العربي يصبح ممكنا رغم التعقيدات االقليمية والدولية التي 

تؤزم أوضاعنا العربية.
للبنان، وهو  انجاز  الدوحة ليس مجرد  اتفاق  وهكذا فان 
لالرادة  انتصار  ايضا  ولكنه  البلد،  لهذا  كبرى  خدمة  قــدم 
العربية، وللشهامة العربية، وللشجاعة العربية، التي اجتمعت 
كلها في شخص سمو األمير، وأضاف عليها كرمه الحاتمي 

بمساعدة لبنان اقتصاديا وماليا واجتماعيا.
مما الشك فيه ان األجيال المقبلة في لبنان ستظل تذكر 

سموه بالخير، وتماما كما يذكره جيلنا الحاضر. 
* ورأى نائب رئيس جمعية ذوو القربى الشيخ راشد بدير 
لبنان،  على  تتوالى  القطرية  والمكرمات  ســنــوات  منذ  انــه 
للحوار  األمــيــر  مــن سمو  المباركة  الرعاية  كــان  اهمها  ولكن 
اتفاق  انتج  الــذي  القطرية،  العاصمة  في  اللبناني  الوطني 
الدوحة. ان اللبنانيين يقدرون عاليا الموقف القطري الذي 
اتاح لهم مخرجا من األزمة السياسية التي اوصلت البلد الى 

طريق مسدود وهدده باالنفجار. 
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وزير اإلعالم: مؤتمر الدوحة وضع حدا للفوضى األمنية والسياسيةوزير اإلعالم: مؤتمر الدوحة وضع حدا للفوضى األمنية والسياسية

الحوار  بنتائج مؤتمر  اللبنانيون  اإلعالميون   أشاد 
قطر  جهود  مثمنين  الــدوحــة  في  اللبناني  الوطني 
لـــبـــنـــان ومـــســـاعـــدتـــه فــــي الظروف  لـــدعـــم  ـــدائـــمـــة  ال
اتفاق  مفاعيل  استمرار  أهمية  مؤكدين  والمواقف 
يونيو  في  النيابية  االنتخابات  انتهاء  بعد  الــدوحــة 
المقبل لما له من اهمية في تكريس مبدأ الشراكة 

في الحكم.
وزير اإلعالم اللبناني طارق متري قال لـ الشرق: لقد 
ساهم مؤتمر الدوحة بشكل كبير في انتخاب رئيس 
الجمهورية، وأعاد الحياة للمؤسسات السياسية التي 
النواب،  مجلس  مــثــل  طــويــلــة  لــفــتــرة  معطلة  كــانــت 
ومجلس الوزراء، وأهم من ذلك كله أنه أوقف العنف 
الذي كان حاصًال. وبعد أسبوعين من هذا االتفاق 

تم تشكيل الحكومة الجديدة ضمن نسب معينة.
أريد  الدوحة قال:  اتفاق  وحول استمرار مفاعيل 
الـــدوحـــة ستبقى سارية  مــؤتــمــر  بــنــود  أن  الــتــأكــيــد 
قبل  بها  نتمسك  وأن  تبقى  أن  ويجب  المفعول، 
االنتخابات وبعد االنتخابات، فهي ليست محدودة 
بـــزمـــن، ولــكــن الـــشـــيء الــوحــيــد الــمــحــدود بــزمــن هو 
الصيغة التي تألفت منها الحكومة أي ١٦ لألكثرية، 
لـــذا مؤتمر  الــجــمــهــوريــة،  لــرئــيــس  لــألقــلــيــة، و٣   ١١
الدوحة ال يلزم الحكومة الجديدة التي ستتألف بأن 

تكون مثل الحالية من حيث تشكيلها.
واكد متري ان للدور القطري الفضل الكبير والدور 
والسياسية  األمنية  التهدئة  عملية  فــي  األســاســي 
التي عصفت بلبنان العام الفائت، ونحن مسرورون 
بأن ٩٠٪ من هذه البنود تم تطبيقها، وساهمت 

في عملية التهدئة واألمان.
الدور القطري المتميز

وقال اإلعالمي رفيق نصرالله "لـ الشرق": جاء اتفاق 
الدوحة وكان لبنان على عتبة حرب اهلية كان يراد 
انتقاما  اسرائيل  منها  منها فتنة مذهبية تستفيد 
هذا  فشكل  ٢٠٠٦م،  الــعــام  فــي  المقاومة  النتصار 
االتفاق تسوية اعادت التوازن الداخلي واسس لحالة 
سياسية ادت النتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل 

حكومة وفتح الباب إلجراء انتخابات نيابية.
المشهود  والـــدور  الكريمة،  القطرية  الــرعــايــة  ان 
لسمو األمير وفرا كل عناصر النجاح للمبادرة العربية 

الــتــي كــانــت قــد فشلت فــي الــبــدايــة، فسمو األمير 
الــقــطــريــون بــذلــوا جــهــودا استثنائية  والــمــســؤولــون 
والخالفات  العقبات  وتذليل  الصعاب  على  للتغلب 

بين األطراف اللبنانية.
لــقــد جـــاء نــجــاح قــطــر فــي اتــفــاق الـــدوحـــة ليتوج 
دورها المتميز في الشرق األوسط، حيث تبين أنها 
تمكنت من الوصول إلى دوائر القرار المؤثرة وفي 
الوقت نفسه حافظت على حيادها، فهي دولة غير 
او غايات معينة  الــدول  لها في  محورية وال مصالح 

في الملفات في المنطقة.
وقد توج سمو األمير بحكمته وشجاعته كل هذه 

الحاكم  دور  لعب  في  فنجح  االيجابية،  المعطيات 
العادل في مباراة صعبة وسط جمهور صاخب وهو 

نجاح تكرر في مناطق ودول اخرى.

حل االزمة
وقال رئيس المجلس الوطني لإلعالم عبد الهادي 
محفوظ "لـــ الــشــرق": لقد نجحت قطر في حل أزمة 
المجهول،  الــى  لبنان  تــأخــذ  أن  كـــادت  مستعصية 
بلغ  فــي وقـــت  مــحــايــدا  أن تلعب دورا  واســتــطــاعــت 
والدولي  واالقليمي  المحلي  واالصطفاف  االنقسام 
ذروته، وكان الحياد والموضوعية بحد ذاتها شجاعة 
من  كانوا  اذا  اال  القادة  بها  يتحلى  ان  يندر  بالغة، 

وزن سمو األمير.
لقد كان اتفاق الدوحة حاجة ملحة للبنان للخروج 
من األزمــة، وبرأينا أن روحية هذا االتفاق يجب ان 
هذا  في  تناقض  وال  المقبلة،  المرحلة  في  تستمر 
مع الدعوة إلى تنفيذ اتفاق الطائف، فالدستور في 
لبنان لم يضع اآلليات التطبيقية الصحيحة للعالقات 
بين الرئاسات، ولم يوضح تماما آليات المشاركة في 

الحكم، وهذا ما فعله اتفاق الدوحة.
ان نجاح قطر بقيادة سمو األمير في حل األزمة 
اللبنانية اتاح لها ايضا أن تفتح ابواب المصالحات 
الــعــربــيــة، وجــعــلــهــا تــتــبــوأ مـــركـــزا ال يــمــكــن تجاهله 
مـــع الــكــبــار فـــي الــمــنــطــقــة، مــثــل مــصــر والسعودية 
العواصم  عــن  الــكــالم  اآلن  بعد  وال يمكن  وســوريــا، 
العاصمة  الدوحة  األربــع باضافة  الثالث، بل  العربية 

القطرية. 

 رفيق نصر الله: قطر توجت دورها املتميز في املنطقة باتفاق الدوحة
عبد الهادي محفوظ: نجاح قطر في لبنان شرع أبواب املصالحات العربية 
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الــتــجــاذبــات واالســتــقــطــابــات بين األطراف   تــتــزايــد 
التشريعية  االنــتــخــابــات  مــوعــد  اقــتــراب  مــع  اللبنانية 
القادمة في السابع من يونيو القادم. من زاوية ثانية 
الرئيسيين  اللبنانيين  الفريقين  تحالفات  تشهد 
خروجًا ودخــوًال لقوى جديدة، وذلك وفقًا للمصالح 
على  وسماتها  اشتراطاتها  تفرض  التي  االنتخابية، 
كثير من هذه األطــراف، وسط سخونة في األجواء، 
وترقبًا للنتائج، في ظالل من الخوف المتبادل للقوى 
أقلية، وفي هذه  أن تصبح  أوًال، فاألكثرية تخشى 
فإن  زعمائها،  من  البعض  لتصريحات  ووفقًا  الحالة 
في ذلك ضياعا لهوية لبنان واستقالله، وعودة مّرة 
أخرى لتبعيته. من جانب آخر تخشى األقلية في حالة 
نيلها لألكثرية النيابية في هذه االنتخابات، انقالبًا 
من قوى ١٤ آذار على النتائج، األمر الذي يؤدي إلى 
التذكير بشبح الحرب األهلية، أو إلى شبح مرحلة ما 
قبل اتــفــاق الــدوحــة فــي مايو مــن عــام ٢٠٠٨، حين 
لبنان محنة قاسية في تاريخه على مدى ١٨  عاش 
شهرًا، فقد كان خالل معظمها بال رئيس، وانسحب 
وزراء الــمــعــارضــة مــن الــحــكــومــة، وهــو مــا أدى بشكل 
إلــى ضــرب شرعيتها وإلــى مطالبة المعارضة  أو بآخر 
قاسية،  معاناة  اللبنانيون  عــاش  حيث  باستقالتها، 
فمن جهة كانت أبواب األزمة مشّرعة على احتماالت 
اللبناني —  االشتباك  إلى  العودة  أبسطها  قاسية، 
اللبناني الداخلي، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، فقد 
انضرب الموسم السياحي ذلك العام، والسياحة هي 
مصدر الدخل اللبناني األول، بالتالي فإن أجواء الشد 
بتلك  تذّكر  االنتخابات  قبل  ما  مرحلة  في  والجذب 
األجــواء، وهو ما يؤدي إلى تخوف مشروع للبنانيين 
ثانيًا، وهذا مما يزيد من أجواء التوتر في ترقب نتائج 

االنتخابات التشريعية اللبنانية القادمة.
اللبنانيين من هذه األجواء،  ومع مشروعية تخوف 
نـــظـــرًا لـــمـــا عــــاشــــوه مــــن تــــجــــارب مــــريــــرة قـــاســـيـــة من 
االشتباك، لكنها ومن وجهة نظرنا هي حالة بعيدة 

عن الموضوعية والواقعية ألسباب كثيرة، أبرزها:
الديموغرافية،  لــتــركــيــبــتــه  ونـــظـــرًا  ــبــنــان  ل أن  أوًال: 
ولتاريخه وموقعه وانتشار الطوائف والمذاهب العديدة 
ذا  بــلــدًا  يــكــون  أن  يمكنه  ال  تقسيمها،  وطبيعة  فــيــه 
هوية إال من خالل التوافق الوطني بين مختلف طوائفه 
ألــوان طيفه السياسي، وأي خروج عن  ومذاهبه وكافة 
لبنان وحدة شعبه، ووحدة  الحقيقة سوف يكلف  هذه 
جغرافيته، وانتمائه العربي لمنطقته، وأي تغيير لحقيقة 
التوافق الوطني، سوف يكلف لبنان وجوده ومستقبله.

ثانيًا: إن تجارب لبنان قديمها وحديثها، بدءًا من 
عام ١٩٥٨ مرورًا بالحرب األهلية منذ عام ١٩٧٥ — 
ت 

ّ
١٩٩٠ وصوًال إلى مرحلة ما قبل اتفاق الدوحة، كلف

عن  النظر  وبغض  الكثير،  الشيء  واللبنانيين  لبنان 
نتائج االشتباك في تلك الحاالت، ولصالح أي طرٍف 
كانت، فقد خسّرت جوالتها في النهاية كل األطراف 
اللبنانية، حتى تلك التي بدا لها أنها المنتصرة، فلم 
بــل خسرت كافة األطـــراف، وكادت  فــريــق،  يكسب 
الدولة  انــقــســام وتفتيت  إلـــى  تـــؤدي  الــظــروف  تــلــك 

اللبنانية، وإلى انقسام الشعب اللبناني.
ثــالــثــًا: فــي هـــذه الــمــرحــلــة وعــلــى الــمــدى المنظور 
مــســتــقــبــًال، فـــإن الــصــيــغــة الـــقـــادرة عــلــى جــمــع كافة 
األطراف اللبنانية حولها مهما كانت مديات ودرجات 
االختالف بينها، والصيغة القادرة على إيصال لبنان 
كــدولــة إلـــى شــاطــئ األمـــــان، هــي بــاخــتــصــار صيغة: 

الالغالب والالمغلوب.

