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مي�شال عون وعقبة الن�صر الأكبر من لبنان
} د .رآفات أحمد

بعد أن أفرزت األزمة السورية واقعا ً مفاده وجود بيئات حاضنة
لهذا الفكر ،عملت على احتضانه وساهمت في نم ّوه وتصاعد
تأثيره وتغلغله بين أطياف المجتمع السوري ،فما هو واقع هذا
الفكر عقب األزمة؟
في بعض المناطق الساخنة الواقعة تحت سيطرة العصابات
التكفيرية المسلحة ت ّم تطبيق ـ وعلى مدى سنوات األزمة الثالث
ـ مناهج مدرسية قائمة على الفكر الوهابي التكفيري :تاريخ مش ّوه
وتعاليم دينية قائمة على القتل واإلج��رام وجهاد مناكحة .الفكر
النظري يت ّم تطبيقه عمليا ً على األرض بشكل مباشر .في مناطق
أخرى ال دراسة وال تدريس وال مناهج إال القتل المباشر واإلجرام
على مرأى ومسمع األهالي.
عقب تحرير ه��ذه المناطق سنكون أم��ام جيل وع��ى على الدم
والتكفير ورف ��ض اآلخ ��ر ،جيل اض�ط��رب��ت المفاهيم اإلنسانية
والوطنية لديه ،فخيانة الوطن «حق» ينطلق من حق االختالف
بالرأي!
من دافع عن أرضه وعرضه وانخرط في صفوف جيش الوطن
وحارب عصابات التكفير ومات فهو شهيد ،ومن رفع السالح في
وجه الدولة وم��ات فهو أيضا ً «شهيد»! في سورية الغد سيكون
ابن هذا الشهيد وذاك «الشهيد» على مقعد دراس��ة واح��د ،فكيف
التواصل وما السبيل إلى وضع اليد باليد والتطلع للمستقبل بكثير
الحب واألمل؟
من
ّ
هل نع ّول على استراتيجية تربوية أصيلة تأخذ في االعتبار
المستجدات الطارئة أم نع ّول على وعي المواطن السوري وهو
كفيل بإخراجه من فخ التكفير؟ وهل فعالً يملك المواطن السوري
هذا الوعي الذي يمكن التعويل عليه للخروج من هذا الفخ الذي بات
حقيقة ال يمكن نكرانها؟
لقد أشار الرئيس األسد ،هذا القائد االستثنائي بصموده ووعيه
وفكره واستيعابه لمفرزات األزمة ،في لقائه مع القيادات الحزبية
في ف��رع دمشق في ح��زب البعث العربي االشتراكي في  8آذار
 2014إلى أنّ األزمة ساعدت المجتمع السوري على التمييز بين
الدين وبين اإلسالم السياسي ،وأنّ األولوية اآلن ُتعطى لمشكلة
غياب الوعي ،فهناك فراغ فكري خطير لم يكن طاف على السطح
في ما مضى ،وهذا هو التحدي األول لحزب البعث في مرحلة ما
بعد األزمة ،فهل يكون الحزب أهالً لهذه المهمة في ظ ّل عقلية بعض
القيادات الحالية؟
ّ
ع�ق��ب األزم� ��ة ،ال�خ�ط��ر ك��ل ال�خ�ط��ر م��ن ت�س��وي��ات ت���ر ّوج للفكر
المتطرف باسم جمعيات دينية مرخصة تمارس نشاطها تحت
سقف الوطن .تسويات تفرض واقعا ً تعليميا ً تربويا ً حاضنا ً بشكل
أو بآخر للفكر التكفيري.
الخطر من اقتصاديات السوق الحرة التي تنبثق من تسويات
وتحالفات تجارية قائمة على تطمينات لرأس المال بعودة المناخ
االقتصادي القادر على النمو والتحرك بسالسة وحرية على أرض
خصبة ومعطيات إعادة اإلعمار والبناء.
هنا الخاسر الوحيد واألكبر هو المواطن الذي عانى من اإلرهاب
في ظل األزم��ة ،وسيعاني من تبعاته عقب األزم��ة وتثقل كاهله
تكاليف معيشية باهظة باسم االنتصار ،فيغدو الواقع االجتماعي
أكثر قتامة ،وندخل مجدّدا ً في حلقة مفرغة من بحث العقل وسعيه
إلى االستقرار واالتزان في ظ ّل واقع ُمحبِط مشبع بالفكر التكفيري
ال ُم َ
حتضن سلفا ً في بعض البيئات السورية.
فهل يكون المجتمع السوري « قد التحدي»؟

