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جعجع وال�سعودية �إلى ت�صعيد!
 روزانا ر ّمال

 يوسف الصايغ
جاءت مواقف فريق الرابع عشر من آذار لتعكس مدى
الخيبة من نجاح إي��ران في الحصول على اعتراف الغرب
بحقها ف��ي الحصول على التكنولوجيا ال�ن��ووي��ة ألهداف
سلمية ،وإذ حاول هذا الفريق التخفيف من زخم هزيمته
بعد االتفاق النووي من خالل السعي الى ان االتفاق لم يكن
ليبصر النور لوال الموافقة «اإلسرائيلية» ،اال انّ المواقف
الصادرة عن نتنياهو وباقي مسؤولي كيان العدو جاءت
لتدحض «السيناريو اآلذاري» لالتفاق النووي.
لع ّل أكثر المواقف التي تعكس خيبة فريق  14آذار من
الحليف األميركي ما ج��اء على لسان أوس��اط ه��ذا الفريق
حيث أع��رب��ت ع��ن خشيتها م��ن أن «ي��أت��ي االت�ف��اق النووي
برئيس للبنان ويأخذ بمقابله الجمهورية ،الفتة ال��ى ان
المخاوف كبيرة من صفقات «المقاول االميركي» بحسب
المصادر اآلذارية.
كما تأتي زي��ارة رئيس ال�ق��وات اللبنانية سمير جعجع
الى السعودية في سياق محاولة امتصاص صدمة اإلتفاق
النووي ،وسعي األخير الى معرفة كواليس ما بعد إتفاق
ف�ي�ي�ن��ا ،وم��ا ال ��ذي ينتظر ف��ري�ق��ه ال�س�ي��اس��ي ف��ي المرحلة
ال �ق��ادم��ة ،وم �م��ا ال ش��ك ف�ي��ه س�ي�ك��ون ال �س��ؤال ع��ن مصير
رئاسة الجمهورية في صدارة أسئلة «الحكيم» التي يحملها
ف��ي جعبته ال��ى ال��ري��اض ،ول�ع��ل ال�م��واق��ف ال�ت��ي سيعلنها
جعجع بعد عودته ستعطي إش��ارات واضحة عن المسلك
الذي سيتخذه الملف الرئاسي.
وإذ لم يخف جعجع تشاؤمه حيث اعتبر ان «المنطقة
بعد االتفاق النووي ،مقبلة على مزيد من التصعيد ،وليس
الى مزيد من التهدئة» ،أقر ان ايران ستصبح أكثر ارتياحا ً
على وضعها ،وهو ما يفسر كنوع من اإلعتراف بالنصر
اإلي��ران��ي السياسي ،ما يعني بالمقابل هزيمة للسعودية
وم��ن خلفها الفريق السياسي التابع لها في لبنان ومن
ضمنه جعجع.
مما ال شك فيه ان الفريق المناوىء للمقاومة وفريقها
السياسي ب��ات يستشعر ح��رج �ا ً ك�ب�ي��را ً بعد ات �ف��اق فيينا
النووي ،وهو يعتبر ان هذا االتفاق يمهد إلتفاقات أخرى
على صعيد المنطقة ككل ومن ضمنها لبنان وفي مقدمها
مسألة رئ��اس��ة الجمهورية ،وف��ي ه��ذا السياق وإذ تشير
م �ص��ادر ف��ي ق��وى « 14آذار» أ ّن �ه��ا ال ت ��زال ف��ي «مرحلة
استيعاب االتفاق النووي االيراني وتبيان ارتداداته على
المنطقة ولبنان» ،تلفت الى ان «الجو العام يوحي بانتصار
ايران ما قد ينعكس تضخيما لدورها بالمنطقة وهو ما لن
يصب في مصلحتنا» ،ولعل هذا ما يعكس الخيبة اآلذارية
التي باتت تنتظر األسوأ في المرحلة القادمة ما بعد اإلتفاق
النووي.
لكن التشاؤم اآلذاري لم يقف عند لبنان بل حاول تصوير
األمر وكأنها ذاهبة بعد التوافق اإليراني الغربي الى مرحلة
من التوتر والصدام ،مراهنة في ذلك على الموقف السعودي
ال��ذي ل��م ي��أت بعيدا ً ع��ن ن�ظ��رة ف��ري��ق  14آذار التشاؤمي
ورغم انه سعى الى التقليل من أهمية االتفاق الذي حصدته
إيران من خالل اإليحاء ان طهران قدمت بعض التسهيالت
وتخلت عن بعض الثوابت مقابل الحصول على اإلتفاق
النووي ،لكن ما تم الكشف عنه من جوانب اإلتفاق لم يظهر
أي تنازالت إيرانية على أكثر من مستوى ،ما يعني ان نصر
إيران النووي سيتعكس في لبنان وسوريا بشكل رئيسي
وبالتالي ف��إن حلفاء السعودية سينتظرون م��ا ستؤول
اليه العالقة على خط طهران – الرياض ،مع اإلش��ارة الى
ان سعد الحريري إستبق توقيع اإلتفاق النووي محاوالً
إبعاد فصل مسار رئاسة الجمهورية عن مفاوضات فيينا
النووية ،ولكن مرحلة ما بعد اإلتفاق النووي ساخمل معها
تغييرات في المواقف وبالتالي يصبح كالم الحريري من
األرش�ي��ف ،تماما على غ��رار مواقفه السبقة والكل يتذكر
مقولة الشيخ سعد الشهيرة عن قرب عودته الى بيروت
عبر مطار دمشق.