رابــعــًا: مــنــذ اســتــقــالل لــبــنــان وحــتــى هـــذه اللحظة، 
فإن التحالفات السياسية اللبنانية بصيغها المختلفة 
لــم تشهد دوامــــًا لــهــذا الــتــحــالــف الــســيــاســي أو ذاك، 
آخر  انتقاالت ودخــوال وخــروجــا، بمعنى  بل شهدت 
التغير في طبيعة قوى هذه الصيغ السياسية أو تلك، 
تحالفاتها  مرحلة  لكل  أن  في  الفلسفية:  فالمقولة 
قوى  فسواء  تمامًا،  صحيحة  مقولة  هي  السياسية، 
ما  إلــى  طبيعتها  على  تبقى  لــن  آذار   ٨ أو  آذار   ١٤
النهاية، أي أن التحالفات تتغير باستمرار، وكدليل 
على صحة مــا نــقــول: مــوقــف زعــيــم الــحــزب التقدمي 
االشتراكي، األستاذ وليد جنبالط، الذي بدأ يغازل 
 في موقفه تجاه سوريا، 

ً
حزب الله، وأصبح أكثر مرونة

وسط أنباء تتحدث عن تناقضات قائمة له مع تيار 
الحريري وتيار سمير جعجع في إطار تحالف ١٤ آذار. 
كذلك دليل آخــر، هو خــروج نسيب لحود من تجمع 

هذا التحالف.
وبعودة إلى اتفاق الدوحة بين األطراف اللبنانية، 
فقد قام في أساسه على تلك الحقائق األربــع، وإذا 
جاز لنا وصفه بكلمات قليلة: فإنه اتفاق غير عادي 
ألزمة غير عادية، وهواختراق فعلي للمعضلة اللبنانية 

السابقة.
اتفاق الدوحة قام على قاعدة الالغالب والالمغلوب، 
وهو تعامل مع األزمة اللبنانية ليس انطالقًا من حل 
ألزمـــة آنــيــة فــقــط، وإنــمــا أيــضــًا لتجاوز أيــة إشكاالت 
نقول:  النظر هذه  وجهة  نفّصل  وحتى  مستقبلية، 
الدوحة من  اتفاق  انطلق  اآلنية:  األزمــة  على صعيد 
المرحلة، فقد نص  تلك  اللبناني في  الواقع  ظــروف 
على انتخاب رئيس الجمهورية في يوم محدد، وعلى 
دعوة النواب النتخاب العماد ميشيل سليمان رئيسا 
الحل،  بــوابــة  هــو  الرئيس  انتخاب  باعتبار  توافقيا، 
وبالفعل فقد تم انتخاب الرئيس في موعده وبحضور 

رئيس الوزراء القطري للجلسة االنتخابية.
لتشكيل  الــدوحــة  اتــفــاق  انطلق  الثاني:  بنده  فــي 
 ١٦ التالية:  للصيغة  وفقًا  الوطنية  الــوحــدة  حكومة 

وزيرًا لألكثرية، ١١ وزيرًا للمعارضة، ٣ وزراء للرئيس، 
وبالفعل تم تشكيل الحكومة اللبنانية وفقًا للصيغة 
أزال االتفاق لغمًا كبيرًا من  المتفق عليها، وبالتالي 
الطريق، وعاد اللبنانيون إلى حكومة الوحدة وبغض 
النظر عن التعارضات القائمة بين أطراف التحالفات 

اللبنانية.
على صعيد المستقبل: ومن أجل أال تعود األطراف 
الــدوحــة على  اتفاق  بينها، نص  االنقسام فيما  إلــى 
أن تتعهد األطــــراف بــعــدم االســتــقــالــة أوإعــاقــة عمل 
الحكومة، وذلك من أجل ضمان استمرارية الحكومة 

في عملها.
مــن ناحية ثانية نــص االتــفــاق على االمــتــنــاع عن 
لحل  يؤطر  وبذلك  السالح،  استخدام  إلــى  العودة  أو 
الحوار  القوى من خالل  بين  أية خالفات مستقبلية 

الديمقراطي فقط.
االتفاق  نــص  اللبنانية  الـــدولـــة  لــســيــادة  بالنسبة 

على:
كافة  في  الدولة  واحــتــرام سيادة  القانون  تطبيق 
المناطق اللبنانية بحيث ال تكون هناك مناطق يلوذ 

إليها الفارون من وجه العدالة.
قــوى ١٤  بين  قاسمًا مشتركًا  النص يشكل  هــذا 
عليه  تــتــفــق  األطـــــراف  وكـــافـــة  آذار،   ٨ وقــــوى  آذار، 

وتنادي به.
أما بالسبة للحوار فقد جاء في االتفاق:

ُيستأنف الحوار في لبنان برئاسة رئيس الجمهورية، 
وبالفعل قامت بضع جوالت من الحوار برعاية العماد 
ميشال سليمان، وسيستأنف الحوار، وهي حالة دائمة 

ال تنقطع.
أما حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة 
أراضــيــهــا، نــص االتــفــاق عــلــى اســتــئــنــاف الــحــوار في 
وبمشاركة  الجمهورية  رئيس  برعاية  وأيضًا  بيروت 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة، وقـــد عــقــدت بــضــع جــلــســات بعد 
االتفاق مباشرة وبحضور أمين الجامعة عمرو موسى.

أمـــا بــالــنــســبــة لــالنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة (مـــوضـــوع هذا 

التوافق على  الدوحة:  اتفاق  التحليل) فقد جاء في 
قانون انتخاب يعتمد القضاء كدائرة انتخابية (قانون 
عام ١٩٦٠) هذا القانون توافقت عليه مختلف القوى 
إقراره  تــم  عــام ١٩٦٠، وقــد  فــي  اللبنانية  واألحــــزاب 
النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية،  في مجلس 
فالقانون السابق كان يعتمد المدينة وقراها كدائرة 
الفصل  تم  عــام ١٩٦٠  قانون  واحـــدة، قي  انتخابية 

بين المدن والضواحي والقرى التابعة لها.
النظر عن وجود االعتراضات  القانون وبغض  هذا 
من قبل الفريقين على بعض بنوده، لكن بموجبه 
تتم االنتخابات التشريعية القادمة، وهو أيضًا يشكل 

قاسمًا مشتركًا بين كافة األطراف اللبنانية.
الفرقاء  بــيــن  األخــــرى  االخــتــالف  لــعــوامــل  بالنسبة 

اللبنانيين فأبرزها:
ســالح الــمــقــاومــة: الـــذي يمتلكه حــزب الــلــه هــو في 
لبنان  عــن  لــلــدفــاع  وأخــيــرا،  أوال  الــحــزب  استراتيجية 
أمام العدو الصهيوني، وكما أكد الحزب في بياناته 
وخطابات قيادييه وأمينه العام، فإن هذا السالح لن 
والموضوع  اللبناني،  المحلي  اإلطـــار  فــي  يستعمل 
وكما أكد الحزب مطروح على بساط البحث في إطار 
الحوار اللبناني، لذا ففي اعتقادنا فإن موضوع السالح 
سيتم تناوله في الحوارات برعاية رئيس الجمهورية.

المحكمة الدولية: بالنسبة لهذا المطلب فقد أصبح 
حقيقة قائمة، وتم بموافقة المعارضة اللبنانية التي 
تمحور اعتراضها حول أهمية عدم تسييس المحكمة، 
والــنــتــائــج األولــيــة لعمل هــذه المحكمة جــاء فــي قرار 
لبنان.  فــي  المعتقلين  األربــعــة  الضباط  عــن  إفــراجــهــا 
فاعتقالهم كان يشكل عقبة في طريق اللقاء اللبناني 
إيجابًا  سينعكس  تبرئتهم  وتداعيات  اللبناني،   —
في العالقات اللبنانية، نظرًا لما كان يحمل اعتقالهم 

من عناصر اتهام لبعض أطراف المعارضة اللبنانية.
ـــدوحـــة أســــس إلجراء  ـــقـــول: ان اتـــفـــاق ال يــبــقــى ال
وفي  إجراءاتها  في  سليمة  لبنانية  نيابية  انتخابات 

نتائجها.... أّيا كانت هذه النتائج. 

اتفاق الدوحة ضمانة لنجاح االنتخابات اللبنانية
تحليل إخباري

الخميس ٢٦ جمادى األولى ١٤٣٠ هـ ٢١ مايــو ٢٠٠٩م
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السفير العماني: نعتز بما 
أنجزته قطر في لبنان

  

   نجحت الــوســاطــة الــقــطــريــة فــي لــم شــمــل الــفــرقــاء على 
اختالف الوانهم وانتماءاتهم السياسية والثقافية والحزبية 
اعتى  السياسية في مواجهة  للحنكة  لتضرب بذلك مثال 
االزمات، حيث استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد 
اللبنانيين  بن خليفة آل ثاني امير البالد المفدى القادة 
الـ14 من فريقي المواالة والمعارضة في لبنان في الحوار 

اللبناني
آل  الشيخ حمد بن جاسم بن جبر  الــذي ترأسه معالي 
القطري وشــارك فيه  الخارجية  وزيــر  الـــوزراء  رئيس  ثاني 
العربية عمرو موسى وأعضاء  العام للجامعة  معالي األمين 

اللجنة الوزارية المكونة من ثمانية وزراء خارجية عرب.
األمور  عــودة  على  اللبنانيين  الفرقاء  بين  االتفاق  وتــم 
إلى ما كانت عليه قبل األحداث األخيرة، واإلنهاء الفوري 
على  الحوار  واستئناف  بكافة صورها،  المسلحة  للمظاهر 
مستوى قيادات الصف األول على اساس تشكيل حكومة 

وحــــدة وطــنــيــة وقـــانـــون االنــتــخــابــات الــجــديــد، مـــع تعهد 
األطراف "باالمتناع عن أو العودة إلى استخدام السالح أو 
العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية". والتزام األطراف 

والتحريض  الـــتـــخـــويـــن  لـــغـــة  اســـتـــخـــدام  بـــعـــدم 
السياسي والمذهبي.

