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تتمات
كيري لعالقات ( ...تتمة �ص)1

والثامن والعشرين من الشهر الحالي ،بينما قال زميله نائب الوزير
ميخائيل بوغدانوف إنّ الصيغة المثلى لح ّل قضية تمثيل المعارضة
ال��س��وري��ة وتشكيل وف��ده��ا بتشكيل وف��د ي��دم��ج م��ؤت��م�� َر ْي الرياض
والقاهرة ،ومعلوم أنّ مؤتمر القاهرة ض ّم المك ّونات التي غابت عن
مؤتمر ال��ري��اض ،وخ��ص��وص��ا ً ال��م��ك�� ّون ال��ك��ردي ال��ذي ص��در موقف
ألماني الفت يرفض تهميشه من لقاءات جنيف.
جماعة مؤتمر ال��ري��اض المربكة ب��ال��ق��رار األم��م��ي  2254قفزت
إلى اتهام موسكو بمحاولة الوصاية على المعارضة ،للتغطية على
الوصاية التي مارستها السعودية وأنتجت هذه التشكيلة التي تنافي
معايير ال��ق��رار األم��م��ي ،س��واء بدعوته إل��ى ح��وار يشمل ك�� ّل أطياف
أي
المعارضة ،ويمثل ك ّل شرائح الشعب السوري ،أو برفضه ضم ّ
من التنظيمات اإلرهابية إلى العملية السياسية ،ونادت جماعة الرياض
نص عليه القرار  2254من إجراءات الثقة ،خصوصا ً وقف النار،
بما ّ
وزجها
وهي التي تعطلت بسبب الوصاية السعودية على المعارضة،
ّ
بالجماعات اإلرهابية ضمن صفوفها ،بينما دأبت موسكو وطهران
على المناداة بالتفاهم على تكوين الئحة للتنظيمات اإلرهابية لمنع
ض ّمها إل��ى ال��ح��وار من جهة وع��دم شمولها بوقف ال��ن��ار ،ال��ذي بقي
ينتظر تحديد مع َمن يكون وقف النار ،وكانت روسيا وإيران قد ق ّررتا
مقاطعة لقاء فيينا الذي ُعقد في نيويورك وأعقبه صدور القرار األممي
لوال زيارة كيري إلى موسكو والتزامه بإنجاز هذا التفاهم وتضمين
الئحة التنظيمات اإلرهابية كالً من «جيش اإلسالم» و«أحرار الشام»
و«جيش الفتح» والمك ّونات المشابهة ،فجاء التركيب السعودي للوفد
المعارض يس ّمي ممثل «جيش اإلس�لام» كبير المفاوضين ما يجعل
السعودية وفقا ً لكالم المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا في
اإلحاطة السرية أمام مجلس األمن قبل خمسة أيام ،كما أوردت مجلة
«فورين بوليسي» األميركية ،يتهم السعودية بعرقلة مساعي الحوار
في جنيف.
لبنانيا ً بردت سريعا ً حرارة إطالق القوات اللبنانية دعمها ترشيح
العماد ميشال ع��ون للرئاسة ،وتراجعت بالسرعة ذاتها فرضيات
انعقاد جلسة انتخاب تنافسية في الثامن من شباط أو موعد قريب
منه لتح ّل مكانها ،التحضيرات لرئيس إجماع ،يضمن تحقيق النصاب
ال��ذي صار ثابتا ً أنه لن يتحقق للعبة تنافس انتخابية ،تشعر الكتل
النيابية أنها مغامرة ُتدعى من خاللها إلى توفير النصاب لمنح خيار
ّ
فيصطف الجميع
رئاسي يضمر لها التحدّي فرصة إبصار النور،
عن التمسك بوضوح المشهد الرئاسي قبل قرار المشاركة في إنتاج
الرئيس العتيد نصابا ً وانتخاباً.
وعلى إيقاع التباعد في الخيارات الرئاسية ،والعودة إلى المواقع
األصلية ل�لأط��راف المختلفة ،ع��اد تيار المستقبل إل��ى تنظيم حملة
اس��ت��ه��داف ل��وزي��ر الخارجية ج��ب��ران باسيل على خلفية موقفه في

المؤتمر اإلسالمي برفض المشاركة في موقف سلبي بحق إيران،
بينما أعلن رئيس ح��زب ال��ق��وات اللبنانية أنّ عالقته بالرئيس سعد
الحريري ليست كما يرام ،مشيدا ً بموقف النائب وليد جنبالط الذي
وصفه بالمتف ّهم لمعاني ترشيح القوات للعماد عون.

