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بهدوء

ـة باللبنانية

وامل�ج��رى ال��ذي يمكن أن يتخذه الوضع
ال�س��وري ،وال سيما في ض��وء محاوالت
ترتيب العالقة اإليرانية ــــ السعودية.
وب�ح�س��ب أوس ��اط لبنانية مطلعة ،ف��إن
ت��راب��ط م��وع��دي االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة
السورية واللبنانية يشير ال��ى احتمال
إيجاد تسوية لالستحقاقني معًا ،إذ إن
ث�م��ة خشية م��ن ت �ك��رار ال�س�ي�ن��اري��و ال��ذي
حصل إب��ان االتفاق السريع على سحب
األس �ل �ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة م��ن س��وري��ا بعد
التلويح بتنفيذ ضربة عسكرية .حينها،

السعودية ،خطر وهمي وآخر واقعي
ناهض حتر

ت��م االت �ف��اق ،مقابل ت��راج��ع أو غ��ض نظر
ال� ��دول ال�غ��رب�ي��ة وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة في
م�ق��دم�ه��ا ،ع�ل��ى امل�ط��ال�ب��ة بتغيير النظام
ال � � �س� � ��وري أو إس � �ق � ��اط � ��ه .ه � �ك� ��ذا ي �م �ك��ن
أيضًا أن يتم «ال�س�م��اح» للبنان بإجراء
االنتخابات الرئاسية مقابل غض النظر
ع ��ن إم� � ��رار االن �ت �خ ��اب ��ات ال� �س ��وري ��ة ،ف��ي
ان�ت�ظ��ار ح�ص��ول ت�س��وي��ة ش��ام�ل��ة تتعلق
بالوضع السوري .وقد ظهر حتى اآلن أن
م�ج��االت ال�ت�س��وي��ات اإلقليمية خضعت
أكثر من مرة ملقايضات من هذا النوع.
وح � � �ت � ��ى ت � �ت � �ض ��ح م � �ع� ��ال� ��م االت � � �ص � � ��االت
اإلق �ل �ي �م �ي ��ة ،ي �ظ ��ل م �ص �ي��ر االن �ت �خ ��اب ��ات
ال��رئ��اس �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف��ي دائ� ��رة ال�خ�ط��ر.
ّ
تنصب على الساحات
فالعيون الغربية
األكثر تأزمًا ،أي العراق ومصر وسوريا،
ف � ��ي ح �ي��ن ي� �ت� �ح ��ول ال � ��وض � ��ع ال �ل �ب �ن��ان��ي
ه ��ام� �ش� �ي ��ًا ،وال س �ي �م ��ا ب� �ع ��دم ��ا ان �ح �س��ر
ب��ال�ح��د األدن � ��ى ،خ�ط��ر ت�ه��دي��د االس �ت �ق��رار
تحت عنوان الحكومة التي تجمع حزب
ال�ل��ه واملستقبل ع�ل��ى ط��اول��ة واح ��دة ،ألن
الصراع السني ـــ الشيعي هو الذي يتحكم
وال ي��زال بمصير لبنان .وف��ق ذل��ك ،وألن
ثمة تراجعًا أميركيًا عن التدخل املباشر
ف��ي األزم � ��ات اإلق�ل�ي�م�ي��ة ال �ث�ل�اث ،بحسب
م ��ا ب � ��دا واض� �ح ��ًا خ �ل��ال زي � � ��ارة ال��رئ �ي��س
األم�ي��رك��ي ب ��اراك أوب��ام��ا ل�ل��ري��اض ،يمكن
االس �ت �ن �ت��اج أن االن �ت �خ��اب��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
أرج � �ئ� ��ت ب �ف �ع��ل األم � � ��ر ال � ��واق � ��ع ال ب�ف�ع��ل
النصاب والترشيحات والتوافق عليها.
فالحديث عن لبننة االستحقاق كما تردد
كثيرًا في الساعات األخيرة التي أعقبت
جلسة ساحة النجمة ،ليس سوى مجرد
رف��ع للمعنويات اللبنانية .فاملرشحون
وال� �ن ��اخ� �ب ��ون ي� �ع ��رف ��ون أن االس �ت �ح �ق��اق
الحالي إقليمي أكثر من أي وقت مضى،
وأن أوانه لم يحن ،وأن إيران والسعودية
ل��م ت�ن�ج��زا ت��رت�ي��ب ال�ت�ف��اه��م بينهما بعد.
وح�ي��ن ي �ن �ج��ز ه� ��ذا ال �ت �ف��اه��م ف ��ي ل�ح�ظ��ة،
ينتخب الرئيس العتيد في اللحظة التي
ت�ل�ي�ه��ا ،ك�م��ا ح�ص��ل م��ع ت��أل�ي��ف الحكومة
ال �ت��ي ي�ث�ب��ت ي��وم��ًا ب �ع��د آخ ��ر ال �ه ��دف من
مجيئها وه ��و ت��أم�ين االس �ت �ق��رار خشية
الوصول الى الفراغ الرئاسي قبل إنجاز
املقايضة اإلقليمية.

