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عبد العزيز بن عبداهلل ( ...تتمة �ص)1

تطبيع جبهات االشتباك ما عدا سورية يبدو قرارا ً
سعوديا ً ـ إيرانياً ،مع تسجيل غياب الفت لسعود الفيصل
وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��ع��ودي ع��ن المشهد اإلعالمي،
وتخفيف درجة المواكبة السعودية التي كانت يومية لما
يجري في سورية ،خصوصا ً مع مواكبة إقصاء بندر
بن سلطان عن الواجهة بإقصاء الفت لألمير عبد العزيز
بن فهد لمصلحة صعود مرتقب لألمير عبدالعزيز بن
عبدالله المرشح لوزارة الخارجية.
ما جرى لبنانيا ً ال يتعدّى بعد حدود هذا التطبيع وما
ج��رى فلسطينيا ً فتح ال��ب��اب الصعب لكنه ل��م يتجاوز
األص��ع��ب ،وه��و االنتقال إل��ى التنفيذ في آليات تقاسم
السلطة ال��ذي ينتظر أش��ه��را ً من التحضير النتخابات
رئاسية ونيابية ،تواكبها عملية فك وتركيب لمنظمة
التحرير الفلسطينية البيت الوحيد المتبقي لالجئين
الفلسطينيين في الشتات.
لكن بقياس حرب الثالث سنوات في سورية كحرب
كسر عظم بين إي��ران والسعودية ،بعد سنوات تأزم
طويلة وشكوك عميقة بين طهران والرياض ،يبدو الذي
جرى تحوالً كبيرا ً يتعدّى حدود التوقعات.
ال��ت��ط��ور ال���ذي شهدته المصالحة الفلسطينية بين
حركتي فتح وحماس كان متسارعا ً وجديا ً ومفاجئاً،
واألرض����ي����ة ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ص��ل��ب��ة ل���م���واق���ف السلطة
الفلسطينية من ش��روط التفاوض مع «إسرائيل» التي
رافقت المصالحة فتحت العين على ماهية التح ّول الذي
يرافقها.
م��وس��ى أب��و م���رزوق ال��م��س��ؤول ال��ق��ي��ادي ف��ي حركة
ح��م��اس ي��دخ��ل ق��ط��اع غ���زة ب��ع��د ت��ش��ري��ع إق��ام��ت��ه غير
الشرعية في مصر ،وينتقل رسميا ً عبر الحدود لحضور
اجتماعات المصالحة.
مأزق المفاوضات وشروطها المهينة والمحاوالت
األميركية الدائمة لتجاوز ك ّل م��أزق تفاوضي بطلبات
ج��دي��دة م��ن الجانب الفلسطيني تحت شعار التعاون
لنزع ال��ذرائ��ع اإلسرائيلية ،بلغ مرحلة تتخطى قدرة
السلطة الفلسطينية على التجاوب والتح ّمل ،خصوصا ً
بعدما صار التخلي األميركي عن الضغط على الجانب
اإلس��رائ��ي��ل��ي ف��ي ش���أن إن��ه��اء م��ل��ف األس����رى ،وص���والً
إل��ى التخلي ع��ن تجزئة ه��ذا الملف بمثل م��ا ج��رى في
ملف االستيطان بين بدء الوعود بوقفه الكامل بتع ّهد
أميركي إل��ى تجزئته وص���والً إل��ى التخلي الكامل عن
التعهدات واالكتفاء بالكالم اإلعالمي ،فيصير المطلوب
من الجانب الفلسطيني مقايضة تنازالت عملية مقابل
المواقف اإلعالمية األميركية التي تبدي تف ّهما ً للطلبات
الفلسطينية وتسجل تحفظها على السلوك اإلسرائيلي.
في المقابل ال تشعر قيادة السلطة أم��ام المراوحة
التفاوضية على أبواب الفشل بأنها في طريق سياسي

مسدود ،وعليها بالتالي قبول قدرها المحتوم ،فهي قد
نجحت بترميم جسورها مع إيران وسورية والمقاومة،
وتمدّدت حيث تقلّصت حماس التي كانت تغلق األبواب
على إق��ام��ة السلطة وم��ن ورائ��ه��ا حركة فتح مثل هذه
ال��ع�لاق��ات ف��ي م��ا مضى ،إال ب��ش��روط واض��ح��ة تتصل
بالموقف من المفاوضات وخيار المقاومة ،بينما جاء
ت��أزم عالقة حماس بقوة موقفها اإلخ��وان��ي مع حلف
إي��ران سورية ح��زب الله فرصة لمرونة متبادلة بين
ه��ذا المحور وق��ي��ادة فتح ،أثبتت ف��ائ��دة متبادلة بمنع
تحول توريط المخيمات الفلسطينية في سورية في
الحرب الدائرة إلى تصادم فلسطيني ـ سوري ،وفتحت
ال��ب��اب لتسويات ج��ادة لتحييد المخيمات ،وبالمقابل
منحت المفاوض الفلسطيني الثقة بوجود خط رجعة
غير مقفل يتيح له التصرف من موقع أفضل في ملف
المفاوضات ،وه��ذا ما لمسه حلف المقاومة بوضوح
في مسار التفاوض صالبة فلسطينية أكدت جدوى هذا
االنفتاح ودوره الوظيفي.
ً
على ضفة حماس بدا أيضا أنّ التموضع اإلخواني
للحركة المقاومة على رغم ك ّل محاوالتها النفخ ببعض
المواقف إلخوان مصر والحكومتين القطرية والتركية،
ومحاولة تقديمها كحلف مقاوم ،بقيت المواقع الحقيقية
لهذا المثلث في الخندق األميركي الضاغط على حماس
للخروج من مربع المقاومة ،واالكتفاء بالتحول إلى
سلطة ف��ي غ��زة ترتضي تطبيع ال��وض��ع م��ع االحتالل
على هذا األساس ،وجاءت الحرب األخيرة والنجاحات
التي حققتها حركة الجهاد اإلس�لام��ي لتذ ّكر حماس
بخطورة تع ّرضها لتج ّرع ال��ك��أس ال��ذي تج ّرعته من
يديها حركة فتح يوم تراجع أداؤها في الخيار المقاوم،
وكان هذا بعدما أطيح اإلخوان في مصر وورثت حماس
عداء الحاضن األكبر الذي شكله الجيش المصري لها
ف��ي ذروة ع��ه��د م��ب��ارك وض��غ��وط��ه ،ف��وج��دت نفسها
تخرج مكسورة على الجبهتين ،ال أرباح من التموضع
اإلخواني ،بل خسائر متمادية كان آخرها تبلّغ قياداتها
أسوة بالقيادات اإلخوانية بضرورة مغادرة قطر ،بعد
األزم���ة م��ع السعودية ،وت��ن��ا ٍم لحركة الجهاد ف��ي غزة
وتواصل فتحاوي مع سورية وإيران.
مساعي حماس للوصل مجدّدا ً مع حلفائها السابقين
نجحت بفتح قنوات تواصل ،لكنها لم تنجح بالعودة
إلى ما كانت عليه العالقات ،ليطرح ملف المصالحة مع
فتح كعنوان للمرحلة المقبلة ردا ً على الوضع العربي
والدولي الجديد.
تالقي حماس وفتح ك��ان ناضجا ً كحاجة متبادلة
وأرضية سياسية واقعية مشتركة يرتفع فيها سقف
موقف فتح وتتواضع فيها حماس عن اللغة التي كانت
تناسب موقعها المتف ّرد في خندق المقاومة ،والواضح