حملة «مستقبل ّية» على باسيل

شن تيار المستقبل أمس حملة مبرمجة وممنهجة سياسيا ً على وزير
الخارجية جبران باسيل ،إثر موقف لبنان في منظمة التعاون اإلسالمي ،قادها
الرئيسان سعد الحريري والسنيورة وانض ّم إليهما رئيس الحكومة تمام سالم،
معلنا ً من دافوس أن «أصل النزاع بين إيران والسعودية هو التدخل اإليراني
القائم منذ سنوات في العالم العربي والذي يزيد األوضاع تعقيداً» .وسأل «بما
ّ
تتدخل في شؤون إيران فلماذا تتدخل طهران في
أن السعودية تعلن أنها ال
شؤوننا الداخلية ولماذا تزيد األوضاع تعقيداً».
وأكد الرئيس الحريري «أن النأي بالنفس عن موقف عربي جامع في المؤتمر
الطارئ لوزراء خارجية المؤتمر اإلسالمي للتضامن مع السعودية في مواجهة
ما أسماه االعتداءات على بعثاتها الديبلوماسية في إيران ولرفض ما ادعى
أنه تدخل إيراني في الشؤون العربية ،يتح ّول اصطفافا ً حين تجد الخارجية
اللبنانية نفسها للمرة الثانية وحيدة خارج موقف جميع الدول العربية بال
استثناء وتنأى بنفسها وحيدة عن ق��رار تؤيده جميع ال��دول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي باستثناء إيران المعتدية على البعثات الدبلوماسية
والسيادة العربية» .وسأل «عن ماذا نأت الخارجية اللبنانية بنفسها هذه
المرة ،خصوصا ً أن البيان لم يتض َّمن أي ذكر للبنان أو أي تنظيم سياسي
لبناني ،أم أننا في صدد محاولة للنأي بالديبلوماسية بعيدا ً من لبنان
وعروبته نحو إيران وعدوانيتها ومصالحها التوسعية»؟
وطالب الرئيس السنيورة بدوره الحكومة «بتصحيح هذا الخلل الفاضح
والمتك ّرر ال��ذي ارتكبته وترتكبه وزارة الخارجية انسجاما ً مع اإلجماع
العربي وإجماع دول منظمة المؤتمر اإلسالمي وحفاظا ً على مصالح لبنان
واللبنانيين».

الموقف يحفظ الوحدة الوطنية

وردّت وزارة الخارجية على ما يتم التداول به ،موضحة في بيان أ ّنها كانت
قد أعطت التعليمات لسفير لبنان لدى منظمة التعاون اإلسالمي قبل انعقاد
االجتماع بوجوب اتخاذ الموقف نفسه المشابه للموقف السابق في الجامعة
العربية ،في حال تض ّمن القرار المضامين نفسها الواردة سابقاً ،وذلك التزاما ً
بسياسة الحكومة القاضية بالنأي بلبنان عن هذه المواضيع المشابهة
والمرتبطة باألزمة السورية ،وعمالً كذلك بالتوافق على هذا الموقف الذي
ظهر جليا ً على طاولة الحوار الوطني حول هذا الموقف في جلسته األخيرة،
إبان عرض وزير الخارجية لمعطيات وموجبات الموقف اللبناني آنذاك والتي
تك ّررت نفسها اآلن في منظمة العمل اإلسالمي ،وهو الموقف ال��ذي يحفظ
الوحدة الوطنية من خالل االلتزام بالبيان الوزاري وبسياسة حكومة الوحدة
الوطنية.

«المملكة» ..وورقة التعطيل

وتوقفت مصادر سياسية لـ«البناء» عند توقيت هذه الحملة .وأشارت
المصادر إلى «أن المواقف التي يتخذها تيار المستقبل والتي عبر عنها الحريري

يعبرون بعد مراجعة سجالتهم ف��ي دائ��رة
الهجرة والجوازات في دمشق ،فقرار السماح أو
عدمه يُتخذ حصرا ً في دمشق.
تصاريح ال��م��رور الممنوحة للمجموعات
اإلرهابية من دول ترعى اإلرهاب وتدعمه ،غير
صالحة .فهذه التصاريح اع ُتمدت منذ حلول
«الربيع العربي» المتأسرل ،واستخدمت لنشر
الفوضى واإلرهاب في المنطقة ،ومؤخرا ً لتنفيذ
عمليات إرهابية في الغرب وأوروب��ا ومناطق
مختلفة من العالم.
تع ّذر سلوك اإلرهابيين طريق «جنيف »3
ق��د يؤخر انعقاد المؤتمر ع��ن م��وع��ده ،وفي
السياق ُنقل عن المبعوث الدولي إلى سورية
ستيفان دي ميستورا قوله «إنّ المفاوضات
المتوقعة في الخامس والعشرين من الشهر
الحالي قد يت ّم تأجيلها» .أما المبعوث السابق
األخضر اإلبراهيمي فشكك في عقد المفاوضات
في موعدها المحدّد ،طبعا ً بعد أن أبدى رغبته
«في مشاركة المسلحين» ،وهو بالطبع يقصد
مشاركة المجموعات اإلرهابية .وكثيرة هي
المآخذ السورية على األخضر االبراهيمي الذي
لم يكن شفافا ً وال موضوعيا ً وال محايدا ً خالل
فترة انتدابه مبعوثا ً أممياً.
إذن ،بدعم روس��ي واض��ح ،تفرض سورية
حظرا ً قويا ً يحول دون مشاركة أيّ تشكيل
إرهابي في «جنيف  .»3فهذا أم � ٌر ليس مح ّل
مفاوضة أو مساومة .فالمواجهة المباشرة مع
المجموعات اإلرهابية هي بالحديد والنار ،وفي
الميدان السوري تحديداً .أما في «جنيف »3
فمسار سياسي ،يرمي إلى رسم خارطة طريق
للخروج من األزم��ة ،وعقد هذا المسار يكتمل
بمن يحضر من المعارضات غير المنضوية
في تشكيالت إرهابية .ولذلك ،فإنّ بيت القصيد