خفايا
خفايا

رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنّ «المنطقة
مقبلة ،بعد االتفاق النووي ،على مزيد من التصعيد ،وليس مزيد
من التهدئة».
واعتبر جعجع ،ال��ذي غ��ادر إل��ى السعودية للقاء كبار
المسؤولين فيها« ،أنّ تطبيق الطائف يبدأ من نقطة أساسية
نص عليها هذا االتفاق ،وهي عدم وجود سالح غير شرعي خارج
ّ
الدولة اللبنانية» ،الفتا ً االنتباه إلى أنّ «هذه نقطة رئيسية ،ألنه
بخالف ك ّل ما يسوق ،فإنّ اتفاق الطائف الذي شاركتُ فيه عن
كثب ،ليس فيه وج��ود ألي تنظيمات مسلحة خ��ارج الجيش
اللبناني واألجهزة األمنية الشرعية ،وال وجود ألي شيء اسمه
مقاومة أو غير مقاومة ،إذا ً يجب أن يعود القرار االستراتيجي
العسكري واألم��ن��ي إل��ى كنف ال��دول��ة اللبنانية ح��ص��راً».
ك�لام جعجع ج��اء ضمن مقابلة م��ع ق��ن��اة «ب��ي ب��ي سي»
ض��م��ن ب��رن��ام��ج «ب�ل�ا ق��ي��ود» ،ح��ي��ث ق���ال ر ّدا ً ع��ل��ى س��ؤال
ح��ول االت��ف��اق ال��ن��ووي اإلي��ران��ي« :بتقديري الشخصي ،إنّ
االت��ف��اق ال��ن��ووي س��ي��ؤدي إل��ى تجميد مرحلي للبرنامج
النووي العسكري اإلي��ران��ي ،وإي��ران ستكون أكثر ارتياحاً،
وبالتالي ستصبح إمكانياتها أكبر للتدخل في المنطقة».
وأضاف« :لقد بقي االتفاق النووي ،نوويا ً ك ّل الوقت ،بمعنى أنه
لم يتطرق إلى مشاكل وأزمات أخرى».
تحمل زيارة جعجع للسعودية بُعيد توقيع االتفاق وتركيزه
في حديثه لـ«بي بي سي» على التفاهم النووي وأبعاده وإعادة
تركيزه على سالح حزب الله من بوابة اتفاق الطائف الذي
شكلت السعودية ع ّرابا ً له ،وتزامن الكالم والزيارة مع الغزوة
السعودية بقوات برية لمدينة عدن اليمنية ،مؤشرات بأننا
أمام خطة سعودية للتعامل مع مرحلة ما بعد االتفاق النووي
عنوانها تصعيد المواجهة وليس تسهيل التفاهمات.
الشيء ال��ذي يبدو أكيدا ً أنّ السعودية ليست من الغباء