ف��ي خطابه نحو الحكومات العربية بمعيار بوصلة
فلسطينية مقاومة ،وهو خطاب ما عاد يملك المصداقية
بعد تجربة حماس القطرية ـ التركية وخياراتها المصرية
في عهد مرسي.
مظلة ه��ذا التفاهم وتسهيالته المصرية احتاجت
دعما ً ورعاية من السعودية وإي��ران في لحظة ال تبدو
فيها واشنطن قادرة على تقديم أي بدائل ،وال تبدو فيها
السعودية مضطرة لتلبية احتياجات السياسة األميركية
أي طرح عملي ممكن
فلسطينياً ،بينما إسرائيل ال تقدم ّ
وق��اب��ل للتسويق تقدمه واشنطن بالمقابل ،ب��ل ربما
تحتاج واشنطن هذه التحوالت للضغط على «إسرائيل»
للتعامل بإيجابية مع مقترحات وزير الخارجية جون
كيري.
تلقفت إي����ران اللحظة وأق��دم��ت وت��ق��دم��ت بالدعوة
للمصالحة فكان التوافق مع السعودية وص��والً لبدء
الترجمة المصرية ،في خطوة تض ّمنت خروجا ً نهائيا ً
لحماس من لعبة اإلخ��وان في مصر لتكون المكاسب
خ��م��اس��ي��ة ،س��ع��ودي��ة ف���ي م��ص��ر وم��ص��ري��ة ف���ي غزة
وحمساوية في طهران وفتحاوية في فلسطين وإيرانية
في خمسة على خمسة.
أول الغيث السعودي اإليراني فلسطيني ،فهل تكون
القطرة التالية عراقية أم لبنانية أم لبنانو/عراقية،
وأي تقاسم للسلطة سيشكل ن��م��وذج��ا ً ل�لآخ��ر ،عون
وال��ح��ري��ري أم ع��ب��اس وم��ش��ع��ل ،أم سيكون التطبيع
سقف الممكن بين المتخاصمين لتدور األح���داث عن
بدائل أخرى تصير عنوان التسويات؟

االستحقاق الرئاسي :ال تبدّل في الخيارات

على الصعيد الداخلي ،فقبل  48ساعة من الجلسة الثانية
النتخابات رئاسة الجمهورية ،تؤكد كل المعطيات أن هذه
الجلسة لن تشهد جديدا ً على صعيد مواقف الكتل النيابية من
هذا االستحقاق ،فقوى  8آذار التي أكدت أكثر من مرة دعمها
ّ
لترشح العماد ميشال عون تنتظر ما يمكن أن يقرره «الجنرال»
في موضوع ّ
ترشحه ،وإن كان األخير يراقب األجواء الداخلية
والمحيطة باالستحقاق الرئاسي ،بينما قوى  14آذار ال تزال
ّ
لترشح رئيس «القوات»
تناور من حيث المضي في دعمها
ّ
الترشح هو
اللبنانية سمير جعجع ،على رغم معرفتها أن هذا
مجرد تضييع للوقت ،بل إن اإلصرار على دعم رئيس «القوات»
سيؤدي إلى إضاعة المزيد من الوقت ،والدفع باتجاه الفراغ في
رئاسة الجمهورية .أما رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط فليس في وارد التخلّي عن ترشيح عضو اللقاء النائب
هنري حلو إال إذا حصل تقدّم باتجاه التوافق على شخصية
معيّنة مقبولة من أكثرية الكتل النيابية ،علما ً أن وزير الصحة
وائ��ل أبو فاعور موجود في ج��دة ،وقد يجري محادثات مع
رئيس «المستقبل» سعد الحريري.
لكن الالفت أن دبلوماسيين أميركيين وغربيين أبلغوا
ّ
مرشح لرئاسة
المسؤولين اللبنانيين أخيرا ً أن ليس لديهم
الجمهورية ،وأن ليس هناك فيتو على أي مرشح ،وأبلغ هؤالء