اما اللجنة الوزارية العربية التي رتبت لجولة 
الحوار فقد كانت برئاسة معالي الشيخ حمد 
بن جاسم بن جبر آل ثاني ووزراء خارجية 

اليمن واإلمارات وجيبوتي وُعمان.
وفــي هــذا االطــار تجدر االشـــارة الى 

المحاولة  هــو  الــدوحــة  مــؤتــمــر  ان 
لبنان  أزمــــــة  لـــحـــل  الــــرابــــعــــة 

اغتيال  منذ  السياسية 
رفيق  الـــــرئـــــيـــــس 

الـــــــــحـــــــــريـــــــــري، 
حــيــث جرت 

المحاولة 

سفراء في الذكرى األولى لالتفاق اللبناني بالدوحة

قطر نجحت في وأد فتنة كادت تودي بلبنان واملنطقة

الدوحة - كوكب محسن
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االولــــى عــبــر مــؤتــمــر الــحــوار الـــذي اطــلــقــه رئــيــس المجلس 
النيابي نبيه بري في مارس 2006 تلتها أخرى بعد حرب 
 .2007 العام  أواســط  فرنسا  استضافتها  ثالثة  ثم  يوليو 
تمكنت  فيما  جــدوى  بقيت دون  الثالث  المحاوالت  لكن 
عبر  العالم  باعجاب  الــذي حظي  النجاح  تحقيق  من  قطر 

اتفاق الدوحة
وبموجب االتفاق تتشكل حكومة وحدة وطنية مؤلفة 
المعارضة  11ومـــن  األغلبية  مــن   16 بينهم  وزيـــرا   30 مــن 
وثـــالثـــة يــخــتــارهــم رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــجــديــد. ويعطي 
الدولة  سلطة  وتــعــزيــز  الــنــقــض.  حــق  للمعارضة  االتــفــاق 
على األراضــي اللبنانية كافة، ووضع جميع القوى األمنية 

والعسكرية تحت تصرف الدولة.
دور ريادي

الدوحة،  التــفــاق  االولــــى  الــســنــويــة  الــذكــرى  وبمناسبة 
اللبناني  السفير  يوسف سعد  السيد حسن  اشــاد سعادة 

في الدوحة
ايجابا  انعكست  التي  اللبناني  الوطني  االتفاق  بنتائج 
واصفا  لبنان،  فــي  الداخلية  االوضـــاع  على  قوله  حــد  على 
الدور القطري في احتواء االزمة التي كادت تدخل بلبنان 
الــى دوامــة عنف غير مسبوقة بالدور الــريــادي، وقــال في 
الــشــرق: نـــود فــي هـــذه المناسبة ان نشكر  لـــ  تــصــريــحــات 
الــذي قامت  الــرائــد  الـــدور  دولــة قطر حكومة وشعبا على 
به في احــتــواء االزمــة اللبنانية والــوصــول الــى اتفاق يضم 
كافة الفرقاء ويوقف العنف الذي استمر لعدة اشهر على 
القطاعات  مــن  الكثير  عــلــى  اثـــر  الـــذي  اللبنانية  االراضــــي 

الحيوية فيه.
وفــي سؤاله عن عــودة االوضـــاع الــى ما كانت عليه قبل 
االزمة من هدوء واستقرار ومدى تأثر القطاع االقتصادي 
قال  العالم،  التي يشهدها  العالمية  االزمــة  بذلك في ظل 
يتأثر كثيرا  لم  لبنان  في  االقتصادي  المسار  ان  سعادته 
المالية  والــضــوابــط  الحر  االقــتــصــادي  نظامه  بسبب  بذلك 
لم  انــه  الــى  التقلبات، مشيرا  مــن  الــتــي تحميه  بــه  الخاصة 
يتأثر ايضا بالوضع العالمي بشكل مباشر بل استفاد منه، 
بــاالضــافــة الــى االســتــثــمــارات الــداخــلــيــة الــتــي اســتــمــرت في 
النمو، واكد سعادته ان العديد من المستثمرين اآلن في 
تحدث  ان  يتوقع  التي  القادمة  االنتخابات  نتائج  انتظار 

نقلة نوعية في االقتصاد.
وفي ما يتعلق بالدور الذي لعبته قطر في الحوار اللبناني 
وما بعده وما اذا كانت هناك جهود مشتركة لمتابعة االوضاع 
وعدم عودتها الى دائرة العنف من جديد، قال سعادته ان 
دولة قطر قامت بواجبها على اكمل وجه، وان الكرة اآلن في 
مـــــلـــــعـــــب 

ــلــبــنــانــيــيــن، اال انــــه اوضـــــح ان ســمــو االمـــيـــر ابـــــدى كل  ال
االستعدادات للمساعدة في حال تطلب االمر ذلك، كما ان 

دولة قطر تتابع االوضاع عن كثب.
اما مسألة التعاون فقد اكد سعادته على متانة العالقات 
المشتركة منوها بمشروع المكتبة الوطنية التي افتتحتها 
ســمــو الــشــيــخــة مـــوزة بــنــت نــاصــر الــمــســنــد حـــرم امــيــر البالد 

المفدى.
اما الوضع االمني والسياسي الداخلي فقد اعرب سعادة 
السفير اللبناني في الدوحة عن رضاه بهذا الشأن، موضحا 
ان االعمال االرهابية التي كانت تقع من قبل قد توقفت 
بــه وان كــانــت معظم  تــحــدث  الـــذي كــانــت  تماما بشكلها 
الــدول تعاني من حــوادث ارهــاب من ان آلخر بما في ذلك 
الدول الكبرى كالواليات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من 
الــدول، واضــاف ان هذه الحاالت لم تعد موجودة في نهر 
البارد على سبيل المثال، مرجعا ذلك بالدرجة االولى الى 
سهر الــقــوى االمــنــيــة على الــوضــع االمــنــي وانــعــكــاس حالة 

االتفاق اللبناني على الوضع االمني بشكل مباشر.

جهود مضنية
الغيالني السفير  من جهته تحدث سعادة السيد راشــد 
الــتــي شاركت  الـــدول  الــدوحــة وممثل احـــدى  العماني فــي 
فــي رعــايــة الــحــوار اللبناني فــي الــدوحــة لـــ الــشــرق قــائــال ان 
فرص الحوار وفــرص السالم بالمنطقة صــارت ضيقة جدا 

ومحدودة.
واضــاف ان ما حــدث في السنة الماضية في نفس هذا 
اللبنانيين وتوقيع  الــفــرقــاء  الــحــوار بين  نــجــاح  الــوقــت مــن 
اتفاقية الدوحة وما تال ذلك من نتائج ايجابية يستحق 

االشادة.
واسترجع سعادته الجهود المضنية التي بذلت انذاك 
قــائــال: كــنــا نــتــابــع يــومــيــا مــا يــحــدث فــي لــبــنــان واغالق 
لبنان على  التي كانت تضع  الــشــوارع واالمـــور 
التي  والمظاهرات  الخطر  حافة 
الشعب  بــــهــــا  يـــــخـــــرج  كـــــــان 
ويـــطـــالـــب فيها  الــلــبــنــانــي 
قيادته بان يصلوا لحل 
وهم يحملون الفتات 
نــــــســــــاء واطــــــفــــــاال 
ويدعو  وشـــبـــابـــا 
الــــــــقــــــــيــــــــادات 
نية  للبنا ا
والــــــــرمــــــــوز 
نية  للبنا ا
ال  أ

يعودوا (حسب شعاراتهم) اال بالحل او ال يعودوا.
هذا ما نستذكره بعد مرور عام، حيث كانت مرحلة خطرة 
اتفاق  ونــجــاح  وتوفيقه  وتعالى  سبحانه  الــلــه  ارادة  ولـــوال 
الدوحة لكنا ما زلنا نطالع يوميا ما الذي يحدث بلبنان في 
الــداخــل مــن انــهــيــارات امنية والــوقــوف على حــافــة الخطر، 
فاآلن من حقنا بالطبع نستذكر نتائج اتفاق الدوحة الذي 
حصل هنا والجهود الكبيرة التي كان يبذلها سمو االمير 
وكبار القيادات القطرية وعلى رأسهم معالي رئيس مجلس 
الخارجية الشيخ حمد بــن جــاســم بــن جبر آل  الــــوزراء وزيـــر 

ثاني.
واضاف سعادته ان دولة عمان كانت من الدول المشاركة 
الوزراء  خارجيتها شخصيا  وزيـــر  شـــارك  حيث  ــحــوار،  ال فــي 
الثمانية اآلخرين الذين كانوا يتابعون االجتماعات بقيادة 
الوسيط القطري وحضور امين عام الجامعة العربية، فقد 
كنا موجودين معهم ونتابع لحظة بلحظة وما نشعر الفرق 

بين الليل والنهار حيث العمل متواصل.
واشاد سعادة السفير العماني بالجهد الخالص الذي بذله 
حضرة صاحب السمو مشيرا الى ان سمو االمير كان يأتي 
في اوقات متأخرة جدا في اخر الليل ليتابع بنفسه تطور 
االوضاع في الحوار اللبناني الى ان انتهت الى النتائج التي 
اتفق عليها الجميع، وبالتأكيد انعكس الوضع ايجابا على 

الوضع الداخلي اللبناني.
اآلن يمكن ان ننظر بفخر ونعبر عن رضائنا الن االوضاع 
في لبنان كانت قد وصلت الــى حــال خطيرة جــدا والحمد 
لله باتفاق الدوحة وتوقيع الفرقاء اللبنانيين على االتفاق 
وعــودتــهــم الـــى لــبــنــان اســتــعــاد لــبــنــان الـــهـــدوء والسكينة 
واخــــذت االوضــــاع الــديــمــقــراطــيــة تــأخــذ وضــعــهــا مــن حيث 
التحضير لالنتخابات وغيرها من امــور، وما تم من استقرار 
امني واقتصادي ليعيد لنا اهمية ما جاء به اتفاق الدوحة 
وجــهــود قــطــر فــي هـــذا االتـــجـــاه انــقــذت لــبــنــان مــن لحظة 

مصيرية كانت سترجع لبنان عشرات السنين الى الوراء.
ترسخ  ان  ونتأمل  ايجابية  نتائجه  كانت  انــه  والحقيقة 
هذه االيجابية من خالل االنتخابات اللبنانية القادمة حتى 
المنطقة النه  فــي  االســتــقــرار  الـــى  الــحــال  تـــؤدى بطبيعة 
كما ذكرنا من قبل فاننا نشعر بان فرص السالم وفرص 
المبادرات الطيبة اصبحت ضيقة جدا والنجاح فيها اصبح 

صعبا، والحمد لله على نجاح المبادرة القطرية في لبنان.

إنجاز تاريخي
اما سعادة السيد عبد الملك سعيد عبد ربه السفير اليمني 
في الدوحة احد شهود االتفاق، فقد اعتبر االتفاق انجازا 
متميزا للدبلوماسية القطرية والدبلوماسية العربية عموما، 
فقد تم تفريغ ازمــة بلغت درجــة كبيرة جدا من االحتقان 
وكادت تؤدي الى صدام داخلي كانت المحصلة النهائية 
ال يستفيد منها اال اعداء لبنان واعداء االمة العربية حسب 
اللبناني  لالتفاق  االولــى  الذكرى  الشرق في  لـ  تصريحاته 

بالدوحة.

من  مستفيدة  كانت  هناك جهات  ان  واوضــح سعادته 
ذلك الوضع في اشارة الى

التعددي  الـــنـــمـــوذج  ــــك  ذل يــريــحــهــا  الـــتـــي ال  اســـرائـــيـــل 
االنــجــاز يسجل لقطر  لبنان هــذا  فــي  الــمــوجــود  والتعايش 
لمدة  االستقرار  من  حالة  في  لبنان  ادخــل  حيث  واميرها، 

عام كامل.
الحوار المطلوب في كل  اعــادة استئناف  الــى  كما ادى 

وقت وحين بين اطراف العملية السياسية الداخلية.
وقــــال ســعــادتــه: يــكــفــي ان هـــذا االتـــفـــاق ســيــقــود الى 
الجميع في حالة من  انتخابي قادم يشارك فيه  استحقاق 
التفاهم والمؤمل ان تستمر حالة الهدوء واالستقرار تحت 
لهذا  المعضد  العربي  الجهد  يستمر  وان  الدستور  سقف 

االتفاق اللبناني.
وحول انعكاسات ذلك على الوضع الداخل اللبناني امنيا 
واقتصاديا وسياسيا، قال سعادته انه ال شك ان االتفاق 
وحالة االستقرار هما المدخل للتنمية، حيث ال تنمية بدون 
اســتــقــرار، ولــبــنــان بلد خــدمــات وســيــاحــة وحــالــة االسترخاء 
السياح من جديد وسيكون موسما  الــى تدفق  هــذه ادت 
وبما  االقتصاد بكيفية فعالة  وتــدور عجلة  سياحيا ممتازا 
يفيد المجتمع اللبناني، كما ان المنطقة العربية انهت حالة 
اشكال  وكــل  فيه  مــوجــودة  كانت  التي  والتجاذبات  الشد 
يتم تفريغه داخليا وحله على المستوى الداخلي ينعكس 

بااليجاب بشكل اوسع في المحيط االقليمي.
الصحيح  المسار  لبنان على  اذا كــان  بما  وفــي ما يتعلق 
بعد عام على االتفاق ام انه ال تزال هناك بعض المخاطر 
التي يمكن ان تهدده، قال سعادته انه طالما التزم الجميع 
بالحالة  وبما يسمى  الدستور  وتحت سقف  الحوار  بمنهج 
شاهدنا  فقد  التوافق  على  القائمة  اللبنانية  الخصوصية 
انــتــخــاب رئــيــس الجمهورية بــصــورة مــمــتــازة جدا  كيف تــم 
وهذا التوافق اذا قدر له االستمرار ستبقى لبنان في حالة 

استقرار.
التوافق  يتعرض  عندما  انــه  الــمــاضــي  فــي  وقــد الحظنا 
الى االهتزاز عادة ما تدخل الساحة اللبنانية في حالة من 

االضطراب.
الشقيق  اللبناني  للشعب  العربية تتمنى  الشعوب  وكل 
ولبنان عزيز  والتقدم  والتنمية  االستقرار  ان تسوده حالة 

على الجميع.
وحول عودة لبنان لنقطة التوازن في النطاق االقليمي 
الــمــحــيــط بــه بــعــد اتــفــاق الـــدوحـــة وانــعــكــاســات ذلـــك على 
عــالقــاتــه بـــدول الــجــوار، قــال ســعــادتــه ان لبنان فــي موقع 
حساس، ولالسف الشديد انه عبارة عن مرآة يعكس حالة 
الخمسينيات  العربية وقد شهدنا هذا من  التناقضات  من 
الــلــبــنــانــي سليما كانت  الــجــســم  حــتــى اآلن، فــكــل مــا كـــان 
االحــوال في المنطقة العربية سليمة غالبا ما يتم التدخل 

الخارجي والعامل الخارجي من خالل االزمات الداخلية.