السياسي بمكان لتتوهم أنّ باستطاعتها نسف السياق الذي
يشكل التفاهم النووي نقطة االرتكاز فيه ،وهو سياق ولد من قلب
مواجهات وحروب وأزمات وتصعيد ،ومحاوالت دؤوبة لربطه
بالتفاهمات اإلقليمية األخرى أحبطتها إيران.
ويستغرب جعجع غيابها كما تستغرب السعودية ،كما سجل
نتنياهو استغرابه ،كلهم يقول على طريقته أن ال شيء سيردع
إيران عن توظيف عائدات التفاهم المادية والمعنوية لتعزيز
وضع حلفائها في المنطقة وفي مقدمتهم حزب الله ،لدوره في
مواجهة «إسرائيل» والمجموعات اإلرهابية المتطرفة.
تدرك السعودية أنّ الحرب التي تفادتها واشنطن وتهربت
منها تل أبيب مع إيران لن يكون بمقدورها المخاطرة بخوضها
بعدما صارت واشنطن ترسو على ضفة أخرى كلياً ،وسلمت
تل أبيب بالعجز ،كما تدرك السعودية أنّ حلفاءها المشتركين
مع األميركيين المصابين باإلحباط معرضون للتأثر بالمناخ
الذي خلقه األميركيون حول االتجاه نحو التسويات مع إيران
وحلفائها ،لذلك عليها أن تستبق األميركيين نحوهم وتستع ّد
معهم لخوض المرحلة القادمة.
تعمل السعودية لجولة تصعيد تستهدف الحوثيين وحزب
الله ،وتجنيد األط��راف اليمنية واللبنانية والسورية العاملة
تحت لوائها لهذه المه ّمة ،وتريد أن تستخدمهم للمرحلة القادمة
عندما يحين أوان التسويات ليكون لهم نصيب من العائدات أو
يكون عليهم نصيب من التبعات.
فماذا سيفعل جعجع في السعودية غير إط�لاق المواقف
اإلعالمية التصعيدية ض ّد حزب الله التي تشبه ما قاله قبل
السفر؟
تفيد مصادر متابعة للموقف السعودي في لبنان ،بأنّ
السعودية تطالب جعجع بالخروج من الموقف المشترك مع
العماد ميشال عون تجاه الشؤون الحكومية والنيابية ورفع
التغطية المسيحية التي يوفرها موقفه للحليف األبرز لحزب
الله في المواجهة التي يخوضها ويعتبر اتفاق الطائف هو
المستهدف النهائي من حملته ويدعو علنا ً إلى تعديله كمصدر

جزم مصدر سياسي
متابع بأنّ حلحلة
العقد اللبنانية
المستعصية،
الرئاسية والنيابية
والحكومية ،لن تبدأ
قبل شهر أيلول
المقبل ،مشيرا ً إلى
أنّ مفاعيل االتفاق
النووي لن تجد
ترجمتها الفعلية على
الملفات اإلقليمية إال
بعد أن تهيّئ الواليات
المتحدة األرضية
لذلك مع حلفائها،
ال سيما السعودية،
الفتا ً إلى «أنّ التجارب
السابقة تؤكد أنّ هناك
فريقا ً في لبنان ال
يقطع خيط القطن إال
بإشارة من الرياض»!