ن�شاطات �سيا�سية

ُفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية عمليا ً مع بدء
الشهرين األخيرين من والية الرئيس الحالي العماد ميشال
سليمان ،حيث يصبح المجلس النيابي هيئة ناخبة ،وقد
تبقى من الوالية الدستورية ثالثة وأربعون يوماً ،ولكونهما
الكتلتين النيابيتين اللتين توفران معا ً نصاب االنتخاب ينتظر
اللبنانيون اليوم أن يطرح ك ّل من فريقي  14آذار و  8آذار
مرشحيهما المعتمدين لكرسي الرئاسة خلفا ً لسليمان ،لكن
حتى الساعة ال يبدو أنّ أيا ً منهما قد حسم أمره على رغم أنّ
أقوى مرشحي الفريقين هما الدكتور سمير جعجع والعماد
ميشال عون.
م��اذا يعني طرح أق��وى أسماء الخصوم السياسيين في
البالد؟ وما هي دالالته األبعد من الرابية ومعراب؟ ث ّم ما هي
حظوظ ك ّل مرشح منهما وهما اللذان ينتميان أو يرمزان أو
يؤيدان كأضعف اإليمان أحد التحالفات اإلقليمية المنقسمة
ع�م��ودي�اً ،خصوصا ً ف��ي ال�م��وض��وع ال�س��وري مهما حاوال
التج ّرد؟
بالنسبة لفريق الثامن من آذار فإنّ العماد عون هو األقوى
مسيحياً ،يتبعه رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية،
ومن الطبيعي أن يكون أحدهما هو مرشح الفريق المذكور،
لكن في بلد كلبنان السياسة فيه ومجراها وحساباتها غير
طبيعية ومعقدة ومتشابكة باإلقليمي وال��دول��ي ،ف��إنّ فوز
أحدهما لن يد ّل على تجسيد رغبة اللبنانيين أو المواطنين
كك ّل دول العالم أو ترجمتها بصورة ديمقراطية باردة تنتهي
معاني التحدي فيها ليلة إعالن النتائج ،إنما هو وبكل وضوح
إعالن فوز محور بأكمله على آخر ،محور منتصر يبدأ من
روسيا والصين وإيران وصوالً إلى سورية ،وقد يعبر فوق
القدس أيضاً ،وهو اعتراف وتكريس ألوراق نفوذ المحور
الخصم ألميركا بر ّمته ،مع ما يتبعه من دول عربية تتدخل

