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عن الحراك ال�سيا�سي ...ومعادلة رابح ـ رابح

ليبيا :حركة دولية
من دون بركة
} حميدي العبدالله
عشرات اللقاءات التي ُعقدت برعاية أممية وبمشاركة أط��راف ليبية
عديدة للتوصل إلى ح ّل سياسي ينهي الفوضى المسلحة التي تسبّب بها
الغرب عندما قدّم الدعم لمجموعات مسلحة إلسقاط نظام القذافي من دون
التحضير للبديل الذي يشكل حالة أفضل من نظام القذافي.
لكن من الواضح أنه على الرغم من صدور بيانات رنانة حول التوصل
إلى اتفاقات بين الجماعات المسلحة المتقاتلة في ليبيا ،إال أنّ الوضع على
األرض لم يتغيّر على اإلطالق ،وكأنّ اجتماعات األمم المتحدة في مكان
وما يجري على أرض ليبيا في مكان آخر.
من دالالت نتائج هذه الحركة الدولية أنّ القوى واألشخاص والجماعات
أي وجود فاعل على األرض الليبية،
التي تشارك في الحوار ليس لديها ّ
انعكاس له على األرض.
أي
ٍ
ولهذا فإنّ اتفاق المجتمعين على الح ّل ال يجد ّ
كما أنّ من نتائج هذه اللقاءات تعاظم وتصاعد نفوذ تنظيمات «القاعدة»
أي دعم دولي فعال ،سواء للجيش الليبي الجديد الذي
في ليبيا وحجب ّ
يقوده حفتر ،أو لحكومة طرابلس التي تض ّم جماعة «اإلخوان المسلمين»
المدعومة من تركيا وقطر .وك ّل جماعة سياسية أو مسلحة تدعمها قطر
وتركيا ،يعني أنّ هذه الجماعة تحوز على رضى الحكومات الغربية ،وال
سيما اإلدارة األميركية ،ألنّ الدوحة وأنقرة هي أذرع للسياسة األميركية
في المنطقة في سياق تنويع الواليات المتحدة أدوات نفوذها وهيمنتها
على المنطقة ،لهذا السبب ال يقدّم دعم ف ّعال للجيش الليبي الجديد بقيادة
حفتر على الرغم من عالقاتها التاريخية مع الغرب وخصوصا ً الواليات
المتحدة ،وعلى الرغم من عالقاته مع بعض دول المنطقة ،مثل السعودية
ومصر.
أي االنقسام والصراع هو
لكن ما ينطبق على مصر ينطبق على ليبياّ ،
بين أطراف النخبة السياسية الموالية للغرب ،فالتحالف الذي تقوده جماعة
«اإلخوان المسلمين» في مصر يحظى بدعم قطر وتركيا وتف ّهم الواليات
المتحدة والحكومات الغربية ،وحكومة طرابلس بقيادة جماعة «اإلخوان
المسلمين» وتنظيم «القاعدة» في ليبيا ،يحظى هو اآلخر بدعم تركيا وقطر،
وبالتالي بدعم الحكومات الغربية ،في مواجهة الحكومة المعترف بها
دوليا ً وفي مواجهة تنظيم «داعش» ،ولهذا استق ّر توازن القوى على نحو
يجعل إمكانية حسم الصراع سياسياً ،عبر المفاوضات التي ترعاها األمم
المتحدة ،أو عسكريا ً أمرا ً في غاية الصعوبة ،وبالتالي فإنّ ليبيا مرشحة
لمزيد من الفوضى المسلحة ولمزيد من الدمار والخراب برعاية أميركية
غربية واضحة.

