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هتاف دهام
يترقب اللبنانيون بفارغ الصبر تصويت
مجلسي ال��ن��واب والشيوخ األميركيين على
االتفاق النووي هذا الشهر ،سواء بـ»نعم» أو
«ضدّ» ،بعد أن حصل الرئيس األميركي باراك
اوباما ال��ذي يريد ضمان تمرير االتفاق ،على
حق استخدام ّ
حق النقض على أيّ قرار يتخذه
ال��ك��ون��غ��رس ب��م��ع��ارض��ة االت��ف��اق ،م��ع إع�لان
السيناتور الديموقراطيّة باربرا ميكولسكي
تأييدها االتفاق ،ما رفع عدد المؤيدين إلى ،34
ع ّل هذا التصويت يس ّرع البدء بح ّل القضايا
اإلقليمية العالقة ،ويصل الدور الى لبنان الذي
يقع في أسفل سلم االهتمامات الدولية.
ويتزامن ه��ذا الحدث األميركي ،مع اللقاء
الذي من المرتقب ان يعقد في نيويورك على
هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة
في  22ايلول بين وزراء خارجية دول مجلس
التعاون الخليجي بمن فيهم السعودي عادل
الجبير ووزير خارجية ايران محمد جواد ظريف
للبحث في أوضاع المنطقة ،ومن ضمنها األزمة
اللبنانية ،فحصول اللقاء سيكون بمثابة بداية
تعاون لتبريد الملفات الساخنة ،وعدم حصوله
سينعكس مزيدا ً من التصعيد وتعقيد األمور،
وهذا ما يبدو ،إذ إن الموقف السعودي ال يزال
على حاله ،فتصريحات الجبير «إنه ال يوجد
دور للرئيس بشار األسد في مستقبل سورية»،
والموقف الذي أطلقه الرئيس أوباما في القمة
االميركية  -السعودية مع الملك سلمان بن
عبد العزيز «أنه سيبحث مع الملك السعودي
سلمان بن عبد العزيز سبل التصدي ألنشطة
إيران التي تزعزع استقرار المنطقة» ،تؤكد أنّ
األمور ذاهبة نحو السيّئ والمزيد من التصادم،
فمرحلة االن��ف��راج��ات ستسبقها مرحلة من
االنفجارات األمنية الكبيرة من خالل االغتياالت
أو األعمال العسكرية الميدانية أو التفجيرات،
فأي تسوية كبرى يسبقها تصعيد أمني ،ولهذه
الغاية سيطلق األميركي يد السعودية في
بعض األزمات لبث الطمأنينة عند آل «سعود».
غير أن كل ذلك بدأ يزعج اإليرانيين وه��ذا ما
ظهر جليا ً في كالم المرشد االعلى للجمهورية
اإلي��ران��ي��ة السيد علي خامنئي بقوله« :إنّ
االمتناع عن رفع العقوبات عن إيران سيؤدّي
إلى فشل الصفقة مع السداسية الدولية»« ،وإذا
كان من المق ّرر أن ال يرفع الحظر عن إيران فال
مجال إذا ً للتعاطي في ه��ذا الموضوع ،ومن
هنا يجب أن يُبت في هذه القضية» ،فاإليراني
يعتبر أن االدارة االم��ي��رك��ي��ة ُتمسك ال��دول
الخليجية ببعض الملفات التي من شأنها أن
تط ّوق االنتصار اإليراني اقتصاديا ً وسياسيا ً
من خالل محاصرة الجمهورية االسالمية ،وهذا
ما لن يُسمح به.