ترسيخ السيادة
مــحــمــادي سفير جمهورية  علي  مــحــمــادي  د.  اكــد  كما 
جيبوتي بــالــدوحــة احـــدى الــــدول الــثــمــانــي الــمــشــاركــة في 
الحوار على النتائج الطيبة التي اسفر عنها اتفاق الدوحة، 
وقال ان وزير الخارجية الجيبوتي شارك بصفته في الحوار 

اللبناني باعتباره رئيس المجلس في ذلك الوقت.
اللبنانية تغيرت بعد ذلك االتفاق  واضــاف ان االوضــاع 
الن االطراف اللبنانية قبلت بالوساطة القطرية والوساطة 
الــعــربــيــة بــصــفــة عـــامـــة، وقـــد نــجــحــت هـــذه الــوســاطــة على 
مــســتــويــات كــثــيــرة ســـــواء عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســي او 
المستوى االمني وهذا التغير الملموس على هذه االصعدة 
شكل فارقا، ما يعبر عن نجاح هذه الوساطة بعد مرور عام 
العربية  الوساطة  كامل عليها، وهــذه اول مرة تعتبر فيها 
الوحيدة في حل النزاع ونجحت وفوجيء الجميع بان العرب 

يستطيعون ان يحلوا مشاكلهم وحدهم.
االراضي  مــن  الــخــارجــيــة  االدوار  خــــروج  عــن  وبــالــحــديــث 
الجوار، قال  لبنان بدول  لعالقات  التوازن  اللبنانية وعــودة 
الوساطة  دخــول  بعد  ترسخت  العالقات  هــذه  ان  سعادته 
العربية ووضحت امور كثيرة، اهمها ان لبنان بلد سيادي ال 

يستطيع ان يتدخل اي بلد في شؤونه الداخلية.
وكــــان مـــن اهـــم الــعــنــاصــر ســيــطــرة لــبــنــان عــلــى سيادته 
وكافة اراضيه باتفاق الدوحة، وهو ما ركزت عليه اتفاقية 

الدوحة. 

السفير سعد: نشكر 
قطر على جهودها 
إلعادة السالم إلى 
ربوع لبنان

السفير اليمني: اتفاق 
الدوحة أعاد لبنان 
لنقطة التوازن في 
النطاق اإلقليمي
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:"h" ثمنوا جهود قطر في إنجازه.. خبراء مصريون لـ:"h" ثمنوا جهود قطر في إنجازه.. خبراء مصريون لـ

اتفاق الدوحة أنقذ لبنان من حرب اتفاق الدوحة أنقذ لبنان من حرب 
أهلية وصنع املصالحة التاريخيةأهلية وصنع املصالحة التاريخية

  
واساتذة  دولــي وسياسيون  قانون   ثمن خبراء 
جــامــعــات اتـــفـــاق الــمــصــالــحــة الــلــبــنــانــيــة الــــذي تم 
التوصل اليه العام الماضي برعاية قطرية، واكدوا 
المصالحة ساهمت في عــودة االستقرار  ان هذه 
ـــذي كـــان على  والـــهـــدوء الـــى الــشــارع الــلــبــنــانــي ال

وشك االنفجار واالنهيار.
وقالوا في ذكرى مرور عام على اتفاق المصالحة 
ان ســمــو أمــيــر الــبــالد الــمــفــدى لــعــب دورا متميزا 
وبذل مجهودا كبيرا حتى خرج هذا االتفاق الى 

النور.
ودورها  القطرية  بالدبلوماسية  الخبراء  واشــاد 
اهم  ان  موضحين  المصالحة،  هــذه  تحقيق  فــي 
التامة  الحيادية  الدبلوماسية  هــذه  بــه  تتميز  مــا 
االطراف  واحــدة من كافة  ووقوفها على مسافة 
اثــر كبير في تحقيق المصالحة  له  وهــو ما كــان 
التي لوالها النجرف لبنان الى دوامات وصراعات 

ال يعلم اال الله مداها وعواقبها الوخيمة.
واوضــــح الــخــبــراء ان قــطــر اســتــطــاعــت تحقيق 
العربية  الـــدول  مــن  كثير  عجز  دبلوماسي  نــجــاح 
وغير العربية عن تحقيقه وذلك من خالل إدارة 
حوار وطنى لبنانى فى العاصمة القطرية الدوحة 
فــي الــحــادي والــعــشــريــن مــن مــايــو 2008. وعلى 
مـــدى خــمــســة أيــــام مــن الــمــنــاقــشــات والسجاالت 
بين أعضاء اللجنة العربية برئاسة وزير الخارجية 
واســتــطــاعــت قطر  اللبنانيين  والــفــرقــاء  الــقــطــري 
التوصل معهم إلى اتفاق أجمعت عليه األطراف 
الذى ينص على  اللبنانية "األغلبية والمعارضة" 
اللبنانى  الــجــمــهــوريــة  انــتــخــاب وتــســمــيــة رئــيــس 

الجديد العماد ميشيل سليمان.

الدوحة  اتـــفـــاق  قــبــل  ــبــنــان شــهــد  ل ان  يـــذكـــر 
العديد من المبادرات العربية واإلقليمية والدولية 
اليمنية  السعودية —  "المصرية —  كالمبادرة 
العربية"  الـــــدول  جــامــعــة  ومـــبـــادرة  األردنـــيـــة   —
الفرنسية —  "الــمــبــادرة  األجــنــبــيــة  والـــمـــبـــادرات 
ومبادرة  اإليطالية   — الكندية   — واألمريكية 
أمين عام األمم المتحدة" التى لم تستطع إحداها 
طاولة  حــول  بالجلوس  اللبنانيين  الفرقاء  إقــنــاع 
الـــحـــوار والــمــفــاوضــات خـــالل الــعــام ونــصــف العام 
السابق على اتفاق الدوحة، بينما نجحت الوساطة 
القطرية فى إقناع الفرقاء اللبنانيين بإجراء حوار 
وطــنــى لــبــنــانــي فـــي الـــدوحـــة وهـــو الـــحـــوار الذى 
إلى توقيع  اللبنانيين  أثمرت نتائجه عن توصل 
المسلحة  للمواجهات  الــدوحــة ووضــع حــد  اتــفــاق 
بين الفرقاء وتسمية رئيس الجمهورية وتشكيل 

الحكومة اللبنانية الجديدة.
يقول الدكتور عبد الله االشعل استاذ القانون 
الدولي يحسب لقطر ولدبلوماسيتها الفضل في 
اتمام المصالحة الوطنية في لبنان التي بموجبها 
عليه  وافــقــت  للبنان  توافقي  رئــيــس  اختيار  تــم 
كــافــة االطـــراف وهــو مــا اعـــاد الــهــدوء واالستقرار 
الــذي كــان على شفا  الشقيق  العربي  البلد  لهذا 

الحرب األهلية.

دور كبير
واضاف لعبت قطر في هذا االتفاق دورا كبيرا 
وفاعال ومؤثرا ونجحت في احتواء كافة االطراف 
واالستماع اليهم وتقريب وجهات النظر المختلفة 

حتى تم توقيع االتفاق التاريخي.
الــــى ان قــطــر يـــتـــوافـــر لديها  واشــــــار االشـــعـــل 
العديد من المزايا التي أهلتها الحتواء هذا النوع 

من األزمات الدولية واإلقليمية، ومن بينها األزمة 
الــلــبــنــانــيــة، مـــؤكـــدا ان قــطــر لــيــســت لــهــا أهداف 
سياسية مسبقة نحو فريق دون اآلخر في كافة 
النزاعات التي تدخلت فيها كطرف وسيط ومن 

بين هذه النزاعات األزمة اللبنانية.
واوضح ان الدور القطري ينطلق في حل هذه 
األزمـــات مــن خــالل ركــائــز أساسية تضفي القوة 
والهيبة على هذا الدور، مشيرا الى ان هذه الركائز 
تتمثل فى ان قطر تتمتع بعالقات حيوية ومميزة 
المحلي  المستوى  على  األساسيين  الالعبين  مع 
والعربي واإلقليمي والدولي. فعلى مستوى األزمة 
اللبنانية ترتبط قطر بعالقات حيوية ومميزة مع 

الفاعلين األساسيين على المسرح اللبناني.

المجهول
القانون  اســتــاذ  البنا  الــدكــتــور عــاطــف  ويــقــول 
الــدولــي بكلية الــحــقــوق جــامــعــة الــقــاهــرة ان كل 
االطراف ال تملك إال الترحيب بالمصالحة اللبنانية 
التي تمت برعاية عربية قادتها دولة قطر، مؤكدا 
ان هذه المصالحة أنقذت لبنان من الدخول الى 
المجهول بعد أن اقترب كثيرا من حافته في تلك 
األيام التي سبقت المصالحة التي أطلقت شرارة 
كان من الممكن أن تقود الى حرب "أهلية" قد 
لبنان وحــده وخصوصا  ال تتوقف حــدودهــا عند 
مــــع تـــلـــك الـــــدعـــــوات الــــتــــي أطـــلـــقـــت مــــن بعض 
"الشخصيات" الدينية ومن بعض األفــراد الذين 

أرادوا ركوب تلك الموجة.
واضـــاف: هــذه المصالحة إعـــادت األوضـــاع في 
لــبــنــان الــــى ســكــة الـــجـــدل الــســيــاســي بــعــيــدا عن 
القضايا التي شابته التي تمثلت بـدخول "السالح" 
الــذي سقط نتيجته ضحايا من  الجدل  في هــذا 

الطرفين، مشيرا الى أن تفاصيل االتفاق فتحت 
الطريق أمام جميع األطراف اللبنانية إلعادة رسم 
القائمة  السياسية  الخريطة  في  ومكانها  دورهــا 

على قاعدة تنافسات وتوافقات متغيرة.
واوضح البنا انه في تفاصيل القانون االنتخابي 
الــجــديــد أبــــواب مــشــرعــة إلعــــادة خــريــطــة جديدة 
للتحالفات السياسية والحزبية ألن القانون الجديد 
ال يمكن أي فريق من ضمان فــوزه المطلق في 

ظل الخريطة الراهنة لتلك التحالفات.

حضور بارز
ويقول المفكر الفلسطيني عبد القادر ياسين 
اللمعان  اخــــذت فــي  الــقــطــريــة  الــدبــلــومــاســيــة  ان 
الشديد منذ حرب تموز 2006 التي شنها العدو 
هذا  تعزز  كما  الشقيق،  لبنان  على  اإلسرائيلي 
الــمــوقــف الــقــطــري بــقــمــة الـــدوحـــة الــتــي أطفأت 

الفتنة الداخلية اللبنانية.
واضاف انه بدون شك فان قطر كان لها حضور 
بــارز على المسرح العربي خالل تلك االزمــة التي 
استطاعت وحدها اطفاء فتيل اشتعالها، مؤكدا 
وكانت  األهلية  الــحــرب  على شفا  كــان  لبنان  أن 
متأزما  والموقف  الشارع  في  معتصمة  المعارضة 
جدا وكان البد من حل يقبله جميع اإلطراف وهو 

ما حدث بالفعل.
وخلص ياسين الى القول ان هذا الــدور وتلك 
الجهود التى بذلتها قطر لحل تلك االزمة الكبيرة 
كــلــهــا جـــهـــود مــشــكــورة ومـــحـــمـــودة لـــدولـــة قطر 

ولحكومتها.