الطاعة للعهد السعودي

واستغربت مصادر في  8آذار لـ«البناء» «كيف ينض ّم الرئيس سالم إلى
الرئيسين الحريري والسنيورة وأن يأخذ موقفا ً في االصطفافات» ،مشيرة إلى
«أن هذه المواقف هي أوال ً في إطار االستمرار في تقديم الطاعة والوالء للعهد
السعودي الحالي بشخص األمير الحالي محمد بن سلمان واالستمرار في
تأكيد االلتزام بأمر العمليات السعودي بخاصة أن المملكة منكبّة على مراقبة
أي مواقف من أي دولة ،مهما كانت صغيرة مثل جزر القمر ،فما بالنا بلبنان
الذي ّ
«نغص» على الرياض سعادة إدانة طهران باإلجماع في مؤتمر الجامعة
العربية ثم في مؤتمر التعاون اإلسالمي!» .ولفتت إلى «أن هدف الثالثي سالم
– السنيورة – الحريري تعويض موقف لبنان الرسمي الذي عبر عنه وزير
الخارجية ،بموقف لبناني رسمي آخر متمايز عبر عنه سالم رسمياً ،والحريري
والسنيورة سياسياً» .وشددت المصادر على «أن هذا الموقف يؤكد إطالق
النار على الجنرال عون الذي يحظى ترشيحه بدعم كبير من حزب الله وتب ّنى
ترشيحه مؤخرا ً رئيس حزب القوات ،من خالل نافذة الوزير باسيل».

جولة بون عشية
زيارة روحاني الفرنسية

في غضون ذلك ،توقفت مصادر سياسية عند الجولة التي يقوم بها السفير
الفرنسي ايمانويل بون على القيادات السياسية ولقائه أمس ،رئيس تيار
المردة النائب سليمان فرنجية بعدما التقى أول أمس ،رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون ،رئيس حزب القوات سمير جعجع ،رئيس حزب
الكتائب سامي الجميل ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط في أول
حراك دبلوماسي عقب لقاء معراب بين عون وجعجع .وأكدت المصادر «أن
جولة بون التي لم تكن مقررة ور ِّتبت بشكل سريع تهدف إلى تكوين صورة
متكاملة تسمح أن يكون ملف االستحقاق الرئاسي كامالً في  29من الشهر
الجاري عشية زيارة الرئيس اإليراني حسن روحاني الفرنسية ولقائه الرئيس
فرنسوا هوالند».

الواليات المتحدة والفيتو السعودي

وينطبق األمر أيضا ً على زيارة المبعوث األميركي ريتشارد جونز إلى رئيس

المراقبين السياسيين ،ففي تصريحاته ومواقفه
مصطلحات وتعابير غربية ،صارت خردة ولم
تعد مستخدمة غربياً ،وفي تصريحه األخير،
ع��ن «ت��وزي��ع السلطات بعدالة بين مختلف
الطوائف» في العراق ،فإنه وضع أثقاال ً كبيرة
على مملكته ،التي تنتفي فيها العدالة ،ليس
بين الطوائف وحسب ،بل بين سالالته وساللة
الملوك الذين يتوارثون السلطة!
خص إمكانية بحث إرسال
أما قوله في ما
ّ
قوات خاصة سعودية إلى سورية ،فهو ليس
مضطرا ً إلى بحث هذا األم��ر ،إذ إنه أرس��ل إلى
سورية ال��دم��ار وال��خ��راب وك � ّل وح��وش القتل
واإلجرام ،وهو يمتلك منظومة إرهابية تنفذ أخطر
وتهجرهم
المهام الخاصة ،فتقتل السوريين
ّ
وتد ّمر بيوتهم ومدارسهم وجامعاتهم .وهي
المنظومة اإلره��اب��ي��ة ذات��ه��ا التي ي��ح��اول هو
وحلفاؤه وأعوانه تأمين عبورها إلى «جنيف
 ،»3بهدف «شرعنة» اإلرهاب وتثبيته وتدعيمه
وتأمين ديمومته لتنفيذ مهام خاصة إرهابية.

د .عصام نعمان

على أيّ حال ،يبدو أنّ فائض التعجرف عند
الجبير وأولياء أمره ،هو الذي يدفع إلى القاعدة
التي تقول بأنّ «مَن ليس معنا فهو ضدّنا» ،لكن
هذه القاعدة ال تحمي عروشا ً عائمة على آبار
النفط من الغرق .فالنفط في حمأة الصراع بين
األمم إذا لم يحترق ،فإنه يُباع ويُشترى بأبخس
األثمان.
أنّ يُعقد «جنيف  »3في موعده ،أم في موعد
آخر ،فليس هذا هو المه ّم .ألنّ األه ّم هو أنّ هذا
المؤتمر أو هذا اللقاء ،لن يض ّم عناصر إرهابية،
كما ترغب الدول الداعمة لإلرهاب.