هل تلوح تبا�شير جنيف 3
في الأفق الدولي؟

*

} د .محمد بكر

مرحل ٌة سياسية جامعة تتسارع فيها عجلة الحلول السياسية بتواتر
كبير تجاه صياغة توليفة دولية وإقليمية بات عنوانها األوحد ،على ما يبدو،
«تصنيع االنفراجات السياسية» .وبالطبع والمؤكد على قاعدة «المنتصرون
معاً» ،هكذا قالها وأكدها الرئيس اإليراني (عصر الرابح ـ خاسر ولى إلى غير
رجعة)ُ ،تطلق المبادرات ويتنامى الحراك السياسي إلى مستويات غير
مسبوقة ،والعنوان أيضا ً (فرض الح ّل وفق مقاسات توافقية تس ّر نظر
الجميع) ،بعد سنوات دامية من الكباش واالشتباك وتناطح ال��رؤوس،
فالوقت قد حان إلسدال الستارة ،وما نشهده هو ربما مشاهد الفصل األخير
من لعبة األمم التي أدلى فيها المشتبكون ما أدلوا من خطط وسيناريوات
وتحشيد وعسكرة وسالح وأدوات وك ّل عناوين ومقومات «كسر العظم» ،لم
يُكسر عظم أحد بالمعنى االستراتيجي ،قصص صمود تواردت وسيناريوات
عناد استمرت ،الهدف األمريكي المعلن في خضم وتالفيف هذه النار كان
واضحا ً منذ البداية ،اإلطاحة بالرأس اإليراني عبر سورية والعراق.
صمدت سورية ،وكذلك كان خيار العراق في وجه جحافل اإلرهاب ،إيران
هي األخرى دعمت بقاء سورية والعراق فهي تعلم جيدا ً ما ينتظرها في حال
سقوط هاتين الجبهتين في يد اإلرهاب ،وبحنكة سياسية وباللين البطولي
كما يسميه مرشد الثورة اإلسالمية ،استطاعت انتزاع اعتراف دولي بحقوقها
النووية السلمية وصادقت على االتفاق مع السداسية الدولية على قاعدة
«تحصيل الحقوق وعدم امتالك سالح نووي).
هنا تحديدا ً تغير المشهد برمته ،انتهى زمن الكباش والتعنت والمواجهة
السيزيفية وك ّل الهيجان الميداني والتصعيد المتنامي في هذه الفترة ،ما هو
إال نتيجة طبيعية وردّات فعل متوقعة على فعل التالقي الحاصل بين الكبار.
أوباما قالها صراحة إنّ عقلية الحروب تقوي إيران وإنّ أحدا ً لن يسلم سيادة
بالده في إيران سوا ًء كانت القيادة الحالية أم المعارضة أم الشعب ،بمعنى
حاولنا ولم نستطع .بدوره ،الحديث األميركي ـ الغربي عن إسقاط نظام
في سورية أصبح من الماضي ،وك ّل الخطر الكبير الذي كانت تمثله إيران
بالنسبة إلى خصومها بات ،بالمعنى االستراتيجي للحراك الحاصل أيضا ً
وراء الظهر .تهرول الوفود إلى طهران ،وكذلك إلى دمشق لفتح السفارات
وليس للكشف كما قيل عن حالتها وأبنيتها في ظ ّل الحرب .دمشق ،بدورها،
تدخل على الخط وترسل علي مملوك بصفته األمنية إلى الرياض مرتين
لتضع األخيرة على المحك .يرت ُّد اإلرهاب أو ربما أريد له أميركيا ً أن يرت ّد إلى
الجغرافية السعودية والتركية ،الالعبَين األساسيين في المشهد السوري.

ُفصل واألميركي يلبس ويُلبس.
ينشط رأسا اللعبة نشاطا ً فريداً ،الروسي ي ّ
في الدوحة كان التدشين لصرح التوافقات ،من الكبير حتى الصغير ،حتى
حركة حماس التقى رئيس مكتبها السياسي بوزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف .تمضي اللقاءات الثالثية وتتتابع كالبرق ،ما يتسرب وما
يُعلن وما يُس ّر بات منطوقه فقط «مواجهة اإلرهاب» ،فمصر العائدة بقوة
في عالقتها مع الواليات المتحدة ،بحسب زيارة وزير الخارجية األميركي
جون كيري األخيرة للقاهرة والمشتركة في التحديات مع «اإلسرائيلي»،
كما صرح دوري غولد ،أعلنت خارجيتها صراحة أنها تدعم سورية في
مكافحة اإلره��اب ،حتى المبعوث األممي إلى اليمن وخالل لقائه وفدا ً من
حركة أنصار الله في مسقط أعلن ألول مرة ضمن خطته التي س ّماه توحيد
الجهود لمحاربة اإلرهاب ،بل أكثر من ذلك ،باتت «إسرائيل» أم اإلرهاب في
هذه المنطقة تتحدث عن احتمال ضرب مجاميع «داعش» في سيناء إذا ما
شعرت بالخطر.
وهنا نسأل :ما الذي يحدث على الساحة الدولية ،وما هي ماهية (رابح
ـ رابح)؟
في الوصفة المس ّماة أمريكيا ً «ربيعا ً عربياً» ،كان الهدف الرئيس يرتكز
إلى جزئيتين أساسيتين :األولى ،مشروع الشرق األوسط الجديد أو مشروع
التقسيم المراد للمنطقة على أسس طائفية وإثنية وعرقية ومذهبية تمهيدا ً
لشرعنة يهودية الدولة على أرض فلسطين ،والثانية ،الحفاظ على أمن
«إسرائيل» .نجح األميركي في الثانية وفشل في األول��ى بسبب صمود
الدولتين السورية والعراقية وتصديهما الشرس ل�لأدوات «القاعدية»
الفاعلة في إتمام هذا المشروع ،ومن هنا يمكن الحديث عن زمن الرابح ـ رابح
الذي أفرزته لعبة األمم ،فالمحور األميركي الذي تتسيده واشنطن استطاع
من خالل «الربيع العربي» أن يراكم جباال ً من الدمار والقتل والتخريب
والفوضى المس ّماة في أروقته «خالقة» ،وتحديدا ً في دول الطوق حيث
استنزفت واستهدفت المؤسسات العسكرية ،و ُد ِّم��رت الموارد والمقدرات
والبنى التحية ب��أدواتٍ مرتزقة وبتمويل خليجي ولم يخسر األميركي ال
جنديا ً وال حتى دوالرا ً واحداً ،وك ّل ذلك كرمى لعيون «اإلسرائيلي» وضمانا ً
ألمنه وبقائه بعيدا ً عن النيران المستعرة.
السعودي ،ب��دوره ،وبالرغم من فشله المتك ّرر في تحقيق ما تصدر له
من مه ّمات أميركية ،وما تعرضت له أدواته من هزائم متتالية ،وبعد فشل
عدوانه على اليمن الذي بات مستنقعا ً غاص فيه حتى أذنيه ،إال أنه حجز
مقعده في هذه اللعبة ،وك ّل هذا الزعيق والعناد لن يوقف القطار التوافقي
على قاعدة (إما أن تركب أو أن تبقى وصراخك وحيداً) ،وسيتم إشراكه

