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الحرب على �سورية بتجميع النقاط �أم بال�ضربة القا�ضية؟

في زمن التح�ضير للتطبيع
 رفعت البدوي
ه��ذا هو الزمن ال��ذي ب��ات ُيعتبر فيه العداء لـ«إسرائيل» ل��دى عرب
الثروات ترفا ً سياسياً ،وفي أحسن الظروف ُيعتبر العداء لـ«إسرائيل»
عند أولئك العرب بال جدوى أو أمرا ً في غير محله.
هؤالء العرب ال حياء لديهم ،وال ه ّم سوى التآمر على كل من التزم
بقضية فلسطين ،كل فلسطين ،وحق الشعب الفلسطيني بالعودة الى
أرضه التي اغتُصبت بمؤامر ٍة دنيئة من عرب الثروات .هو زمن الخيبة
من صحوة ضمير .زمن إرسال المقاتلين والعتاد والمال تحت عنوان
«الجهاد» ض ّد بل ٍد ينبض بالعروبة ولم ي ّفرط في حق الفلسطينيين
يوما ً ألن ه��ذا البلد ق �دّم جميع اشكال الدعم المعنوي واالجتماعي
واالقتصادي وحتى العسكري لمساعدة الفلسطيني في استرداد
ما ُسلب منه ،وألنّ هذا البلد العربي لم يعترف بدولة «إسرائيل» يوما ً
ولم يعقد معاهدة صلح مع هذا الكيان الغاصب ولم يسمح برفرفة
علم دول��ة الصهاينة على أرض��ه .هذا البلد العربي النابض بالعروبه
الرافض لمختلف أشكال الطائفية والمذهبية اسمه سوريةُ .يطرد
سفيرها من البلد المفترض أنه عربي هاشمي ُويبقي على سفير عدو
العروبة والهاشمية معا ً سفير الكيان المغتصب لألرض العربية ،بل
المغتصب للبقعة التي ع ّرج منها رسول الله محمد ابن عبد الله وصعد
الى السماء.
هذا هو الزمن الذي أصبح الجلوس فيه مع رئيس استخبارات العدو
«اإلسرائيلي» السابق عاموس يدلين جنبا ً الى جنب مع األمير تركي
الفيصل بحجة مناقشة آفاق السالم في المنطقة .األمير تركي الفيصل،
السعودي والحامل جنسية وطن انبعثت منه رسالة اإلسالم العظيمة
التي حاربت أعداء اإلسالم ونسأل :ألم يعد الصهاينة أعدا ًء لكم أيها
األمير؟ وهل بات الجلوس مع أعداء السالم واإلسالم أمرا ً عادياً؟
ه��ذا هو الزمن ال��ذي أصبح لدينا فيه بطريرك يذهب ال��ى القدس
الرازحة تحت االحتالل ب��إذنٍ من السلطات اللبنانيه بذريعة زيارة
الرعية وال�ع��ودة ال��ى أرض ال�ج��ذور ليصبح التطبيع مع العدو أمرا ً
مقبوالً.
ه��ذا هو الزمن ال��ذي اجتمع فيه كبار المفتين المسلمين والعلماء
وال�م�ش��اي��خ ف��ي مؤتمر إس�لام��ي عنوانه «ال�ط��ري��ق نحو األقصى»،
وال�ه��دف هو إص��دار فتوى شرعية تسمح لرجال الدين المسلمين
بزيارة المسجد األقصى بحجة دعم أهل القدس ويصار الى تطبيع
الوضع القائم في القدس والقبول به.
ويحكم أيها العرب أصحاب التخمة المالية والنفطية .لن تنفعكم
أموالكم وال مؤامراتكم وال نفطكم وال فتنتكم في ثنينا أو تحويل
بوصلتنا عن تحرير فلسطين ،ك ّل فلسطين ،ولن نعترف بهذا الكيان
المحتل ألرض�ن��ا ول��ن تنفع مؤامراتكم على س��وري��ة العروبة ألننا
استهدينا الى طريق تحرير األرض والمقدسات بعدما تذ ّوقنا طعم
النصر على ع��دون��ا وع��دو األم��ة العربية ف��ي بلدي لبنان ،وحطمنا
مؤامرتكم على سورية العروبة وبشائر النصر الحت ...فتهيّبوا.