ت�ش�ك��ل إي � ��ران م �ح��ور م �خ ��اوف ال �س �ع��ودي��ة وه��واج �س �ه��ا؛
ُ ََ
ه��ذا مثال ح� ّ�ي على األخ�ط��اء االستراتيجية التي ترتكب
ّ
التعصب املذهبي؛ ففي الحقيقة أن التهديد الفعلي
بسبب
للسعودية مصدره دولة أخرى هي ...تركيا.
إي� ��ران دول ��ة إقليمية ك�ب��رى بمختلف امل�ق��اي�ي��س؛ تستند
إل��ى كتلة ق��وم�ي��ة عميقة ال �ج��ذور ال�ح�ض��اري��ة ،وتلحمها
ّ
التشيع الخاصة بها ،وتملك ق��درات دفاعية
أيديولوجية
ُي َ
حسب حسابها ،وهي في طريقها الى اكتساب االعتراف
الدولي بحقها في استخدام الطاقة النووية ألهداف سلمية.
ولهذا املشروع أهمية اقتصادية نوعية :تحرير حجم أكبر
للتصدير ،وتالفي مخاطر نفادها،
من الطاقة األحفورية
ّ
وتطوير قاعدة صناعية مرشحة لنمو جدي باإلفادة من
منجزات التصنيع الحربي .غير أن إيران محاصرة  3مرات؛
الحصار الغربي الذي يوشك على التفكك ــــ ولكن من دون
أفق واضح حول مستوى االندماج املسموح به لإليرانيني
والحصار اإلقليمي الناجم عن كونها
في النظام الدولي ــــ
ّ
دول ��ة شيعية ف��ي ب�ح��ر س��ن��ي ،وال �ح �ص��ار ال��داخ �ل��ي ال��ذي
يعرقل الديموقراطية االجتماعية بالجمود األيديولوجي.
تطمح إيران إلى التمدد السياسي اإلقليمي ،ولكنها ،بعكس
األنظمة الشيوعية والقومية اليسارية ،ليس لها حظ في
ّ
التمدد األيديولوجي ــــ املذهبي؛ فالشيعة في املشرق العربي
والجزيرة ،جزر ديموغرافية مكتظة بالتعدد االجتهاديّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والقومي؛ والخيط الرئيسي
واملحلي
والثقافي
واملرجعي
الذي يجمع هذه الجزر هو العروبة التي بتراجعها يبرز
امل��ذه�ب��ي ك��إط��ار ف�ض�ف��اض ،سياسي أك�ث��ر مما ه��و ديني.
املنافسة ،من جهة إيران ،سياسية ال مذهبية؛ فهي تنتصر
لقضية فلسطني .ولن أدخل ،هنا ،في سجال حول الدوافع؛
فاملهم أن فلسطني هي ثابت في السياسة اإليرانية ،وكذلك،
فهي تقف مع مظلوميات شيعية (البحرين) وسنية (اليمن
الجنوبي) ،وتدافع عن دولة قومية ـ علمانية (سوريا).
باملقابل ،تخوض السعودية حربًا مذهبية وضعتها في
تناقضات عميقة؛ فهي تدعم الجيش املصري ضد اإلخوان
وال�ج�ه��ادي�ين ،وت�ف�ع��ل ال�ع�ك��س م��ع ال�ج�ي��ش ال �س��وري؛ كما
أن تركيزها على م�ع��اداة إي��ران تقذف بها إل��ى األحضان
ّ
�دو ع� ّ
أقله على قاعدة ع� ّ
�دوي صديقي .وهي،
اإلسرائيلية،
ّ
بذلك ،تخسر صدقيتها ونفوذها ،وتمنح اإليرانيني ،نقاطا
في التفوق السياسي واألخالقي.
ال�ج�م�ه��وري��ة اإلس�لام�ي��ة اإلي��ران �ي��ة ت�ح�ت��اج إل��ى اع�ت��راف
س�ن��ي ص��ري��ح ي�ك�س��ر ع�ن�ه��ا ال �ح �ص��ار اإلق�ل�ي�م��ي .وتظل
�ول ع �ل��ى اع� �ت ��راف ك � ��ذاك ،تتمثل
أول��وي �ت �ه��ا ف ��ي ال �ح �ص� ّ
ف��ي ال�س�ع��ودي��ة؛ لكن تعنت األخ �ي��رة ال�لاع�ق�لان��ي ،يدفع
اإلي��ران �ي�ي�ن إل ��ى ال�ت�م� ّ�س��ك ب ��أذي ��ال اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين...
الذين تعتبرهم السعودية ،تنظيمًا معاديًا وأداة بأيدي
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جلسة  30نيسان
بري :لم يفاتحني
اي من السفراء
في انتخابات
الرئاسة بعد