َّ
المحضر
في الحراك السياسي الحاصل وليكون شريكا ً في التحالف
لمواحهة اإلرهاب ،إضافة إلى ما يجري العمل عليه لصياغة نوع من النصر
ّ
الكف عن االنخراط في المشهدين السوري
السياسي له في اليمن مقابل
والعراقي تمويالً وتسليحاً .التركي ،بدوره ،حصد الحصاد السعودي نفسه،
وسيكون جزءا ً من ذاك التحالف مقابل وقف تدفق المسلحين عبر أراضيه
وهذا المطلب سيتم صرفه دوليا ً لصالح التركي لجهة أنه لن يُسمح دوليا ً
لألكراد بتهديد األمن والسيادة التركيين ،ولن يكون لهم أي إقليم أو حكم
ذاتي على األراضي التركية .أما فيما يتعلق بالمحور الروسي الذي تتسيّده
موسكو ،إذ استطاعت األخيرة عبر بوابة «الربيع العربي» أن تشكل منظومة
دولية عظيمة الشأن سياسيا ً واقتصاديا ً أفضت إلى فرض ثنائية القطب
أنهت عقودا ً من التفرد األميركي في التسلط والسيادة .إيران ،من جهتها،
كانت صاحبة الدور الرئيس في صمود حلفائها وإفشال ما كان يحضر من
مشاريع أميركية للمنطقة ،واستطاعت بالمرونة السياسية المنتجة أن
تصوغ االتفاق النووي مع السداسية الدولية بما يضمن الحقوق وينهي
العناوين الخطيرة وتدحرج كرة النار باتجاهها ،وتاليا ً التأسيس لك ّل ما
يحصل حاليا ً على مستوى المنطقة من توافقات .وأب��دت سورية ،دولة
وشعبا ً وجيشاًَ ،من ناحيتها ،صمودا ً فريدا ً على مدى خمس سنوات ،لم
يم ّر خاللها مشروع الشرق األوسط الجديد ،وقدمت نفسها شريكا ً فاعالً ال
بديل عن التعامل معه في مواجهة اإلرهاب ،هذا الصمود الذي كان األساس
في استيالد انعطافات الخصوم ،والمحرض إليجاد ح ّل سياسي لألزمة
السورية بوجود األسد والتوافق مع شخصيات معا ِرضة بعينها فقط ،وألنّ
حزب الله من ضمن المعادلة السورية ويوميات ميدانها ،فقد بات هو اآلخر
في قلب الح ّل ،وسيكون خارج تصنيفات المنظمات اإلرهابية وجزءا ً فاعالً
في مواجهة اإلرهاب ،هذه المواجهة الذي اعتبرها الحزب مواجهة وجود،
وعندها تؤجل المعارك األخرى( ،بمعنى تأجيل الدخول إلى الجليل ويقين
الدخول إلى القدس).
توحد جميع اإلرادات
أمام ك ّل ذلك ،وبعد إنجاز االتفاق النووي ،وما تاله من ُّ
الدولية واإلقليمية تحت عنوان أوح��د خالل المرحلة القادمة «مواجهة
اإلره��اب» ،يمكن فهم الحديث وبدء التوافق على تسوية شاملة أساسها
«رابح ـ رابح» ال حديث وال شغل وال حرب فيها إال على اإلرهاب واإلرهاب
فقط ،وعند هذه النقطة تحديدا ً تقاطعت اإلرادات و ُر ّحلت في اعتقادنا أي
مواجهات محتملة إلى أجل غير ُمس ّمى.
*كاتب فلسطيني مقيم في سورية
mbkr83@hotmail.com

حزب اهلل :الوفاء منهاج ًا
في قامو�س ال�سيا�سة

«خاتم �سليمان»