�سالم التقى عريجي ووزير التربية

بو �صعب :للتوا�صل بين الجميع
لإيجاد ّ
حل لملف ال�سل�سلة
عرض رئيس الحكومة تمام سالم األوضاع العامة مع زواره ،واستقبل أمس
في السراي الحكومية السفير اإليراني في لبنان غضنفر ركن آبادي في زيارة
وداعية ،ثم استقبل وزير الداخلية نهاد المشنوق.
وكان سالم اجتمع إلى وزير الثقافة ريمون عريجي الذي أكد بعد االجتماع
المشاركة في جلسة مجلس الوزراء «لمناقشة آلية عمل الحكومة ،وخصوصا ً
أنّ كل طرف لديه أفكار ونأمل باإليجابية».
كما زار السرايا ،وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب الذي أشار
بعد اللقاء إلى أنه بحث مع الرئيس سالم في موضوعين أساسيين طارئين،
«أولهما االمتحانات الرسمية المهدّدة والتي حدّد موعدها األسبوع المقبل في 7
حزيران ،خصوصا ً أنّ مقاطعة هيئة التنسيق ما زالت قائمة ،وثانيهما موضوع
الجامعة اللبنانية وملف التفرغ ومجلس الجامعة» ،الفتا ً إلى أنّ «الكالم تركز
على ضرورة التواصل مع جميع األفرقاء للتوصل إلى ح ّل في موضوع سلسلة
الرتب والرواتب التي تشكل مخرجا ً لألزمة التي نحن فيها» ،متحدثا ً عن «توافق
في الرأي مع الرئيس سالم في أن تنصب كل الجهود لحل هذه المشكلة ،علّه
يتم التوصل خالل األيام المقبلة إلى اتفاق إلقرار السلسلة سريعا ً وبالطريقة
المناسبة ،ونكون بذلك أوجدنا حالًَ لألساتذة الذين أمضوا ثالث سنوات في
الشارع ،بدال ً من أن يكونوا في مدارسهم يطورون مناهجهم وعملهم التربوي
واالهتمام بطالبهم» ،مؤكدا ً أنّ «حقوقهم مكتسبة ونحن ندعم مطالبهم».
أما في خصوص ملف الجامعة اللبنانية ،قال بو صعب« :بعد الجلسة
األخيرة لمجلس ال���وزراء وم��ا ت� ّم تداوله في اإلع�لام ،ق��ررت أن أط��رح على
الرئيس سالم بعض األم��ور التي لم تكن واردة في الملف السابق ،وتعتبر
أمورا ً إصالحية توضح مسألة التفرغ والمبالغ المالية الناجمة عن هذا التف ّرغ
وطريقة الخالص».
وردا ً على سؤال عن الخطوات التي ستتخذها الوزارة إذا لم يتم التوافق على
السلسلة قبل  7حزيران ،أجاب« :نحن نعمل لكي نتجاوز هذه المشكلة قبل 7
حزيران ،وآمل من كل األفرقاء السياسيين ح ّل مشكلة السلسلة قبل الوصول
إلى موعد االمتحانات».
ومن زوار السراي ،المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود.

يعقوب زار عون:
هو الممانع الوحيد لم�شروع كي�سنجر

عون ويعقوب في الرابية

خفايا
خفايا

(شربل ّ
نخول)

التقى النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية النائب السابق حسن
يعقوب الذي اعتبر «أنّ العماد عون هو الممانع الوحيد لمشروع كيسنجر في
المنطقة والذي كان ينوي تهجير المسيحيين».
وقال يعقوب« :اليوم استطاع لبنان أن يحيد نفسه عن النار التي تحيط
بجيرانه أي بحماية حدوده».
وأضاف« :إنّ التفاوض األميركي  -اإليراني مستمر وسيؤثر في األوضاع في
لبنان والمنطقة».
وفي سياق آخر ،أبدى النائب السابق حسن يعقوب امتعاضه من «المماطلة
والتأخير في بت قضية اإلمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب
والصحافي عباس بدر الدين».
واستغرب في تصريح بعد انتهاء جلسة المجلس العدلي المخصصة لهذه
القضية« ،ما تقوم به السلطات اللبنانية» ،متسائالً« :لماذا كل هذه المماطلة في
هذه القضية؟» .وقال« :لم نعد نلمس أي اهتمام من المعنيين بهذه القضية،
فأين موقف الدولة اللبنانية من السلطات الليبية ،ونحن نرفض استغالل هذه
القضية سياسياً».
ودعا إلى المشاركة في اللقاء الذي سيقام في مطعم الساحة  -طريق المطار،
في الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر غد األحد في  1حزيران.