وس��ط ه��ذا الجو اإلقليمي ال��ذي يميل إلى
التصعيد في األشهر المقبلة ،سيبقى لبنان ورقة
ضغط تستخدم في تحسين شروط المفاوضات
السعودية مع الجمهورية اإلسالمية ،من دون
أي اهتمام باستحقاقاته الداهمة .يتهم فريق
 14آذار إيران بأنها تعرقل االنتخابات الرئاسية
وأنّ من مصلحتها استمرار الفراغ ،فهي دعمت
تشكيل الحكومة لكنها تعطل الملف الرئاسي،
بيد أنّ مصادر ديبلوماسية تؤكد أنّ الجمهورية
اإلسالمية دعمت وأيدت توافق القوى السياسية
على تأليف الحكومة ،لكنها لم تغيّر في مواقفها،
والمبعوثان االيرانيان وزير الخارجية محمد
جواد ظريف ونائبه حسين أميرعبد اللهيان،
خالل زيارتيهما لبنان ولقاءاتهما أيضا ً عددا ً
من المسؤولين الدوليين ،ميّزا بين دعم األفرقاء
اللبنانيين التوصل إلى حلول وبين التدخل
الخارجي في اصطناع الحلول .ويبدو أنّ إيران
ليست مستعدّة للتدخل في الشأن الرئاسي أو
في أي استحقاق آخر ،فهي تعتبر أنّ محاولة
إقحامها في الشؤون الداخلية توريط لها سيفتح
الباب لتدخلها عند كل مشكلة في لبنان.
وإل��ى أن يحين الموعد ال��رئ��اس��ي ،سيبقى

االس��ت��ق��رار اللبناني عند ال���دول الغربية هو
األس���اس ،ليس من أج��ل لبنان ،إنما من أجل
ان يبقى ه��ذا البلد حاضنا ً للمليون ونصف
المليون س��وري الذين إذا تدهورت األوض��اع
س��ي��ن��زح��ون أس���وة باللبنانيين إل���ى ال���دول
االوروب��ي��ة والخليجية ،وه��ذا سيضاعف من
األزمات االقتصادية في تلك الدول .ولذلك فإنّ
الحراك الشعبي الذي تحاول الواليات المتحدة
تسخيره لخدمة أهدافها ،سيبقى تحركا ً تحت
سقف السلمية وتحت سقف دعم بقاء الحكومة،
في مقابل الضغط إلنهاء «الستاتيكو» الحالي،
وفرض انتخاب رئيس للجمهورية توافقي على
غرار تجربة الرئيس السابق ميشال سليمان في
مقابل إرضاء العماد ميشال عون بمواقع أخرى.
غير أن السفير األميركي تبلغ أنّ فريق  8آذار لن
يسمح بوصول رئيس للجمهورية غير محسوب
عليه ،ولن يسمح أن تكون رئاسة الحكومة لتيار
المستقبل اال في مقابل رئيس للجمهورية يكون
انتماؤه محسوما ً إلى  8آذار.
ف � ّوض حزب الله العماد عون في موضوع
الرئاسة وأكد أنّ موقع رئاسة الجمهورية معقود
للتيار الوطني الحر بوصفه األكثرية المسيحية.
وعليه لن تنفع ك � ّل م��ح��اوالت ش��ارع «طلعت
ريحتكم» والمواجهات األمنية مع «الحراك
المدني» في رف��ع أسهم قائد الجيش العماد
جان قهوجي لرئاسة الجمهورية ،أو غيره من
الشخصيات التي ُترفع صورها في التظاهرات
إلى جانب شعارات إسقاط النظام ال��ذي بدال ً
من المطالبة بإسقاطه من قبل المعتصمين
يجب االك��ت��ف��اء بالمطالبة ب��إس��ق��اط الطبقة

السياسية التي استأثرت بالنظام وإسقاط
مغتصبي السلطة وناهبي المال ،وإقرار قانون
انتخابي يقوم على التمثيل الصحيح والمنطقي،
وباعتماد لبنان دائ��رة انتخابية واح��دة على
أس��اس النسبية وخ��ارج القيد الطائفي ،ألنّ
الحديث عن إسقاط النظام ،كالم ليس في محله،
فالنظام البرلماني الديمقراطي في لبنان ،الذي
ت � ّم تحريفه وتحويله ال��ى طائفي وإقطاعي،
ينبثق من الشعب ،ويشكل أح��د أه � ّم األنظمة
البرلمانية في العالم.
وإلى أن تنفرج إقليمياً ،لن تكون طاولة الحوار

رعب «م�ستقبلي» و«قواتي» وجنبالطي من الح�شد العوني
هـ .د.
استمزج رئيس مجلس النواب نبيه بري اآلراء
اإلقليمية قبل المحلية حول طرحه معاودة هيئة
الحوار الوطني ،ح�دّد موعدها في التاسع من
أيلول ،بعد ان تلقى رسائل إيجابية حول حضور
ك� ّل المكونات السياسية بينها كتلة «القوات
اللبنانية» التي رفض مسؤولها إعطاء أي موقف
من ال��ح��وار قبل كلمة رئيس «ال��ق��وات» سمير
جعجع يوم السبت الماضي.