ال� � � ��راع� � � ��ي أن م � � ��ا أدل� � � � � ��ى ب � � ��ه ب �ع��د
اج �ت �م ��اع ��ه «ي �ف �ت ��ح ن� ��اف� ��ذة ج ��دي ��دة
على االستحقاق» ف��ي معرض قول
البطريرك بوصول رئيس مقبول من
ك��ل األف��رق��اءّ .
وأي��د ب��ري وج�ه��ة نظر
ال��راع��ي «أن ال��رئ�ي��س ق��وي ب�ت��واف��ق
االط � � � ��راف ع� �ل� �ي ��ه» .وأب � � ��دى ال ��راع ��ي
لرئيس املجلس ارتياحه الى جلسة
االرب�ع��اء واكتمال نصابها وإج��راء
ال ��دورة االول ��ى م��ن االق �ت��راع ،إال أنه
أم��ل ل��و اس�ت�م��رت الجلسة وأج��ري��ت
دورة تلو أخ��رى النتخاب الرئيس.

ف� � ّ
�رد رئ �ي��س امل�ج�ل��س ب ��أن ذل ��ك ك��ان
ّ
ممكنًا ل��و ل��م يفقد ال�ن�ص��اب ،وذك��ر
بكالمه أن نواب كتلته سيحضرون
ّ
يتغيبوا ع�ن�ه��ا .لكنه
الجلسة ول��ن
الح��ظ أن عقد دورات اق�ت��راع أخ��رى
متتالية ف��ي ت�ل��ك الجلسة «ل��م يكن
ل� �ي ��ؤدي ال ��ى أي ن�ت�ي�ج��ة م�ل�م��وس��ة،
وه ��ي س�ت�ك��ون ع�ل��ى ص ��ورة ال ��دورة
االولى ،ولن يكون في وسع أي فريق
الحصول على  65صوتًا للفوز جراء
توزع القوى».
وق ��ال ب��ري أم ��ام زواره م �س��اء أم��س
أن ��ه سيستمر ف��ي ت�ح��دي��د م��واع�ي��د
جلسات االنتخاب ،إال أنه سينتظر
بعد ك��ل موعد جلسة نصف ساعة
الك �ت �م��ال ال �ن �ص��اب ال �ق��ان��ون��ي ،وف��ي
ح� ��ال ع� ��دم اك �ت �م��ال��ه ي �ح ��دد م��وع �دًا
الح �ق��ًا .وق ��ال« :ك�ن��ت أف�ض��ل تحديد
موعد الجلسة الثانية اليوم التالي
وليس بعد أسبوع ،إال أنه ال تطور
ملموسًا على صعيد االستحقاق،
ل �ي��س ه� �ن ��اك م ��رش� �ح ��ون .االرب� �ع ��اء
امل �ق �ب��ل م ��وع ��د ب �ع �ي��د ،ل �ك �ن��ه م�لائ��م
إلج ��راء ات � ّص��االت وب �ل��ورة امل��واق��ف.
إال أنني أفضل في كل حال جلسات
متقاربة ف��ي م��واع�ي��ده��ا» .وأض��اف:

َ
السياسة القطرية التي تتحدى الرياض.
ّ
ف��ي ال �خ�لاص��ة األول � ��ى ،أن ��ه ي�م�ك��ن ل�ل�س�ع��ودي��ة أن تطمئن
لعالقات ح��وار معمقة مع اإليرانيني؛ فالتوازن في القوى
ً
حاصل فعال بني النووي من جهة ،ومكة املكرمة من جهة
أخ� ��رى .وع �ل��ى ه ��ذه ال�خ�ل�ف�ي��ة ،ي�م�ك��ن ل�ل�ث�ن��ائ��ي اإلي ��ران ��ي ــــ
السعودي إجراء تسويات إيجابية عديدة :العراق وسوريا
واليمن والبحرين ،كما في مجاالت األم��ن والدفاع .األبلغ
أن ه��ذا الثنائي يستطيع أن يجعل من اإلخ��وان املسلمني