 فيصل عبد الساتر
ث ّمة إشارات وتح ّوالت كثيرة في الموقف اإلقليمي والدولي
من الحرب المفتوحة على س��وري��ة ،ويبدو أن األوركسترا
اإلقليمية والدولية ال ت��زال تعزف المعزوفة نفسها وتك ّرر
السيناريو م� ّرة أخ��رى ،عبر االنتقال من خطوة إلى خطوة،
ومن مشهد إلى مشهد .ويبدو أن بعض الدول المتآمرة على
سورية باتت أسيرة هذا التكرار وهذه اللعبة المتك ّررة.
المتابع لطبيعة األوضاع الراهنة ،وفي أكثر من محطة في
هذه الحرب المتد ّرجة والمفتوحة في آن واحد ،يدرك تماما ً أن
هذا الحلف المتآمر على سورية كلّما وصل إلى حائط مسدود
يحاول فتح ثغرة في الجدارعلّه يتسلّل م ّرة أخرى إلى داخل
المشهد السوري ،وليس مستغربا ً أن تحذو الدول متضامنة
متكافلة بعدما سمعت النداء األميركي واألوروبي لموضوع
االنتخابات الرئاسية في سورية من ج� ّراء ق��رار المنع الذي
اتخذته السلطات األميركية للمقيمين السوريين الموجودين
على أراضيها من اإلدالء بأصواتهم في  28أ ّي��ار الجاري،
وهو الموعد الّ��ذي حددته وزارة الخارجية السورية لجميع
السوريين المقيمين في الخارج لإلدالء بأصواتهم ،وأن تحذو
فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبعض الدول العربية ،بينها اإلمارات
ومصر ،إلى بقيّة الدول األخرى من أن تمنع أيضا ً المقيمين
السوريين على أراضيها من اإلدالء بأصواتهم.
هنا ترسم العديد من التساؤالت حول خلفيات هذا الموقف
وأبعاده في ظل أرجحية فوز الرئيس األسد ،باعتراف العديد
من مراكز الدراسات الغربي!
ر ّبما يكون هناك أكثر من مسألة أراد هؤالء إيصال رسائل
من خاللها:

ـ األولى إدراك هذه الدول أن االستحقاق الرئاسي السوري
أم��ر يعطي الشرعية القانونية والشعبية للدولة السورية
وللفائز باستحقاق الرئاسة كائنا ً من كان ،علما ً أن اإلحصاءات
كلّها تشير إلى أنّ الرئيس بشار األسد هو الذي سيفوز في
هذه االنتخابات عقب االستطالعات العديدة التي أجريت ومن
خالل االحتفاالت الشعبية التي تقام في أكثر من مدينة على
نحو متواصل رغم كل التهديدات األمنية.
ـ الرسالة الثانية أن ه��ذه ال��دول تريد أن تضرب صدقية
هذه اإلنتخابات لكي تتك ّرس المعادلة التي رفعتها منذ بداية
إعالن السلطات السورية عن إج��راء استحقاق الرئاسة عبر
االنتخابات ،إلظهار أنّ هذه اإلنتخابات ليست سوى مهزلة
ومسرحية وال معنى لها في ظ� ّل الحرب القائمة ومحاولة
تحميل الدولة السورية والنظام السوري مسؤولية ما يحدث
في سورية.
لذلك رأينا أن ه��ذه ال��دول تهافتت في االستجابة لهذين
المطلبين ،وكالهما يؤدي إلى نتيجة واحدة محاصرة سورية
عبر ما يس ّمونه بعدم االعتراف بشرعية هذه االنتخابات ال
بشرعية الفائز ،خاصة الرئيس بشار األسد.
من هنا يمكننا القول إن اإلنتخابات الرئاسية في سورية
ليست في حاجة إلى تشريع أو اعتراف من هذه الدول ،ألن هذه
الدول أصالً هي التي خاضت الحرب المفتوحة على سورية
وال تزال على قاعدة المثل القائل« :فيك الخصام وأنت الخصم
تتوجه إلى
والحكم» ،أي هل المطلوب من سورية الدولة أن
ّ
هؤالء الستجداء االعتراف بشرعية االستحقاق الرئاسي من
دول ال تزال حتى اآلن تمعن في سفك دماء الشعب السوري
وبتدمير سورية!
لذلك نرى أنّ الحرب المفتوحة على سورية ،إذا قلنا إنها
لتجميع النقاط ،علينا أن ن��درك أن سورية التي استطاعت