خفايا

روزانا ر ّمال
مباشرة في اختيار الرئيس اللبناني دوم��اً ،وف��ي مقدمها
المملكة العربية السعودية.
مهما حاول الجنرال عون اعتبار نفسه بمنأى عما يجري
في المنطقة أو نأى بترشيحه عن المنازعات والخصومات
الدولية واإلقليمية ،فإنّ ذلك لن يلغي أب��دا ً أنه حليف حزب
ال�ل��ه ال ��ذي يقاتل ف��ي س��وري��ة وينتصر م��ع م��ن يشاركهم
الهدف ،وعليه ف��إنّ وص��ول العماد عون إلى سدة الرئاسة
هو إعالن أكيد على أنّ مشهد المنطقة بدأ يتغيّر وأنه سيكون
للبنان رئيس وفق صيغة الغالب والمغلوب ،فهل ستتقبّل
السعودية ،التي يبدو أن التيار الوطني الح ّر منفتح نحوها
ون�ح��و حلفائها م��ن اللبنانيين كتيار المستقبل ،تكريس
وتسهيل فوز العماد عون رئيسا ً مع ما يعنيه ذلك بالنسبة
إليها من إع�لان هزيمة أم��ام الرئيس السوري بشار األسد
وحلفائه وتحديدا ً إيران؟
م��ا ينطبق على ع��ون ينطبق على فرنجية فهو الحليف
األش ّد تمسكا ً بدعم الرئيس األسد جهارا ً نهاراً ،وبالتالي فإنّ
ترشحه مثل فوزه يحمل نفس الدالالت.
أي رئيس لبناني والعتبارات
المعروف أيضا ً أنّ على ّ
س�ي��اس�ي��ة واق �ت �ص��ادي��ة م �ت �ع��ددة أن يحصل ع�ل��ى الرضى
األميركي كخطوة أس��اس ،أو على األقل هذا ما عهده لبنان
أي فوز لمرشح يك ّرس
قبل اإلفراط بالتفاؤل والحديث عن ّ
صيغة الغالب والمغلوب واقعا ً لبنانياً ...وهنا فإنّ للواليات
المتحدة حساباتها الدقيقة وملفاتها المفتوحة في المنطقة مع
حلفائها على مصراعيها ،ومسؤوليتها عن حفظ مصالحهم
وأمنهم ،وعلى األق��ل ع��دم وضعهم أم��ام تحديات جديدة،
وأم�ي��رك��ا عينها على أك�ث��ر م��ن استحقاق رئ��اس��ي يوضح

أمامها المشهد غداة تحضيراتها لالنسحاب «المفترض» من
أفغانستان أو عزمها عليه بينها انتخابات العراق وسورية
ومصر يأتي لبنان بعدها كأولوية أميركية تحرص على أن
تكون في أسوأ الظروف واألحوال فيها ما يحفظ ماء وجهها
أمام حلفائها أوالً وخصومها ثانياً.
ً
ألنّ المشهد اإلقليمي ال يزال رماديا ،والرئيس المحسوم
في لبنان باللون والهوية يعني بدء زمان األبيض واألسود
في المنطقة ،فاألرجح أنه سيك ّرس رئيسا ً توافقيا ً يأخذ ربما
لبنان إلى نفس مرحلة ميشال سليمان ،خصوصا ً أنه ال يبدو
في األف��ق القريب أي صيغ للتسويات السياسية السريعة
حول سورية ،بالتالي فإن رئيسا ً كالرئيس سليمان ،انتخابا ً
وحضورا ًومواقف ،والذي أتى ضمن تسوية «الدوحة» ،يبقى
أكثر االحتماالت واقعية في ظ ّل عدم استعداد أي من الفرقاء
الدوليين إعالن الهزيمة في سورية ،وبالتالي فإن اإلفراط
ف��ي ال�ت�ف��اؤل باستثمارها داخ�ل�ي�ا ً ف��ي ال��وق��ت الحالي بعيد
بقي مساندو المرشحين األقوى في
جدا ً عن الواقع ،إال إذا َ
المعسكرين يلعبون على حافة تعطيل النصاب ك ّل لحساب
مرشحه وص ��ارت المعادلة أنّ ال �ف��راغ أف�ض��ل ل�ك� ّل منهما
من رئيس التوافق ،لكن ذلك قد يصمد في مرحلة الالقرار
والالتسوية إقليميا ً ودول�ي�اً ،أي في مرحلة تح ّمل الخارج
للفراغ اللبناني ،لكن هل يصمد الفراغ الرئاسي لحظة تدقّ
ساعة الخارج تحت شعار أنّ الفراغ معطل لالستقرار ،وأنّ
ملء الفراغ صار ملحاً ،للجواب يكفي أن نعود إلى ما رأيناه
من التأثيرات العجيبة على الداخل لقرار الخارج بملء الفراغ
الحكومي بالخيار التوافقي ،على رغم أن احتساب األصوات
في لعبة الفوز والحسم حكوميا ً ممكنة من دون التوافق،
خالفا ً لشروط النصاب لالستحقاق الرئاسي!