معن حمية

للعماد عون مزايا متعدّدة لع ّل أبرزها مجاهرته دائما ً بضرورة التغيير،
تغيير النظام الطوائفي الفاسد وصوال ً إلى تجديد القيادات السياسية .في هذا
السياق ،استجاب عون لدعوة القوى الوطنية واالجتماعية الحيّة إلى إقرار
قانونٍ لالنتخابات على أساس النسبية .بل إنّ العماد لم يكتم استعداده ،خالل
اجتماع قبل شهرين مع وفد من ممثلي تلك القوى ،للنزول إلى الشارع مع سائر
ٍ
هيئات الحراك الشعبي من أجل الضغط على أهل النظام لحملهم على إقرار
قانون االنتخابات المنشود بغية إجرائها وفق أحكامه ،على أن يقوم البرلمان
الجديد بانتخاب رئيس الجمهورية .وعندما طالب ُته بأن ُيقدِم وحلفاءه ،في
حال امتناع أهل النظام عن إقرار قانون االنتخابات المطلوب ،على عقد مؤتمر
وطني جامع يتولى وضع نظام لالنتخابات على أساس النسبية وإجرائها وفق
أحكامه بإدارة لجنة تنفيذية يعيّنها لهذه الغاية ،أبدى العماد موافق ًة مبدئية
على اقتراحي ،لكنه دعا إلى التركيز ،أوالً ،على المرحلة األولى من التحرك
الشعبي المقترح ألنها كفيلة ،في تقديره ،بحمل أهل النظام على االستجابة
لمطلب إقرار القانون المنشود.
ال شك في أنّ التحالف الذي أُعلن بين عون وجعجع في  18الشهر الحالي
وسع قاعدة التأييد الشعبي للعماد كمرشح جدّي لرئاسة الجمهورية ،لكنه لم
ّ
يؤ ّمن له ،بعد ،األكثرية الالزمة في مجلس النواب النتخابه .أرى أنّ األكثرية
صعب تأمينها للغاية قبل جلسة البرلمان المحدّدة في ،8/2/2016
المطلوبة
ٌ
لكنها ليست مستحيلة .األرجح أنّ السعي المحموم لتأمينها سيطول ،ال سيما إذا
توصل الواليات
ما ارتأت السعودية عدم تظهير موقفها لحلفائها اللبنانيين قبل ّ
المتحدة وروسيا إلى صيغة تسوية لتمثيل أط��راف المعارضة السورية،
المتعددة والمتنازعة ،في مؤتمر «جنيف  »3 -قبل اجتماعه األول بتاريخ 25
الشهر الحالي ،أو ربما بعد انتهاء أعماله.
تقديري أنّ الضوء األخضر السعودي النتخاب عون سيطول انتظاره .حتى
لو جرى انتخاب عون بعد شهر أو شهرين ،فإنّ اختالفه مع جعجع (وقوى
سياسية أخرى تقليدية) حول قضية التمثيل النسبي سيبقى احتماال ً قويا ً
وله تداعياته .ذلك كله سيضع عون المرشح (كما عون الرئيس) أمام سؤال
مفتاحي :ما العمل لتحقيق مطلبه ووعده باعتماد قانونٍ لالنتخابات على
أساس النسبية ،بما هو المدخل والوسيلة لمباشرة التغيير المرتجى والموعود؟
وهل ينسى عون أنّ حزبه أجرى انتخابات داخلية ناجحة على أساس النسبية
شملت معظم مناطق لبنان ،وأنها جديرة باتخاذها قدو ًة في هذا المجال؟
في موازاة هذا السؤال ،وربما قبله ،ينطرح سؤال آخر بالغ الجدّية :هل يبقى
عون المرشح ،وقد أصبح أقوى بتحالفه مع جعجع ،مستعدا ً لتنفيذ خيار

ر�سالة مفتوحة( ...تتمة �ص)1
فرنجية ،بعد «اق��ت��ن��اع» ال��ح��ري��ري بالترشيح ،ه��و تشكيل قناعة
مشتركة مع حزب الله ،واالنطالق منها لصناعة سلسلة تفاهمات،
يكون العماد عون في صلبها ،ويكون فرنجية شريكا ً فيها ،ويكون
الرئيس بري ع ّرابها ،وفي المقابل بذل الجهد الموازي مسيحيا ً
م��ن بكركي إل��ى م��ع��راب سعيا ً للتمهيد والتأييد خ��ط��وة بخطوة،
ف��اإلخ��راج هنا ليس مسألة تقنية ،وإن��ت��اج الرئاسات على طريقة
ترشيح النائب ع ّمار حوري للرئيس السابق ميشال سليمان زمن
ولّى إلى غير رجعة ،والحريري لم يسلك هذا الطريق ليس لجهل
ونقص في المستشارين ،بل ألنه و َمن ومعه ومن وراءه يعلمون أنّ
طرح الترشيح ،كما ُطرح سينتج في وجهه التعقيدات التي تتكفل
باستهالكه كخطوة إعالمية.
ً
ً
 أما عن جدّية جعجع ،ماذا لو كان جدّيا؟ لو كان جدّيا لقال إنّترشيح ال��ق��وات للعماد ع��ون يت ّم من موقع إدراك ال��ق��وات خياراته
وتحالفاته المحلية واإلقليمية والدولية المخالفة ،وال وهم على أن
يخرج العماد عون وينادي حزب الله لسحب مقاتليه من سورية ،أو
تسليم سالحه .فالقوات ترى العماد عون مرشحا ً مؤهالً لنيل دعمها
كما هو ،ومن موقعه وخياراته ،ألنها تثق بهويته السيادية والوطنية
وبمناقبيته وعصاميته وحرصه واحترامه للدستور ،وه��ذا ٍ
كاف،
ال أن يتحدّث عن نسخة أصلية ونسخة تايوانية من الثامن من آذار
بطريقة مؤذية وبشعة بحق العماد عون ،وال أن يقول إنّ التفاهم الذي
ت ّم على مبادئ مشتركة وورقة عمل يشكل ضمانة بالنسبة للقوات،
غامزا ً من عالقة حزب الله بالعماد عون بعدها بالتساؤل عما إذا كان
حزب الله يظ ّن أنه قد صادر الجنرال؟
 لو كان جعجع جدّيا ً لتابع ،أنه من موقع إدراك ميزات العمادعون ،وهو في خياراته وتحالفاته ،يعتبر أننا أمام مرشح له حليفان
لترشيحه ،واحد من موقع الخيارات المتقاربة هو حزب الله ،وآخر
من موقع المختلف ،ولكن الواثق هو القوات ،وهذه فرصة لتسويق
الترشيح داخليا ً وإقليميا ً ودوليا ً حتى ضمان وصول الجنرال إلى
بعبدا رئيساً ،وهنا يعترف جعجع أنّ ترشيح حزب الله لعون يجعل
مهمة تسويق جعجع للترشيح أصعب كما أنّ ترشيح جعجع لعون
يجعل مهمة حزب الله أصعب في التسويق ،لكنه يضيف أنّ التغلب
على ه��ذه المصاعب ممكن ،ف��ال��ق��وات تستطيع أن تقول لحلفائها

