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كالم في السياسة

ــصلح للتعويم
ال ــى ب ـيــروت «ت ـســويــة» ،غـيــر مفهومة،
ت ـج ـعــل م ــن ال ــرج ـل ــن ـ ـ ـ ـ وك ــاه ـم ــا فــي
مـعـسـكــر مـ ـن ــاوىء لــآخــر ـ ـ ـ ـ مــرشـحــن
ت ــوافـ ـقـ ـي ــن ل ــرئ ــاسـ ـت ــي ال ـج ـم ـه ــوري ــة
والحكومة يدًا بيد ،من غير ان يتخلى
اي م ـن ـه ـمــا ع ــن ح ـل ـف ــائ ــه االق ـل ـي ـم ـيــن
واملحليني .بل اوحيا ،في االيام االولى
بعد الكشف عن هذا التفاهم ،انه ثمرة
خـيــاراتـهـمــا االقـلـيـمـيــة الـتــي اسـتـقـ ّـرت
عـلـيـهـمــا آللـ ــة ح ـك ــم ل ـب ـن ــان .ك ـ ّـرس ــا اذ
ذاك قــاعــدة جــديــدة فــي ادارة الـخــروج
مــن الـشـغــور الــرئــاســي واإلن ـت ـقــال الــى
السلطة الجديدة :رئيس للجمهورية
مـ ــن ق ـ ــوى  8آذار فـ ــي م ـق ــاب ــل رئ ـيــس
للحكومة من قوى  14آذار ،على انقاض
قاعدة سابقة ّ
سوق لها تيار املستقبل
م ــذ ب ــدأ ي ـت ـحــدث ف ــي مــرح ـلــة الـشـغــور
عن «رئيس توافقي» ذي مواصفات ال
تنتمي الى اي من الفريقني املتنازعني،
يـ ــوازن مــا بــن رئ ـيــس ملـجـلــس ال ـنــواب
من فريق  8آذار ورئيس للحكومة من
فريق  14آذار.
في حصيلة ما اتفقا عليه في باريس
وعجزا عن امراره لدى حلفائهما ،بات
اتفاق الرجلني اكثر من ّ
مجمد ومؤجل.
ّ
وربما يتعذر تعويمه مجددا اذ تأكد
اف ـت ـق ــاره الـ ــى تــأي ـيــد اق ـل ـي ـمــي مـ ــزدوج
يمثله في الخارج ما يمثله في الداخل.
وه ــو وج ــود ت ــاق س ـعــودي ـ ـ ـ ـ ايــرانــي
على اخراج الرئاسة اللبنانية من مأزق
الشغور .اول َمن بادر الى نعي االتفاق
ضمنا وزير الخارجية السعودي عادل
الجبير ،قبل ايام ،بنفيه عالقة طهران
بــالـتـســويــة تـلــك ،مــا عـنــى انـهــا اقـتــراح
من طرف واحــد .بذلك ّ
ميزت الدولتان
ال ـ ـجـ ــاران الـ ـع ــدوت ــان ب ــن تـفــاهـمـهـمــا
املضمر على تحييد لبنان عن الحرب
نزاعهما املستعر
السورية وعدم انتقال ّ
فيها الــى ساحته السنية ـ ـ الشيعية،
وبني خالفهما على استحقاق رئاسي
ال يـ ــزال بــالـنـسـبــة الـيـهـمــا ق ـ ــادرا على
احـتـمــال مــزيــد مــن الــوقــت واالن ـت ـظــار.
اذ تكمن االهـمـيــة املضاعفة النتخاب
الــرئ ـيــس ،يــومــا بـعــد آخ ــر ،ف ــي الــدولــة
التي يسعها منفردة تسمية الرئيس
اللبناني .بل لم يعد في االمكان توقع
استئثار دولة واحدة باختيار الرئيس
على نحو مــا اعـتــاد عليه اللبنانيون
في العقود االخيرة .كمنت السابقة في
الطريقة التي اتبعت في اختيار قائد
الـجـيــش الـعـمــاد مـيـشــال سليمان عــام