منذ ثالث سنوات حتى اآلن من خالل هذا المحور الممتد من
المقاومة في لبنان إلى إيران فروسيا فالصين أن تجمع العديد
من النقاط الرابحة في ه��ذا اإلط��ار ،إالّ إذا ك��ان المطلوب أن
تتح ّول هذه الحرب إلى ما يشبه المصارعة الرومانية القديمة،
وهي أن يكون الفائز بالضربة القاضية ،فهل ينتظر هؤالء أن
تقوم سورية بالضربة القاضية؟ وهل المطلوب في الضربة
القاضية أن يدفع الشعب السوري المزيد من الضحايا ليقتنع
هؤالء بأن الشعب السوري أدرك ويدرك تماما ً أن ما يحصل
على أرض دول�ت��ه إنما ه��ي م��ؤام��رة خطط لها بعناية قائقة
وتتدرج من مكان إلى مكان وتستجدي الخطة ،تلو الخطة علها
تنفذ إلى البنية المؤسساتية في سورية وتقلب الطاولة على
رأس الجميع.
لكن أن يحدث ذلك ،وأن يتحقق في ظل جميع النجاحات
التي حققتها سورية حتى اآلن؟ يكفي أن نستشهد بالعديد
من االمثلة عن هذا الموضوع أ ّولها أن اإلنتخابات في أوكرانيا
لم تكن لتمر لو لم يكن هناك موافقة ضمنية روسية ،وربما
تكون ه��ذه أيضا ً رسالة إل��ى ال��والي��ات المتحدة األميركية
وحلفها بأن روسيا إذا أرادت تعطيل االنتخابات كانت لتفعل
ذلك ،لكنها أيضا ً أعطت رسالة إيجابية لهذا الحلف المتآمر
الذي يغامر كثيرا ً في حربه على هذه المنظومة في المنطقة،
والتي بدأها في سورية ،وربما كان المطلوب أيضا ً أن تغرق
روسيا في ح��رب من ه��ذا النوع عبر تدخلها المباشر في
أوكرانيا .
تلك األمثلة هي اإلشارات الواضحة جدا ً من السعودية إلى
إي��ران التي تريد أن يكون هناك جلسة غسل قلوب وجلسة
مفاوضات تفتح صفحة جديدة وتنعكس إيجابا ً على ما يحدث
في المنطقة ،ال سيما في الملف العراقي والملف السوري
والملف اللبناني.