أصوات الكتائب لـ «أمين»

وأعلن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أن الكتائب ال تنظر إلى الشخص
بموضوع الرئاسة ،ولكن إلى مشروعه .وأكد أن حزبه لن ينتخب مرشحا ً
صنع في لبنان .وسأل
يحمل مشروع  8آذار ،بل مرشحا ً لبنانيا ً يحمل مشروعا ً ُ
الجميل عون عن موقفه من سياسة لبنان الخارجية وخاصة بالموضوع
السوري ،وإذا كان مع الرئيس بشار األسد او على الحياد .وقال« :لن نقبل أن
يقيد مشروع الرئيس المقبل السيادة الوطنية» .وعلمت «البناء» من مصادر
كتائبية «أن االتجاه داخل حزب الكتائب هو تصويت النواب الخمسة بأوراق
تحمل اسم الرئيس أمين الجميل إذا عقدت الجلسة في  8شباط» ،مشيرة إلى
«أن النائب إيلي ماروني الذي التقى أمس الوزير نهاد المشنوق موفدا ً من
الرئيس أمين الجميل وضعه في أجواء القرار الكتائبي».

جعجع :ال اتصال مع الحريري

وأوض��ح رئيس حزب القوات أن ما دفعه لترشيح رئيس تكتل التغيير
واإلصالح النائب ميشال عون أوال ً الشغور الرئاسي المتمادي منذ سنة ونصف،
والسبب الثاني هو ترشيح النائب سليمان فرنجية «الذي قطع الطريق على أي
مرشح وسطي أو من  14آذار».
ورأى أن أول مَن تلقف المبادرة بإيجابية كان النائب وليد جنبالط ،مشيرا ً
إلى أن البيان الذي صدر عنه باألمس لم يحسم ترشيحه لعون إنما أعلن أن
االحتماالت مفتوحة .وكشف أن آخر اتصال مع الرئيس سعد الحريري كان
بعد ترشيح فرنجية ،مؤكدا ً أن العالقة ليست على ما يرام بالوقت الحالي ،إنما
سيعمل جهده لتعود األمور إلى ما كانت عليه .وأكد أن ال اتصال بين القوات
وبين حزب الله إنما عون على اتصال وتنسيق مع حزب الله .وقال« :سنصل
النتخاب رئيس جمهورية في نهاية المطاف ،إنما األمور تأخذ مداها ومن غير
المحسوم أن تنتج جلسة  8شباط رئيساً».

المستقبل :لن نعترف

وأكدت مصادر في تيار المستقبل لـ«البناء» رفض تيارها وصول الجنرال
عون إلى رئاسة الجمهورية داعية إلى «التقيّد بالميثاقية» ،ومشددة على «أننا
لن نعترف برئيس يُنتخب في جلسة نيابية ال يحضرها تيار المستقبل وكتلته
النيابية.

قانون االنتخابات( ...تتمة �ص)1

طريق «جنيف ( ...»3تتمة �ص)1
ليس في انعقـاد «جنيف  »3في م��وع��ده ،أو
تأخره عن موعده ،بل في المؤشرات التي تشي
كلها بأنه سيبقى ضمن السقف المشار إليه،
أيّ أنـه مؤتمـر خـالٍ من أيّ تشكيـل إرهابـي
مجـرم.
ما هو مؤكد أنّ الحظر السوري المفروض
على التشكيالت اإلرهابية ،وااللتزام الروسي
الدقيق بتطبيق مفاعيل هذا الحظر ،أربك الدول
الداعمة لإلرهاب وجعلها عاجزة وتتخبّط في
مواقفها ،لذلك ،خرج غالم البالط الملكي عادل
الجبير ،عبر شبكة «س��ي أن أن» اإلخبارية
األميركية ،مك ّررا ً معزوفة «تغيير ...النظام في
سورية وتطبيق اإلصالحات المتفق عليها قبل
عام ونصف العام في العراق من أجل ضمان
توزيع السلطات بعدالة بين مختلف الطوائف»،
ومعتبرا ً أنه «من دون هذا األمر فلن نتم ّكن من
تجفيف المنابع التي يتغ ّذى منها داعش في
سورية والعراق» ،ومضيفاً« :يمكننا البحث في
إمكانية إرسال قوات خاصة إلى سورية ،ولكن
األمور ستكون أصعب وأطول حال بقاء األسد
في السلطة»!
موقف الجبير هذا ،رأى فيه مراقبون تعبيرا ً
عن حاالت االرتباك واالهتزاز واالرتجاج والتوتر
التي أصابت الدول الراعية والداعمة لإلرهاب،
خصوصا ً أنّ مقوالت تغيير النظام أو إسقاطه
باتت أضغاث أحالم ،والعودة إلى تكرار هذه
المقوالت باتت لغة عبرية ممجوجة ،ألنّ الدول
الراعية ل�لإره��اب مجتمعة ،أكثر من ثمانين
دولة ،وعشرات المجموعات اإلرهابية المتعدّدة
الجنسيات ،لم تتم ّكن من إسقاط سورية ،برغم
اإلمكانات المالية والتسلحية واإلعالمية التي
ُوضعت من أجل تحقيق هدف إسقاط سورية.
غالم البالط عادل الجبير ،بات مح ّل سخرية