الراعي يدعو بري �إلى الإعالن عن بداية
جل�سات انتخاب الرئي�س خالل اليومين المقبلين
أك��د البطريرك ال��م��ارون��ي بشارة
ال��راع��ي «أن الرئيس الجديد يجب
أن يكون الضمانة لشرعية جميع
ال��م��ؤس��س��ات ال��دس��ت��وري��ة وللدفع
بالدولة إلى األمام» ،معتبرا ً «أن ُحسن
اختيار الرئيس األنسب واألجدر للبالد
يقتضي المتسع ال�ل�ازم م��ن الوقت
للمشاورات».
وق����ال ال���راع���ي ف��ي ع��ظ��ة ق��داس
الشعانين من بكركي «إننا نتطلع
إلى «أن يعلن رئيس مجلس النواب
نبيه ب���ري ف��ي ال��ي��وم��ي��ن المقبلين
ب��داي��ة الجلسات الن��ت��خ��اب رئيس
جديد للجهورية يكون على مستوى
التحديات السياسية واالقتصادية
واألمنية».
وأش��������ار إل������ى «أن ال��ع��ي��ش
ال��م��ش��ت��رك ي��رت��ك��ز ع��ل��ى االن��ت��م��اء
الوطني ال الدّيني ،وعلى التعدّدية
ّ
في ال��وح��دة ،وال��م��س��اوا ِة في الحكم
ُ
تكريس هذا
والميثاق هو
واإلدارة.
ُ
�ش ال��م��ش��ت��رك ،وه���و شريع ُة
ال��ع��ي� ِ
وروحها ،والصيغة
الحياة الوطنيّة
ُ
التطبيقيّة ه��ي الضامن ُة للعيش
ال��م��ش��ت��رك وال��م��ي��ث��اق؛ وق���د ج��اءت
حصيل َة تجرب ٍة تاريخية أثبتتْ أنَّ
المسيحي
لبنان ال يقوم إال بجناحَ يه
ّ
والمسلم ،نحن نرجو أن يكون لبنانُ
ال��م��ث��ا َل وال��ن��م��وذجَ لبلدان الشرق
األوسط الباحثة عن هويتها ،آملين أن
تصل إليها عن طريق الحوار والتفاهم،

{ اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على موقف جمعية
المصارف من موضوع سلسلة الرتب والرواتب ،خالل لقائه في قصر بعبدا،
وف��دا من الجمعية برئاسة فرانسوا باسيل ال��ذي ق��دم إليه مذكرة تتضمن
المخاطر على االقتصاد والنقد ككل Kوعلى وضع التسليفات في بعض بنود
مشروع قانون السلسلة وتغطية أكالفه.
كما عرض سليمان مع النائب عماد الحوت األوضاع والتطورات الراهنة ،ثم
استقبل سفير لبنان في تركيا منصور عبد الله.
وتسلم رئيس الجمهورية من الطالب أحمد جمعة نسخا من كتبه باللغة
الفرنسية ،وهنأه ومنحه ميدالية رئاسة الجمهورية تقديرا وتشجيعا.
استقبل رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط المبعوث
األميركي السابق إلى سورية السفير فريدريك هوف ،وعرض معه التطورات
السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.
{ اختتم الرئيس نجيب ميقاتي زيارته أللمانيا باجتماع مع وزيرة الدولة
للشؤون الخارجية ماريا بومر ،وت � ّم بحث األوض��اع السياسية اإلقليمية
والدولية ال سيما أزمة أوكرانيا وتداعيات الحرب السورية على لبنان وإمكانات
الدعم األوروبي له في تح ّمل أعباء النازحين إليه.
وشكرت ال��وزي��رة األلمانية ميقاتي «على كل الجهود التي بذلها خالل
توليه رئاسة الحكومة اللبنانية ،وخصوصا ً في ما يتعلق بمسألة النازحين
السوريين» ،مؤكدة «موقف بالدها الداعم للبنان على ك ّل الصعد ال سيما
التحديات الناتجة عن النزوح السوري».
{ غادرت رئيسة بعثة حظر األسلحة الكيماوية في سورية سيغريد كاج
بيروت متوجهة إلى ع ّمان بعد زيارة إلى سورية ،اطلعت خاللها على مسار نقل
األسلحة الكيماوية من هناك ،في إطار مه ّمة البعثة التي تترأسها بتكليف من
األمم المتحدة.