بقيت المواقف القواتية مبهمة ،ال��ى عصر
الرابع من أيلول ،فـ»جمعة عون» بدّلت المقاييس
السعودية فتغيّرت اللعبة ،ووصلت األوام��ر
السعودية الى  14آذار بضرورة وضع العصي
في دواليب طاولة الحوار ،ولذلك تداعى ك ّل من
رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة ورئيس
حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ورئيس كتلة
القوات جورج عدوان ووزيرا االتصاالت بطرس
حرب والسياحة ميشال فرعون ،إلى االجتماع
مساء الجمعة في بيت الوسط لتنسيق المواقف
من الحوار وجدول أعماله ،فالحدث البرتقالي
عصي على محاوالت
أكد انّ «العماد» رقم صعب
ّ
إضعافه أو تحجيمه ،وانّ هناك معطى جديدا ً في
البلد.
أعلن جعجع أنّ كتلة «ال��ق��وات» لن تشارك
ف��ي ال��ح��وار باعتبار «أن��ه سيكون مثل ال��ذي
سبقه ،وبالتالي مضيعة للوقت» ،الفتا ً الى
«أننا مستعدون إلعادة النظر في موقفنا شرط
أن ينحصر جدول أعمال جلسة الحوار بانتخاب
رئ��ي��س واذا ش���ارك ح���زب ال��ل��ه ف��ي جلسات
االنتخابات الرئاسية».
أف��رج رئيس «ال��ق��وات» عن موقفه الرافض
للحوار ،الذي لم يتوقف عنده حزب الله ال من
قريب وال من بعيد في تصريحات مسؤوليه في
عطلة األسبوع الماضي ،ولم يكترث لشروطه.
غير انّ كالم معراب شكل ممرا ً آمنا ً لتيار المستقبل
لالنسحاب من الحوار في مرحلة الحقة ،فبغياب
جعجع ،وإص��رار جنرال الرابية على خريطة
الطريق التي وضعها والتي تقوم على إجراء
انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب وليس من
«مجلس مز ّور مدّد لنفسه مرتين» ،أو إقرار قانون
انتخابي يرتكز الى النظام النسبي ،يعني ذلك
انّ تيار المستقبل أجهض الحوار باالنقالب على
االتفاق الذي حصل خالل االتصال الذي أجراه
رئيس مجلس النواب نبيه بري بالرئيس سعد
الحريري الذي وعد بري بأنه لن يكتفي بتكليف

الرئيس فؤاد السنيورة بتمثيله ،انما سيحاول
الحضور ،انطالقا ً من انه يلتقي معه في الدعوة
الى حوار يناقش البنود التي أوردها في خطاب
النبطية ،لينقلب التيار األزرق ال��ى المشكك
بجدوى الحوار ،واعتباره على لسان النائب
أحمد فتفت أنّ طاوالت الحوار السابقة لم تقدم
أيّ نتائج في شأن القضايا العالقة ،وتشديده
في حديث إلى صحيفة «عكاظ» السعودية ،على
أنّ ما سمعناه من رئيس كتلة حزب الله النائب
محمد رعد والنائب عون لن يؤدّي إلى نتيجة في
ما يتعلق بالملف الرئاسي ،واتهامه حزب الله
بـ»أنه يحاول أن يفرض بالقوة انتخاب عون
رئيساً ،وطالما استم ّر هذا التفكير العقيم فإنّ
الحوار لن يصل إلى نتيجة».
وإذا كان قطار الحوار ال��ذي دعا اليه بري،
جاهزا ً وسينطلق في موعده ،غير أنّ جعجع أراد
ان يقطع الطريق على «العماد» ومنع إعالن ربحه
واستثماره لتظاهرات يوم الجمعة داخل القاعة
العامة لمجلس النواب ،فهو وجد أنه إذا اتخذ
موقفا ً رافضا ً لمطلب العونيين أي انتخاب الرئيس
من الشعب ،سيع ّري نفسه أمام اللبنانيين عموما ً
والمسيحيين خصوصاً ،وإذا أيّد هذا النوع من
االنتخابات سيجد نفسه خلف جنرال الرابية،
وفي الحالتين هو الخاسر ،ولذلك ارتأى االمتناع
عن المشاركة في الحوار مع وضعه شرطين
تعجيزيين يعلم أنّ أحدا ً لن يعيرهما اهتماماً،
ال سيما انّ منطق الحوار يقتضي ان ُتطرح ك ّل
األمور الخالفية داخل المؤسسات الدستورية،
وعند اشتداد األزم��ات تطرح في هيئة الحوار
تصب
الوطني ،ال ان توضع شروط تعجيزية ال
ّ
اال في خانة الخطاب الغرائزي وتعبئة الجمهور
وهدفها نسف الحوار.