والسنيورة ومال إليها الرئيس سالم لن تغيّر في الواقع بشيء ولن تعيد لبنان
إلى دائرة الهيمنة السعودية .ودعت المصادر الحريري إلى عدم التصعيد في
المواقف التي لن تبدّل تبديالً في واقع األمور بل سترتد على أصحابها وتقطع
الطريق عليهم في سعيهم إلى رئاسة الحكومة التي يعمل الحريري جاهدا ً إلى
عودة إليها لتعويض إفالسه».
ولفتت المصادر إلى «أن ذلك مرده ما حصل في لقاء معراب ،ويبدو أن
المملكة السعودية شاءت أن ُتفهم العماد ميشال عون الذي قال عن مواقف
الوزير باسيل إنها «بـتبيِّض الوجه» ،أن الفيتو على وصوله إلى الرئاسة
يشتد قسوة ،ولن تسمح السعودية بوصوله إلى قصر بعبدا» .ورأت المصادر
ّ
تتدخل في الشأن
«أن الفضيحة تكبر في مواجهة السعودية التي تدّعي أنها ال
اللبناني في الوقت الذي تقطع فيه الطريق على الرئاسة ،وهي التي تتخبط
في خيباتها ولم تعد تملك إال ورقة التعطيل ،فهي كما عطلت المفاوضات
السياسية اليمنية وتتجه إلى تعطيل المباحثات السورية اتخذت ق��رارا ً
بتعطيل االنتخابات الرئاسية في لبنان».

حزب القوات سمير جعجع .ولفتت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء لـ «البناء»
إلى «أن األميركي معني بهذه اللحظة بفهم كيف تتح ّرك األمور بعد تبني جعجع
لعون ،وما هي قوة الدفع وكيف تلقفت القيادات السياسية هذه المبادرة ،وعلى
هذا األساس سيتبلور الموقف األميركي» ،مشيرة إلى «أن األميركي ال يتحدث
عن أشخاص بقدر ما يضع عناوين ومعايير عامة» ،وأضافت أن «أي توافق
يلبي هذه المعايير لن يمانع األميركي في السير به ،وهذا ما حصل خالل طرح
الرئيس سعد الحريري ترشيح النائب سليمان فرنجية».
وإذ أشارت مصادر وزارية في  14آذار لـ«البناء» إلى «أن األجواء اإلقليمية
غير مؤاتية ولم تنضج النتخاب رئيس» ،مشددة على «أن االصطفاف انتقل من
تحت إلى فوق وال أحد يعمل إليصال مرشحه» ،مضيفة» هناك تخمة مرشحين
وال انتخابات وهذه حالة غير طبيعية» .وإذ أكدت المصادر الوزارية «أن الفيتو
السعودي على وصول العماد عون مستم ّر» ،تساءلت إن «كانت الواليات
المتحدة ستجاري السعودية في الفيتو عليه»؟ .