في خبر كان؛ كما يمكنه التصدي للظاهرة اإلرهابية ،إذا
كان السعوديون جادين في التخلي عن اإلرهاب كأداة في
السياسة الخارجية.
ّ
ّ
العدو الفعلي للسعودية ...هو تركيا؛ فهذه الدولة املركبة ال
ّ
تستند إلى كتلة قومية متراصة ،وإنما إلى تجمع شتيت
من األصول القومية واألديان واملذاهب واالتنيات؛ ولذلك،
فالدولة التركية األتاتوركية اختارت رابطًا أيديولوجيًا
جامعًا يلحمها ه��و العلمانية .ول�ك��ن م��ع ان�ّ�زي��اح�ه��ا إلى
رابط ديني مذهبي يقوم على التحشيد السني السياسي
ّ
اإلخواني تتجه نحو صراع مركب ،داخلي وخارجي .ليس
أم��ام تركيا ،إذًا ،سوى ّأن تنافس السعودية على موقعها
القيادي في العالم السني .وإذا كان نطاق التحرك اإليراني
�زر شيعية؛ ف��إن نطاق التحرك التركي هو في بحر
في ج�ُّ ّ
السنة .ولكي تفرض تركيا األردوغانية هيمنتها على
من
ه��ذا البحر ،فهي مضطرة إل��ى استيعاب ك��ل موجاته من
القاعدة،
الليبرالية االسالمية إلى اإلخ��وان إلى مجاهدي
ّ
وما بينهما .واالستراتيجية التركية لقيادة العالم السني
ملزوزة إلى الصدام بقوتني عربيتني سنيتني :مصر ،حيث
ي��دع��م أردوغ � ��ان ،اإلخ ��وان واإلره� ��اب ض��د ال��دول��ة املصرية
واستقرارها وقدرتها على استعادة مكانتها؛ والسعودية
ال � َت��ي ال ي�ك�ت�ف��ي ح �ك��ام أن �ق��رة ب�م�ن��اك�ف�ت�ه��ا ،ع �ب��ر الحليف
القطري ،وإنما يسعون إلى بناء وتحريك شبكات معادية
لها ،مما يتوفر لديهم من إخوان وإرهابيني.
تتجلى الالعقالنية السعودية في أسوأ صورها من خالل
الرياض
اصرارها على اسقاط النظام السوري؛ فال تدرك
ّ
أن هذا النظام ،بتركيبته االجتماعية السياسية املعقدة،
ٌ
عصي على التبعية لإليرانيني أو س��واه��م؛ باملقابل ،فإن
اسقاطه سيقدم سوريا على طبق من ذهب للتوسع التركي
واجتياح العالم العربي ومحاصرة السعودية ب��ال��ذات...
من خ�لال الحدود األردن�ي��ة .استمرار الفوضى في جنوب
ّ
واملهربني
سوريا ،سيؤدي إل��ى انتقال نشاط اإلرهابيني
ّ
شرقي
ونقل السالح واملخدرات الخ إلى شمالي وشمالي
األردن ،ما يعني التمدد السهل نحو السعودية؛ ال عقالنية
الرياض تتبدى ،م��رة أخ��رى ،هنا ب��ال��ذات ،س��واء من خالل
الضغط على ع� ّ�م��ان لإلبقاء على ح��دوده��ا غير الشرعية
مفتوحة مع سوريا أم من خالل ابتزاز األردنيني ،سياسيًا،
بمساعدات ال تسمن وال تغني من جوع.