} سعد الله الخليل
حين يعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق األوس��ط وافريقيا
ميخائيل بوغدانوف بدء موسكو الخطوات العملية لإلعداد لعقد مؤتمر جنيف،3
فإنه ينطلق من أرضية سياسية وديبلوماسية صلبة ولدت معطيات ملموسة
سمحت لدينامو الديبلوماسية الروسية وراسم التفاهمات الكبرى ،بالجزم بنضوج
الظروف الدولية واإلقليمية والسورية بما يسمح للسير في التسوية السياسية
لألزمة.
وبمقارنة تصريحات بوغدانوف األخيرة مع كالمه قبل عام ونصف العام عن أمل
بالده بتعاون األمم المتحدة وواشنطن لعقد جنيف  ،3يتضح الفارق في الخطاب
والناجم بالطبع عن تغيّر في المعطيات باتجاه عقد المؤتمر.
خالل عام ونصف العام برزت غلبة محصلة القوى الدافعة باتجاه عقد المؤتمر
وازدادت فاعليتها ،على حساب القوى المعرقلة إلمكانية جعل جنيف  3منطلقا ً لعملية
تفاوض تتطلب ،توفر اإلرادة السياسية والصبر والوقت ،بحسب ما عبّر بوغدانوف،
إرادة لم تكن متوفرة لدى أطراف الحرب على سورية ،وعبر الصبر وتمرير الوقت
نجحت سورية وحلفاؤها باستثماره إلى حين حلول الوقت المناسب.
شكل اإلدراك األميركي باستحالة السير في خيارات واشنطن بالحرب على سورية
بداية االنعطافات السياسية نحو تسهيل انعقاد المؤتمر ،بعد فشلها بتصنيع قوى
سياسية معارضة تقنع الرأي العام والقوى السياسية العالمية بأن تكون البديل
السياسي للمؤسسات القائمة ،والقادر على إدارة سورية وإخراجها من حالة الحرب
التي صنعتها واشنطن والقوى اإلقليمية التابعة لها ،تزامنا ً مع عجز الجماعات
المسلحة على األرض عن إحداث انقالب في المشهد الميداني رغم الدعم المباشر
والكبير لتلك المجموعات ،ومحاوالت فرض ضبغة االعتدال عليها ،ليظهر تمايز في
الشكل عن تنظيمات داعش والنصرة القاعدية الهوى والهوية.
منح توقيع االتفاق النووي فرصا إضافية باتجاه انعقاد المؤتمر ،ورغم التأكيد
اإليراني والدولي على فصل مسار مفاوضات الملف النووي عن أية ملفات أخرى
إقليمية أو دولية ،إال أن االعتراف الدولي بطهران عاصمة نووية وما شكله االتفاق
من نموذج لح ّل القضايا العالقة بطرق سلمية ،رغم قرع طبول الحروب والتهديد
والوعيد بما يشابه الحالة السورية ،فالتسليم بالح ّل السياسي لم تقدّمه واشنطن
والغرب عن طيب خاطر أو عن ثقة مطلقة بالطرف اآلخر ،إنما عن انتفاء البدائل،
والوصول إلى طرق مسدودة وتح ُّول طهران من معرقل لح ّل األزمة السورية في
جنيف  2إلى أحد مفاتيح الح ّل في جنيف  3بحسب المنطق األميركي.
يسهل على المتابعين للمشهد السياسي إدراك حجم مأزق جناحي واشنطن في
المنطقة ،فرأس الحربة في الحرب على سورية والمتمثل بتركيا «العدالة والتنمية»،
يحاول الخروج من مستنقع االنتخابات التشريعية التي منحته الدفعة األولى من
مستحقات تو ّرطه في سورية ،وبدال ً من االعتراف بالهزيمة والقبول بها يسعى
للهروب إلى األمام ،على أمل أن تنقذه االنتخابات المبكرة في األول من تشرين الثاني
والتي تشير استطالعات الرأي فيها إلى تلقي العدالة والتنمية ضربة أقسى من
الجولة األولى ،باحتمال حصوله على أق ّل من  40في المئة مقابل ارتفاع حصة حزب
الشعوب الديمقراطي إلى  14في المئة ،ما يعني انقالب سحر حرب آردوغان ض ّد
حزب العمال الكردستاني على ساحرها ،رغم حمالت التضييق على نواب الشعوب
واعتقال رئيس بلدية صور وسيلوان عقب إعالنهما اإلدارة الذاتية ،وهو ما يقلق
أردوغان وينهي مشروعه السياسي أكثر من خسارة االنتخابات رغم قساوتها ،فيما
مسدّد فواتير الحروب األميركية في المنطقة واألمم الحنون للمسلمين كما تس ّوق
نفسها مملكة آل سعود ،أفقدتها حربها في اليمن الصواب والقدرة على التأثير في
المشهد السوري ،باستثناء ضخ المزيد من المسلحين المتطرفين ونشر الفكر
الوهابي بمس ّميات عدة ،وهو ما يضعف تأثير القوى الرافضة للح ّل السياسي في
سورية.
زحمة المبادرات في المنطقة بين إيرانية سياسية وروسية أمنية ودور عُ ماني
يأتي من الحديقة الخلفية ،كوسيط يمتلك من االمتيازات ما يؤهّ له للعب دور فاعل
في الح ّل السوري ،يشبه الدور الذي لعبه في تقريب وجهات النظر بين طهران
وواشنطن حول الملف النووي ،خاصة أنّ الدبلوماسية العُ مانية ترفض إعطاء أي
إشارات أو لعب دور وساطة دون الحصول على ضمانات دولية.
بين السياسة والعسكر نجحت روسيا بديبلوماسيتها الهادئة باقتناص الفرص
المناسبة لطرح المبادرات ،وإنضاج التسويات ،ومعها وفر صمود سورية وحلفائها
المناخ المالئم للسير في مسارات الح ّل ...فهل يبدو جنيف  3قريباً؟ إنّ غدا ً لناظره
قريب ،وإلى حين انعقاده تبقى الكلمة لرجال الميدان.