المحليين واإلقليميين والدوليين ،وهي العب رئيسي بين حلفائها،
بأنّ أهل مكة أدرى بشعابها ،وكون الرئاسة شأنا ً مسيحياً ،بقدر ما
هي خالف ذلك ،فمن حقه على الحلفاء أن ينظروا بعين الخصوصية
لترشيحه ل��ع��ون ،ه��ذا ع��دا ع��ن اإلدراك أنّ ضمان قبول الحريري
وجنبالط بالترشيح ،أقلّه بقبول تأمين النصاب ،يستدعي تفاوضا ً
وتبادالً للضمانات يقول عندها جعجع ،أري��د أن أك��ون واضحاً ،ال
أن��ا وال الجنرال نريد رئاسة بنصف اللبنانيين وبشعور نصفهم
اآلخ��ر أنها على حسابهم أو أنها هزيمة لهم ،ومستعدّون بما لنا
من ثقة متبادلة مع حلفائنا في الداخل والخارج أن نقدّم لآلخرين
ك ّل التوضيحات والضمانات بالتنسيق مع العماد ع��ون ،بما يزيل
تنصل جعجع من
هواجسهم ويلبّي الح ّد المقبول من طلباتهم ،فلماذا ّ
ك ّل مهمة تجاه حلفائه ،واعتبر أنه أدّى ما عليه وانتهى؟
 لو كان جعجع جدّياً ،لما قال إنّ حزب الله يستطيع بج ّرة قلمأن يجلب حلفاءه النتخاب الجنرال ،وهو يعلم أنّ األمر ليس كذلك،
بل يعلم أنّ حجم االستفزاز ال��ذي يتض ّمنه هذا الكالم يجعل مهمة
ح��زب الله م��ع الحلفاء أصعب وأع��ق��د ،فهل ه��ذا م��ا ي��ري��ده ،تسهيل
المهمة أم تعقيدها؟ التسهيل كان يستدعي العكس ،أن يعترف جعجع
بتعقيد مهمة حزب الله في إقناع حلفائه بعد تبنّي القوات للترشيح
من جهة وترشيح فرنجية من قبل الحريري حليف جعجع من جهة
مقابلة ،فيعترف أنه يدرك خصوصية ك ّل فريق من حلفاء حزب الله
إضافة لتعقيد وجود مرشح حليف لحزب لله ولحلفائه في التداول
ومدعوم من الحريري حليف جعجع وهو فرنجية ،ويعلم أنه كما ال
يستطيع هو أن يجلب حلفاءه إلى هذا الخيار بج ّرة قلم ،رغم مكانة
الخصوصية المسيحية التي تمنحه ميزة ال يملكها حزب الله غير
المسيحي ،فإنّ حزب الله ال يستطيع فعل ذلك ،ولكنه يعتقد أنّ حزب
الله يستطيع أن يذلل عقبة فرنجية ب���إدارة ح��وار تبادل ضمانات
بينه وبين الجنرال مقابل خوض جعجع حوارا ً مماثالً بين الجنرال
وال��ح��ري��ري ،ويضيف جعجع وألن��ن��ا ن���درك أهمية مباركة القوى
اإلقليمية والدولية لضمان نجاح الرئيس العتيد في مهمته ،فالقوات
ستسعى مع حلفائها للقول إنّ تحالف الجنرال مع حزب الله ال يشكل
تعطيالً لممارسته للرئاسة من موقع سيادي بل يس ّهل هذه المهمة،
ويكفي أن يسعى حزب الله مع حلفائه للقول إنّ تبني القوات لهذا

الترشيح ال يضعف خيارات عون ،بل يمنحه مع الشرعية الوطنية
ومزيدا ً من التصالحية والمشروعية المسيحية.
 لم يقل جعجع أي��ا ً من هذا بل قال عكسه ،وك��ان يكفي مثالً أنيقول أنا مستع ّد لتسهيل مهمة الجنرال أن أزور بنشعي شخصيا ً
وأن أق��ف على خاطر النائب فرنجية وأضعه في أج��واء الخيار مع
الجنرال وأتمنّى دعمه ،ومستع ّد أن أزور طرابلس وأعزّي بالرئيس
أي شبهة في ذهن
الشهيد رشيد كرامي ،وبعيدا ً عن االتهام أعتذر عن ّ
العائلة الكريمة والعريقة حول مسؤوليتي ودوري في الجريمة!! لم
يفعل جعجع ولم ي ُقل ليس ألنه ال يعرف ،بل ألنه ال يريد ،ويكفيه
أي جهد يسهل مهمة وصول
عنده تحقيق مرابح الترشيح دون بذل ّ
الجنرال للرئاسة ،ألنّ المسموح لجعجع هذه هي حدوده ،أما الرئاسة
ف��ق��راره��ا ل��ي��س ع��ن��ده ،ح���دود جعجع ه��ي ال��ح��ص��ول ع��ل��ى مكاسب
مسيحية فئوية تصالحه مع جمهور العونيين وتتيح له الحلم بمكانة
الزعيم الذي يرث عون الحقاً ،بإزالة مناخ العداء ،وربما استبداله
بالعرفان ،والحصول على معادلة انتخابات نيابية مريحة ،سواء
وصل الجنرال للرئاسة أم لم يصل ،تغنيه عن تس ّول مقاعد القوات
من حليفيه الحريري وجنبالط.
 ألنّ ال��ح��ري��ري ل��م يتعامل م��ع ترشيح فرنجية إال كما رشحالنائب ع ّمار حوري الرئيس السابق ميشال سليمان ،وألنّ جعجع
لم يتعامل مع ترشيح الجنرال إال وفق معادلة اللهم اشهد أني بلغت،
تعامل حزب الله بجدّية ،ألنه يريد إيصال الجنرال للرئاسة ،ويريد
الحفاظ على حليفه فرنجية ،وألنه يريد إنتاج رئاسة وليس أالعيب
السياسة ،فالتزم الهدوء ،وهو يدرك أنّ الرئاسة التي يشعر غالبية
المسيحيين أنها انتزعت منهم ،ولو لحليف كفرنجية لن تكون بأمان،
مثل الرئاسة التي يشعر السنة والدروز أنها مشروع حرب ضدّهم
لن تكون بأمان ،وألنه يدرك أنّ االنتخاب يحتاج إلى تأمين النصاب
وهو ثلثا النواب ،وهو مستحيل بدون الكتل الكبرى أصالً ،ما يعني أنّ
التوافق الالزم لتأمين النصاب سيكون من ضمنه حكما ً إنتاج رئيس
المرشحين
إجماع ال رئيس تنافس انتخابي ،فلننتظر تفاهما ً بين
َ
عون وفرنجية ونسعى إليه ،أو بين صاحبَي الترشيحين الحريري
وجعجع وعليهما أن ُيظهرا جدّية السعي إليه.
ناصر قنديل

