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تقـرير

خشية من مقايضة االنتخابات السوريــ
على تقاطع بني
االنتخابات العراقية
واملصرية والسورية ،يتحول
لبنان جزءًا من صفقة
يجري ترتيبها .فهل تتم
مقايضة االنتخابات السورية
باللبنانية؟

هيام القصيفي
كان الفتًا ،مع انشغال لبنان باالنتخابات
ال ��رئ ��اس �ي ��ة ال� �ت ��ي ج � ��رت أول م ��ن أم ��س،
تغاضي اإلعالم الغربي في شكل واضح
ع��ن م�ت��اب�ع��ة ه ��ذا االس �ت �ح �ق��اق .ح�ت��ى إن
أه ��م ال �ص �ح��ف األوروب � �ي� ��ة واألم �ي��رك �ي��ة،
ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ب��رز امل�ل��ف اللبناني ع��ادة،
لم تثرها جلسة االنتخاب من قريب أو
ب �ع �ي��د ،م��ا أظ �ه��ر غ �ي��اب ل �ب �ن��ان ك�ل�ي��ًا عن
اهتمامات عواصم القرار.
الحدث الرئاسي اإلقليمي في مكان آخر،
وه ��و ال ��ذي ي�ع�ك��س ن�ف�س��ه ع�ل��ى ال��دوائ��ر
الغربية وع�ل��ى وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ف��ي هذه
الدول كمؤشر على املنحى الذي تتخذه
األح ��داث اإلقليمية ف��ي املفكرة الدولية.
من هنا تبدو جلسة االنتخاب اللبنانية،
باملعنى اإلقليمي والدولي ،حدثًا عابرًا
ب��وص �ف �ه��ا ج �ل �س��ة ال� � �ض � ��رورة ال�ش�ك�ل�ي��ة
وليس ضرورة االنتخاب.
ي�ع��رف ذل��ك جميع ال��ذي��ن يعملون على
خ��ط االس�ت�ح�ق��اق ،وي �ع��رف��ون ،أي �ض��ًا ،أن
ظ ��روف ��ه ال ت� � ��زال غ �ي��ر ن ��اض �ج ��ة ،ب�غ��ض
النظر عن هوية الرئيس العتيد .من هنا،
تصبح الجلسة املقبلة ف��ي مهب الريح
ألن الذين خرجوا من ساحة النجمة يوم
األرب�ع��اء كانوا يعرفون مسبقًا أنهم لن
يعودوا إليها النتخاب الرئيس قريبًا.
ف��االس �ت �ح �ق��اق��ات اإلق �ل �ي �م �ي��ة ه ��ي ال �ت��ي
تتقدم على انتخابات لبنان ،وربطًا ،فإن
التفاهمات التي يجري الحديث عنها،

ستجعل من هذه االنتخابات استحقاقًا
ً
م� ��ؤج �ل�ا ف� ��ي ان� �ت� �ظ ��ار ت �ه �ي �ئ��ة ال� �ظ ��روف
اإلقليمية وتلمس اتجاهاتها.
ففي املفكرة الدولية واإلقليمية سلسلة
م��واع �ي��د أص �ب �ح��ت ض��اغ �ط��ة .األول هو
االن �ت �خ ��اب ��ات ال �ع��راق �ي��ة ال �ت ��ي س�ت�ج��رى
في نهاية الشهر ال�ج��اري وس��ط تدهور
أمني متصاعد ،وسيتقرر على أساسها
م�ص�ي��ر رئ �ي��س ال� � ��وزراء ال �ع��راق��ي ن��وري
امل��ال �ك��ي ،ك ��واح ��د م ��ن م ��ؤش ��رات ت��رت�ي��ب
العالقة السعودية ــــ اإليرانية .والثاني،
االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة امل �ص��ري��ة ال�ت��ي
س �ت �ج��رى ي ��وم ��ي  26و 27أي� � ��ار امل �ق �ب��ل
تزامنًا مع انتهاء والية الرئيس اللبناني
ميشال سليمان .وال�ث��ال��ث ،االنتخابات
ال �س��وري��ة ال �ت��ي ت �ح� ّ�ددت ب��داي��ة ح��زي��ران
املقبل ،علمًا بأن والية الرئيس السوري
بشار األسد تنتهي في  17تموز املقبل.

ظروف االستحقاق
ال تزال غير ناضجة
بغض النظر عن هوية
الرئيس
الحديث عن لبننة االستحقاق ليس سوى رفع للمعنويات اللبنانية (هيثم املوسوي)
القاسمان املشتركان ب�ين ه��ذه املواعيد
الثالثة هما السعودية وإي��ران .فاألولى
ت ��ول ��ي اه� �ت� �م ��ام ��ًا ف ��ائ� �ق ��ًا إلع � � � ��ادة األم� ��ن
واالستقرار ال��ى مصر ،ل��ذا تحاول جمع
ك ��ل أوراق � �ه� ��ا م ��ن أج� ��ل ت �ث �ب �ي��ت امل��رش��ح
امل �ص��ري ع �ب��د ال �ف �ت��اح ال�س�ي�س��ي ول�ي��س
انتخابه فحسب ،إذ إن القاهرة اليوم هي
املعبر األساسي ال��ذي تخوض الرياض
من خالله معركة إقليمية ،لتكرس إطاحة
اإلخ��وان املسلمني وارت ��داد حركتهم في
دول الخليج والشرق األوسط.