«توب نيوز»

*

} علوان نعيم أمين الدين

بعد عام ونيّف على شغور الكرسي الرئاسي األول في لبنان ،ومحاوالت
الرئيس نبيه بري المستمرة لعقد جلسة انتخابية لملء الشغور ،هل تكون
«حظوظ» رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية ،في هذه المرحلة ،هي
األوفر لح ّل مشكلة الرئاسة و»إنقاذ البلد» بعدما تعطلت فيه معظم المؤسسات
الدستورية؟! هل المعطيات المحلية والدولية تتقاطع عند اسمه كي يكون
«الخاتم» الذي يختزن «الح ّل السحري» إلخراج لبنان من المأزق الذي يحوق
به؟!
في تحليل بسيط لبعض المعطيات ،يمكن «استشفاف» العديد من األمور.

التيار  -حزب الله

انّ حزب الله وعلى لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله قال بوضوح إنّ
الحرف االول من اسم المرشح الذي سيدعمه الحزب في االنتخابات الرئاسية
هو «العماد ميشال عون» .وبذلك يكون موقف الحزب واضحا ً وعلنيا ً ويقطع
الشك باليقين لما فيه من صراحة بالغة.
انّ تمسك حزب الله بالعماد عون مردُّه الى عدد من األمور ،ابرزها تفاهم 6
شباط « 2006التاريخي» بك ّل تفاصيله ،وحاجته الى مك ّون مسيحي قوي الى
جانبه يؤ ّمن «ظهره» في الداخل ،اضافة الى ر ّد الجميل للعماد عون بعد موقفه
الواضح من عدوان تموز  2006والداعم للمقاومة ،ناهيك عن األريحية التي
يتعاطى بها الطرفان في ما بينهما.
انّ ترشيح عون من قبل الحزب يعني أنّ األخير قد أعطاه «الك ّل» ،وبالتالي
ينسحب هذا «الك ّل» أيضا ً على تسمية الجنرال لشخص آخر كي يح ّل محله
يفسر
في هذا الموقع إذا ما إرتأى ذلك ،فـ»من يملك الك ّل يملك الجزء» .وهذا ما ّ
تصريحات بعض المق ّربين من دائرة الحزب ومفادها أنّ «الرئاسة تم ّر عبر
ُّ
بالتنحي
بالترشح شخصياً ،أو باختيار مرشح بديل ،او
عون» ،ما يفهم منه
ّ
وترك الخيار لمرشح آخر دون تسمية معينة ،وهذا أمر مستبعد بالتأكيد .فإذا
التنحي وترشيح النائب فرنجية ،فإنّ الحزب ،باعتقاد
ما ارتأى العماد عون
ّ
الكثيرين ،سيسير في هذا الترشيح ويتب ّناه نظرا ً للعالقة الوثيقة بين تيار
المرده وحزب الله من جهة ،والعالقة الشخصية بين النائب فرنجية واألمين
العام لحزب الله من جهة أخرى.
بتنحيه وترشيحه
إضافة الى ذل��ك ،يرى البعض أنّ موقف العماد عون
ّ
لفرنجية يخفف الحرج لحلفائه بسبب الخالف بينه وبين الرئيس نبيه بري
على خلفيه عدم شرعية التمديد للمجلس النيابي وتبعاته ،من فتح دورات
استشنائية وغيرها من األمور ،والذي ينطوي على وجهة نظر كبيرة كون الوكالة
المعطاة للنواب من قبل الشعب ال تمدّد من قبل الوكيل نفسه بل من قبل الموكل،
فتكون هذه «الخطوة البراغاتية» مزيلة للحرج وعامالً مهما ً في « َد ْم ِل الخالف».

التيار – القوات

ذكرى الأق�صى من دم�شق
 إلحياء ذكرى حريق المسجد األقصى من دمشق نكهة خاصة ،فدمشق المفترضأنها منشغلة بحربها وهمومها واهتماماتها وال وقت لديها لترف المناسبات.
 تحيي دمشق ذكرى األقصى ألنها تدرك أنّ الحرب عليها ألنها تخلص لفلسطينوقدسها ولمشروع المقاومة.
 تحيي دمشق ذكرى الحريق المستم ّر من األقصى إلى لطفل الدوابشة كحريقواحد يشكل حرق الطيار األردني الكساسبة حلقة من حلقاته ،وتحيي تدمير الذاكرة
الفلسطينية كحلقة في مشروع واحد تواجهه ،وهو مشروع يقوم على تدمير الذاكرة
من قتل أستاذ تمدر خالد األسعد إلى جرف اآلثار وسرقتها وبيعها.
 تحيي دمشق عنوان فلسطين ألنها تؤمن أنّ طريقها نحو فلسطين يم ّر منحربها اليوم ،وأنّ الذين تقاتلهم هم الذين قالت «إسرائيل» إنها تأتمنهم على الحدود
وهم يجاهرون بأنهم فرع تنظيم «القاعدة».
تحيي دمشق عنوان القدس ألنها تعرف أنّ االستيطان هناك هو رديف
االستيطان الجاري في الرقة والموصل لآلتين من كوسوفو واندونيسيا والصومال
وهولندا وبلجيكا وكندا وك ّل يبغي إقامة خالفته ...
 الذين باعوا فلسطين يخوضون الحرب على سورية ،وهذه ليست صدفة. -األقصى مستهدف كما المسجد األموي والعد ّو واحد.