للغبن المسيحي.
تتحرك السعودية إلعادة تجميع حلفها الذي كان في مرحلة
المواجهة قبل اتفاق الدوحة ،وكان من ضمنه تشكيل مسيحي
وإسالمي يغطي المواجهة مع حزب الله ومرشحه الرئاسي
العماد عون وتدعو إلى الضغط لدعم الحكومة للتحرك والعمل
وصوال ً إلى دفع حزب الله وممثلي عون للخروج منها وإطالق يد
الحكومة بالتصعيد حتى يمكن التقدم بتسوية للملف الرئاسي،
كما حدث المرة الماضية ،حين ان ُتخب العماد ميشال سليمان.
تسوية ترضاها واشنطن وتعمل عليها مع إي���ران ،وترى
المصادر أنّ قضية التعيينات األمنية ستكون فتيل التفجير
بالتمديد للعماد جان قهوجي في قيادة الجيش وأنّ التوتير
سيتواصل حتى أيلول حين يح ّل موعد التعيينات ويتم التمديد،
فيخرج عون ويتبعه حزب الله من الحكومة وتصير حكومة
سالم شبيهة بحكومة السنيورة قبل اتفاق الدوحة.
تتساءل المصادر عن ثالث إشكاليات أساسية يبدو أنّ الخطة
التي ُوضعت لم تقدم عليها أجوبة مدروسة:
ماذا عن المواجهة مع «داعش» و«النصرة» التي ستستثمر
على مناخ العداء لحزب الله وتعود لتنمو وتتوسع في بيئة
تيار المستقبل ،بصفتها األش ّد عداءا ً للحزب ،مع ما سيرتبه ذلك
من تعريض المناخ األمني العام في لبنان للخطر وما سيرتبه
نمو اإلرهاب من إطالق جرس اإلنذار لدى دول الغرب وتحركها
لوقف المناخات التصعيدية الداخلية منعا ً للتفجير ،وحرصا ً
على عدم تحول لبنان إلى بؤرة لتصدير اإلرهاب إلى الغرب؟
ماذا عن موقف الرئيس نبيه بري الذي تقول التجارب إنّ
ك ّل رهان على انفكاك موقعه الحكومي عن حزب الله هو ضياع
وخطأ في الحسابات وما هي انعاكاسات خروجه مع حزب الله
على مستقبل الحكومة والوضع العام في لبنان؟
م��اذا لو لم يسر الوضع سياسيا ً بصورة سليمة وأدت
التوترات إلى انفالت الشارع وحدوث ما ال تحمد عقباه كما حدث
في السابع من أيار  2008؟

في �إطار زيارته �إلى �أميركا ال�شمالية
ً
مت�ضرعا لمار �شربل في عيده:
الراعي
يازجي يلتقي �سفيرة اليونان في الأمم المتحدة �أر�سل نعم ال�سماء �إلى ال�سيا�سيين لينتخبوا ً
رئي�سا

يازجي مستقبالً مبورا
ف���ي إط����ار زي���ارت���ه ل�لأب��رش��ي��ة
األنطاكية ف��ي أم��ي��رك��ا الشمالية،
استقبل بطريرك أنطاكية وسائر
المشرق للروم األرث��وذك��س يوحنا
العاشر يازجي في دار المطرانية في
نيوجرسي سفيرة اليونان في األمم
المتحدة كاترينا مبورا والسفيرة
ال��س��اب��ق��ة ف���ي ل��ب��ن��ان ،وذل����ك في
حضور متروبوليت نيويورك وسائر
أميركا الشمالية المطران جوزيف
زحالوي.
واستعرض البطريرك مع السفيرة

الراعي مترئسا ً القداس في عنايا
ب��ع��ض ال��م��س��ت��ج��دات وال��م��واق��ف
الكنسية األخيرة شارحا ً الموقف
األنطاكي في السياق الكنسي العام
ووسط التجاذبات واالستحقاقات
الراهنة.
وك��ان البطريرك يوحنا العاشر
وصل إلى الواليات المتحدة صباح
ال��ج��م��ع��ة ،ع��ل��ى رأس وف���د كنسي
مؤلف من ك� ّل من المطرانين سابا
إسبر (ح���وران) وأف��رام كرياكوس
(طرابلس) واألسقف غريغوريوس
خوري.