لقد أثار «الحشد العوني» يوم الجمعة الرعب
في صفوف ق��وى  14آذار التي لم تتج ّرأ منذ
 14آذار  2011على االحتفال بهذه الذكرى أو
بذكرى  14شباط في ساحة الشهداء ،واكتفت
منذ ذلك الحين بإقامة مهرجاناتها في الصاالت
المغلقة في الـ»بيال» .وعليه فإنّ مواقف معراب
وبيت الوسط يومي السبت واالح��د ال تتعدّى
اس��ت��ع��راض ال��ع��ض�لات أم���ام البيت الداخلي
«القواتي» و»المستقبلي» ،فجعجع يعلم جيدا ً
أن ال فرصة له في تحقيق أيّ من مطالبه داخل
اجتماعات هيئة الحوار ،ألنّ تمثيله في  14آذار ال
يتعدّى الديكور «الزيتي» ،فهو لم يكن يوما ً مق ّررا ً
داخل هذا الفريق الشباطي ،بل تابع له ،وهذا
ما ظهر في تصويته لمصلحة التمديد للمجلس

النيابي ،وفي تراجعه عن القانون االرثوذكسي،
وف��ي موقفه من الحكومة التي صحيح ان��ه ال
يشارك فيها لكنه ال يأخذ اي موقف معارض
لتيار المستقبل أو للرئيس تمام سالم.
وما بين جعجع والحريري يبدو أنّ رئيس
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط يتنقل
بين مأزق وآخر ،فبعد مأزقه مع تيار المستقبل
ووزير الداخلية نهاد المشنوق عندما دعاه الى
الرحيل عقب إط�لاق القوى األمنية النار على
المحتجين ودعوته الى الكف عن الكذب ،ومأزقه
في السويداء بعد اغتيال الشيخ وحيد البلعوس
وافتضاح أمر اإلرهابي «أبو ترابة» الذي يعمل
لمصلحة دوائر االستخبارات في غرفة «الموك»
في األردن ،وصل إلى المأزق الثالث المتصل
بهيئة الحوار ،فالذي كان يع ّول عليه ،أصبح
شيئا ً آخر ،فلن تكون هناك رئاسة جمهورية وفقا ً
لرغبات الواليات المتحدة والمملكة السعودية،
ول��ن تكون هناك انتخابات نيابية كما يريد
رئيس التقدمي ،فحزب الله وفي ضربة استباقية
وجهها للثالثي جنبالط والحريري وجعجع
ولك ّل من يعنيه األم��ر ،أكد مواقفه السابقة أنّ
هناك مدخالً واح��دا ً للرئاسة هو العماد عون،
وانه ال يريد رئيسا ً ال لون له وال رائحة تتجاذبه
االطراف انما رئيسا ً مستع ّدا ً لاللتزام أمام الجميع
بالبرنامج الذي يلزم نفسه به وهذا ينطبق على
جنرال الرابية.

التي تحظى بدعم أميركي وأوروب��ي وإقليمي
وخليجي في التاسع من الشهر الجاري أكثر من
تقطيع للوقت ،والقوى السياسية كافة توافقت
على ال��ح��وار وتجاوبت سريعا ً مع المبادرة
التي طرحها الرئيس نبيه بري للحفاظ على
االستقرار ،وكون الحوار أق ّل الخسائر الممكنة.
لقد التقطت الرابية اإلشارة من التحرك الذي
أطلق على نفسه شعار  29آب ،فكانت الحشود
الغفيرة في ساحة الشهداء يوم الجمعة والتي
قدّرت بنحو  150ألف متظاهر ،استفتاء لسياسة
التيار الوطني الحر وشعبيته.