 2007مــرشـحــا تــوافـقـيــا لـلــرئــاســة مع
وقــف التنفيذ ـ ـ للمفارقة هــي نفسها
مع فرنجيه من خالل العرابني اياهما
الحريري والنائب وليد جنبالط ـ ـ الى
ان حان اوان تسوية فعلية وإن موقتة
يشترك فيها اكثر من دولة بغية اخراج
انتخابه .وهو ما انجزه اتفاق الدوحة
السنة التالية.
ومع ان فرنجيه يظل مرشحا محتمال
يـصـعــب اق ـنــاعــه بتخليه ع ــن تفاهمه
مــع ال ـحــريــري ،عـلــى ان مــا افـضــى اليه
اج ـت ـمــاعــه ب ــاالم ــن ال ـع ــام ل ـح ــزب الـلــه
الـ ـسـ ـي ــد حـ ـس ــن نـ ـص ــرالـ ـل ــه م ـن ـت ـصــف
االسبوع املاضي اعاد مبادرة الرئيس
السابق للحكومة الــى النقطة الصفر،
وهــي ان اولــويــة الـتـفــاوض واالختيار
واملـفــاضـلــة ال ت ــزال حـتــى اش ـعــار آخــر
للرئيس ميشال ع ــون .واق ــع االم ــر انه
اعــاد ايضا فرنجيه الــى داخــل فريق 8
آذار ،وحمله ضمنا على التخلي عن
مـقــاربــة كــان قــد وضعها بعد رجوعه
م ــن ب ــاري ــس ،وه ــي تـسـلـيـمــه بــأولــويــة
التفاوض مع عــون كمرشح اول شرط
عــدم حرمان مرشح آخــر في التحالف
نـ ـفـ ـس ــه مـ ـ ــن حـ ـ ـظ ـ ــوظ ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول الـ ــى
الرئاسة.
ـض خ ــاص ــة اج ـت ـم ــاع فــرنـجـيــه
ل ــم ت ـف ـ ِ
بـنـصــرالـلــه س ــوى ال ــى تــأك ـيــد م ــا كــان
ي ـتــوق ـعــه ع ـ ــون ،م ـنــذ ال ـل ـح ـظــة االولـ ــى
لـعـلـمــه ب ـتــرش ـيــح فــرن ـج ـيــه ،م ــن حــزب
الله .وهــو استمرار وقوفه الــى جانبه
وت ـم ـس ـكــه ب ـتــرش ـحــه ل ـلــرئــاســة خ ـيــارا
وحـيــدا للحزب وحلفائه الــى امــد غير
مـحــددَ .مــن اصـغــى فــي االي ــام االخـيــرة
الــى رئـيــس تكتل التغيير واالص ــاح،
ق ـبــل اس ـت ـق ـبــالــه فــرن ـج ـيــه ف ــي الــراب ـيــة
ثــم بعد هــذا الـلـقــاء ،يسمع منه عبارة
واض ـ ـحـ ــة ودالـ ـ ـ ــة دون ـ ـمـ ــا اس ـ ـهـ ــاب فــي
ال ـت ـفــاص ـيــل« :انـ ــا وال ـس ـيــد نـفـهــم على
بعض».
لكن ثمة عبارة اخرى اكثر داللة وعمقا
فــي مـغــزاهــا الــديـنــي والـسـيــاســي على
الـ ـس ــواء ،قــالـهــا نـصــرالـلــه ف ــي مـعــرض
ت ــأك ـي ــد ت ـم ـس ـكــه بـ ـع ــون م ــرش ـح ــا اول
ل ـل ـح ــزب ه ــي ان «اس ـ ــم م ـي ـش ــال ع ــون
مكتوب على كفني».
عبارة كهذه تعني ان ال مرشح للحزب
س ــوى صــاحــب ه ــذا االسـ ــم ف ـقــط ،وإن
وج ــد فــي نــائــب زغــرتــا الـكـثـيــر الكثير
الــذي يطمئنه اليه ،وال يعثر عليه في
حليف قديم موثوق به آخر.