عودة الحياة
ويقول الدكتور رفعت سيد احمد مدير مركز 

انتخاب رئيس توافقي.. عودة الحياة للمؤسسات.. تشكيل الحكومة إنجازات تحققت على أرض الواقعانتخاب رئيس توافقي.. عودة الحياة للمؤسسات.. تشكيل الحكومة إنجازات تحققت على أرض الواقع
عالقات قطر الحيوية واملميزة مع الفاعلني األساسيني لبنانيا عالقات قطر الحيوية واملميزة مع الفاعلني األساسيني لبنانيا 

وعربيا ودوليا ساعدت على إنهاء أزمة لبنانوعربيا ودوليا ساعدت على إنهاء أزمة لبنان
 قطر مؤهلة أكثر من غيرها لتسوية الصراع الفلسطيني وأزمة دارفور والصومال  قطر مؤهلة أكثر من غيرها لتسوية الصراع الفلسطيني وأزمة دارفور والصومال 

القاهرة - إسالم محمد

الخميس ٢٦ جمادى األولى ١٤٣٠ هـ ٢١ مايــو ٢٠٠٩م

24



ما  إن  واالقــتــصــاديــة  السياسية  لــلــدراســات  يــافــا 
الحكومة  يــد  عــلــى  لبنانية  مصالحة  مــن  تحقق 
القطرية  للدبلوماسية  نــصــرا  يشكل  الــقــطــريــة 
ويفتح الباب واألمل على أن تنسحب الوساطات 
العربية  األزمـــات  فــي  والمخلصة  الــجــادة  العربية 
األخرى التي نرى أن قطر قد تكون مؤهلة أكثر 
الساحة  على  فيها  مماثل  دور  للعب  غيرها  مــن 

الفلسطينية.
الــى ان هــذا االتــفــاق المتحقق بفضل  واشـــار 
العربية  والجامعة  القطرية  والمساعي  الجهود 
ــولــوج فــي حـــرب أهلية  أخـــرج لــبــنــان مــن دائــــرة ال
بمختلف  لبنان  كــل  فيها  الخاسر  يكون  مــدمــرة 
ألوان طيفه السياسي وطوائفه ومذاهبه، مؤكدا 
أن هذا االتفاق ضمن لكل الفرقاء مواالة ومعارضة 
حفظ ماء الوجه وتحقيق جزء مما كانت تطالب 

به وعلى قاعدة ال غالب وال مغلوب.
واضـــاف سيد احــمــد ان أهــم شــيء تحقق هنا 
هو إعادة الحياة للمؤسسات الدستورية اللبنانية 
لكي تقرر في الشأن اللبناني بعد أن كان شبح 
التدويل يتهدد لبنان ومؤسساته بسبب محاولة 
ولكن يمكن  المؤسسات،  هــذه  تــجــاوز  الــمــواالة 
لهذه القوى القول ان االتفاق على دعوة مجلس 
النواب لالنعقاد من أجل انتخاب العماد ميشيل 
وكذلك  للجمهورية،  رئيسا  بالتوافق  سليمان 
بـ16  تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل فيها 
الــنــصــف 1+ وكــذلــك تحقيق شرطها  أي  وزيــــرا 
بــعــدم اســتــخــدام الــســالح والــمــقــصــود هــنــا سالح 
المقاومة في تحقيق أهــداف سياسية، وكذلك 
اللبنانية  الـــدولـــة  بــبــســط ســـيـــادة  الـــعـــام  الـــشـــرط 
القول  يمنحها  اللبنانية  األراضـــــي  كــامــل  عــلــى 

حكومة  بأنها  شــروطــهــا  مــن  ا  جـــزء حققت  بأنها 
المعارضة  تقول  كما  وليس  وشرعية  دستورية 
وأنها لم تسقط بفعل االعتصامات الجماهيرية 
المعارضة بل بفضل  التي قامت بها  المتواصلة 
لنفسها  ضمنت  أنــهــا  كما  والمصالحة  الــتــوافــق 
الــنــصــف + 1 فــي الــحــكــومــة وفـــي الــمــقــابــل فإن 
المعارضة تستطيع القول بأنها حققت انجازات 
المعطل  الثلث  على  بحصولها  وجوهرية  مهمة 
والضامن في الحكومة وتشكيل حكومة الوحدة 
بالتوافق  للجمهورية  رئيس  وانتخاب  الوطنية 
ومن خارج إطار قوى الرابع عشر من آذار واالتفاق 
على صياغة قانون انتخابي جديد على أن يعتمد 

حاليا قانون االنتخابات لعام 1960.

المستفيد االول
ويــــقــــول الـــدكـــتـــور مــحــمــد ابـــــو غـــديـــر استاذ 
قامت  مــا  ان  االزهــــر:  بجامعة  العبرية  الــدراســات 
لبنان  في  الصلح  مفاوضات  رعاية  في  قطر  به 
وبعد  الــيــوم  نظرنا  اذا  انــنــا  لــهــا، موضحا  يحسب 
مرور عام على هذا االتفاق فانه جنب لبنان اشياء 

كثيرة كادت أن تحدث.
واضاف نحن الشك نحتاج لمثل هذه المبادرات 
بين الفصائل الفلسطينية وبين المتنازعين في 
الــصــراع حتى يعود  مناطق  مــن  دارفـــور وغيرها 

الهدوء ويحل السالم بدال من النزاع.
واضـــاف انــه فــي حــال فشل هــذا االتــفــاق فان 
كــمــا هو  االول  المستفيد  هــي  كــانــت  اســرائــيــل 
الحال من كونها المستفيد اآلن من الخالف بين 
هذا  ســد  االتــفــاق  ولكن  الفلسطينية  الفصائل 
العادة  الفرصة  للبنان  وفتح  وجهها  فــي  الــبــاب 

بناء نفسه من جديد واكمال مسيرته.

توجه قرآني
استاذ  ـــيـــلـــة  ابـــول مـــحـــمـــد  الــــدكــــتــــور  ويــــؤكــــد 
بجامعة  االنجليزية  باللغة  االسالمية  الــدراســات 
االزهر، ان الله سبحانه وتعالي يدعو الى الصلح 
بين االشقاء وعــدم تركهم في خالف وشقاق، 
مشيرا الى ان قطر عملت بهذا التوجه القرآني 
عملت كــمــا عملت بــه قــيــادتــهــا عــلــى أفــضــل ما 
لبنان  فــي  الــفــرقــاء  بــيــن  للصلح  يــكــون فسعت 
عدة  وتدخلت  معقدة  كانت  المشكلة  ان  رغــم 
القيادة  لحلها دون جــدوى واستطاعت  اطــراف 
الذي  الصراع  هذا  تنهي  ان  الحكيمة  القطرية 
كــان سيدخل بلبنان الــى هــوة سحيقة ال يعلم 

مداها اال الله سبحانه وتعالي.
ــــنــــمــــوذج االيــــجــــابــــي من  ال واضـــــــــاف ان هــــــذا 
وان  وقـــدوة  مثال  يــكــون  ان  ينبغي  المصالحات 
تتم المصالحات بين الفرقاء في كل مكان وان 
تنتهي النزاعات والمشكالت بين الدول العربية 
الواحدة  الدولة  داخــل  وايضا  البعض،  وبعضها 

حتى يعم الرخاء واالستقرار.
النماذج  الفلسطيني هو احــد  الــنــزاع  وقــال ان 
المبذولة  الجهود  تسفر  ان  ونتمنى  نراها  التي 
لــحــل حــتــى يــتــفــرغ الفلسطينيون  الــتــوصــل  عــن 
لقضيتهم االهم، وكذلك النزاع في دارفور الذي 
المزيد من  تبذل فيه قطر جهدا طيبا ونتمنى 

المصالحات بين جميع االشقاء.

غير مسبوق
واكـــــد الــمــســتــشــار حــســيــن احـــمـــد عــمــر خبير 

القانون الدولي، اننا منذ سنين طويلة في تاريخ 
لــم نسمع عن  المشاكل  فــي  العربية  الــوســاطــات 
التي حققت  القطرية  الوساطة  إال  تحقق  نجاح 
العربية  العربية —  المصالحات  مجال  نصرا في 
والــمــصــالــحــات الــداخــلــيــة بــيــن قـــوى وأحــــزاب في 

السلطة والمعارضة.
واشار الى أن المصالحة اللبنانية تحققت على 
يد دولــة قطر ولــم تتحقق على يد دول عربية 
وإمكانياتها  وقدراتها  ودورهــا  وزنها  لها  أخــرى 
واإلقليمية،  العربية  الساحتين  على  وتأثيرها 
مؤكدا ان مثل هذه الــدول غير مؤهلة أو قادرة 
ــــدور ألنــهــا جـــزء مــن األزمة  عــلــى الــقــيــام بــهــذا ال
الحل على اعتبار أن لها أهدافا ومصالح  وليس 
تجعلها تنحاز مع األطراف التي تدعمها وتؤيدها 
الساحة  على  ومواقفها  نظرها  وتتبنى وجهات 

اللبنانية.
فــان دور قطر اإلقليمي  الــمــقــابــل،  وقـــال فــي 
يــتــعــدى قــدراتــهــا وإمــكــانــيــاتــهــا وهـــى تحتفظ 
بــعــالقــات جــيــدة مــع كــل اإلطـــــراف داخــــل لبنان 
وإقليميا ودوليا، وهذا بحد ذاته يؤهلها  وعربيا 

للعب هذا الدور.
ــفــت الـــى انـــه يــجــب أال يــغــيــب عـــن بــالــنــا أن  ول
لــم يكن باإلمكان  االتــفــاق  الــوصــول لمثل هــذا 
اللبنانية  واالطـــراف  القوى  استمرت  لو  تحقيقه 
في ضع مصالحها وعالقاتها اإلقليمية والدولية 

فوق المصلحة اللبنانية.
واضاف نحن ننتظر من الدبلوماسية القطرية 
دورا فاعال في مشكلة دارفور والمشكلة العراقية 
وهي قادرة على اقتحام هذه المشكالت المعقدة 

والصعبة. 
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في ذكرى اتفاق الدوحةفي ذكرى اتفاق الدوحة

الشارع السوري يثمن جهود قطر الشارع السوري يثمن جهود قطر 
في حل املشاكل العربيةفي حل املشاكل العربية

مصطفى الكفري: اتفاق الدوحة أكد قدرة قطر مصطفى الكفري: اتفاق الدوحة أكد قدرة قطر 
على حل املشاكل بدون تدخالت خارجيةعلى حل املشاكل بدون تدخالت خارجية

د. جورج جبور: نجاح قطر يجعلنا نطالبها باملزيد د. جورج جبور: نجاح قطر يجعلنا نطالبها باملزيد 
إلنقاذ القضايا العربية املعقدةإلنقاذ القضايا العربية املعقدة
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 أعرب الشارع السوري والمثقفون السوريون عن 
تــقــديــرهــم لــجــهــود دولــــة قــطــر فــي حــل المشاكل 
الــعــربــيــة والســيــمــا اتــفــاق الــدوحــة الـــذي وقـــع العام 
العادي  السورية بمواطنها  الفائت، لكن األوســاط 
وبمثقفها ما زالت تطمع في دولة قطر وفي سمو 
األمير للقيام باتفاقات أخرى وإيجاد حلول للكثير 

مما تعانيه األمة العربية من مشكالت.
قــال أســتــاذ الــقــانــون الــدولــي فــي جامعة دمشق 
إبراهيم دراجي لـ الشرق: نقول بموضوعية متناهية 
استطاعت دولة قطر إخراج لبنان من محنة كادت 
في  تمت  الــتــي  التسوية  خــالل  مــن  بكيانه  تفتك 
أمــا إذا ستكون هــنــاك تــداعــيــات أخرى،  الــدوحــة، 
فعلى األخوة اللبنانيين تحمل تبعاتها، وال يستطيع 
دولــة قطر  بذلتها  التي  الجهود  يثمن  أن  إال  أحــد 
وأميرها، بل وجميع سياسييها في تسوية الكثير 
من الخالفات واألزمات العربية في وقت فشلت فيه 
جهود قوى إقليمية ودولية كبرى واتفاق الدوحة 