لالستفادة من هذه الفرصة بأفضل وجه إلحالل
السالم في سورية».
إل��ى ذل��ك ،أك��دت رئيسة البعثة المشتركة
لمنظمة حظر األسلحة الكيماوية واألمم المتحدة
في سورية سيغريد كاغ ،وفا َء دمشق بالتزاماتها
في إت�لاف ونقل األسلحة الكيماوية ،إذ بلغت
نسبة إنجاز االتفاقية  92في المئة.
وأعربت كاغ في مؤتمر صحافي عقدته في
دمشق أمس عن تفاؤلها بإتمام االتفاقية قبل
المهلة المحددة التي تنتهي في  30حزيران،
مشيرة في ردها على أسئلة الصحافيين ،إلى
أن الحكومة السورية كانت متعاونة جدا ً بعد
انضمامها إلى اتفاقية حظر األسلحة الكيماوية،
وبذلت ما في وسعها للتخلص من األسلحة
الكيماوية قبل  30حزيران.
وأش���ارت ك��اغ إل��ى أن «المه ّمة تنحصر في
المرحلة الحالية بإخراج الـ  8في المئة المتبقية
من هذه األسلحة ضمن الظروف الحالية بأسرع
وق��ت ،ومنع وصولها إل��ى األي���ادي الخطأ ألن
تأثير ذلك يمكن أن يكون سلبيا ً ج��داً ،ولفتت
إلى أن البعثة تحصل على معلومات االعتداء
على القوافل التي تنقل األسلحة من الحكومة
السورية وتنقلها بدورها إلى األمين العام لألمم
المتحدة ورئيس المنظمة ،كاشفة عن تزويد
الحكومة السورية البعثة بوثائق عن حادثة أو
اثنتين لمحاوالت اعتداء على مواقع األسلحة،
ما أجبر الحكومة السورية على نقلها إلى مواقع
أخرى».
وأك��دت المنسقة المشتركة أن مه ّمة البعثة
هي العمل مع الحكومة السورية للتخلص من
البرنامج قائلة :إن «البعثة غير معنية بتقويم
الدول أعضاء منظمة حظر األسلحة الكيماوية
حول إنجاز االتفاقية ،بل التحقيق والتفتيش
حول األسلحة ورفع التقارير بنسب اإلنجاز إلى
األمين العام لألمم المتحدة ورئيس المنظمة».

ال نصاب في جلسة بعد غد

أما على صعيد جلسة األربعاء ،فحتى مساء أمس لم تسفر
الجهود واالتصاالت التي أجريت على مدى األيام الماضية عن
أي مستجدات مه ّمة في ما يتعلق باالستحقاق الرئاسي ،بالتالي
يرجح أالّ تعقد بسبب عدم توافر النصاب
فإن جلسة بعد غد ّ
لألسباب نفسها التي أدت إلى تطييره في الجلسة األولى.
وتقول المعلومات إن هناك بحثا ً جديا ً جرى على غير محور،
ال سيما في عين التينة ،لكن نتائجه بقيت مرتبطة بعوامل لم
ُتحسم بعد.

لقاء متو ّقع بين باسيل والحريري

ولعل األبرز في هذا المجال ،التواصل المستمر بين التيار
الوطني الحر وتيار «المستقبل» حول االستحقاق الرئاسي،
فستكون هناك محطة جديدة له بحسب معلومات توافرت
لـ«البناء» في الـ  48ساعة المقبلة ،إذ سيلتقي الوزير جبران
باسيل الرئيس سعد الحريري ،مع العلم أنه في حال اتجهت
األمور إيجابا ً أو سلباً ،فإنها لن تنعكس قبل الجلسة ،بالتالي
لن تؤثر في مصيرها.

بري يواصل مساعيه

في كل األح��وال ،عُ لم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري
سيتابع في الثماني واألربعين ساعة المقبلة اتصاالته في ج ّو
ال يوحي بحصول أي تبدّل مهم في المواقف ،وسيستمر على
هذه الطريقة ربما ألسبوع إضافي ،أي للجلسة التي تلي جلسة
منحى آخر.
األربعاء وبعدها قد تأخذ األمور
ً
وقالت مصادر نيابية في  8آذار إن إص��رار جعجع على
االستمرار طويالً في ترشيح نفسه ،فهذا سيقود حكما ً إلى الفراغ
في رئاسة الجمهورية ،خصوصا ً إذا ما استمر تيار «المستقبل»
بدعمه رئيس «القوات» ،إضافة إلى ان هذا الموقف من الفريق
اآلخر يعني أنه ال يريد انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة
الدستورية ،بالتالي فهو يتح ّمل مسؤولية الذهاب نحو الفراغ
في ُسدّة الرئاسة.

مصادر «المستقبل» :الموقف لم يتغ ّير!

عشية الجلسة النيابية ،أعلنت مصادر في حزب «المستقبل»
أن موقف الكتلة لم يتغيّر حتى اآلن ،وإن كان رئيس الحزب
سعد الحريري يُجري مشاورات مع قوى  14آذار ومع قيادات
ومراجع سياسية أخرى ،بينها البطريرك الراعي .وقالت إن
هذه االتصاالت التي تك ّثفت في عطلة األسبوع ستستمر في
األيام المقبلة .وأوضحت أن كتلة «المستقبل» ستجتمع قبل