} شادي جواد

الراعي في قداس الشعانين
ال عن طريق العنف والحرب».
�ص م��وض��وع سلسلة
وفيما ي��خ� ّ
ال���رت���ب وال����روات����ب ،أم���ل ال��راع��ي
م��ن المجلس النيابي أن «ي���وازن
ب��ي��ن ح��ق��وق ال��ش��ع��ب وام��ك��ان��ي��ات
ال���دول���ة واالص��ل�اح����ات ال�ل�ازم���ة،
الشعب
فالعدالة تقتضي أن يُعطى
ُ
ح��ق��و َق��ه ،وال��دول��ة م��س��ؤول��ة عن

توفير إمكانياتها من دون أن ُترهِ َق
المواطنين بمزي ٍد من الضرائب ،أو
الخاصة التربويَّة
تزعزعَ المؤسسات
ّ
والمصرفيّة والسياحيّة التي هي
توجب
ضمانة البالد ،واإلصالحات
ُ
على المجلس النيابي والحكومة ا ّتخا َذ
القرا ِر الجريء بالتزامها .فتضب ُُط هد َر
المال العام بضبطِ مداخي ِل الدولة

وحص ِر النفقات ،و ُتجري المحاسبة
العموميّة؛ وتضعُ الموازنة السنويّة،
وتفعّ ل أجهز َة الرقابة ،وتمألُ الشواغ َر
المؤسسات العا ّمة من أجل إعادة
في
ّ
َ
آفاق
فتفتح هكذا
الروح إلى الدولة.
ُ
حسنُ
األمل أمام أجيالِنا الطالعة ،و ُت ِّ
دخ��ل شبابنا المتخ ّر ِج سنو ّيًا من
جامعاتنا.

ميقاتي والوزيرة األلمانية

(داالتي ونهرا)

اليونيفل في الجنوب اللبناني».
وأض���اف :نحن حريصون على
أن تقوم اليونيفل بدورها في فضح
العدو اإلسرائيلي الذي يخرق القرار
 1701من خالل استباحته األجواء
اللبنانية ،ونعمل من خ�لال لجنة
الصداقة البرلمانية اللبنانية –
اإلسبانية على تعزيز العالقات لما
فيه خير لبنان وإسبانيا.

ج��ال��ت السفيرة اإلس��ب��ان��ي��ة في
لبنان ميال غروس هرناندو في مدينة
النبطية يرافقها قنصل إسبانيا في
لبنان ماجد عسيران ،حيث التقت
شخصيات وف��اع��ل��ي��ات سياسية
وبحثت معهم األوض��اع العامة ،ال
سيما االستحقاق الرئاسي والوضع
األمني وال��دور ال��ذي تؤديه بالدها
م���ن خ�ل�ال م��ش��ارك��ت��ه��ا ف���ي ق���وات
«اليونيفيل».

الزين

رعد

وزارت هرناندو رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب محمد رعد،
ولفتت بعد اللقاء إلى أنّ زيارتها
له «هي للوقوف على رأيه بالنسبة
ل�لان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة المقبلة
باإلضافة إلى الحاالت االجتماعية»،
مشيرة إل��ى أنّ «رع��د ه��و م��ن أكثر
ال��ش��خ��ص��ي��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة معرفة
ب��األوض��اع السياسية وال��ح��االت
االجتماعية ليس فقط ف��ي منطقة
النبطية بل على صعيد الوطن».

رعد مستقبالً سفيرة اسبانيا

جابر

كما التقت هرناندو عضو كتلة
التنمية والتحرير النائب ياسين
جابر ال��ذي أك��د على ال���دور المهم
الذي تلعبه إسبانيا «في حفظ أمن

الجنوب ،خصوصا ً أنّ قائد قوات
اليونيفل هناك هو إسباني ،وهو
يعمل على تنفيذ القرار  ، 1701فضال
عن الدور الكبير االجتماعي واألمني
والعسكري الذي تقوم به بالده من
خالل كتيبتها المنتشرة ضمن قوات

ثم زارت السفيرة اإلسبانية عضو
كتلة التنمية والتحرير النائب عبد
اللطيف الزين في كفررمان.
وقالت بعد اللقاء :نحن نشارك في
«اليونيفل» بكتيبة إسبانية عديدها
اليوم  700عنصر وضابط ،مهمتهم
تنفيذ ال��ق��رار  ،1701كما يقومون
ب��دور أمني واجتماعي ف��ي منطقة
مرجعيون بالتنسيق مع الجيش
اللبناني.
ك��م��ا ال��ت��ق��ت م��ح��اف��ظ النبطية
محمود المولى الذي أثنى على الدور
االجتماعي واإلنمائي لليونيفل.