التعليق السياسي

بالنسبة إلى ترشيح رئيس حزب «القوات» سمير جعجع لمنصب الرئاسة،
يرى العديد من المراقبين انّ قائد القوات ليس المرشح الجدّي لـ 14آذار في وجه
العماد عون ،هذا من جهة أولى .ومن جهة ثانية ،يمكن ان يتسبّب هذا الترشيح
ببعض اإلحراج لهذة القوى نظرا ً الى تاريخه السياسي واألحكام القضائية التي
صدرت بحقه وأوقفت مفاعيلها بناء على قانون العفو الصادر عام  .2005ومن
جهة ثالثة ،اعتبار الدكتور جعجع «رأس حربة» ،ليس إال ،لـ«معركة عابرة»
سيكون له «حق االنتفاع» من تداعياتها دون نتائجها ،وإنْ كانت زيارته األخيرة
الى المملكة العربية السعودية قد حظيت بكثير من االهتمام الذي «أغضب»
بعض القيادات المارونية في  14آذار ذاتها .فالمرشح الحقيقي لرئاسة
الجمهورية عند فريق  14آذار لم يُفصح عنه بعد سواء ت ّمت الموافقة على اسم
ما ام انّ االسم ال يزال قيد التدول أو البحث.
ُّ
الترشح ليس أكثر من «بالون اختبار»
ويضيف أصحاب هذا الرأي بأنّ هذا
لقياس مدى شعبية العماد عون في الشارع المسيحي بالتحديد ،أما الغرض
األساسي منه فيكمن في «إسقاط أسهم العماد» و»ح��رق اسمه» في مضمار
الرئاسة .ومن المؤشرات الواقعية على ذلك ،موقفه من نزول التيار الى الشارع
بالقول إنه يقف الى جانب التيار في تلبية هذه المطالب .هنا يستوقف القارئ
سؤال مه ّم .لو كانت هذه المطالب فعالً ته ّم «القوات» وتخدم الجانب المسيحي
وحقوقه ،من وجهة نظر «ال��ق��وات» بالتحديد ،فلماذا لم تشارك التيار في
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المطالبة بها ،خصوصا ً أنّ شعارها هو «استعادة الحقوق» التي سيعود نفعها
على المسيحيين كك ّل؟! إضافة إلى ذلك ،موافقة جعجع على مبدأ االستفتاء في
الشارع المسيحي لمعرفة مدى شعبية كال المرشحَ ْين والتي اعتبرت «مناورة»
ترنو الى اإليقاع به.

المرده – القوات

فتح النائب فرنجية «مم ّر حسن النوايا» مع جعجع في العديد من المرات،
من خالل التواصل بينهما سواء عبر الهاتف ام في لقاءات شخصية مباشرة في
أماكن متعددة.
من هنا ،يمكن القول إنّ ترشيح النائب فرنجية الى منصب رئاسة الجمهورية
سيسبّب «حرجاً» لـ«القوات» ورئيسها ،ولكن من جهة أخرى يمكن لجعجع أن
يعتبره فرصة كبيرة ومهمة لـ«تبييض» صفحته أمام «آل فرنجية» ومناسبة
لفتح عالقات مستقبلية.