أما جعجع ،فهو في عيون الشارع العربي،
شخصية تحمل ع��ل��ى كتفيها إرث ال��ذاك��رة
السيّئ عن ماضيها ،ض ّد المسلمين .ولتجاوز
ه���ذا المعنى لجعجع ،ص��ي��غ ف��ي الكواليس
ال��ع��رب��ي��ة «ال��م��ع��ت��دل��ة» م��ص��ط��ل��ح «ت��ع��ري��ب
جعجع» ،ومعناه «تبييض صورته في عيون
�ي م��ن��ه».
ال��ش��ارع ال��ع��رب��ي ،خ��ص��وص �ا ً ال��س��ن� ّ
ولدت هذه الفكرة أول مرة في الكويت ،ال في مصر،
التي تب ّنت تطبيق مفاعيلها ،فيما تهيّب الكثير من
الدول العربية اإلسالمية المحافظة ،إعالن انفتاحها
على جعجع ،مخافة ردود فعل شارعها.
ومن دون أن يقصد ،قدم النائب وليد جنبالط
إلى جعجع خدمة كبيرة ،وذلك على مستوى جعل
أنظار الخليجيين تتجه إليه .وثمة في دول الخليج
من يجزم بأنّ تفكير «عرب االعتدال» بجعجع ،ولد
نتيجة ميلهم إلى إجراء مقارنة بينه وبين جنبالط.
فكالهما حينها كان حليفا ًلقوى  14آذار ،لكن األخير
استمرت الشكوك في والئه أو حتى في أسباب هذا
الوالء .فهو ،من وجهة نظر ساسة الخليج ،أكثر
من براغماتي ،إنه «أفعى تحت الوسادة» ،وهنا
التعبير مقتبس عن وزير خارجية خليجي .وطوال
الفترة التي م ّثلت ذروة تحالف جنبالط مع سعد
الحريري أيام الرئيس األميركي جورج بوش االبن،
لم يستسغ السعوديون اإليحاءات المتعجرفة
المس ّربة من جنبالط ،عن كونه هو من يقود
السعودية و«السنية الحريرية» ،معاً ،في لبنان،
ال العكس .وردا ً على هذا اإليحاء الجنبالطي ،قال
السعوديون في كواليسهم« :هل من أحد يصدّق أنّ
المختارة تقود مكة».

ش ّر ال ب ّد منه

وفي غمرة االستغراق الخليجي في الهواجس
من جنبالط ،ارتأت الكويت أن يصبح جعجع هو
حليف الحريري الرقم واحد في لبنان ،بدال ً من
جنبالط ،على أن تظ ّل العالقة بهذا األخير في إطار

تكتيكي ،أو أشبه بدفتر شيكات تعوزه المالءة ،أو
أيضا ً تطبيقا ً للقول الشهير «ش ّر ال ب ّد منه».
ال يعرف الخليجيون ،وال سيما السعوديون منهم،
جعجعكثيراً.كانالرئيسرفيقالحريري،ثممشايخ
من دار الفتوى ،قد نقلوا إلى السعودية صورة قاتمة
عنه« ،يكفي أنه سبق اآلخرين في قتل رئيس وزراء
س ّني» .هذه الفكرة عنه ،كان لها حضور عميق ،ليس
فقط عند ص ّناع القرار السياسي في دول الخليج ،بل
أيضا ً في وسطها الشعبي السني المحافظ .لذلك،
حالما عُ رضت فكرة «تعريب جعجع» ،قابلتها دول
الخليج ،بداي ًة ،بموافقة حذرة .حتى األردن ،وهو
من خارج دول الخليج ،رفض استقباله ،ليس ألنه
ال يؤمن بأهمية خيار التحالف معه وصوابيته ،بل
خوفا ً من استغالل اإلخ��وان المسلمين ذي النفوذ
في الشارع األردن��ي ،مشهد رؤي��ة الملك عبد الله
يصافح صاحب التاريخ األسود في قتل اللبنانيين
وقاتل أفضل رئيس وزراء في لبنان .التح ّفظ نفسه
أبدته الكويت ،على رغم اقتراحها االنفتاح ،وأيضا ً
السعودية .وحدها مصر ،تب ّرعت بالقيام بمهمة فتح
أبوابها له ،واستقباله ،وكسر ريبة حكام الخليج من
ر ّد فعل شعوبهم على استقبال جعجع.
وه��ك��ذا ،سافر جعجع إل��ى مصر ،في ظروف
تطاير الشرر فيها من عيني الختيار (مبارك) ،ض ّد
الرئيس السوري بشار األسد .كان اللقاء حميما ً
بين الطرفين .قالوا له في مصر« :أهال بك حليفاً،
ال زائرا ً فقط» .كانت الكويت تراقب باهتمام تفاعل
زيارة جعجع إلى القاهرة ،وباألساس كانت ترصد
ر ّد فعل الشارع المصري عليها .لم يظهر أيّ مؤشر
يوحي بأنّ الشعب المصري وأحزابه اإلسالمية
انتبهت لزيارته ،أو أعطتها بعدا ًعلى صلة بذاكرتها
عنه ،أو قضية تو ّرطه في اغتيال رشيد كرامي.
وص��ادف أيضا ً أنّ الرئيس عمر كرامي ،لم يقدم
رسالة احتجاج لدى مصر على استقبالها قاتل
تحسب المصريون .وهكذا م ّر اختبار
أخيه ،كما
ّ
مقبولية جعجع في الشارع العربي «الس ّني»،

اعتداء على حرية الإعالم ( ...تتمة �ص)1
فهل تح ّولت محكمة تكلّف الخزينة اللبنانية مئات
الماليين من ال����دوالرات ،في وق��ت ال تنفك الحكومة
عن الشكوى من قلة الموارد في مواجهة ك ّل القضايا
المعيشية والحياتية التي تعصف بالبالد وأمنها
االجتماعي ،إلى منظومة مصالح ينتفع بها القيمون
عليها ،وروات��ب مالية يحصلون عليها مقابل خدمات
سياسية وإعالمية يقدمونها لمن كانوا سببا ً في إغداق
النعمة عليهم؟!
وهل باتت شبكة المكاسب واالمتيازات هذه محركا ً
إضافيا ً لهؤالء ليكونوا حريصين على الحفاظ عليها،
ب��اب إذا أغلقت أمامهم أب��واب،
فيعمدون إل��ى فتح
ٍ
ويخوضون ك ّل يوم معركة جديدة إذا ت��راءى لهم أنّ
مهمتهم في المعارك السابقة قد تعثرت؟!
وهل انحصرت مهمة هؤالء القيمين على المحكمة في
أن يح ّولوا قضية بمستوى قضية اغتيال رئيس حكومة
سابق إلى نوع من «رب��ط ن��زاع» وتوسيعه يمدّدون
من خالله لمهل وظائفهم ورواتبهم وامتيازاتهم ،فيما
مهمة المحاكم ّ
فض النزاعات والحكم فيها ال تأجيلها
من مرحلة إلى أخرى ،أو توسيع االتهامات من جنائية
إلى سياسية إلى إعالمية ،ناهيك عن المالحقة الكيدية
المتنقلة من جهة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر.
ال يضير إبراهيم األمين وكرمى تحسين خياط أن
تصدر بحقهما مذكرة – من الهاي ،فهي شهادة لحسن
أدائهما في كشف أداء متعثر لمحكمة قيل إنّ اللجوء
إليها هو المخرج من تقصير قضائنا الوطني ،بل هي
أيضا ً شهادة إلعالم لبناني بقي أمينا ً لمهنته ،عصيا ً
على الترهيب والترغيب.
لكن ما يضير اللبنانيين جميعا ً هو أن يروا موارد
خزينتهم تتبدّد منذ سنوات في اإلنفاق على مسار
قضائي ومحكمة خاصة لم يقدما له شيئا ً جديدا ً سوى