�إيخهور�ست :لرئي�س يتمتع بالحكمة وله قاعدة �شعبية وا�سعة
أعلنت سفيرة االتحاد األوروب��ي
ف��ي لبنان أنجيلينا إيخهورست
«أنّ البعثات الدبلوماسية اتفقت
على ع��دم التدخل في االنتخابات
الرئاسية باعتبارها شأنا ً لبنانياً»،
م��ش��دّدة ع��ل��ى ض���رورة «أال يكون
المرشح الرئاسي سياسيا ً فقط،
إنما يتمتع بالحكمة والخبرة وتكون
ل��ه ق��اع��دة شعبية واس��ع��ة فيضع
المصلحة الوطنية أولويّة ،ونحن
نع ّول على ق��درة اللبنانيين على
إدارة الحوار وشؤون البالد بأنفسهم
من دون اللجوء إلى الخارج رغم أنّ
صنع القرار في لبنان يشكل تحديا ً
كبي ًرا».

 أش ��اد م �س��ؤول بارز
بنشاط فرع المعلومات في
ال �ف �ت��رة األخ� �ي ��رة ،ل�ك�ن��ه في
الوقت نفسه الحظ أنّ الفرع
ال ي� ��زال ي �خ��ال��ف ال �ق��ان��ون،
وي�ت�ص� ّرف على أن��ه شعبة،
وي�ك�ت��ب ع�ل��ى آل �ي��ات��ه وعلى
لباس عناصره عبارة «شعبة
المعلومات» ،رغم أنّ مجلس
ال ��وزراء لم يوافق بعد على
قوننة كونه شعبة.

يد بكركي على قلبها
خوف ًا على اال�ستحقاق

�سفيرة �إ�سبانيا جالت في النبطية والتقت رعد والزين وجابر
سليمان مجتمعا ً إلى جمعية المصارف

شخصية استخباراتية
ودي� �ب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة س��اب �ق��ة
م�ق�ي�م��ة ف��ي أوروب� � ��ا تدخل
للمرة الثانية الى مستشفى
باريسي لعالج دقيق ،بعدما
عانت من اضطرابات صحية
منعتها من ممارسة دورها
ال��ن��ش��ط ف� ��ي االس �ت �ح �ق��اق
ال��رئ��اس��ي ،كما ك��ان معتادا ً
في المرات السابقة.

وأوضحت في تصريح أمس «أنّ
الجهات المانحة التقليدية ال تملك
األموال الكافية لتلبية حاجات لبنان
لمساعدة الالجئين السوريين»،
مشيرة إل��ى «ج��ه��ات مانحة غير
تقليدية يمكنها ال��م��س��اع��دة لكن
لهذا األم��ر ربما ثمنا ً سياسيا ً هو
حياد لبنان ،والخيار هنا يعود إلى
الحكومة اللبنانية».
وأملت إيخهورست أن «يستمر
الموفد األممي إلى سورية األخضر
اإلبراهيمي في جهوده إليجاد ح ّل
سياسي لألزمة ال��س��وري��ة» ،الفتة
إل��ى أنّ «خطر حصول توتر جديد
في لبنان تراجع بفضل الديناميكية

السياسية الجديدة».
ورأت أنّ « منح الحكومة واألطراف
السياسية الغطاء لألجهزة األمنية
في طرابلس والبقاع ،يدل على أنّ
لبنان يستعيد ه��دوءه ،لكنّ الحل
النهائي للبنان يكون بانتهاء الحرب
في سورية».
كما ش���دّدت على أن��ه «ال يمكن
إقامة مخيمات للنازحين السوريين
داخل األراضي السورية اآلمنة ،ألنه
ال يمكن لهؤالء العودة إلى بالدهم
في ظل غياب األمن فيها» ،موضحة
أنّ «ذل��ك يُخالف القانون الدولي
وقرارات مجلس األمن ،نظرا ً إلى عدم
وج��ود أي ضمانات على حياتهم