جل�سة بال جدول �أعمال وال مق ّررات
مجل�س الوزراء يبحث �آلية �إدارة الفراغ
وس���ط ن��ق��اش��ات وج���دل ح���ول الصالحيات
الدستورية للحكومة في ظ ّل خل ّو سدّة الرئاسة
وال����ذي ش�� ّك��ل ح��ال��ة م��ن ال��خ��ل��ل ال��دس��ت��وري
والسياسي ،مع تعزيز المخاوف من أن يستمر
الوضع الحالي على ما هو عليه وقتا ً طويالً،
أي أن يستغل بعض األطراف انتقال صالحيات
رئيس الجمهورية إلى مجلس ال��وزراء مجتمعا ً
ويستمر بتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية،
عقد مجلس ال��وزراء أول��ى جلساته في السراي
الحكومية أم��س ،بعد دخ��ول لبنان عهد الفراغ
بحضور ال��وزراء الذي تغيّب منهم وزيرا الدفاع
سمير مقبل والطاقة آرت���ور نظريان ،واكتفى
المجتمعون بوضع الخطوط العريضة للقواعد
المشتركة التي يمكن أن يعتمدها خ�لال هذه
المرحلة لتسيير شؤون البالد بذات الروح التي
شكلت على أساسها الحكومة ومناقشة سير عمل
الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي وتمهيد األجواء
النتخاب رئيس للجمهورية.
وبعد االجتماع لفت وزير اإلعالم رمزي جريج
إلى أنّ الجلسة استهلت بكلمة للرئيس سالم قال
فيها« :إنّ أهم التحديات أمام الحكومة هو خلق
األج��واء المواتية إلج��راء االنتخابات الرئاسية،
وه��ذا ما ورد في البيان ال��وزاري وكل ما عملته
الحكومة منذ تأليفها هو السعي من أجل تهيئة
المناخ المواتي لهذه االنتخابات.
وأضاف الرئيس سالم« :إنّ الكل يعلم أهمية
انتخاب رئيس الجمهورية باعتباره رأس الدولة
وحامي الدستور والمؤسسات كافة ،فضالً عن
أنّ خل ّو هذا المركز يع ّرض التوازن الميثاقي بين
السلطات ويع ّرض كيفية توزعها إلى خلل كبير،
من هنا ال يجوز أن نتجاهل هذا الواقع ،وعلينا أن
نمارس صالحياتنا وكال ًة عن رئيس الجمهورية
بكثير من العناية والتبصر للحفاظ على البلد
وصدقيته وتسيير ش��ؤون ال��ن��اس ،واضعين
ُنصب أعيننا وج��وب السعي النتخاب رئيس
الجمهورية في أقرب وقت ،باعتبار أنّ لقب فخامة
الرئيس الذي هو رأس الدولة ال يقترن إال بشخص
رئيس الجمهورية ،وأنّ ممارسة مجلس الوزراء
لصالحيات الرئيس خالل فترة الشغور يجب أن
تأخذ هذا األمر في االعتبار».
وأكد مجلس الوزراء «أنّ خل ّو سدة الرئاسة بقدر
ما يشكل حالة تفرض على الجميع العمل الحثيث
للسعي النتخاب رئيس جديد للجمهورية ،بقدر

لماذا تعرقل ال�سعودية
لبناني؟
انتخاب رئي�س
ّ
 د .وفيق ابراهيم

مجلس الوزراء مجتمعا ً في السراي
ما يفرض على مجلس ال��وزراء والتزاما ً بأحكام
الدستور القيام بالواجبات والمسؤوليات التي
يستوجبها تأمين المصلحة العليا للبالد».
وقد أجمع ال��وزراء على «أنّ التوافق سيبقى
القاعدة التي تحفظ وتصون عمل مؤسسة مجلس
الوزراء وعدم تعطيلها ،وتطرقوا انطالقا ً من هذه
القاعدة للبحث في كيفية ممارسة صالحيات
رئيس الجمهورية وكالة ،وتوصلوا إلى أنّ خل ّو
سدة الرئاسة ش ّكل حالة من الخلل الدستوري
وال��س��ي��اس��ي ال��ت��ي م��ن ش��أن��ه��ا ،ف��ي ح���ال ع��دم
التصدي لها ،أن تلحق الضرر بمصالح الشعب
اللبناني بكل مكوناته ضمانا ً لالستقرار السائد
في البالد».
وأش��ار جريج إل��ى أنّ رئيس مجلس ال��وزراء
دعا المجلس لالنعقاد عند الساعة الرابعة من
بعد ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه 2014-6-3
لمتابعة البحث في الوسائل اآليلة إلى ممارسة
صالحيات رئيس الجمهورية المنوطة به وكالة.

الوزراء

وكانت مواقف لعدد من ال��وزراء قبيل انعقاد
الجلسة تمحورت حول ضرورة الحوار وعمل هذه
الحكومة في ظل الشغور الرئاسي.