ف ��ي ال � �ع� ��راق وس� ��وري� ��ا ،ي �ت �ق��اط��ع ال� ��دور
السعودي مع اإليراني ،رغم أن للسعودية
موطئ ق��دم أكثر تجذرًا في ال�ع��راق ،مما
ه��و ع�ل�ي��ه دوره� ��ا ف��ي س��وري��ا ،سياسيًا
وأمنيًا واقتصاديًا ،أثبتته األع��وام التي
ت �ل��ت س� �ق ��وط ال ��رئ �ي ��س ال �س ��اب ��ق ص ��دام
حسني ،في املناطق ذات األغلبية السنية.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،يمثل ال��وض��ع ال�س��وري خط
ال� ��دف� ��اع األول ب��ال �ن �س �ب��ة ال � ��ى س �ي��اس��ة
إي� ��ران ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،ف��ي ص ��ورة مختلفة
ع�م��ا يمثله ل�ه��ا ل�ب�ن��ان ودور ح��زب الله

ف�ي��ه .ف��ي س��وري��ا ،وح�ي��ث يتشابك ال��دور
اإلي��ران��ي م��ع أدوار دول غربية وعربية،
يميل ال��وض��ع امليداني ال��ى ت��وازن أمني
وعسكري ،رغ��م ج��والت القتال واملعارك
ال�ت��ي يعلن ال�ن�ظ��ام ال �س��وري ال�ف��وز بها.
ف�ف��ي امل �ح �ص�ل��ة ،ه �ن��اك ش��ري��ط ج�غ��راف��ي
ي �ع �ن��ى ب ��ه ال �ن �ظ��ام ك ��واح ��د م ��ن امل �م ��رات
ال� �ت ��ي ي ��ري ��د إب� �ق ��اء ه ��ا ن �ظ �ي �ف��ة ع�س�ك��ري��ًا
وخاضعة ملرماه .وهذا الشريط املرتبط
ً
ج�غ��راف�ي��ًا ب�ل�ب�ن��ان ،ش �م��اال وش��رق��ًا لجهة
البقاع الشمالي ،هو اليوم عصب الحرب

السورية م��ن جانب النظام وح��زب الله.
ف ��ي امل �ق ��اب ��ل ،ه �ن��اك ح � ��راك ع �س �ك��ري من
جانب التنظيمات املعادية للنظام ال يزال
م�ح�ك��وم��ًا ب�ض�ع��ف ع �س �ك��ري ،ف��ي طريقه
الى التحول نتيجة كالم عن احتمال رفع
الدعم العربي والغربي للمعارضة على
مستويات عسكرية مختلفة.
ف��ي ظ��ل «ت ��وازن ال��رع��ب» ال �س��وري ،يأتي
م��وع��د االن �ت �خ��اب��ات ال� �س ��وري ��ة ،ل�ي�ط��رح
ع�لام��ة اس�ت�ف�ه��ام ح ��ول م��ا ت��ري��ده إي ��ران
منه وسط املواعيد اإلقليمية املتالحقة،

المشهد السياسي

«التحركات المطلبية» تحاصر
ُ
لم تحدث االتصاالت السياسية أي
ت �ق��دم ج ��دي ف��ي ش ��أن االن �ت �خ��اب��ات
ال��رئ��اس �ي��ة .ك��ل ال �ق��وى ال ت ��زال على
م ��واق� �ف� �ه ��ا .رئ � �ي� ��س ح� � ��زب ال � �ق� ��وات
ّ
اللبنانية سمير جعجع أك��د أمس
أن��ه مستمر ف��ي ترشحه ،مستعينًا
ب� � � ��األص� � � ��وات ال � � � � � �ـ 48ال� � �ت � ��ي ح �ص��ل
عليها ،إلع�ل�ان ب��راء ت��ه م��ن االح�ك��ام
ال �ق �ض��ائ �ي��ة ال �ت��ي ص � ��درت وأدان� �ت ��ه
ب��ارت�ك��اب ع��دد م��ن ج��رائ��م االغتيال.
وب �ع �ي �دًا ع��ن ج �ع �ج��ع ،ب�ق�ي��ت معظم
القوى السياسية تؤكد أن جلسة 30
نيسان املخصصة النتخاب رئيس
للجمهورية لن تنعقد ،بسبب عدم
تأمني النصاب إال في حال التوافق
على اسم رئيس جديد للجمهورية.
وإضافة إلى النية الواضحة بتطيير
ال� �ن� �ص ��اب ،ب � ��دأ ط � ��وق «ال �ت �ح��رك��ات
امل �ط �ل �ب �ي��ة» ي �ض �ي��ق ح ��ول ال�ج�ل�س��ة.
فبعد عقد املكاتب العمالية ألحزاب
وق��وى  8آذار والتيار الوطني الحر
اج �ت �م��اع��ًا أول م ��ن أم ��س دع ��ت فيه
ال �ق��وى ال�ن�ق��اب�ي��ة إل ��ى «رف� ��ع وت �ي��رة
التنسيق وال �ت��راب��ط ف��ي م��ا بينها،
ً
وصوال إلى يوم مطلبي (…) يؤكد
ف �ي��ه ال �ن �ق��اب �ي��ون أن �ه��م األق � ��در على