وج���اءت ال��زي��ارة تلبية لدعوة
متروبوليت نيويورك وسائر أميركا
الشمالية المطران جوزف زحالوي،
بغية المشاركة في مؤتمر األبرشية،
الذي يض ّم مجلس أمنائها وممثلين
عن رعاياها كافة.
وك����ان ف���ي اس��ت��ق��ب��ال��ه وال��وف��د
ال���م���راف���ق ،ف���ي م��ط��ار ن��ي��وي��ورك
ال���م���ط���ران���ان زح��ل��اوي (أم��ي��رك��ا
الشمالية) ودمسكينوس منصور
(البرازيل) واألسقف نقوال أوزون مع
عدد من أبناء األبرشية.

بحث التطورات مع كاغ

بقرادونيان :العتماد الحوار
و�إيجاد ّ
حل �سيا�سي للأزمة ال�سورية

بقرادونيان مجتمعا ً إلى كاغ
زارت المنسقة الخاصة لالمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ،األمين العام
لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان في مق ّر الحزب في برج حمود.
وعرضت كاغ تصور األمم المتحدة واألسرة الدولية بما يتعلق بمواقف الفرقاء
اللبنانيين بشأن انتخاب رئيس للجمهورية .ونقلت التزام المجتمع الدولي
الحفاظ على االستقرار في لبنان والتركيز على الحوار لح ّل كافة المشاكل.
وبحثا بك ّل ما يتعلق بالطائفة األرمنية في لبنان والنازحين السوريين األرمن
ووضع األرمن في حلب.
وتناول بقرادونيان التطورات على الساحة اللبنانية ،مشدّدا على «أهمية
عدم تدخل الجهات الخارجية في األمور اللبنانية حفاظا ً على سيادة لبنان
وحرية القرار».
وأش��ار إلى أنه «من الضروري اعتماد الحوار وإيجاد الحلول السياسية
للحرب الدائرة في سورية».

أمل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي أن
يخرج السياسيون اللبنانيون «البالد من أزمتها السياسية
رئيس للجمهورية لكي تعود إلى المؤسسات
بانتخاب
ٍ
الدستورية حياتها».
كالم الراعي جاء خالل ترؤسه قداس عيد مار شربل في
دير مار مارون عنايا.
وحضر القدّاس وزيرة شوؤن المهجرين أليس شبطيني،
النائبان وليد خوري وعباس هاشم الوزير السابق مروان
شربل ،النائب السابق نهاد سعيد ،الرئيس السابق لجمعية
المصارف الدكتور فرنسوا باسيل ،وفاعليات روحية،
اجتماعية ،عسكرية ،نقابية وحشد من المؤمنين.
بعد اإلنجيل المقدس ،ألقى البطريرك الراعي عظة تحدث
فيها عن مراحل حياة القديس شربل ،وختمها بالدعاء« :أيها
القديس شربل ،يا ابن أرضنا اللبنانية والمشرقية .أرسل
نعم السماء إلى المسؤولين السياسيين عندنا في لبنان،
لكي يكونوا مثلك أصحاب قرار ج��ريء ،شجاع ومتجرد،
رئيس
فيخرجوا البالد من أزمتها السياسية بانتخاب
ٍ

للجمهورية لكي تعود للمؤسسات الدستورية حياتها:
للمجلس النيابي شرعية ممارسة صالحياته التشريعية
وال��رق��اب��ي��ة ،وللحكومة سهولة ممارسة صالحياتها
اإلجرائية؛ ويعملوا بروح المسؤولية الكاملة على مواجهة
األزم��ة االقتصادية والمعيشية الخانقة ،وعلى معالجة
الحالة األمنية المترجرجة ومخاطرها المتعاظمة من جراء
ما يجري من حولنا .أرسل نعم السماء إلى المسؤولين عن
الحروب واألزمات وموجات العنف واإلرهاب ،الجارية في
فلسطين والعراق ومصر وسوريا واليمن وليبيا وسواها،
أكان هؤالء المسؤولون داخليين أم إقليميين أم دوليين ،لكي
يضعوا حدا ً لها ،بإيجاد الحلول السياسية والديبلوماسية،
من أجل إحالل سالم عادل وشامل ودائ��م ،ويؤمنوا عودة
النازحين والمهجرين إلى بيوتهم وأراضيهم وحفظ جميع
حقوقهم وأمنهم وكرامتهم».
وكان الراعي أجرى اتصالين هاتفيين بك ّل من رئيس
مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سالم
لتهنئتهما بحلول عيد الفطر.