(ت ّموز)
فقد أكد وزي��ر العدل أش��رف ريفي «أننا أمام
تح ٍد كبير ،وسنتحاور طبعا ً في عمل الحكومة في
ّ
المرحلة المقبلة».
وقال وزير الصحة وائل أبو فاعور« :يجب عدم
اختراع أسباب لتعطيل مجلس الوزراء ومجلس
النواب ،ومن هو حريص على رئاسة الجمهورية
فلينزل إلى مجلس النواب النتخاب رئيس».
واعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية
نبيل دو فريج «أنّ الدستور ينص على انتقال
صالحيات الرئيس عند الشغور ،إل��ى مجلس
الوزراء ،وليس بالضرورة مجتمعاً».
ولفت وزي��ر االقتصاد وال��ت��ج��ارة آالن حكيم
إل��ى «أنّ الحكومة ستطرح ض��رورة اتفاق كل
مجلس ال��وزراء على ج��دول األعمال ،وأن يوقع
الـ  24وزيرا ً على كل قرار ،وسنثير اليوم مسألة
النازحين السوريين».
وق��ال وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران
باسيل« :إننا لم ن��أتِ إل��ى الجلسة للبحث في
جدول األعمال ،بل للتحدث في السياسة وسير
العمل الحكومي».
وش��دد وزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس النواب
محمد فنيش على «ض���رورة اس��ت��م��رار المناخ
السياسي القائم».

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
لحود في دارته
استقبل الرئيس العماد إميل ّ
في برج الغزال ،وف��دا ً من اللجنة التحضيرية
لقافلة مريم ،ض ّم نساء سوريات ولبنانيات،
هنّ  :سمر شلق الحاج ،ريما فرح ،منى الدحداح،
وفاء وقافا عاقل ،هنأه بعيد المقاومة والتحرير،
مشيدا ً بـ«مواقفه الوطنية التي أثمرت تحريرا ً
لألرض من رجس العدو اإلسرائيلي».
عرض الرئيس نجيب ميقاتي التطورات
الراهنة مع الوزير السابق شكيب قرطباوي
ال��ذي زاره أم��س ف��ي مكتبه ف��ي ستاركو .كما
استقبل ميقاتي رئيس ح��زب الحوار الوطني
فؤاد مخزومي.
عرض وزي��ر الثقافة رون��ي عريجي ،في
مكتبه في الوزارة ،مع السفير التركي في لبنان
إينان أوزيليدز التطورات واألوضاع الراهنة في
لبنان والمنطقة ،إضافة إلى العالقات الثنائية
بين البلدين والتعاون في الشأن الثقافي.
افتتحت وزي��رة ش��ؤون المهجرين أليس

لحود مجتمعا ً إلى وفد قافلة مريم
ّ

قال قانوني معروف
إنّ الطعن بقانون
اإليجارات أمام المجلس
الدستوري كان من
باب «لزوم ما ال يلزم»
ألسباب عدة ،أبرزها
أنّ القانون الذي ُنشر
في الجريدة الرسمية
من دون توقيع رئيس
الجمهورية ،سيُصبح
نافذا ً بعد ستة أشهر،
خصوصا ً أن ال
مؤشرات توحي بأنّ
المجلس الدستوري
الحالي سيُعاود
اجتماعاته ،بعد انقطاعه
عنها لفترة طويلة ،ال
سيّما حين لم يتم ّكن
من االجتماع لدرس
الطعن في قانون التمديد
للمجلس النيابي.

شبطيني ممثلة رئيس الحكومة تمام سالم
بعد ظ��ه��رأم��س ،المؤتمر ال��ث��ان��ي والعشرين
للجمعية اللبنانية ألطباء العين في فندق «فور
سيزنس».
وفي كلمة ألقتها خالل االفتتاح قالت شبطيني:
«إنّ وطننا الذي اشتهر لعقود بأنه المستشفى
األرقى في منطقة الشرق األوسط وكان مقصدا ً
للسياحة الطبية ،يمر اليوم في ح��ال حرجة
بفعل االنقسامات السياسية الحادة والشغور
المتتالي ال���ذي ب��ات ي��ه��دد أمننا االجتماعي
واالقتصادي في شكل خطير ،حتى بتنا بحاجة
إلى معالجة جدية وماهرة تشفي عين السياسة
والساسة ،فننظر عندها إلى لبنان نظرة وطنية
مخلصة ونتطلع بعين األمل إلنقاذه من براثن
المجهول والفراغ واالنهيار ال سمح الله».
 في إطار جولته الوداعية على المسؤولين
اللبنانيين ،بمناسبة انتهاء مهماته الدبلوماسية
زار السفير اإليراني في لبنان غضنفر ركن آبادي