في ضوء عدم قدرة النظام السوري
على تأمين سالمتهم ،إذ أنّ بعض
المناطق ال ت��زال تخضع لسيطرة
اإلرهابيين» ،كما شدّدت على أهمية
«ت��و ّف��ر إرادة دول��ي��ة لحماية هذه
المخيمات في حال إقامتها ض ّد أي
اعتداء أوتهديد».
وح�� ّذرت إيخهورست «م��ن خطر
ازدياد أعداد الالجئين السوريين في
لبنان وقد بلغ عدد المسجلين منهم
فقط مليون الجئ بينهم  70%من
النساء واألطفال ،وال يمكن للبنان
أن يُقيم مخيمات لهؤالء الالجئين
في ظ ّل وج��ود مخيمات فلسطينية
خارجة عن سيطرة الدولة».

ت�ض��ع ب�ك��رك��ي ي��ده��ا ع�ل��ى قلبها م��ن ع��دم إج ��راء االنتخابات
الرئاسية في موعدها ،بالتالي يقع لبنان في الفراغ الذي يشكل
خ �ط��را ً حقيقيا ً ع�ل��ى ال�م��وق��ع األول ل�ل�م��وارن��ة ف��ي ه��ذا الشرق.
وه��ذا ال�خ��وف لبكركي على مصير ه��ذا االستحقاق م�ت��أت من
االنشطار الموجود بين ق�ي��ادات الصف األول من المسيحيين
وال��ذي يحول إلى اآلن دون جمعهم حول موقف موحد من أي
استحقاق مصيري مهما كان شكله ووزنه .وما زاد من منسوب
هذه المخاوف لدى سيد بكركي الفشل الذريع الذي أفضى إليه
االجتماع الذي ُعقد منذ أسبوعين في الصرح البطريركي لألقطاب
المسيحيين وال ��ذي غ��اب عنه سمير جعجع بحجة المخاوف
األمنية ،حيث ح ّذر البطريرك الراعي من مخاطر المخاض الذي
تمر به المنطقة ،خصوصا ً على المسيحيين الذين تع ّرضوا لما
تع ّرضوا له في العراق ،وما يتع ّرضون له اليوم في سورية على
أيدي المجموعات المسلّحة ،وأن هذا الوجود في لبنان يجب أن
يتعزز من خالل تجاوز الخالفات والمجيء برئيس قوي يكون
قادرا ً على جمع كلمة اللبنانيين عموما ً والمسيحيين خصوصاً،
وجرى مقاربة هذا االستحقاق من مختلف زواياه غير أن النتيجة
لم تأت كما كان يتوخى البطريرك الماروني حيث بقي كل فريق
متمترسا ً وراء مواقفه ولم يسجل أي تقدم باتجاه التفاهم على
مقاربة واحدة لالنتخابات الرئاسية.
ل��م يكتف ال�ب�ط��ري��رك ال��راع��ي ب �ه��ذا االج �ت �م��اع ال�ي�ت�ي��م للقادة
ال�م�س�ي�ح�ي�ي��ن ف ��ي ب �ك��رك��ي ،ب ��ل أج� ��رى م ��روح ��ة م ��ن ال �ل �ق��اءات
واالتصاالت التي بقيت بعيدة عن األنظار ،كان البارز من بينها
لقاء جمعه على ال�غ��داء والنائب السابق ج��ان عبيد حيث تطرق
الحديث ب�ص��ورة أساسية إل��ى االن�ت�خ��اب��ات الرئاسية م��ن دون
أن يخوض الجانبان في عمق ه��ذا االستحقاق ،بل بقي الكالم
في الشكل والتأكيد على ض��رورة ال�ح��ؤول دون ال��وص��ول إلى
الفراغ.
وقد أ ّكد البطريرك الراعي بحسب مصادر مطلعة لمن راجعه
بخصوص ه��ذه اللقاءات ب��أن حصولها ال يعني أن بكركي مع
هذه الشخصية من دون تلك ،بل جل ما يهمها التفاهم على اسم
الرئيس وأن ال يأتي الموعد الدستوري من دون أن تكون هناك