خير مثال".
ــــة قطر  ويــضــيــف الــــدراجــــي" لــعــل مـــا أعــطــى دول
الصغيرة في مساحتها والكبيرة بفعلها، هو النهج 
السياسي النابع من مسؤولية قومية وعربية لسمو 
األمير في تعاطيه مع األزمــات التي تعيشها األمة 
العربية، فكلنا يذكر قمة غزة التي دعت إليها قطر 
أعــبــاء سياسية كبيرة  وســوريــا، وقــد تحملت قطر 
نتجت عن تلك القمة على اعتبار أن الصف العربي 
اعتدال،  ودول  مــمــانــعــة  دول  بــيــن  منقسما  كـــان 
ولتثبت األيام فيما بعد صوابية ما دعت إليه تلك 

القمة".
من جهته قال أمين سر المكتب السياسي لحزب 
الوحدويين االشتراكيين — عضو مجلس الشعب 
السوري خالد العبود "لقد استطاعت دولة قطر أن 
العربي  السياسي  المشهد  في  رائــدة  دولــة  تكون 
بل واإلقليمي، فضال عن عالقاتها مع عواصم القرار 
العالمي، وهذا باإلضافة إلى اإلرادة السياسية لدى 
قيادتها مكنتها من إيجاد حل وهو بأسوأ حاالته 
اللبنانية،  الــســاحــة  فــي  كـــان محتمال  انــفــجــار  أجـــل 
جمهورية  رئـــيـــس  انـــتـــخـــاب  ان  الــــقــــول  ويـــمـــكـــن 
وتــشــكــيــل حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة وانـــتـــهـــاء حالة 

طائفي  اقتتال  إلــى  تتحول  كــادت  التي  االقتتال 
الــذي أثمرته  الدوحة  كل هذا كان نتيجة التفاق 

السياسة والرغبة واإلرادة السياسية القطرية".
بـــــدوره قــــال أســـتـــاذ االقـــتـــصـــاد بــجــامــعــة دمشق 
ورئيس هيئة االستثمار السورية الدكتور مصطفى 
الكفري "قطر أكدت للعالم أن األمة العربية قادرة 
خارجية،  تــدخــالت  أي  بـــدون  مشاكلها  حــل  عــلــى 
وبــدا ذلــك جليا في اتفاق الدوحة الــذي أبعد كل 
صالح  في  يومًا  تكن  لم  التي  األجنبية  التدخالت 
لبنان، ولكن هــذا االتــفــاق ما كــان ليرى النور لوال 
ما تتمتع به دولة قطر من مصداقية لدى األطراف 
اللبنانية، فضًال عن أنها تمتلك عالقات أكثر من 
جيدة مع الدول ذات التأثير على الساحة اللبنانية 
إلــى حد  والسعودية  وإيـــران  ســوريــا  مثل  الداخلية 

ما".
نطمع في  عربي  الكفري"نحن كشعب  ويضيف 
الــمــزيــد مــن دولـــة قــطــر، فهي أخـــذت على عاتقها 
حل قضية دارفــور، وما زال الشعب العربي ينتظر 
يخرج  اتفاقا مشابها  القطرية  العاصمة  أن تشهد 
السودان من الشرك الذي ينصب له من قبل قوى 

عالمية تسعى لتمزيقه".
والتلفزيوني  اإلذاعـــي  التدريب  مركز  رئيس  أمــا 
بجامعة الــدول العربية ومعاون وزير اإلعــالم سابقًا 
فـــقـــال "دول كــثــيــرة تملك  أمـــيـــن  قـــاضـــي  طـــالـــب 
إمــكــانــيــات مــاديــة وبــشــريــة أكــثــر بكثير مــن دولة 
قطر لكن الرغبة واإلرادة السياسية المتوافرة لدى 
القيادة السياسية لدولة قطر متمثلة بسمو األمير 
ـــذي سيسجله  هــي الــتــي أنــتــجــت اتــفــاق الــدوحــة ال
العربي  الــدم  التاريخ بحروف من ذهــب، فهو حقن 
يكن  لم  تبعات  برمتها  المنطقة  وجنب  اللبناني، 

أحد يعرف أين سيصل مداها".

وأســف أمين لوقوف عــدد من الــدول ومــن بينها 
دول عربية ضد السياسة القطرية ووضعتها موضع 
الــشــك، علمًا أن دولــة قطر وهــذا مــا يــراه المواطن 
تؤدي  أن  تحاول  السياسي،  المفكر  قبل  العادي 
دورا إيجابيا في إنهاء حاالت التوتر أواإلشكاليات 
الــتــي تــشــهــدهــا األرض الــعــربــيــة مــن الــمــحــيــط إلى 

الخليج".
يــقــول عــضــو مــجــلــس الــشــعــب الــســابــق د. جورج 
جبور "لن نقول لقطر شكرًا، رغم أهمية ما صنعت، 
عربي  دم  هناك  بالمزيد،  عليك  ألميرها  نقول  بل 
يــســفــك فـــي غـــــزة، وهـــنـــاك مـــشـــاريـــع تــقــســيــم في 
السودان، ومذابح في الصومال، ومصالحة عراقية 

لم تنجز بعد".
يضيف جبور "من استطاع أن يطفئ نيران الفتنة 
في لبنان الشك أنه قادر على يصنع الشيء نفسه 
في بؤر التوتر العربية من المحيط إلى الخليج، ليس 
ألن قطر دولة عظمى بل ألنها تملك حسا قوميا ال 
يستطيع نكرانه أحد، فضًال عن دبلوماسية واقعية 
مــرنــة تــبــحــث عـــن مــنــجــز حــقــيــقــي ولــيــس بالونات 

إعالمية سرعان ما تنفجر بغير فائدة".
رئيس مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالية 
الــواقــع وأيضا ما  العمادي قــال "إن من يقرأ  محمد 
القطرية سياسة  السياسة  بين السطور، يدرك أن 
جبار  بعمل  قامت  قطر  ودولـــة  بفطرتها،  حكيمة 
عندما أطفأت نار الفتنة بين األخوة في لبنان، فقد 
كان لبعد نظر سمو األمير أثره عندما أدرك أال وقت 
نأمل  أن  علينا  ولــذلــك  األخـــوة،  بين  أكثر  للسجال 
التوقف عند اتفاق  بــعــدم  ونــرجــو مــن سمو األمــيــر 
يــكــون شعلة وفاق  أن  منه  ننتظر  وإنــمــا  الــدوحــة، 
في السودان وينهي ملف دارفــور السيما أن قطر 
الكبيرة  الدولة  خطت فيه خطواتها األولــى، وهي 

في نهجها القومي والعروبي والصغيرة في حجمها 
الشك أنها قادرة على ذلك.

الــشــارع الــســوري بـــدوره جــدد شكره لــدولــة قطر 
عــلــى إنــتــاجــهــا التــفــاق الـــدوحـــة، ولــكــنــه هـــذه المرة 
أعرب عن أمله بجهود إضافية تنهي مشاكل أخرى 

في الوطن العربي
تقول السيدة درية أبوالبرغل "ممرضة" "ما فعلته 
قطر رفع رأس المواطن القطري والمواطن العربي، 
ونأمل  عربية،  قطرية  بأيد  حلت  اللبنانية  فاألزمة 
بحل  لبنان  فــي  أن تساهم كما ساهمت  مــن قطر 

الخالفات األخرى الموجودة بين الدول العربية".
الهامل "طالب جامعي فيقول:  الشاب خليل  أما 
ـــــدى دولــــــة قطر  "لــــــوال أن هـــنـــاك نـــيـــة صــــادقــــة ل
والمسؤولين فيها لما استطاعت األطراف اللبنانية 
أن تــتــوصــل إلـــى اتــفــاق الــدوحــة الـــذي أنــهــى أزمة 
من  المستمر  التدخل  الحظنا  فقد  الماضي،  العام 
سمو األمير وبشكل شخصي لتخطي العقبات التي 
قطر  لدولة  فشكرًا  اللبناني،  الــحــوار  تواجه  كانت 

وقيادتها التي أنقذت لبنان".
أما المهندس طارق عساف: فقال "لقد أنجزت 
قطر وأميرها ما لم تستطع دول كبيرة بسكانها 
ومــســاحــتــهــا ووضـــعـــهـــا الــســيــاســي إنــــجــــازه خالل 
هذا  القطرية  للقيادة  التاريخ  سيسجل  سنوات، 
ـــدور الــرائــع الـــذي ســاهــم فــي وقــف نــزيــف الدم،  ال
ومــنــع مــن انــــزالق لــبــنــان نــحــو حـــرب أهــلــيــة تلتهم 

اليابس واألخضر".
أما السيد محمد الميداني فقال: "نتمنى من كل 
الــدول العربية أن تحمل هم بعضها البعض مثلما 
حملت قطر وأميرها هم لبنان، ولو أن نصف الدول 
العربية فعلت أو حاولت أن تفعل ما فعلته قطر لما 

كنا نعاني من أي خالفات أو مشاكل عربية". 

دراجي: قطر استطاعت إخراج لبنان من محنة كادت تفتك بكيانهدراجي: قطر استطاعت إخراج لبنان من محنة كادت تفتك بكيانه
خالد عبود: قطر دولة رائدة في املشهد السياسي العربيخالد عبود: قطر دولة رائدة في املشهد السياسي العربي

� - هدى سالمة
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ـــــــيـب وتـأيـيـد دول العـالـم ـــــــيـب وتـأيـيـد دول العـالـم 

 ترحيب وتأييد عربي واسع
ورحبت دول الخليج العربية باالتفاق، 
التعاون  لمجلس  العام  االمين  اكد  حيث 
ــعــطــيــة دعم  الــخــلــيــجــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن ال
الــمــجــلــس لـــالتـــفـــاق. وعـــبـــر الــعــطــيــة عن 
تــهــانــيــه لــحــضــرة صــاحــب الــســمــو الشيخ 
حــمــد بـــن خــلــيــفــة آل ثـــانـــي امـــيـــر البالد 
العربية ورئيس  الوزارية  المفدى وللجنة 
اللجنة معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية 
االتفاق،  النــجــاز  جــاســم  بــن  الشيخ حمد 
واللجنة  قــطــر  "نـــجـــاح  ان  عــلــى  مـــشـــددا 
الوزارية العربية يؤكد اهمية الدور العربي 
واالزمات  للمشاكل  الــحــلــول  ايــجــاد  فــي 
الــعــربــيــة".. وقـــال سفير الــســعــوديــة في 
لبنان عبد العزيز خوجة ان المملكة تؤيد 
وتــدعــم اتــفــاق الـــدوحـــة. واضــــاف "نحن 
سعداء بان تتكلل جهود اللجنة وجهود 
سمو االمير بهذا النجاح ونرجو ان يكون 
االهــلــي في  للسلم  االتــفــاق تتويجا  هــذا 
داعية  باالتفاق  مصر  رحبت  كما  لبنان 

الى تطبيقه "باخالص".
واكـــــد الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان آل 
الــوزراء البحريني ان نجاح  خليفة رئيس 
دولــــة قــطــر فــي حــل االشـــكـــال اللبناني 
الذي عجزت دول كبرى عن حله وباركته 
مجلس  دول  وكــل  والكويت  السعودية 
يحسب  ضخم  سياسي  هوانجاز  التعاون 
بجهود  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  لــدول 

قطرية محمودة.
عمان“  أوف  تـــايـــمـــز  ”دي  ونـــقـــلـــت 
باللغة  الـــنـــاطـــقـــة  الــعــمــانــيــة  الــصــحــيــفــة 
العماني  الخارجية  وزيــر  عــن  اإلنجليزية، 
يــوســف بــن عــلــوي بــن عــبــد الــلــه إشادته 
بــالــدور الــريــادي الــذي لعبته دولــة قطر، 
بذلها  الــتــي  الحثيثة  الــجــهــود  وخــصــوصــا 

حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ حــمــد بن 
المفدى  الـــبـــالد  أمـــيـــر  ثـــانـــي  آل  خــلــيــفــة 
منوها  الصفقة،  هــذه  تحقيق  أجــل  مــن 
كــذلــك بــمــســاعــي مــعــالــي رئــيــس الــــوزراء 
بن  حمد  الشيخ  القطري  الخارجية  وزيــر 
جاسم بن جبر آل ثاني، الذي كان يرأس 
العديد  وتحمله  العربية،  الوزارية  اللجنة 
من المهمات الشاقة خالل مراحل الحوار 