ه��ذه ال��ت��ظ��اه��رة ال��ت��ي ش���ارك فيها بحسب
التقديرات األول��ي��ة  20000من أهالي عكار،
و 10000م��ن زغ��رت��ا وط��راب��ل��س والضنية
والكورة وبشري ،و 70000من جبيل وكسروان
والمتن وبعبدا ،و 20000من الشوف وعاليه
وزحلة ،و 30000من بيروت وراشيا والبقاع
الغربي والجنوب ،كانت ر ّد اعتبار للجنرال
بعد ان ات��ه��م بضعف التمثيل الشعبي في
التظاهرتين السابقتين.
وال ب� ّد من التأ ّني في ق��راءة ما ح��دث عصر
الجمعة لناحية البعدين السياسي والحزبي،
فالحشد ج��اء نتيجة نجاح العماد ع��ون في
إظهار نفسه بأنه ضحية وأنّ المطلوب كس ُره،
وس��اه��م��ت ح��م�لات ال��ح��راك ال��م��دن��ي ف��ي ه��ذا،
مدعومة بنظرية الدفاع عن حقوق المسيحيين.
وسعى رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح من
ّ
حض العونيين
خالل مشاركته شخصيا ً في
على المشاركة في التظاهرة الى إظهار أنه ما
زال األب والقائد ،وأنّ العونيين ال يمكن إال أن
ّ
بغض النظر أنّ
يلبّوا النداء ،وه��ذا ما حصل،
رئيس التيار الوطني الحر وزي��ر الخارجية
والمغتربين جبران باسيل استفاد منه لتكريس
شرعية رئاسته للتيار.
إال أنّ السؤال ماذا بعد التظاهرة؟ هل سيكون
موقف عون في الحوار أقوى ،فساحة الشهداء
التي تكللت بالعلمين اللبناني والبرتقالي
ي��وم الجمعة أدّت ال��ى تقوية ورق��ة الجنرال
في المفاوضات المرتقبة على طاولة الحوار
األربعاء المقبل .والحشد ال��ذي كان متواجدا ً
خ�لاف�ا ً لما يريد أن يظهره بعض المكونات

السياسية المناوئة للعماد عون ،يمكن تفسيره
تفسيرا ً منطقيا ً واحدا ً انه اختصر بنود الحوار
السبعة ببند واح��د ،كيف نعود ال��ى الشعب
لتشكيل السلطة ،فهذا الحشد ال��ذي ف��اق كل
التوقعات عند الحلفاء قبل الخصوم ،ال يستطيع
رئيس تكتل التغيير واإلصالح نفسه أن يساوم
أو أن يدخل في تسويات بعد اليوم مع أيّ مكون
سواء من  14أو  8آذار ،فالتسونامي البرتقالي
أصبح ممرا ً إجباريا ً إلزاميا ً إلع��ادة تشكيل
السلطة بانتخابات رئاسية مباشرة من الشعب
أو انتخابات نيابية تسبق االنتخابات الرئاسية
وكل قول آخر هو تراجع للعماد عون وضرب
وإحباط لقاعدته الشعبية.
ولكن في السياسة كيف سيق ّرش ذلك؟ وهل
ه��ذه التظاهرة ه��ي التي ستعطي الشرعية
النتخاب رئيس؟ وكيف سيتصرف مناهضوه
والمجتمعان العربي والدولي؟ وهل سيتأثرون
بهذا الحشد؟ كيف سيت ّم تقريش هذا الحشد
وهل سيص ّور حشد العونيين وكأنه الر ّد على
«الحراك المدني»؟ ما سيعني أنّ مشهدا ً مدنيا ً
جديدا ً سيكون الر ّد وأنه سيكون مدعوما ً ولو
في شكل خفي من قوى محلية طائفية إلظهار
أنّ حراك العونيين لن يشكل الردّ ،وأنّ الجموع
والكلمة ستبقى لحراك يتخ ّوف من تصاعده
ليصل الى ح ّد الالعودة في ظ ّل كالم عن إمكان
ان يتح ّول ال��ى مواجهات أمنية ...عندها لن
تنفع الساحات وال الحشود واالستقطابات ...اذ
سيتح ّول البلد الى كتلة نارية قد تأكل األخضر
واليابس ،والمثال على ذلك قائم في عواصم
عربية عدة.