«نقاط قوة» فرنجية

في هذه المرحلة بالتحديد ،تطفو نقاط قوة معينة يمتاز بها النائب فرنجية
عن غيره من األشخاص المتداولة أسماؤهم لمنصب الرئاسة ،أبرزها:
إنه ما زال شابا ً ويستطيع مزاولة الحكم ،وهو األمر الذي يُؤخذ على العماد
ميشال عون.
انتهاجه لسياسة «صفر مشاكل» ،اذ ليس له «عداوات» مع األطراف المختلفة
معه سياسياً ،سواء المحلية منها أو اإلقليمية او الدولية ،بالرغم من تعبيره
الدائم عن سياسته ومدى قربه من الرئيس السوري بشار األسد وعائلته ،وهي
عالقة تاريخية تعود الى أيام الرئيس الراحل سليمان فرنجية الج ّد وغير خافية
على أحد.
يم ّر لبنان ،في هذه الفترة بالتحديد ،بمرحلة صعبة ودقيقة ،حيث يواجه
العديد من األخطار الداخلية والخارجية ،مما يستدعي وجود رئيس قوي (وانْ
ك َّنا في نظام برلماني وليس رئاسياً) في سدة الحكم .فوجود رئيس توافقي
ضعيف ،وانْ كان مقبوال ً لدي جميع األفرقاء ،قد ال يكون هو المطلوب في هذه
المرحلة بالذات.
قد يساهم «التقارب» األميركي  -اإليراني بعد االتفاق النووي في تسريع الح ّل
اللبناني ،خصوصا ً مع وجود مؤشرات على انّ الواليات المتحدة األميركية تريد
فعالً محاربة تنظيم «داعش» في المنطقة والقضاء على اإلرهاب ،وانه قد أصبح
على مشارف الحدود الشمالية والجنوبية .فواشنطن تعلم جيدا ً مدى عالقة
النائب فرنجية الوطيدة والعميقة بحزب الله ،وقدرته على «تدوير الزوايا» في
العديد من األمور الحالية والمستقبلية.
للنائب فرنجية عالقة وثيقة بقيادة دمشق كما سبق وذكرنا .وفي حال اتخاذ
قرار جدي بالتسوية السياسية فيها ،فسيكون لهذه العالقة أثر كبير على إعادة
ترميم األوضاع بين قيادات سياسية لبنانية وبين سورية ،خصوصا ً أنّ لبنان
هو «جرح مفتوح في الخاصرة السورية».
يت ّم التداول ،داخل الكوايس ،عن «تسوية» ما تتمثل في انتخاب فرنجية
رئيساً ،وتسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة ،إلرض��اء المملكة
السعودية ،مع بقاء الرئيس نبيه بري رئيسا ً للمجلس النيابي ،والمجيء
بالعميد شامل روكز قائدا ً للجيش ،بهدف إرضاء العماد ميشال عون .وفي
تسريبات إعالمية ،شبه مؤكدةُ ،حكي عن اجتماع ض ّم العديد من الشخصيات
المه ّمة في منزل ديبلوماسي معروف ،ويُقال بأنّ هذا الموضوع كان من ضمن
األمور التي ت ّم التداول بها.
يرى الكثيرون انه من الصعب على العماد عون ترشيح أيا ً من الوزير جبران
باسيل او النائب آالن عون بدال ً منه ،وذلك لعدة أسباب أبرزها أنّ ك ّل واحد
منهما محسوب على «جناح» ويتجاذب القوى التمثيلية داخل التيار الوطني
الحر نفسه ،ال سيما على عتبة انتخابات داخلية والمعركة شبه حامية على
«الخالفة» المستقبلية للتيار ،بالرغم من سحب النائب اآلن عون لترشيحه.
انّ ترشيح العماد عون للنائب فرنجية قد يقي التيار أية انقسامات مستقبلية
قد تحدث ولو في المرحلة الراهنة.
في الختام ،يبقى ك ّل ذلك في إطار التحليل ،واألي��ام المقبلة كفيلة بتبيان
الحقائق.