اللبناني في الدوحة.
وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل 
خليفة وزير الخارجية البحرينى ان اتفاق 
االعتبار  أعاد  اللبنانيين قد  بين  الدوحة 
لــلــدور الــعــربــى. وعــبــر عــن ثــقــتــه بالتزام 
االتفاق  بـــاالتـــفـــاق، واصـــفـــا  الــلــبــنــانــيــيــن 
بــأنــه مهم جــدا وتــاريــخــى ألنــه أثــبــت من 
جديد فاعلية الــدور العربى فى حل أية 
مشاكل فى أية دولة عربية وتم بتجاوب 
مشكور من كل االطراف. وعبر عن شكره 
لدولة قطر لدورها فى التوصل الى هذا 
االتــفــاق. واوضـــح الشيخ خالد بــن احمد 
أن أهمية هذا االتفاق تكمن فى كونه 
اتفاقا عربيا وبرعاية عربية واستطاع ان 

ينزع فتيل االزمة فى لبنان،
ورحبت تونس باالتفاق الذي توصلت 
اللبنانية  والمعارضة  الــمــواالة  قــوى  إليه 
العاصمة  استضافته  الـــذي  حــوارهــا  فــي 
بالتاريخي.  ووصفته  الــدوحــة،  القطرية 
الخارجية  وزارة  وزعـــتـــه  بــيــان  فـــي  وجــــاء 
بارتياح  تــونــس“تــلــقــت  أن  الــتــونــســيــة 
الــذي توصل إليه  عميق اتــفــاق الــدوحــة 
خطوة  يمثل  الـــذي  اللبنانيون  األشــقــاء 
في  الوطنية  المصالحة  لتحقيق  مهمة 
الدستورية  مــؤســســاتــه  وتــفــعــيــل  لــبــنــان 
البيان  أمنه واســتــقــراره“. وأكــد  وصيانة 
التاريخي“،  ”االتفاق  لهذا  تونس  دعم 

اللبنانية  القيادات  أبدته  لما  وتثمينها 
على  والـــــحـــــرص  الـــمـــســـؤولـــيـــة  روح  مــــن 
الفتنة  ويـــالت  وتجنيبه  وطــنــهــم  وحـــدة 

واالنقسام،
كما رحب فاروق القدومي رئيس الدائرة 
الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  السياسية 
اللبنانيين،  الفرقاء  بين  الدوحة  باتفاق 
واللبنانيين.  للبنان  انتصار  بأنه  ووصفه 
وقـــال الــقــدومــي فــي بــيــان وزعـــه بتونس 
تنقشع  الغمامة  "جعل  االتفاق  هــذا  "إن 
ــبــنــان، وحـــواجـــز عــــدم الثقة  مـــن ســمــاء ل
تنكسر، باإلضافة إلى تقهقر قوى الشر 
ورقي  رفاهية  الــوقــوف ضد  حاولت  التي 
لبنان، وتمزيق نسيجه االجتماعي وخلق 

الفتنة اآلثمة".
الفرقاء  بـــيـــن  ــــدوحــــة  ال اتــــفــــاق  ولـــقـــي 
في  كــبــيــرا  وارتــيــاحــا  تــرحــيــبــا  اللبنانيين 
العراقية،  واالعالمية  السياسية  االوساط 
والسياسيين  ــــنــــواب  ال مــــن  عـــــدد  وعـــبـــر 
العراقيين عن املهم في ان يكون اتفاق 
الـــدوحـــة فــاتــحــة امــــل لــمــشــكــالت عربية 
وتاريخيا جديدا  اخــرى، وسياقا سياسيا 
العربية وبادرة  العربية —  العالقات  في 
عبرت فيها دولــة قطر عن الــدور العربي 
الــذي سيكون مثاال يحتذى به  االصيل 

في االمة العربية.

على الصعيد الدولي
إيران  رحبت  الــدولــي،  الصعيد  وعلى   
بــاالتــفــاق، حــيــث اعـــرب الــمــتــحــدث باسم 
عن  حسيني  علي  محمد  الخارجية  وزارة 
شكر بالده للحكومة القطرية، مؤكدا أن 
إيران هي االخرى قامت بأقصى جهدها 
النـــجـــاح مــؤتــمــر الــــدوحــــة.. وهــنــأ مجلس 
االمن الدولي قادة وشعب لبنان بمناسبة 

االتفاق الذى تم التوصل اليه فى الدوحة 
اللبنانية.. معربا عن ترحيبه  لحل األزمة 
واعتبره  االتــفــاق  لــهــذا  بــقــوة  ومساندته 
خـــطـــوة حــيــويــة تـــجـــاه حـــل هــــذه األزمــــة 
المؤسسات  الى  الطبيعية  الحياة  وعــودة 
الكاملة  واالعــادة  اللبنانية  الديمقراطية 
لوحدة لبنان واستقراره، كما هنأ االمين 
اكمل  االســالمــي  المؤتمر  لمنظمة  العام 
الدين احسان اوغلو اللبنانيين باالتفاق، 
مــشــيــدا بــجــهــود قــطــر وامـــيـــرهـــا وجهود 

الجامعة العربية.
نيكوال  الـــفـــرنـــســـي  الــــرئــــيــــس  وقــــــــال 
ســاركــوزي محييا حــضــرة صــاحــب السمو 
ثــانــي، أمير  بــن خليفة آل  الــشــيــخ حــمــد 
الدوحة  اتــــفــــاق  إن  الــــمــــفــــدى:"  الــــبــــالد 
هـــو الـــــذي ســـاهـــم فـــي إيـــجـــاد الـــحـــل في 
الفرنسي ونظيره  الرئيس  وأشــاد  لبنان، 
السابق جــورج بوش في بيان  األمريكي 
الماضي  بيونيو  لقائهما  ختام  في  صدر 
التى  الناجحة  بالجهود  االلــيــزيــه  بقصر 
الدوحة  اتفاق  النجاز  قطر  دولــة  بذلتها 
الذى أنهى األزمــة السياسية فى لبنان، 
وأكدا دعمهما التفاق الدوحة وأهدافه، 
والجامعة  بقطر  ”اشــادتــهــمــا  عــن  وعــبــرا 
الــعــربــيــة عــلــى جــهــودهــمــا الـــتـــي تكللت 
الفرنسي  الرئيس  اشـــار  كما  بــالــنــجــاح“. 
الماضي  يونيو  فــي  للبنان  زيــارتــه  أثــنــاء 
الى ان "اتفاق الدوحة اتاح حلحلة الوضع 

وارساء قواعد مصالحة حقيقية".
وأكد باسكال كوشبان رئيس االتحاد 
وبمستقبله،  بلبنان  ثقته  الــســويــســري 
ميشال  اللبنانى  الرئيس  أن  إلــى  مشيرا 
سليمان يقوم بعمله "بروحية جديدة فى 

محاولة إلعادة الوحدة بين اللبنانيين".
وفي معرض ردها على سؤال عن موقف 

 العطية: نجاح قطر يؤكد أهمية الدور العربي 

حظي االتفاق الذي توصل اليه الفرقاء اللبنانيون في الدوحة بترحيب وتأييد اقليمي ودولي واسع، حيث اشادت العواصم 
العربية والعالمية بالدور القطري وجهود حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البالد المفدى التي توجت 

باتفاق الدوحة الذي وضع حدا لالزمة السياسية في لبنان.
وأكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية ان معجزة اتفاق الدوحة تمت ألنه كان هناك 
إجماع عربي ودولي عليه، وأكد معاليه ان سمو األمير كان هو صاحب فكرة نقل الحوار اللبناني الى الدوحة، وقال ان قطر 

بذلت جهدا كبيرا للوصول الى حل مشرف بين األطراف،معربا عن اعتقاده بان اتفاق الدوحة سيدوم،
واعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن بالده تؤيد االتفاق الذي جرى التوصل إليه في الدوحة. ورأى المعلم ان «لبنان 
بدأ يسير على سكة حل مشاكله بعد اتفاق الدوحة وانتخاب رئيس للبالد وتشكيل حكومة وحدة وطنية» مشيرا إلى أن 

االتفاق فتح آفاقا جديدة للبنان

إعداد: ناصر الحمودي
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بــالدهــا مــن اتــفــاق الــدوحــة، قــالــت وزيرة 
كوندوليزا  السابقة  االمريكية  الخارجية 
"انــه اتفاق يخدم مصالح الشعب  رايــس 
الواليات  مــصــالــح  وبـــالـــتـــالـــي  ــبــنــانــي،  ــل ال

المتحدة".
وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردن 
براون خالل استقباله معالي رئيس الوزراء 
وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن 
جبر آل ثاني، انه يحب ان يتوجه بالشكر 
والثناء لدولة قطر ومعالي رئيس الوزراء 
الشيخ حمد بن جاسم على رئاسته للجنة 
الدوحة  التــفــاق  توصلت  التى  الــوســاطــة 
الــلــبــنــانــيــيــن وانــــه يــجــب ان يشكره  بــيــن 
شخصيا على الجهد الذى قام به من اجل 
التوصل لهذا االتفاق منذ أيام حيث نجح 
الخالفات  مــن  العديد  لحل  التوصل  فــي 
وأشاد  اللبنانية.  األطــــراف  بين  والــتــوتــر 
الدوحة  اتــفــاق  إن  قائال  باالتفاق  بـــراون 
يعد عالمة مميزة وحدثا بارزا في طريق 

السالم في منطقة الشرق األوسط،
البريطاني  الـــخـــارجـــيـــة  وزيـــــر  واعـــتـــبـــر 
ديفيد اتفاق الدوحة "خطوة الى االمام" 
العربية  الـــــدول  بــقــطــر وجــامــعــة  مــشــيــدا 
اتفاق  إلــى  التوصل  فــي  على جهودهما 
الدوحة. وبدورها رحبت روسيا باالتفاق 
المواالة  المعارضة مع  إليه  الذي توصلت 
في لبنان أثناء حوار المصالحة الذي جرى 
الدوحة. ونقلت وكالة  في عاصمة قطر 
الناطق  عن  «نوفوستي»  الروسية  االنباء 
الروسية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  الــرســمــي 
«ترحب  مـــــاالخـــــوف  بــــوريــــس  بـــالـــوكـــالـــة 
مــوســكــو بـــصـــدق بـــهـــذا االتــــفــــاق، وهي 
التغلب  إلــى  الطريق  يمهد  بأنه  مقتنعة 
على األزمة السياسية الداخلية التي طال 
لتطلعات  ويستجيب  لــبــنــان  فــي  أمــدهــا 
جـــمـــيـــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن بـــغـــض الـــنـــظـــر عن 
انتماءاتهم السياسية والطائفية ويصب 
في مجرى تأمين السالم واالستقرار في 

المنطقة
أسياس  االرتــــــــــري  الــــرئــــيــــس  وأعــــــــرب 
أفورقي عن تقديره لنجاح جهود حضرة 
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني، أمير البالد المفدى، ومعالي الشيخ 
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس 
اللجنة العربية رئيس مجلس الوزراء وزير 
الخارجية في حل األزمة اللبنانية. ووصف 
الرئيس االرتري في حوار خاص مع الشرق 
اللبنانيين  الفرقاء  بين  الدوحة»  «اتفاق 
بــأنــه «انــجــاز تــاريــخــي» ليس لــدولــة قطر 
فــحــســب، وإنـــمـــا لــألمــة الــعــربــيــة ويسهم 
إن  وقــال  بأسرها.  المنطقة  استقرار  في 
اختيار قطر لرئاسة اللجنة العربية لحلحلة 
ونجاحها  صــدفــة  لــيــس  اللبنانية  األزمــــة 
الرئيس  وأشــاد  نزيها.  وسيطا  باعتبارها 
للحوار  بــمــتــابــعــة ســمــو األمـــيـــر  االرتـــــــري 
دوره  تـــواصـــل  وان  ــلــبــنــانــي،  ال الــوطــنــي 
ارض  عــلــى  االتــفــاق  فــي تطبيق  يسهم 

الواقع وتقويته ويعزز االستقرار.
اللبناني  الـــرئـــيـــس  رأى  لـــبـــنـــان،  وفــــي 
العماد ميشال سليمان ان االرادة الوطنية 
الجامعة التي تحققت بعد اتفاق الدوحة 
ا  واعادة تكوين السلطات الدستورية بدء
مــن انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة وصوال 
الوحدة  البحث في تشكيل حكومة  الى 
النيابية  لالنتخابات  والتحضير  الوطنية 
مناخ  تعزيز  في  مهمة  عوامل  ستشكل 