النزول إلى الشارع مع أطراف الحراك الشعبي والقوى الوطنية واالجتماعية
الحيّة لفرض مطلب التمثيل النسبي على أهل النظام؟ ثم ،هل يجاري جعجع
حليفه العماد في سلوك هذا المسلك الشعبي أم يبقى بمنأى عنه ،أو ربما
معارضا ً له؟
القوى التقليدية المتشاركة على م ّر التاريخ في تقاسم كعكة السلطة في
النظام الطوائفي الفاسد ال يه ّمها البتة تقديم أجوبة عن هذه األسئلة ،ألنّ
منصب ،بطبيعة الحال ،على مسألة احتفاظها بالسلطة من خالل
اهتمامها
ّ
معني جدا ً باإلجابة
إبقائها النظام بمنأى عن أيّ تجديد نوعي .غير أنّ عون
ٌّ
عن هذه األسئلة ،لكونه معن ّيا ً بالدور الذي يريده لنفسه ،كما بما سيقوله عنه
التاريخ.
القوى الوطنية واالجتماعية الحية ،وهي فريق ثالث مستق ّل عن فري َق ْي
معني
 8و 14آذار وملتزم نهج المقاومة وخيار الدولة المدنية الديمقراطية،
ّ
بأجوبة عون عن األسئلة سالفة الذكر ،إذ في ضوئها سيق ّرر المثابرة على
تأييده بما هو داعية تغيير وتجديد من خالل نظام التمثيل النسبي أم سيُضطر
إلى وقف دعمه له والرهان عليه من دون مناوأته بالضرورة.
األسئلة المطروحة مهمة ومحرجة في آن ،لكون األجوبة عنها ستق ّرر سلوكية
القوى السياسية المتصارعة في لبنان وما إذا كان قادتها سيضعون عقولهم
وأرجلهم على مسار الخروج من أزمة مزمنة شديدة التعقيد والقسوة ،أم أنهم
سيثابرون على إنتاج المزيد من الشيء نفسه بال نهاية منظورة.
ال شك في أنّ للقوى الخارجية المتصارعة في المنطقة من جهة ،ومن
جهة أخرى للصراع في سورية وعليها تأثيرا ً في بلورة اإلجابة عن األسئلة
المطروحة .ومع ذلك فإنّ للبنانيين ،قياديين ومواطنين ،دورا ً وازنا ً في تسوية
األزم��ة أو اإلمعان في تعقيدها ،ذلك أنّ القوى الخارجية منشغلة بنفسها
وبصراعاتها وغير قادرة ،تالياً ،على ممارسة تدخالت مؤثرة كما في الماضي،
األمر الذي ي ّوفر للبنانيين ،وال سيما للوطنيين المستنيرين وذوي اإلرادات
الطيبة ،فرص ًة تاريخية ن��ادرة كي يصنعوا خيارهم وقرارهم ومصيرهم
بأنفسهم ...فهل يتع ّقلون ويتجرأون؟

د .عصام نعمان

رهان في بيت( ...تتمة �ص)1
وفي هذه األثناء فإنّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ال يقف
تهب ريح دعم ترشيح فرنجية من باريس،
مكتوف اليدين تجاه احتماالت أن ّ
وهو ضمن هذا السياق أجرى ليل أول من أمس اتصاالت بمفاتيح عالقات القوات
في العاصمة الفرنسية وطلب منها القيام بحملة إعالمية وسياسية معاكسة.
واض��ح أنّ حربا ً خفية سياسية لبنانية تشهدها أروق��ة باريس ،وذلك
بمناسبة وصول الرئيس اإليراني إليها واحتمال أن يفاتحه هوالند بأزمة
الرئاسة اللبنانية.
يظ ّل االنتظار سيد الموقف حتى معرفة ما إذا كانت اجتماعات روحاني ـ
هوالند ستحمل أخبارا ً جديدة إلى لبنان ،علما ً أنّ المطلعين على واقع العالقات
الفرنسية ـ اإليرانية منقسمون تجاه رؤيتهم لهذه المعلومات:
هناك فريق يرى أنّ روحاني حتى لو فاتحه هوالند بأزمة الرئاسة اللبنانية،
فإنه سيك ّرر إجابته السابقة والتي لم تتغيّر بفعل مستجدات ترشيح الحريري
لفرنجية وترشيح جعجع لعون ،ومفادها :اسألوا حزب الله واللبنانيين.
وهناك فريق ثانٍ يقول إنّ طهران لن تخرج في بحثها مع هوالند عن بنود
جدول أعمال الزيارة ذات الطابع االقتصادي .وفي المقابل فإنّ باريس المحتاجة
إلى عالقات جديدة مع االقتصاد اإليراني الصاعد لن تحرج سالسة الزيارة ،ولن
تقحم فيها مشاكل ال ترغب إيران بإثارتها حالياً.
وفي المقابل هناك فريق ثالث يرى أنّ تسوية من نوع فرنجية في لبنان
مقابل تغييرات فرنسية في مفاوضات جنيف السورية ،هي أمر ممكن ،ولكن
تنفيذ هذه التسوية لن يحصل عاجالً بل بعد مراقبة نتائج اجتماع جنيف.
يبقى أنّ ك ّل ما تقدّم هو من باب التكهّنات والتمنيات بالنسبة لبعض األطراف
اللبنانية ،علما ً أنّ حالة األزمة الرئاسية في لبنان تعيش اآلن ،بحسب وصف
المصادر عينها أيضاً ،حالة صدمة المبادرات االنقالبية المتتالية ،بحيث يمكن
السؤال :مَن يضمن أال يأتي ح ّل األزمة الرئاسية انقالبيا ً أيضاً...؟

يوسف المصري
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