الدبلوماسيون أنهم مع أي مرشح يتفق عليه اللبنانيون،
ويتوافق مع هذه المعطيات موقف معلن لكل من السعودية
وإيران ،ما يعزز السعي لحسم االستحقاق لبنانيا ً وفي المهلة
الدستورية .وبحسب مراجع مطلعة أن الربط بين االستحقاق
اللبناني واالستحقاقات األخرى في المنطقة غير منطقي.
وفي اإلطار ذاته ،كشفت مصادر في  8آذار أن زيارة السفير
األميركي في بيروت ديفيد هل أول من أمس إلى معراب ،تأتي
على خلفية التش ّتت ال��ذي يعيشه فريق  14آذار بما خص
ّ
ترشح رئيس «ال��ق��وات» .وقالت إن ه��ذا التحرك
استمرار
األميركي ما كان ليحصل لوال الشعور بالتصدّع الكبير الذي
ينتظر هذا الفريق ،نتيجة إصرار جعجع على االستمرار في
الترشح ،وفي ضوء كثرة المرشحين داخل هذا الفريق.

جلسة األربعاء وستشدّد على موقفها من االستحقاق الرئاسي
من حيث حضور الجلسات ،وفي الوقت نفسه ،ستؤكد االقتراع
لمصلحة جعجع.
لكن المصادر ،الحظت أن االستحقاق الرئاسي ال يزال
على نار هادئة ،ولم يوضع بالتالي على نار قوية ،ألن هناك
بعض األمور لم تنج ِل حتى اآلن ،وأبرزها :عدم توضح بعض
المعطيات الداخلية بما خص بعض المرشحين .وقالت إن لكل
مرحلة موقفها ،ولذلك فهناك فترة شهر تقريبا ً حتى  25أيار،
ومن الممكن أن تشهد األسابيع الثالثة المقبلة بلورة بعض
الخيارات الرئاسية حتى يمكن الوصول إلى اتفاق بين القوى
السياسية.

 ...ومصدر وزاري في « 14آذار»

في اإلطار ذاته ،استبعد مصدر وزاري في  14آذار حصول
نصاب في الجلسة ،مؤكدا ً ان هناك ثابتة أساسية ال يمكن
تجاهلها ،وهي أن أي فريق ال يستطيع أن يأتي برئيس من دون
أخذ أصوات من الفريق اآلخر ،وهذا يعني أن انتخاب الرئيس
بات يحتاج إلى تسوية داخلية مدعومة خارجياً ،وإال لن نشهد
انتخابات رئاسية في المدى المنظور ،كاشفا ً عن اتصاالت
بين قوى  14آذار في محاولة لتقويم الموقف واتخاذ القرار
المناسب بعد الجلسة.

سلسلة الرتب من جديد

في سياق آخ��ر ،يعود ملف سلسلة الرتب والرواتب إلى
الواجهة اعتبارا ً من اليوم ،وسط التحضيرات التي تستعد
لها هيئة التنسييق النقابية لتنفيذ اإلضراب العام يوم غد،
مع تظاهرة مركزية من مصرف لبنان إل��ى ري��اض الصلح
واعتصامات في األقضية .في وق��ت تتر ّقب مصادر هيئة
التنسيق ما إذا كانت اللجنة النيابية التي خرجت بها الجلسة
العامة قبل  15يوماً ،وأعطيت لها مهلة أسبوعين إلعداد تص ّور
حول كيفية تغطية أم��وال السلسلة ستلتزم بهذه المهلة،
وترفع لرئيس مجلس النواب يوم غد تقريرها حول موضوع
السلسلة.
وأكدت مصادر هيئة التنسيق أن اإلضراب والتظاهر يوم
غد هو بداية التصعيد النقابي وليس نهايته ،إذا ما استمرت
المراوغة من قبل بعض الكتل في الحؤول دون اإلس��راع في
إقرارها .وأك��دت المصادر أن الهيئة ستجتمع عصر يوم غد
لتقرير التحركات المقبلة .لكنها أوضحت أن االتجاه نحو
أوسع حركة إضرابات وتظاهرات في القريب العاجل ،بما في
ذلك إعالن اإلضراب المفتوح ومقاطعة االمتحانات الرسمية،
إذا لم يحصل شيء جدي على صعيد بت السلسلة.

 ...بري :ننتظر تقرير اللجنة النيابية

وفي هذا السياق ،أ ّك��د الرئيس بري أم��ام ز ّواره أالّ يف ّكر
أح��د أن��ه رب��ح مما ج��رى في السلسلة في الجلسة النيابية
قبل أسبوعين .وقال« :إن هذا الملف مفتوح وسيستمر حتى
معالجته» .وأوضح أنه «ال يتدخل في عمل اللجنة النيابية ،بل
ينتظر أن ترفع له اللجنة تقريرها في  29الجاري».
وسئل الرئيس بري عما إذا كان سيدعو إلى جلسة عامة
إلقرار السلسلة بالتوازي مع دعواته لجلسات نيابية النتخاب
رئيس للجمهورية فقال« :في أي وقت يمكن أن ندعو إلى جلسة
باستثناء الفترة الممتدة من  15إلى  25أيار فسيكون مجلس
النواب في حال انعقاد النتخاب رئيس للجمهورية.