الهدوء واالستقرار.
فؤاد  اللبنانية  الحكومة  رئــيــس  اعــلــن 
انهى  الــذي  الــدوحــة  اتفاق  ان  السنيورة 

والمعارضة  الـــمـــواالة  بــيــن  سياسية  ازمـــة 
"مــؤامــرة كبرى" كانت تستهدف  احبط 
لــبــنــان ومــصــيــره وقـــال الــســنــيــورة: «نحن 
أحبطنا  ــــــدوحــــــة  ال فـــــي  اتــــفــــاقــــنــــا  فـــــي 
الــتــي استهدفت بقاء  الــكــبــرى  الــمــؤامــرة 
«الرابح  واردف:  لــبــنــان».  ومــصــيــر  لــبــنــان 
مــن اتــفــاقــنــا فــي الــدوحــة هــو لــبــنــان. هو 
اللبنانيين..  ومستقبل  لبنان  مستقبل 
الــربــح الكبير فــي اتــفــاق الــدوحــة هــو أننا 
من  وليس  لبنان  اجــل  تنازلنا من  جميعا 
اجــل أي طــرف آخــر ونحن ملتزمون بهذا 
ومن  اللبنانيين  بين  اتفاق  ألنه  االتفاق 
والحظ  مستقبلهم».  اجــل  ومــن  اجلهم 
السنيورة انه بمجرد إعالن االتفاق، فان 
انطلقوا  اللبنانيين  مــن  اآلالف  عــشــرات 

يــحــزمــون الــحــقــائــب لــلــتــوجــه إلـــى بلدهم 
«الذي اشتاقوا إليه». كما الحظ ان مئات 
يعدون  واألجـــانـــب  الــعــرب  المستثمرين 
الــعــدة لــلــعــودة بــأمــوالــهــم إلــى لبنان بعد 
ان كانوا يبحثون عن مكان آمن. واردف 
يقول انه نتيجة للتنازالت المتبادلة بين 
االكثرية والمعارضة «كانت بداية عودة 
الثقة بلبنان بلد اإلبــداع والتألق بعد أن 
كان سيتحول إلى بلد الضياع والضحايا 

والحرائق والرماد».
الله  الــعــام لحزب  ووصــف نائب االمــيــن 
”انجاز  بانه  الــدوحــة  اتفاق  نعيم  الشيخ 
مـــهـــم“، مــتــوقــعــا تـــجـــاوز الــمــشــاكــل في 
وقال  المقبلة.  الحكومة  تأليف  موضوع 
ـــدوحـــة ”انـــجـــاز مهم  قــاســم ان اتـــفـــاق ال

للبنانيين جميعا، ومحطة اساسية طوت 
مرحلة صعبة ومعقدة استمرت اكثر من 
عــام ونصف الــعــام“. وأضــاف انــه ”اتفاق 
بــيــن اطــــراف لــم يــكــونــوا يــجــدون قواسم 
ايام  انه خالل  فوجدوا  كافية،  مشتركة 
القواسم  هــــذه  يــحــقــقــوا  ان  اســتــطــاعــوا 
نحققها  ان  نتمنى  كنا  التي  المشتركة 

قبل سنة.

اتفاق الدوحة في الصحافة العربية 
والعالمية

والعربية  العالمية  الصحافة  واجمعت 
عــلــى االشـــــــادة بــــ"اتـــفـــاق الــــدوحــــة" بين 
الذي تم  اللبنانيين،  السياسيين  الفرقاء 
برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد 

بن خليفة آل ثاني أمير البالد المفدى، 
الكبير  القطري  بالدور  الصحف  ونوهت 
في نــزع فتيل االزمــة التي كــادت تقود 
لــبــنــان الــــى صـــــراع إثـــنـــي وعـــقـــائـــدي قد 
يكون األخطر في تاريخ الشعب اللبناني 
1975. وكان  لسنة  األهلية  الحرب  بعد 
مـــن الـــمـــالحـــظ أن كـــل وســـائـــل اإلعــــالم 
أنه  على  أجمعت  والعربية  منها  الغربية 
ترميم  إعـــادة  فــي  دور كبير  لقطر  كــان 
الــبــيــت الــلــبــنــانــي، بــعــد أن فــشــلــت جميع 
شمل  لم  في  والغربية  العربية  المساعي 

اللبنانيين وتوحيد صفوفهم.
فــــقــــد اعــــتــــبــــرت صــــحــــف لـــبـــنـــانـــيـــة ان 
اتــفــاق الــدوحــة الـــذي انــجــز بين المواالة 
بين  مــتــوازنــة  والــمــعــارضــة شكل تسوية 

ساركوزي: اتفاق الدوحة أرسى قواعد املصالحة الحقيقية
براون: عالمة مميزة وحدث بارز في طريق السالم

سليمان: اإلرادة الوطنية الجامعة تحققت بعد اتفاق الدوحة

الخميس ٢٦ جمادى األولى ١٤٣٠ هـ ٢١ مايــو ٢٠٠٩م

30



االكبر  الــرابــح  ان  على  مــركــزة  الطرفين 
وكـــتـــبـــت صحيفة  لــــبــــنــــان.  هـــــو  فـــيـــهـــا 
الطرفان  "يـــقـــر  الـــمـــعـــارضـــة  "الـــســـفـــيـــر" 
بـــان مـــا تـــم مـــن تــســويــة عــلــى الطريقة 
منتصرا  احـــد  فيها  يــخــرج  لــم  اللبنانية 
وعنونت  بالكامل".  مهزوما  او  بالكامل 
صحيفة "النهار" االتفاق يكرس توازن 
الصحيفة  ورأت  والتنازالت".  المكاسب 
أن االتـــفـــاق "كــفــيــل بــنــقــل لــبــنــان من 
حقبة الــى اخــرى بل من عصر سياسي 
الى عصر آخــر". وكتبت النهار "بيروت 
تــتــحــرر مــن االعــتــصــام والــبــورصــة تقفز 
بموسم اصطياف  االنــفــراج تعد  وريـــاح 
زاهــر". واضافت "انقلب المشهد ايذانا 
واقتصادي  وامـــنـــي  ســيــاســي  بــانــفــراج 
وســيــاحــي عــلــى مــشــارف صــيــف واعد". 
المعارضة  "االخـــبـــار"  صحيفة  وعــنــونــت 
وينتظرون  يــحــتــفــلــون  "الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
"البلد"  وكــتــبــت صــحــيــفــة  الــحــكــومــة". 
المقربة من االكثرية في صدر صفحتها 

االولى "لبنان ينهض من جديد".
كما رحب األردن باتفاق الدوحة لحل 
بلبنان  تعصف  الــتــي  السياسية  االزمــــة 
منذ نحو 18 شهرا، فيما غصت الصحف 
التحليلية  بالمقاالت  الــصــادرة  األردنــيــة 
لــهــذا الــحــدث بــالــغ االهــمــيــة. وقـــال ياسر 
الزعاترة: ”ال شك أن اتفاق الدوحة كان 
كبيرًا بكل المقاييس، فقد أعاد القافلة 
مرحلة  بعد  الــوحــدة  مسار  إلــى  اللبنانية 
بائسة من التصعيد متعدد المستويات،
السياق، أشــارت صحيفة  وفــي نفس 
مونيتور“  ســـايـــنـــس  كـــرشـــيـــن  ”دي 
لم  اللبناني  االتــفــاق  أن  إلــى  األمريكية 
يكن ليرى النور لوال الوساطة القطرية 
الدوحة  ”اتــفــاق  أن  مضيفا  المكثفة، 
أن  بعد  حظي بمساندة دولية واسعة، 
أعــربــت كــل مــن إيـــران وســوريــا وفرنسا 
ونقلت  لــه".  المتحدة دعمها  والواليات 
صحيفة  تــحــريــر  رئــيــس  عــن  الصحيفة 
"دي دايلي ستار" اللبنانية جميل مروق، 
إشــادتــه بــالــدور الــقــطــري فــي مساعدة 
لــبــنــان عــلــى الــتــراجــع عـــن الــعــنــف الذي 
أعاد للذاكرة الحرب األهلية التي دارت 
و1990،  بــيــن سنتي 1975  مــا  رحــاهــا 
مضيفا ”كل التكريم للقطريين الذين 
وجــدوا اإلبــرة داخــل كومة القش".. أما 
صحيفة "الواشنطن بوست" األمريكية 
فقد الحظت أن قطر قررت التدخل في 
الدقائق األخيرة من أجل تجنب حدوث 
حــرب جــديــدة، وأشـــارت الصحيفة إلى 
أن اتــفــاق الـــدوحـــة حــظــي بــدعــم سريع 
مـــن حــلــفــاء حــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي إيران 
وصــفــت صحيفة  جانبها  مــن  وســـوريـــا. 
"لوريون لوجور" اللبنانية الناطقة باللغة 
الفرنسية اتفاق الدوحة بأنه نجاح مهول 
للدبلوماسية القطرية، الفتة االنتباه إلى 
أن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
وعددا  برنارد كوشنير  خارجيته  ووزيــر 
إلى  هــرعــوا  الفرنسيين  المسؤولين  مــن 
تــهــنــئــة بــعــضــهــم الــبــعــض فــــور وصول 
الفضل  مرجعين  الـــدوحـــة،  إعـــالن  خــبــر 
فــــي الـــتـــوصـــل إلـــــى هـــــذا االتــــفــــاق إلى 
اللبنانيين بالدرجة األولى ثم إلى حاكم 
صحيفة  العربية.  والجامعة  قطر  دولــة 
أن  رأت  الفرنسية  ”ليكسبريسيون“ 
باهرا  نجاحا  حققت  القطرية  الوساطة 
اتفاق  إلى  التوصل  إلى  اللبنانيين  قاد 
سيعيد المياه إلى مجاريها بين األشقاء 
رئيس  معالي  أن  إلــى  مشيرة  األعــــداء، 

الــوزراء وزير الخارجية القطري بدا رجال 
سعيدا بثمار الجهود الحثيثة التي بذلها 
فــي هــذا الــصــدد بين أطـــراف المعارضة 
والمواالة اللبنانيين. واعتبرت الصحيفة 
أن التوصل إلى اتفاق بين اللبنانيين هو 
نجاح مهم ليس فقط للشعب اللبناني 
بل أيضا لقطر التي أخذت على عاتقها 
اللبنانية  بــــاألزمــــة  الــــخــــروج  مــســؤولــيــة 
ــتــي لـــم تـــــراوح مــكــانــهــا مــنــذ سنتين،  ال
إلى بر األمــان. كما أثنت صحيفة الغد 
القطرية  الوساطة  نجاح  على  األردنــيــة 
أن  معتبرة  اللبناني،  الــنــزاع  حلحلة  فــي 
هــــذا األمـــــر ســيــســلــط األضـــــــواء مجددا 
إقليميا،  الــســيــاســي  الـــدوحـــة  دور  عــلــى 
التي  الوساطة  دبلوماسية  وأن  السيما 
تنتهجها قطر، أصبحت عنصرًا رئيسيا 
مهمة  وأداة  الــخــارجــيــة،  سياستها  مــن 
اإلقليمي.  دورهـــا  وتشكيل  بــلــورة  فــي 
بأنها  قطر  سياسة  الصحيفة  ووصفت 
العربي  الخليج  بين دول  نموذج متميز 
اشتقاق  وربما  استقطاب  حالة  يعكس 
طــريــق ثــالــث، وهــــذا دلــيــل عــلــى وجود 

استقاللية في التحرك.
وأثار اتفاق األحزاب اللبنانية "اتفاق 
الدوحة" ردود فعل عالمية واسعة وصل 
صداها إلى كندا وشمال أمريكا، خاصة 
الــدوحــة نجحت فــي نــزع فتيل أزمة  أن 
كــادت تــؤدى إلــى حــرب أهلية طاحنة، 
المركز  مــــديــــر  خـــــــوري  دوريــــــــن  وقـــــــال 
اللبناني ألبحاث السياسات في صحيفة 
الكندية  الــصــحــف  أوســــع  تــورنــتــوســتــار 
الدوحة  اتـــفـــاق  إن  وتـــوزيـــعـــا:  انـــتـــشـــارا 

أعطى األمل لألجيال القادمة. 
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