السنيورة وركن آبادي

رئيس الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية
أم��س ،ثم زار رئيس كتلة المستقبل النيابية
الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس.
استقبل ال��ن��واب ياسين ج��اب��ر ،آغ��وب
بقردونيان وجمال الجراح ،بعد ظهر أمس في
المجلس النيابي ،وفدا ً برلمانيا ً ألمانياً ،وجرى
عرض للعالقات البرلمانية بين البلدين.
استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي
في مكتبه في ال��ي��رزة ،السفير البريطاني في
لبنان طوم فليتشر يرافقه الملحق العسكري
المقدم جيمس كوشنير جايمس .وتناول البحث
األوضاع العامة ،وعالقات التعاون بين جيشي
البلدين.
أعلن المكتب اإلعالمي في الدائرة البطريركية
في الصرح البطريركي  -بكركي ،في بيان أمس:
«أنّ غبطة البطريرك مار بشاره بطرس الراعي
ل��ن ي��ت��رأس األح��د  1ح��زي��ران  ،2014القداس
اإللهي في كنيسة الصرح.

(داالتي ونهرا)

عندما تحتجب المعلومات األكيدة يستند المراقبون إلى قاعدة التحليل
بحسب المصالح.
ولإلجابة عن األسباب التي أدت إلى دخول لبنان مرحلة الفراغ الرئاسي
تعذر انتخاب رئيس جديد ،تنبغي اإلش��ارة إل��ى أن المراقبين الدوليين
واإلقليميين ،وبإجماع مواقعهم وتناقضاتهم ،يعترفون ب��أن الرئيس
اللبناني منتج إقليمي برعاية أميركية .والقوى األساسية في اإلقليم هي
السعودية وإيران .وفي خلفية المشهد تراقب سورية الوضع بعناية.
فمن هي القوى التي دفعت في اتجاه إدخ��ال لبنان إلى فراغ مجهول،
عواقبه خطيرة.
يتحسن في الشهور المقبلة ـ
قد
وضعها
أن
تعتقد
التي
هي القوى
ّ
وتتموضع راهنا ً في مواقع سيئة تتمثل في تراجع نفوذها في كل مكان.
ولنبدأ بإيران ،أصدقاؤها ف��ازوا في انتخابات العراق ويتجهون إلى
تشكيل حكومة قوية على قاعدة التحالف مع سورية وإي��ران ،على أن
يتط ّور الوضع إلى عالقات عميقة مع روسيا والصين في حال ساءت
العالقات مع واشنطن.
س ،السلطة فيه ضعيفة ،والقبائل التي يتقاضى
ع
اليمن كذلك ،حاله َت َ ٌ
مشايخها المال من الرياض ،من حاشد وبليل وسنحان ،انقسمت على
بعضها بعضاً ،والقوة األساسية فيه هم الحوثيون أصدقاء إيران .من
دون أن ننسى علي سالم البيض في الجنوب ول��ه أيضا ً عالقاته مع
طهران.
نتبيّن حتى اآلن أن بلدين يجاوران السعودية أصبحا داخل «صداقة
إيران» أكثر من صداقة الرياض .أما البحرين ،مقدّم السعودية البحري،
فالذي يحميها هو األسطول الخامس األميركي المرابط فيها ،وليس
القوات السعودية واإلماراتية التي يمكن استعمالها لرقصة «العرضة»
وسباق «الهجن» .وعندما تتخذ الثورة البحرينية قرارا ًبالتصعيد المؤذي،
فإن الرياض قد تسحب جيشها وتترك معالجة الوضع لألميركيين .ولن
ننسى األردن البلد المحاذي للسعودية والذي بدأت االضطرابات ته ّز
مناطقه الجنوبية في معان المحاذية وجوارها .ما يجعل الرياض قلقة
ومهمومة .وال�ح��دود اآلمنة الوحيدة لديها هي مع الكويت واإلم��ارات
و ُعمان ،وهي بلدان متواضعة ال قيمة استراتيجية وسياسية لها.
هذه الصورة الموضوعية عن أوضاع المملكة في إقليمها دقيقة جداً،
تضاف إليها انتصارات الجيش السوري التي تكاد تؤسس منطقة عامرة