ﺍ ﻟﺠﻤﻌﺔ

«حتى اآلن ال أحد يستطيع إحداث
خ ��رق ف��ي االس �ت �ح �ق��اق ك��ي ي�ت�ح��رك
ً
فعال».
ول �ف��ت ال� ��ى أن أي� ��ًا م ��ن ال �س �ف ��راء لم
ي �ف��ات �ح��ه ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة
ب�ع��د ،لكن صحف أم��س استوقفته
ف� � ��ي م� � �ع � ��رض ت� �غ� �ط� �ي� �ت� �ه ��ا ج �ل �س��ة
ال � � ��دورة االول� � ��ى و«اس �ت �ن �ت��اج��ات �ه��ا
امل � �ب � �ك� ��رة ب� �ع ��دم ��ا ع� �ك� �س ��ت ص � ��ورة
س� � ��وداوي� � ��ة ل�ل�اس� �ت� �ح� �ق ��اق ب �ت��وق��ع
الفراغ الرئاسي .الواقع ليس كذلك.
أجرينا الدورة االولى وانتقلنا الى
ال��دورة الثانية ،واملهلة الدستورية
ال تزال أمامنا .إال أن الدورة الثانية
لن تكون جلسة مرشحني بل جلسة
رئ � �ي� ��س ،وذل � � ��ك ي �ق �ت �ض��ي ح �ض��ور
 86ن��ائ�ب��ًا ع�ل��ى األق� ��ل ،م��ا ي�ع�ن��ي أن
الرئيس سينتخب لكون الحضور
س �ي �ع �ك��س ت ��واف ��ق االف � ��رق � ��اء س�ل�ف��ًا
عليه .كانت جلسة االربعاء املاضي
ب��روف��ة ون�ت��ائ�ج�ه��ا م �ع��روف��ة سلفًا،
والتقديرات التي أوردتها الصحف
عنها متقاربة ،وتحدثت ّ
عما كان
سيحصل وحصل بالفعل .لكن اآلن
ن�ح��ن ذاه �ب��ون ال��ى جلسة انتخاب
الرئيس ال اختبار املرشح».
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