ف��رض إرادت�ه��م ف��ي اقتصاد وطني،
وي� �ن� �ه ��ي ح �ق �ب ��ة ه �ي �م �ن��ة أص� �ح ��اب
الثروات على السياسة في لبنان»،
ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ه� ��ذا ال� �ك�ل�ام ال �ع��ال��ي
ال �ن �ب��رة ،دع ��ت ات� �ح ��ادات ال�ن �ق��ل إل��ى
«ان�ت�ف��اض��ة ال�س��ائ�ق�ين» العموميني
يوم  28نيسان ،من خالل مسيرتني
س � �ي� ��ارت �ي�ن ت� �ن� �ط� �ل� �ق ��ان م � ��ن ال� �ك ��وال
وال��دورة إلى ساحة رياض الصلح،
للمطالبة بتنظيم القطاع .في اليوم
ال �ت��ال��ي ،س �ت �ك��ون ال �س��اح��ة نفسها
ّ
على موعد مع ّ
تحرك يريد منظموه
أن ي � �ك � ��ون ح � ��اش� � �دًا ج� � � � �دًا ،ل �ه �ي �ئ��ة
التنسيق النقابية ،للمطالبة بإقرار
سلسلة ال��رت��ب وال ��روات ��ب .برنامج
ال�ت�ح��رك��ات ال يقتصر ع�ل��ى الهيئة
وال �س ��ائ �ق�ي�ن ،إذ خ �ص��ص االت �ح ��اد
ال �ع �م��ال��ي ال� �ع ��ام ي ��وم ال �ج �ل �س��ة (30
نيسان) باعتصام في ساحة رياض
ال �ص �ل��ح ،ع �ن��د ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة ،أي
قبل ساعة واحدة من موعد انعقاد
ال �ج �ل �س��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ،ل�لاح�ت�ج��اج
على «السياسة الضريبية».
م� �ص ��ادر ف ��ي ف ��ري ��ق  8آذار ت��رف��ض
ال��رب��ط ب�ين ه��ذه التحركات وموعد
ج�ل�س��ة االن �ت �خ��اب ال��رئ��اس��ي ،الف�ت��ة

إلى أن موعد تحرك هيئة التنسيق،
ً
م � �ث �ل�ا ،م� �ح ��دد ق �ب��ل أن ي �ع �ل��ن ب��ري
م��وع��د ج �ل �س��ة االن �ت �خ ��اب ال �ث��ان �ي��ة.
لكن مصادر أخرى من الفريق ذاته،
وم� ��ن ف��ري��ق  14آذار ،ت �ح� ّ�دث��ت عن
«صعوبة تصديق عدم وجود رابط
ب�ين ال�ت�ح��رك��ات املطلبية م��ن جهة،
وم� �ل ��ف س �ل �س �ل��ة ال ��رت ��ب وال� ��روات� ��ب
واالن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة م��ن جهة
أخرى».

بري :جلسة الرئيس ال املرشح
على صعيد آخر ،وفي زيارة نادرة،
ف ��ي ال �غ��ال��ب ه ��ي االول � ��ى ل�ب�ط��ري��رك
م ��ارون ��ي ،ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س ال �ن��واب،
زار البطريرك امل��ارون��ي م��ار بشارة
ب�ط��رس ال��راع��ي ال��رئ�ي��س نبيه ب��ري
في عني التينة أمس ،وتبادال الرأي
ف��ي ن�ت��ائ��ج ج�ل�س��ة ان �ت �خ��اب رئ�ي��س
الجمهورية االربعاء املاضي .وكان
سبق للراعي أن زار بري في املصيلح
في نطاق جولته على الجنوب بعد
ان �ت �خ��اب��ه ،وأول� ��م ل��ه ي��وم�ه��ا رئ�ي��س
املجلس وت �ب��ادال ال�ك�ل�م��ات .إال انها
املرة االولى بطابعها أمس.
والح � ��ظ ب� ��ري ف ��ي ت �ق��وي �م��ه ل ��زي ��ارة