الحريري يأتي بالرئيس
أم الرئيس يأتي بالحريري؟
جان عزيز
يومًا بعد يــوم تتضح الفجوة السحيقة في القراءات
حــول مــا ُسـ ّـمــي امل ـبــادرة الــرئــاسـيــة لسعد الـحــريــري.
فهي لم ّ
تفجر االصطفافات السياسية داخل الفريق
الواحد وحسب .بل األهم أنها فسخت الفهم السياسي
لحقيقة امل ــواق ــف الــداخـلـيــة واإلقـلـيـمـيــة ح ـيــال األزم ــة
اللبنانية.
الفريق الـحــريــري ال ي ــزال يـصـ ّـر ،فــي العلن على األقــل،
وبـعـيـدًا عــن ك ــام الـخـيـبــة الـهــامـســة فــي مـطــاعــم وســط
بيروت الفاخرة ،على أن مبادرته سائرة نحو التنفيذ،
شاء من شاء و»أبا من أبا» (كذا) ،كما كتب أحد مريديها
على الفـتــة ترحيبية .فيما الـفــريــق اآلخ ــر ال ي ــزال عند
موقفه بأن الخطوة معتورة وأن الحريري نفسه ّ
تصرف
ّ
بخفةّ ،أدت إلى نسف ما كاد أن يكون فرصة له ولفريقه
في تعويض بعض ما فات .غير أن األهم من الكالم حول
الطرح واحتماالته املستقبلية ،هو املعطيات التي يقدمها
كل من الفريقني حول األوضاع الخارجية الدافعة في هذا
االتجاه أو عكسه.
ّ
ّ
يصر منظروه على الجزم
فمن جهة الفريق الحريري،
بــأن خـطــوة الــرجــل املنفي قـسـرًا ،لــم تــأت مــن ع ــدم .وال
من حسابات مالية أو شخصية كما ّ
يسوق خصومه.
سياسي إقليمي
وال هي خصوصًا معزولة عن ّسياق ً
برمته وصوال حتى شمال
طويل عريض ،يشمل املشرق
الحريريون أن ما أقدم عليه زعيمهم ،كان
أفريقياّ .يؤكد ّ
منسقة بدقة وبالتفصيل مع كل القوى العظمى
خطوة
على الكرة األرضية .على خلفية أنه بات في على وجه
األرض الـيـ ًـوم ،معسكران اثنان ال ثالث لهما وال وسط
بينهما .أوال معسكر اإلره ــاب املمثل ب ـ «داع ــش» ومن
مثلها .وثانيًا معسكر الحرب على «داعــش» وأخواتها.
وأن هذا االصطفاف الجديد أعــاد خلط األوراق العاملية
واإلقليمية كلها .فباتت واشـنـطــن ومــوسـكــو وطـهــران
وال ــري ــاض ،وطـبـعــا مـلـحـقــات ه ــذه ال ـعــواصــم كــافــة ،في
صــف واحـ ــد .وأن ه ــذا املـعـسـكــر أع ـلــن حــربــه الشاملة
على اإلرهابيني .وفي سياق هذه الحرب قـ ّـرر قــادة هذا
املعسكر تطبيق خطوات تمهيدية ضرورية ،تحت عنوان
تصفية الحروب التنفيسية أو إنهاء معاركهم بالواسطة
التي كانوا قد أشعلوها قبل والدة حدث «داعش» .ولذلك،
بدأ زمن التسويات :اليمن ذاهب إلى وقف إلطالق النار.
ليبيا ذاهبة إلى تنفيذ اتفاق مصالحة بني ّمتحاربيها.
وسوريا وضعت على السكة نفسها .والسكة املذكورة
ه ــي م ــا دف ـعــت ج ــون ك ـيــري إل ــى ات ـخ ــاذ ق ـ ــرار ،ودوم ــا
بالتوافق مع قــادة الحلف الكوني الجديد ،قضى بنقل
«فيينا  »3مــن بــاريــس إلــى نـيــويــورك .ال لـشــيء إال ألن
املسألة قد ُحسمت بني واشنطن وموسكو على كيفية
فرض الحل في دمشق :يذهب أهل فيينا إلى مانهاتن
ّ
للتصور األميركي
بعد أيام ،فيتفقوا على آلية تنفيذية
ـ ـ الــروســي .بعدها تتسلم واشـنـطــن الــرئــاســة الــدوريــة