الق�صة الكاملة لخفايا ـ ( ... 3تتمة �ص)1

�أربعة مر�شحين جدد ( ...تتمة �ص)1
عدنان زريق ز ّوده��م بكتاب خطي رسمي بهذا
الخصوص ،مشيرا ً إلى أن المرشحين األربعة
طلبوا إع�لام أعضاء مجلس الشعب بواقعة
الترشح آملين بأن يحظوا بتأييدهم في ذلك.
يأتي ذلك في وقت رحبت رئاسة الجمهورية
العربية السورية عبر صفحتها الرسمية على
موقع التواصل االجتماعي « »facebookبالجو
ّ
الترشح
الديمقراطي والح ّر الذي تسير به مرحلة
لشغل منصب الرئيس في سورية ،وشدّدت على
أن تقديم عدد من المرشحين طلباتهم للمحكمة
الدستورية هو ظاهرة ديمقراطية وإيجابية،
ويمثل تطبيقا ً للدستور والقوانين بأفضل
صو ِره.
ُ
ودعت المواطنين السوريين كافة إلى التعامل
بإيجابية مع هذه العملية ،خصوصا ً أنها تتيح
أمامهم العديد من الخيارات عند ممارستهم
حقهم الدستوري في اإلدالء بأصواتهم واختيار
مرشحهم ،مؤكدة أن رئاسة الجمهورية تقف
على مسافة واح��دة من كل المرشحين ليختار
السوريون مرشحهم ورئيسهم بكامل الحرية
والشفافية والمسؤولية.
من ناحيته ،أكد وزير الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف أن الحل السلمي هو السبيل الوحيد
إلنهاء األزم��ة في سورية عبر الحوار السوري
– السوري ،داعيا ً جميع الدول للمساهمة في
انطالق هذا الحوار لوقف العنف وليقرر الشعب
السوري مصيره بنفسه.
وأش��ار ظريف في مؤتمر صحافي مشترك
مع نظيره النمساوي سيباستيان كورتس في
طهران أمس إلى وجود بعض الدول التي تحاول
فرض إرادتها على الشعب السوري ،مشددا ً على
أن ال أحد يقدر على فرض إمالءاته على الشعب
السوري ،وقال« :إن لالنتخابات الرئاسية في
سورية دورا ً مه ّما ً في حل األزم��ة فيها ،إذ أن
الفرصة مؤاتية الجتماع كل التيارات السياسية
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بنجاح.

العدو العقائدي لحزب الله

في هذه األثناء ،كانت مطابخ رسمية في دول
الخليج ،قد أنهت صياغة رؤيتها حول «الجدوى
من تعريب جعجع» ،ووزعتها على الدول الحليفة
لها في المهمة التي كان لها األولوية آنذاك ،وهي
قتال حزب الله واإليرانيين والسوريين في لبنان.
وأبرز ما جاء في هذه الرؤية أنّ جعجع بخالف
ك ّل مجايليه من القادة اللبنانيين ،الذين شاركوا
في الحرب األهلية ،أخضع نفسه لعملية نقد ذاتي
جريئة ،وقدم فعل الندامة على عالقته السابقة
بـ»إسرائيل» .ثانية نقاطها أن جعجع يع ّد «عدوا ً
عقائدياً» لحزب الله ولنظام بشار األسد ،لذا يمكن
االعتماد على صالبة التحالف معه ،وهو أقله لن
يخلق لدينا ذات الهواجس التي تثيرها عالقتنا
بجنبالط البراغماتي والمصلحي وغير العقائدي.
النقطة الثالثة أفادت بأن القوات اللبنانية تحت
رعاية جعجع ،تصلح ألن تكون القوة العسكرية
الصلبة التي يمكن االعتماد عليها إلح��داث نوع
من التوازن العسكري مع حزب الله .نقطة رابعة،
أيضاً ،تحدثت عن «جعجع الصلب» على الساحة
المسيحية في مواجهة «عون القاسي» فوقها.
وصلت إلى جعجع بطرق ملتوية مالحظات
دول الخليج عنه .وهو بال شك أدار ،من جانبه،
لعبة توطيد عالقته بهذه البيئة الخليجية الجديدة
عليه ،بنجاح مقنع .ويالحظ أن جعجع يتع ّمد
المبالغة في إظهار صورته األمنية الحديدية ،أمام
زواره العرب ،وذلك في مناورة ذكاء منه ،ليؤكد
لهم مالحظتهم عنه .ويشدّد على أنه الوحيد القادر
على تحقيق نوع من التوازن األمني مع حزب الله،
كما يبالغ في إظهار حيويته التنظيمية أمامهم،
لتعزيز انطباعهم ،بعمق ه��ذه الموهبة لديه،
وبجدوى االستمرار في تمويلها ،وعدم االنقطاع
عن ذلك ،حتى في فترات وقف ضخ المال السياسي

الخليجي لشركائه اللبنانيين في  14آذار.
اليوم تفتح لجعجع صالونات الشرف في
المطارات العربية ويت ّم دعم ترشيحه لرئاسة
لبنان .وانتفت عقدة استقباله في الخليج .ومع
ذل��ك ،ف��إنّ أخبار زي��ارات��ه الرسمية إل��ى بلدانها
تنعكس ف��ي إعالمها الرسمي على شكل خبر
مقتضب ،إذ تعتمد المداراة في تقديم صورته إلى
الشارع الخليجي.