جلسة انتخاب ،وهذا الكالم أوصله البطريرك عبر موفدين إلى
رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتلفت مصادر نيابية في هذا اإلط��ار إلى أن رئيس المجلس
يأخذ هواجس بكركي في مقدم حساباته ،وهو أخذ خيار إيفاد
لجنة التواصل النيابية إل��ى الكتل النيابية وال�ق��وى السياسية
من هذا الباب ،ال بل إنه سيقوم بمروحة اتصاالت ومشاورات
إضافية بعد الجلسة التشريعية المقررة غ��داً ،تمهيدا ً للدعوة
لجلسة انتخاب والمتوقعة بعد الخامس والعشرين من هذا الشهر
بناء على األفكار والمواقف التي جوجلها نتيجة التقرير الذي
رفعته له اللجنة والذي خلص إلى أن كل األفرقاء سيشاركون في
جلسة االنتخاب في حال تمت الدعوة إليها.
وإذ ت ��رى ه ��ذه ال �م �ص��ادر وج ��ود ح �ظ��وظ ك�ب�ي��رة ف��ي إج ��راء
االنتخابات الرئاسية في موعدها ،غير أنها لم تجد أي ضرر في
تأخر هذا االستحقاق عن موعده بضعة أي��ام ،ألن المهم تفادي
الفراغ الطويل على غرار الفراغ الذي حصل قبل تسوية الدوحة،
ألن التطورات الموجودة في المنطقة وما يعانيه لبنان من أزمات
وأكبرها أزمة النازحين ،تتطلب أن تكون المناخات هادئة ،وأن ال
يكون هناك أي فراغ في أي موقع من شأنه أن يعيق االهتمامات
اإلقليمية والدولية بمعالجة ملفاته إن على مستوى المساعدة
على تجاوز معاناة النازحين أو عبر تسليح القوى العسكرية
وما إلى هنالك من ملفات تحتاج إلى أن يكون لبنان في منأى عن
الصراعات السياسية.
وت��رى المصادر ذاتها أن الفرصة مؤاتية أكثر من أي وقت
لكي ينجز لبنان ما لديه من ملفات واستحقاقات ال سيما أن دول
القرار بعثت برسائل عبر دبلوماسييها تؤكد استمرار المظلة
الدولية ف��وق لبنان بالشكل ال��ذي يمنع عنه االن��زالق في أتون
أي صراع .وما دامت هذه المناخات ال تزال موجودة ،فال مبرر
من اإلق��دام وخ��وض غمار أي استحقاق وإال نكون ما زلنا غير
راشدين سياسيا ً ونحتاج إلى من يقف معنا في ذلك.
وتتوقف ه��ذه المصادر عند ال�ك�لام ال��ذي قاله الرئيس بري
األسبوع الفائت أم��ام وفد المجلس الوطني لإلعالم من أنه رد
على السفراء األجانب الذي استمزجوا رأيه بالنسبة لالستحقاق
الرئاسي بأن اتركوا هذا األمر إلى حين أن ينضج على المستوى
اللبناني ،وهو قصد بذلك بأن هناك إمكانية للبننة هذا االستحقاق،
وي��أت��ي ه��ذا الموقف م��ن ب��اب ح��ض المسؤولين ف��ي لبنان على
اإلق��دام على ه��ذا االستحقاق وخ��وض ه��ذه التجربة باألسلحة
الذاتية من دون االستعانة بصديق.
وتعتبر المصادر أن مقصد الرئيس بري ممكن التحقيق في
ح��ال أنجز ترميم الجسور المقطوعة بين ط�ه��ران والرياض،
خ�ص��وص�ا ً أن االت �ص��االت القائمة ب�ه��ذا ال�خ�ص��وص ب��ات��ت على
مرمى حجر من تحقيق الهدف اللهم في ح��ال ط��رأ ما ليس في
الحسبان.