ملجلس األمن .فتتولى إخراج قرار تحت الفصل السابع
بوقف إطــاق النار في سوريا .وتنتهي األزمــة هناك...
يبتسم أصـحــاب األس ــرار الحريرية عند هــذا املفصل،
قـبــل أن يـتــابـعــوا قــراءت ـهــم :مــن هـنــا ج ــاءت الـفـكــرة بما
يشبه اإليعاز إلى الحريري :إذهب وقم بخطوتك .الطريق
أمامها سالكة وآمنة .يرفض الحريريون أي مناقشة في
التفاصيل .كما أي حــوار حــول احتماالت فرضياتهم
الكثيرة في قراءتهم املذكورة .يكتفون بالجزم اليقيني
الـقــاطــع :لقد اتـخــذ ال ـقــرار .قــد يتأخر أســابـيــع .لكنه في
النهاية سينفذ .وكل من يعترضه سيتم سحقه .تمامًا
كما حصل زمن الطائف!
يبتسم أركان الفريق املقابل للحريري حيال تلك القراءة.
يعتبرونها ضربًا من ّ
التخيل الواهم ال غير .ال يهتمون
ّ
بالرد على وقائعها وال بتفنيد مندرجاتها وال بإفشاء
ما يعتبرونه القراءة املضادة والصحيحة ،بكل حيثياتها
بالسؤال
ووقائعها .يكتفي هؤالء للتعبير عن اطمئنانهم ً
البسيط التالي :إذا كان صحيحًا أن اتفاقًا شامال كهذا
قد تم بني طهران والرياض كما بني موسكو وواشنطن.
وبمعزل عن كل املؤشرات املناقضة له على األرض ،لكن
من يفترض أن يعرف به من الجانبني اإليراني والروسي
قبل اآلخر ،نحن أم الحريري؟ ولنفترض أنه نوقش مع
طهران وموسكو ،فهل تتعامل هاتان العاصمتان معنا
على قــاعـ ًـدة اإلم ــرة والتنفيذ؟ كــل هــذا أضـغــاث أحــام.
هــذا فضال عــن واقــع مــوازيــن الـقــوى الــذي بــات معروفًا
على جبهات الحرب الشاملة ،من اليمن إلى سورياً .لكن
يكفي لتكذيب كــل مــا ي ــروى هــاتــان الــواقـعـتــان :أوال أن
موسكو لم تأت على ذكر مبادرة الحريري التي يروون
أنها انطلقت قبل أشهر ،إال يوم الجمعة املاضي ،في 11
كانون األول الجاري .حني أرسل مساعد وزير الخارجية
الــروسـيــة ميخائيل بــوغــدانــوف ،إل ــى سفير ب ــاده في
طـهــران ،ليفان جــاغــاريــان ،يطلب منه ســؤال املسؤولني
اإليرانيني عن مدى معرفتهم بما يسمى مبادرة رئاسية
لسعد الـحــريــري! وفــي الـيــوم التالي بــالــذات ،أي السبت
املاضي في  12الجاري ،أرسل وزير الخارجية الفرنسية
لوران فابيوس إلى سفير بالده لدى إيران أيضًا ،برونو
فوشيه ،يسأله طلب موعد من مساعد وزير الخارجية
اإليــران ـيــة حـســن أمـيــر عـبــد الـلـهـيــان ،لالستفسار منه
حــول مــدى معرفة إدارت ــه بما سمي املـبــادرة الحريرية
ذاتها .علمًا أن السفيرين سمعا الجواب نفسه :رئاسة
الجمهورية اللبنانية مسألة تبحث في بيروت .مع تقدير
إيراني ال غير ،أنه وفق معلومات طهران ،ال يزال املوقف
الثابت من هذه املسألة يختصره حلف شخصني اثنني:
حسن نصرالله وميشال عون!
م ــاذا يـعـنــي ه ــذا الـتـنــاقــض املـطـلــق فــي املـعـطـيــات؟ بكل
بساطة هو انفالع وجداني وسلوكي بني منطقني :واحد
يقول إن سعد الحريري هو من سيأتي بالرئيس املقبل.
وآخ ــر يـقــول إن الــرئـيــس املقبل هــو مــن يمكن أن يأتي
بالحريري .أيهما أصح؟ من يعش ير!

تقرير

السيد لالدعاء على الحريري :متورط في «شهود الزور»
فرنجية للحريري:
أزور الرياض رئيسًا
ال مرشحًا

مختلف القوى أظهرت أن أوان إطالق
يحن بعد.
املبادرة لم ِ

لبنان في تحالف سعودي!
بالقول إنه يزور الرياض «رئيسًا ال
مرشحًا».
فــي محصلة الـنـقــاشــات السياسية،
تــواجــه م ـبــادرة الـحــريــري الرئاسية
الكثير من العقبات ،التي قد ّ
يعبر عن
بعضها النائب فرنجية في إطاللته
ض ـم ــن ب ــرن ــاج «ك ـ ــام ال ـ ـنـ ــاس» عـلــى
ش ــاش ــة «أل ب ــي س ــي آي» الـخـمـيــس
امل ـق ـبــل .وفـيـمــا ك ــان فــريــق الـحــريــري
يـ ـ ّ
ـروج لـفـكــرة أن ي ـبــادر رئ ـيــس تيار
املستقبل إلى إعالن ترشيح فرنجية
مـ ـ ــن ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ق ـ ـبـ ــل إطـ ـ ــالـ ـ ــة زغـ ــرتـ ــا
الـخـمـيــس ،نـفــت م ـصــادر قـيــاديــة في
التيار األزرق ذلك ،مؤكدة أن مواقف