«الكرم» العربي و«الوفاء» الجعجعي

األه��م التي قام
يالحظ أنّ الجولة الرسمية
ّ
بها سمير جعجع آخر مرة لدول الخليج ،بدأت
بالكويت .وه��ذا ترتيب معروفة خلفياته ،فهو
يقول« :شكرا ً كويت» التي يعود إليها سبق الفضل
في فتح الجزيرة العربية له .ثم زار السعودية،
وثالثا ً قطر .وهذا أيضا ً ترتيب مقصود من قبله،
فقطر لم تبتسم له ،إال الحقاً ،وتحديداً ،عندما
اشتعل الجفاء بينها وبين الرئيس األسد .ثم بعد
ذلك ع ّرج على اإلمارات العربية المتحدة ،التي تكن
له ودا ً ينبع في األساس من اقتناعها بأنه الحليف
األفضل .فخالل العام  2012وصل إلى الخارجية
اإلماراتية طلبان منفصالن لزيارة سياسية من كل
من جعجع وجنبالط ،وذلك في وقت واحد .دولة
اإلمارات وافقت على طلب جعجع «عندما يريد»،
وأهملت طلب جنبالط.
وخ�لال الفترة األخيرة كانت تجري مقارنة
شامتة داخل كواليس القوات اللبنانية ،بين «كرم»
الدول العربية الخليجية مع جعجع ،و«بخلها» مع
جنبالط .وتقول الرواية القواتية إنّ جعجع حينما
زار السعودية ،استقبله في أق ّل من  24ساعة ،ك ّل
المستوى السياسي واألمني الرفيع في المملكة من
دون استثناء .في المقابل ،فإنّ جنبالط يسعى
عبثا ً إلى ترتيب لقاء رسمي واحد في السعودية.

المتوجس
 الحلقة الرابعة :جعجع المرشح
ّ

الم�صالحة ال تغني ( ...تتمة �ص)1

تضليل متع ّمد ،بل كانت ك ّل قراراتهما الظنية واالتهامية
مج ّرد نسخ كربونية لتقارير إعالمية غربية من دون أن
يكلف جهابذة المحكمة أنفسهم بالتحقيق مع ناشري
هذه التقارير لمعرفة مصادرهم بالذات لما في ذلك من
احتمال اإلمساك برأس الخيط في جريمة بهذا الحجم.
وم��ا يضير الكثير من اللبنانيين أيضا ً أن ال يروا
أصواتا ً داخل سلطاتهم الثالث القضائية والتنفيذية
والتشريعية ترتفع لتدعو إل��ى إع���ادة النظر بتلك
االتفاقية ،غير المستوفية الشروط الدستورية التي
انعقدت ذات ليل بين لبنان واألم��م المتحدة حول
تأسيس هذه المحكمة.
ال يكفي أن يمتنع القضاء اللبناني عن تنفيذ مذكرة
ص��ادرة عن قضاء الوصاية األجنبي ،بل ينبغي أن
يجري تعديالً أو إلغا ًء لتلك االتفاقية التي جعلت من بلد
سيّد مستقل كلبنان يرزح تحت وصاية قضائية أجنبية
أو انتداب قضائي أجنبي سرعان ما يتح ّول إلى انتداب
سياسي أيضاً.
إنّ مياها ً كثيرة قد جرت تحت الجسر بين يوم تشكيل
المحكمة ،وبين هذا اليوم ،وإن متغيّرات عدة قد حدثت
على الصعد المحلية واإلقليمية والدولية منذ ذلك
الحين ،وهو ما يتطلب إعادة النظر بمحكمة تتعثر ك ّل
يوم ،وتنحاز ك ّل ساعة ،وتسلب مواردنا الشحيحة ك ّل
حين.
إنّ ال��وف��اء الحقيقي لدماء الرئيس الشهيد رفيق
الحريري ورفاقه الشهداء هو أن نخرج دماءهم من
بازار االستثمار السياسي والفئوي والتحريض الطائفي
والمذهبي ،وأن نصون قدسية الدم الذي سال فال نهرقه
هنا وهناك في النيل من حرية الناس وكرامتهم.

معن بشور

أميركا تح ّفظت عن المصالحة الجديدة ،لكن وزير خارجيتها
جون كيري لم يفقد أمله «حيال احتماالت السالم» ،حا ّثا ً الطرفين
على «القيام بالتسويات الضرورية بحيث تستم ّر المفاوضات إلى
ما بعد  29نيسان الجاري».
إذاً ،اتفاق المصالحة «ليس خ��راب الهيكل الثالث» ،كما قال
أحد المعلّقين اإلسرائيليين« .إسرائيل» ستنتظر ،خالل األسابيع
الخمسة المقبلة ،تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة ،وسترى ما
إذا كانت «حماس» ستشارك فيها ،وما إذا كانت ستلتزم االتفاقات
الموقعة مع السلطة ،بينما تكون عقوباتها االقتصادية قيد التنفيذ.
ّ
مقاصة فورية القتطاع
تتلخص بإجراء
عقوبات «إسرائيل»
ّ
ديونها من أموال الضرائب ورسوم الجمارك التي تجبيها لحساب
السلطة الفلسطينية .وقد يبدأ هذا اإلجراء باقتطاع ديون شركة
الكهرباء اإلسرائيلية على شركة الكهرباء الفلسطينية ،ما يؤدي
إلى عرقلة وصول موارد مالية منتظمة إلى خزينة السلطة ،والى
اضطراب في تسديد رواتب الموظفين الفلسطينيين .وثمة اتجاه
أيضا ً إلى التضييق على تنقالت القيادات الفلسطينية بين الضفة
الغربية وغزة.
يبدو أنّ ال��ق��ي��ادة الفلسطينية احتاطت مسبقا ً للعقوبات
اإلسرائيلية واتخذت التدابير الالزمة لمواجهتها .كبير المفاوضين
صائب عريقات عبّر ع��ن ذل��ك بقوله« :إنّ القيادة ت��درس ك ّل
الخيارات للر ّد على «إسرائيل» ألنّ أولوية الشعب الفلسطيني
اآلن هي المصالحة ووحدتنا الوطنية» .األمين العام للمبادرة
الوطنية مصطفى البرغوتي كشف س��راً« :اجتمعنا قبل إع��داد
ورقة المصالحة وتوقيعها مع قيادات عربية من المجتمع المدني
لتحصين اتفاق المصالحة من أي تهديدات دولية بفرض حصار
على السلطة الفلسطينية وللمطالبة بتوفير مظلة أمان عربية له».
رهان البرغوتي في هذا المجال يتر ّكز على أنّ قرار تشكيل حكومة
كفاءات من شخصيات مهنية ومستقلة برئاسة محمود عباس «لن
يترك حجة ألي طرف دولي لمحاصرتنا».
الحقيقة أن ثمة «ضمانات» أخرى للحؤول دون فرض الحصار