بالسكان من حلب إلى درعا أي نحو  80%من الشعب السوري .أمام هذه
الوقائع كلّها ،أال يحق للرياض أن تصاب بهلع وذعر سبّبهما أيضا ً تراجع
الدور األميركي في المنطقة.
حسنت عالقاتها مع باكستان،
في المقابل هناك إيران المنافسة التي ّ
وأصدقاؤها في أفغانستان على وشك أن يكسبوا االنتخابات الرئاسية
(عبدالله عبدالله) في الدورة الثانية ،وأصبح لها الكثير من الصداقات في
معظم دول آسيا الوسطى ،خاصة المتحلقة حول بحر قزوين .وإيران
أيضا ً جزء من منظومة متعدّدة القطب ،فيها روسيا والصين ،لثالثة عقود
على األقل تجسد مدة عقد الغاز بين موسكو وبكين.
أم��ا إذا عدنا إل��ى المشرق العربي ،فإيران قوية في العراق وسورية
ولبنان واليمن .وال تعاني أي ضغوط فعلية في ه��ذه األنحاء باعتراف
المراقبين في الغرب والشرق.
ال يبقى مجال للتنافس إالّ لبنان ،حيث تحاول الرياض منع انتخابات
رئاسيّة فيه بألف وسيلة ووسيلة .أبرزها ترشيح سمير جعجع غير
المقبول على اإلطالق ،والتمسك بترشيحه ،مع عدم قدرة طرفي الصراع
في لبنان على تأمين ثلثي ال�ن��واب الالزمين لتوافر النصاب القانوني
النعقاد الجلسة .والسؤال عن مصلحتها من وراء التأجيل موجود في
استمرار مراهنتها على فشل المفاوضات األميركية ـ اإليرانية وسقوط
النظام السوري ،ما يؤدي تلقائيا ً إلى تراجع دور أصدقاء إيران في لبنان
والعراق والبحرين واليمن.
إنه الفكر الجهنمي المريض نفسه الذي يعتقد أن واشنطن ليست إالّ
هراوة بيد آل سعود ،يضربون بها بحسب مصالحهم.
المضحك أن السفير السعودي في بيروت ال ينفك يقول إن االنتخابات
الرئاسية شأن لبناني ،متعاميا ً عن أن رئيس حزب المستقبل هو سعودي
الجنسية والتمويل والهوى ،وتسلّم أبوه الشهيد رفيق الحريري رئاسة
الحكومة ممثالً الحصة السعودية في اتفاق الطائف.
المؤسف أن هذا الوضع يتك ّرر منذ نظام المتصرفية في القرن التاسع
عشر زمن كانت فرنسا توفر الحماية للموارنة والكاثوليك ،وتدعم بريطانيا
الدروز ،وتناصر روسيا القيصرية األرثوذكس ...الوحيدون الذين كانوا
بال حماية ومطاردون في الجرود العالية هم شيعة لبنان.
ه��ذا يكشف جميع ال��ذي��ن يتشدقون بكلمات معسولة ع��ن السيادة
واالستقالل والقرار اللبناني ،وال يخجلون من االنتظار ساعات طويلة
لمقابلة سعود الفيصل أو موظف فرنسي من الدرجة الخامسة .وتراهم
في لبنان مثل الديكة يعلنون استقاللهم .ويقدمون إع�لان بعبدا كأنه
«مانيفستو» الحزب الشيوعي الروسي ،في حين أنه ليس أكثر من قصاصة
ورق تافهة رحلت مع رحيل صاحبها.
ه��ذا ه��و لبنان بلد العجائب وال �غ��رائ��ب ،ول��وال وج��ود ح��زب ال�ل��ه فيه
كمقاومة تحفظ بعضا ً من كرامة اللبنانيين لقلنا إن هذا البلد مهزلة يثير
زعماؤه القهقهة والسخرية عندما يتحدثون عن مصلحة لبنان وما يهمهم
هو مصالح جيوبهم وزبائنيتهم ،فهل تكون عرقلة انتخاب رئيس مقدمة
النهيار النظام الطائفي في لبنان وتراجع دور السعودية في العالمين
العربي واإلسالمي .هذا ما تتجه إليه األوضاع سريعاً ،فالوقت كالسيف
يقطع من يبدده ،ويبدو أن الرياض ال تزال تعيش في القرون الوسطى
وتبدد حركة التاريخ.