وف ـ ــي سـ ـي ــاق آخ ـ ـ ــر ،مـ ــن امل ـن ـت ـظ ــر أن
ُيـ ـث ــار ن ـق ــاش س ـيــاســي حـ ــول إع ــان
ال ـس ـع ــودي ــة أمـ ــس ت ــأل ـي ــف «ت ـحــالــف
إس ـ ــام ـ ــي» عـ ـسـ ـك ــري تـ ـح ــت عـ ـن ــوان
«مكافحة اإلرهـ ــاب» ،مـقـ ّـره الــريــاض.
وس ـي ـكــون ال ـن ـقــاش م ـت ـم ـحــورًا حــول
إدراج لـ ـبـ ـن ــان ضـ ـم ــن ال ـ ـ ـ ــدول ال ـت ــي
وافقت على تحالف كهذا .ومــن غير
امل ـع ــروف م ــن ه ــي الـجـهــة اللبنانية
ال ـ ـتـ ــي ات ـ ـخـ ــذت قـ ـ ـ ــرار امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
التحالف الـسـعــودي ،علمًا بــأن قــرار
التوقيع على اتفاقيات من هذا النوع
يحتاج إلــى قــانــون ُي ـصــدره مجلس
النواب يجيز للحكومة التوقيع على
اتفاقيات دولية.
(األخبار)

أعلن املدير العام السابق لألمن العام اللواء الركن جميل
السيد ،أنه يدرس االدعاء على الرئيس السابق سعد
الحريري بجرم التورط في مؤامرة شهود الزور .وأوضح
السيد في بيان أصدره مكتبه أمس أنه ثبت من مستندات
ّ
تسلمها من املحكمة الدولية الخاصة بلبنان «أن الحريري
اجتمع شخصيًا في باريس بتاريخ  27أيلول ،2005
بعد أقل من شهر على اعتقال الضباط األربعة ،بشاهد
الزور محمد زهير الصديق ،في حضور (رئيس فرع
املعلومات الراحل اللواء) وسام الحسن و(مساعد رئيس
لجنة التحقيق الدولية) غيرهارد ليمان وغيرهما ،إلقناعه
بتعديل شهادته الزور ضد سوريا والضباط األربعة».
ولفت إلى أن «الصديق عمد بعد االجتماع ،في اليوم نفسه،
إلى تعديل شهادته الزور بما يتالءم مع طلب املجتمعني».
وأوضح البيان أن «محامي السيد في دمشق تقدموا
بطلب إلى القضاء السوري إلسقاط االدعاء الشخصي،
وإلغاء مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عام  2010في
حق العميد وسام الحسن بسبب الوفاة ،مع مذكرات
توقيف أخرى في حق آخرين ،لتورطهم عام  2005في

مؤامرة شهود الزور وتضليل التحقيق في جريمة اغتيال
الرئيس الراحل رفيق الحريري ،من خالل تسويقهم
لشهود زور سوريني ،وال سيما محمد زهير الصديق
وهسام هسام وغيرهما» .في املقابل ،أبقى وكالء السيد
ادعاءه الشخصي قائمًا ،وبالتالي مذكرات التوقيف
سارية املفعول «في حق باقي املتورطني في املؤامرة،
ومن بينهم الوزراء السابقون مروان حمادة وحسن
السبع وشارل رزق ،والقضاة سعيد ميرزا وصقر صقر
والياس عيد ،واللواء أشرف ريفي والعقيد سمير شحادة،
والقاضي األملاني ديتليف ميليس ومساعده ليمان
والصحافي فارس خشان وغيرهم ،بعدما دعم السيد
أخيرًا ادعاءه عليهم باملستندات التي كان قد تسلمها من
املحكمة الدولية الخاصة بلبنان ووثائق ويكيليكس ،تثبت
بالتفصيل األدوار التي قام بها كل من هؤالء في مؤامرة
شهود الزور ،وال سيما الدور الرئيسي الذي اضطلع به
كل من الوزير رزق والقاضي ميرزا وخشان والضباط
ريفي وشحادة والحسن».
(األخبار)