على السلطة الفلسطينية يمكن إيجازها بثالث:
أوالها ،أن اتفاق أوسلو المعقود بين منظمة التحرير و»إسرائيل»
ما زال قائماً ،وتأليف حكومة وحدة وطنية خالل خمسة أسابيع،
وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خالل ستة أشهر إنما يت ّمان
تحت سقف أوسلو .بذلك يكون أبو مازن واللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير قد صرفا النظر عن ح ّل السلطة الفلسطينية ،وليدة اتفاق
أوسلو ،ما يعني أنّ ك ّل ما تق ّرر إجراؤه سيت ّم تحت سقفه .أال يُطمئن
هذا التدبير «إسرائيل» وأميركا؟
ثانيتها ،أنّ «حماس» ع��ادت أخيرا ً إلى السلطة الفلسطينية
بعد هج ٍر دام نحو سبع سنوات .صحيح أنها لن تشترك بأعضاء
من تنظيمها في حكومة التكنوقراط المرتقبة ،لكنها وافقت مسبقا ً
على إقامتها وعلى المشاركة في االنتخابات التشريعية في إطار
السلطة .أال ّ
تدل هذه المواقف على أنها ،بعودتها إلى كنف السلطة،
تكون قد تخلّت عن معارضتها للمفاوضات كوسيلة إلزالة االحتالل
وأنها ج ّمدت ،في األقل ،مطلبها القديم باعتماد المقاومة سبيالً إلى
تحرير فلسطين من النهر إلى البحر؟ أال يطمئن ذلك كله «إسرائيل»
وأميركا؟
ينص على الشروع في تجديد
ثالثتها ،أن اتفاق المصالحة
ّ
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية تمهيدا ً لعودة «حماس»
إليها والمشاركة في أنشطتها .أال يعني ذلك عودة «حماس» إلى
«بيت الطاعة» الدولي كون منظمة التحرير معترفا ً بها إسرائيليا ً
وأميركيا ً وأممياً؟
ما تقدّم بيانه هو ،في الواقع« ،ضمانات» لـ ِ»إسرائيل» وأميركا
أكثر مما هو للشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل التحرير والعودة.
فما ضمانات الشعب وقوى المقاومة في حال أقدمت «إسرائيل»،
كعادتها ،على رفض المصالحة الجديدة ومنع تنفيذ بنودها بغية
تمديد االحتالل وتوسيع نطاق االستيطان؟ ماذا ستفعل القيادة
الفلسطينية إذا تظاهرت «إسرائيل» بالموافقة على استئناف
المفاوضات وفق بعض الشروط الفلسطينية الجزئية لتعود الحقا ً
إلى المماطلة والمخادعة كما كانت تفعل طيلة السنين العشرين

الماضية؟
الوطنيون المتع ّقلون ال يطالبون القادة الفلسطينيين بالقيام
بمهام فوق طاقتهم ،بل يطالبونهم بوضع استراتيجية ثورية
وواقعية في آن تكون بديالً من االستراتيجية المتهافتة الحالية كي
يصبح بمقدورهم مواجهة «إسرائيل» في حال تصعيد حربها على
الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات .كيف؟
لع ّل أهم مفاصل االستراتيجية المرتجاة خمسة:
أوالً :تعميق المصالحة الوطنية بتحديد ثوابتها وضوابطها
وأسس محاسبة الخارجين عليها.
ثانياً :تسريع عملية إعادة بناء منظمة التحرير بما هي قيادة
الشعب الفلسطيني وحركة تحرير ترابه الوطني ،ومرجعية قراره
المتجسدة في المجلس الوطني ،الممثل الشرعي للشعب
السياسي
ّ
في الوطن والشتات.
ثالثاً :تفعيل المقاومة المدنية والميدانية للشعب الفلسطيني
وتوحيد فصائل المقاومة بغية ترفيع فعاليتها التعبوية والقتالية.
فالمصالحة ال تغني عن المقاومة.
رابعاً :تفعيل بناء الدولة الفلسطينية وتوسيع االعتراف بها
أمميا ً باالنضمام إلى المعاهدات والمؤسسات الدولية ،وال سيما تلك
التي تم ّكنها من مالحقة المسؤولين اإلسرائيليين الرتكابهم جرائم
موصوفة في األراضي المحتلة كاالستيطان ،واإلساءة إلى األسرى
والجرحى ،واإلبادة ،والعنصرية.
خامساً :الفصل بين هدف بناء الدولة باالنضمام إلى المعاهدات
والمؤسسات الدولية وبين خيار المفاوضات ،وبالتالي رفض
تجميد عملية بناء الدولة على النحو المبين آنفاً ،كما رفض تجميد
المقاومة المدنية والميدانية كشرط الستئناف المفاوضات.
إنّ اعتماد هذه االستراتيجية الثورية والواقعية في آن ومباشرة
تنفيذها بالسرعة الممكنة يش ّكالن رافعة حقيقية لالنتقال بقضية
فلسطين من حال السكون والمراوحة إلى حال الفعل واإلبداع.

د .عصام نعمان