*باحث في العالقات الدولية

*

} نزار عثمان

تعدّدت تعريفات مصطلح السياسة ،بحسب المدارس الفلسفية
التي تتبناها ،ولع ّل التعريف األكثر رواجا ً هو تعريف الواقعيين بأنها
«فنّ الممكن» ،وإذ تعبّر السياسة عن طبيعة حياكة القرارات الملزمة
لك ّل مجتمع ،فهي عبارة تستخدم ألجل تسيير مصالح جماعة أو وطن
أو أمة .وإذا نظرنا نظرة فاحصة إلى العقل السياسي لوجدناه عقالً
محارباً ،ألنّ الحرب قوام السياسة ،تقوم على حماية مصالح الجماعة،
وعلى تثويرها سعيا ً إلى كسب مصالح أخرى.
تظهر التجربة أنّ السياسة في بلداننا تقوم عمليا ً على استرشاد
الطرق في سبيل الغايات التي تتمثل بالمكاسب والمصالح ،وإذ ال
يلقي أصحاب السياسة بغالبيتهم باال ً لألساليب المتخذة في تحقيق
ما يصبون إليه تحت حجة «الغاية تبرر الوسيلة» ،فهم في جزء كبير
منهم وحسب ما ينقل لنا الواقع ال يرعوون عن استخدام كافة المناحي
المشروعة وغير المشروعة في تحقيق مكاسبهم الشخصية في بعض
األحيان ،ومكاسب جماعتهم ،ناحتين منهاجا ً سياسيا ً خاصا ً بهم
قوامه البعد عن أخالقيات التعامل والمثل والمبادئ التي من المفترض
أن تحكم العالقة السياسية بين األطراف.
في المقابل ،يبرز حزب الله كأنموذج مخالف يطرح ،على سبيل
المثال ال الحصر ،وجود أط��راف عقائدية وحزبية وسياسية أخرى
تنحو المنحى نفسه ،لألع ّم األغلب من السلطات واألحزاب واألطراف
السياسية المنتشرة في بالدنا التي ال تتوانى عن التعامل مع السياسة
بمنطق التجارة.
وهنا لضيق المجال ،ال يمكن أن نستعرض أكثر من ثالثة شواهد
لتعامل حزب الله مع القضايا التي صقلت هذه الرؤية المطروحة،
وأظ��ه��رت إخالصه ووف���اءه الالمتناهيين في تعامله مع األح��داث
السياسية ،ما يبرزه كظاهرة جديدة تستحق التوقف عندها والحذو
حذوها ،في الحياة السياسية العربية عامة واللبنانية خاصة.
بداية ،لنأخذ المثال األول الذي يتمثل بتبادل األسرى مع العدو
الصهيوني .من المعلوم أنّ حزب الله خاض مفاوضات غير مباشرة
متعدّدة مع العدو الصهيوني لإلفراج عن عدد من األسرى ،كان أبرزها
عام  ،2004حين ت ّم اإلفراج عن  23أسيرا ً لبنانيا ً و 12أسيرا ً عربياً،
و 400فلسطيني ،باإلضافة إلى جثامين  59مقاوما ً لبنانياً ،لكنها لم
تض ّم األسير المح ّرر (الحقاً) سمير القنطار ،ما دعا األمين العام لحزب
الله إلى أن يطلق وعده الشهير باإلفراج عنه ،األمر الذي وصل بحزب
الله ولبنان إلى خوض حرب ضروس عام  2006مع «إسرائيل» بعد
عملية أسر بطولية لجنود صهاينة ،أدت أخيرا ً بعد هزيمة الجيش
الصهيوني إلى عملية تبادل لألسرى أف��رج فيها عن األسير سمير
دل هذا على شيء ،فإنما ّ
القنطار وعدد آخر من األسرى .إن ّ
يدل على
االلتزام األخالقي لحزب الله في القضية ،وعلى الرغم من أنّ الحسابات
التى يطرحها من يطلق عليهم اسم «الواقعيون» قد ال تفترض خوض
حرب إلطالق سراح أسير واحد فقط ،إال أنّ حسابات حزب الله القائمة
على مفهوم الوفاء لم تتردّد لحظة واحدة في السعي إلى إطالق سراحه
مهما كانت األثمان.
المثال الثاني ،العالقة مع سورية .النظر بعيدا ً في التاريخ يُظهر
أنّ العالقة بين حزب الله وسورية في أواخر عقد الثمانينات من القرن
العشرين لم تكن في أحسن حاالتها ،غير أنّ تفاني حزب الله في مقاومة
العدو الصهيوني وابتعاده عن تقاسم الجبنة على الساحة اللبنانية،
حدا بالرئيس الراحل حافظ األسد إلى احتضان الحزب ودعمه ،وقد
وقفت سورية إلى جانبه في كافة المعارك التي خاضها ض ّد «إسرائيل»
في عقد التسعينات المنصرم ،ما دعا حزب الله بعد اغتيال الحريري
إلى تسمية التظاهرة المليونية التي خرجت للعرفان بالدور السوري
عام  ،2005بـ «شكرا ً سورية» ،على الرغم من أنّ النظرة النفعية التي
اتبعها كثيرون ممن كانوا على أعتاب السوري لم تكن تقتضي مثل هذا
الموقف ألنّ سورية لم تكن في أحسن حاالتها على أثر االتهامات التي
أُطلقت من أكثر من جهة تجاهها في قضية اغتيال الحريري.
بعد أن نشبت األزمة في سورية عام  ،2011من الخطأ النظر إلى
تدخل حزب الله المتدرج في األحداث السورية من جانب واحد فقط
قوامه حماية المشاهد المقدسة ،أو حماية القرى والتجمعات الشيعية،
أو حتى دعم الدولة السورية لما تشكله من عمود فقري رابط لمحور
المقاومة ،بل هناك سبب آخر تبقى القراءة منقوصة إن لم يؤخذ به،
وهو وفاء حزب الله للحاضنة الداعمة المتمثلة بالدولة السورية.
المثال الثالث واألخير ،هو العالقة مع رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر ،فقد شهد االتفاق منذ
أن كان وليدا ً والذي حصل بين الطرفين عام  2006مخاضا ً كبيرا ً تمثل
بحرب تموز ،حينها تعالت األصوات الداخلية ض ّد حزب الله ،وتعدّدت
القراءات التي تشي بأنّ الحزب انتهى ولن تقوم له قائمة ،وتكاثفت
الدعوات للجنرال عون ّ
لفك االرتباط مع الحزب ،وأنّ «حزب الله ُنحر
والجنرال عون ينتحر» ،ك ّل هذه الدعوات لم تجد إال تماسكا ً في موقف
الجنرال عون ،وتمسكا ً بالتحالف مع حزب الله ،حتى أنه كان شريكا ً
فاعالً في النصر الذي تحقق في  14آب  .2006من هنا وفي ك ّل بادرة
تكثر األقاويل من جماعة  14آذار وإعالمهم عند ك ّل واقعة أنّ حزب
الله قد استغنى عن الجنرال عون ،والتي كان آخرها موضوع ترشح
الجنرال عون للرئاسة والتعيينات ،حيث كثر القول إنّ حزب الله ترك
شريكه وحيدا ً في الشارع ،وأنه تراجع عن ترشيح العماد عون ،إلى
أن كان خطاب الفصل من أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أنّ
العماد عون «ممر الزامي للرئاسة».
تبدو ك ّل قراءة لسياسة حزب الله منقوصة إن لم يؤخذ بالموقف
األخالقي والوفاء الذي يتمتع فيه حزب الله ويسعى إلى إضفائه على
الساحة السياسية اللبنانية ،التي بات مفهوم الوفاء لدى كثير من
األطراف فيها عملة نادرة.

*كاتب سوري