�أبو فاعور :الحترام الد�ستور والطائف
والإفراج عن الم�ؤ�س�سات
جال وزير الصحة العامة وائل أبو
فاعور ،ممثالً رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط ،على ع��دد من
الفاعليات لتقديم التهاني بمناسبة
حلول عيد الفطر ،ف��زار مفتي زحلة
والبقاع الشيخ خليل الميس في دارته
في مكسة ،ومفتي راشيا الشيخ أحمد
ال��ل��دن ف��ي حضور مستشار الميس
الشيخ علي الجناني وعلماء ورجال
دي��ن وفاعليات ،وزار دارة القاضي
عبدالمجيد سالم في بلدة البيرة.
وأم��ل أب��و فاعور أن «يتم اإلف��راج
عن المؤسسات الدستورية» ،معتبرا ً
أنّ «أي م��ق��ارب��ة للعمل الحكومي
يجب أن تقوم على ركائز ثالث ،وهي
احترام الدستور واتفاق الطائف وعدم
التعطيل وتوسيع قاعدة التفاهم»،
مشدّدا ً على أنّ «اللقاء الديمقراطي
يتمسك ف��ي جلسة مجلس
س��وف
ّ
الوزراء بهذه األقانيم الثالثة ،ويص ّر
على ع��دم تسجيل أي س��واب��ق غير
دستورية وع��دم الموافقة على أي
آليات مخالفة التفاق الطائف ،تحت

أبو فاعور والوفد المرافق في دارة المفتي الميس
عنوان مراعاة موقف هذا الطرف أو
ذاك».
ودع���ا إل��ى «ض����رورة عقد جلسة
لمجلس النواب وفتح باب التشريع
والتوقف عن تعطيل مجلس النواب
بذرائع واهية ،ال تقنع حتى أصحابها»،
موجها ً التحية إلى «صبر الرئيس نبيه
بري وحكمته».

واعتبر أنّ «اللحظة االقليمية حيث
تعصف رياح الفرقة والتقسيم تفترض
التمسك بكل ما يرسخ تماسكنا الوطني
ووحدة مؤسساتنا وبنياننا الدستوري
الواحد» .ونوه «بالدور الذي تلعبه
المرجعيات الدينية في البقاع لحماية
أمن واستقرار المنطقة والحفاظ على
صيغة العيش الواحد».

ن�شاطات
أمت دارة رئيس الحكومة ت ّمام سالم في المصيطبة،
شخصيات سياسية ،عسكرية ،نقابية ،إعالمية ووفودا ً من
مختلف المناطق اللبنانية ،مهنئة بعيد الفطر.
وم��ن أب��رز الشخصيات :مفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان يرافقه أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية
الشيخ أمين الكردي ،قضاة الشرع ،كبار العلماء في لبنان،
عدد من الوزراء والنواب إضافة إلى وزراء ونواب سابقين،

ووفد من قيادة الجيش وعدد من مفتي المناطق ومطارنة.
وك��ان س�لام أدى ص�لاة الجمعة في مسجد المصيطبة،
في حضور المفتي دريان حيث ألقى خطبة الجمعة الشيخ
الكردي.
تلقى وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل،
برقية تهنئة من الرئيس األميركي باراك أوباما ،بمناسبة عيد
الفطر.

كما تلقى باسيل عددا ً من برقيات التهنئة ،من وزراء خارجية
أميركا جون كيري ،قطر الدكتور خالد العطية ،سلطنة عمان
يوسف بن علوي بن عبدالله ،البيرو أنا ماريا سانشيز دو ريو،
الفيليبين ألبيرت ف.ديل روزاريو ،قيرغيزيا إرالن أبدالدايف،
األمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي،
األمين العام لمنظمة التعاون االسالمي إياد مدني ،إضافة إلى
عدد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية.

