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كالم في السياسة

الرئاسة والسيادة في مواجهة
«الفيتوين» السعودي والسوري!
جان عزيز

بري:
الحوار أو
انتخاب في
المجلس
(مروان
طحطح)

املقاومة ...نحن في أمل نراهن على
وح ــدة لـبـنــان ووح ــدة املــوقــف ،ومــن
يريد أن يشكك باملقاومة والجيش
ّ
الفدرالية وسلخ لبنان
ويتحدث عن
ّ
عـ ــن م ـح ـي ـط ــه ،ن ـ ـحـ ــذره مـ ــن أن ه ــذا
ّ
األمــر سيكلف كثيرًا» .فيما توقفت
مـ ـص ــادر ف ــي ح ــرك ــة أمـ ــل ع ـن ــد ك ــام
الوزير جبران باسيل ،أول من أمس،
بأن عون سيزور عني التينة عندما
يـعـلــن ال ـحــريــري رس ـمـ ّـيــا تــرشـيـحــه،
وتساء لت ما إذا كانت زيــارة كهذه

«بروتوكولية».
وك ـ ــرر بـ ــري ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» أم ـ ــس« :لــم
يقبلوا بالسلة التي هي عمليًا جدول
أعـ ـم ــال ط ــاول ــة ال ـ ـحـ ــوار وات ـه ـم ــون ــي
بتعطيل الــدس ـتــورّ ،إم ــا ي ـعــودوا إلــى
الـ ـ ـح ـ ــوار أو ف ـل ـن ــذه ــب إل ـ ــى امل ـج ـلــس
ّ
ونطبق الدستور وننتخب
النيابي،
رئ ـي ـســا ف ــي ال ـج ـل ـســة امل ـق ـب ـل ــة» .فـيـمــا
ت ــوج ــه ال ــى ب ــاري ــس وزيـ ــر املـ ــال علي
ّ
حسن خليل
وتردد أن لقاء سيجمعه
بالحريري.

قــد ي ــرى الـبـعــض أن ال ل ــزوم ل ـهــذا ال ـكــام اآلن .على
اعتبار أن ال جــدوى سياسية أو رئاسية له تحديدًا.
وعـلــى خلفية أنــه فــي عقلنا املـكـ ّـبــل بــاملـحــرمــات ،كما
للموت حرمة تلغي كل السيئات واملوبقات واألخطاء
والخطايا واآلثام ...كذلك للحلول وللهدنات ولالتفاقات
وللتسويات حرمات مماثلة ،تفرض ّ
كم األفواه وابتالع
الكالم .لكن ،رغم ذلك كله ،ومع اعتبار كل ما يجري،
والحرص على إتمامه وإنجازه ،تظل للحقيقة حرمة
أولى وأعلى .وهي تقضي بأن نقول ما يجب أن يقال...
يحصل ضمن املشهد الرئاسي في بيروت اليوم،
ما
ّ
ّ
ومعدة ّ
بتأن وتفصيل وجهد،
عملية معقدة ومدروسة
منذ نحو خمسة أشهر .وتحديدًا منذ منتصف أيار
املاضي .أهم ما فيها ،انها حيكت وفق القاعدة الشرعية
الـشـهـيــرة ،الـتــي ـ ـ للمصادفة ـ ـ كــان يـ ّ
ـرددهــا الــراحــل
رفيق الحريري« :واستعينوا على قضاء حوائجكم
وسيظهر الحـقــا ،أيــا كــانــت خــواتـيــم تلك
بالكتمان».
ّ
ّ
العملية وم ــا تـبــقــى مــن مــراحـلـهــا امل ـع ــدة بالتفصيل
نـفـســه ،أن مــا ج ــرى تـحـ ّـصــن بـعــامـلــن اث ـنــن بشكل
ً
أوال ،التحرك مــن دون ال ـ ّ
ـزج باسم أي جهة
أســاســي:
خارجية .وثانيًا ،العمل ضمن سياق حل رئاسي عام،
من دون ذكر اسم ّأي مرشح ،حتى اإلنجاز املضمون
ّ
واملؤكد وحتى املتيقن .وكان واضحًا أن العاملني على
خط هذا املسعى الرئاسي ،لجأوا إلى هذين الضابطني،
حرصًا على نجاح مهمتهم ،بعدما اعتبروا من تجارب
دروس محاوالت ماضية ،انتهت
سابقة واستخلصوا
ّ
إلى تعثر ،لم يلبث أن تشظى أضــرارًا على جهات تم
توريط رعاياتها ،وعلى شخصيات أعلنت أسماؤها...
وال لزوم ملزيد من تفصيل!
املهم أنــه بعد ظهور املرحلة األول ــى مــن تلك العملية،
ّ
وال ـتــي تـمــثـلــت بـجــولــة الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري على
الـقـيــادات اللبنانية ومــن ثــم انتقاله إلــى زي ــارة بعض
العواصم املعنية ،طفت على سطح املشهد الرئاسي
حركة مقابلة معترضة .وهــذا أمر طبيعي ،ال بل من
صلب العملية الديمقراطية .فهناك من اعترض لعدم
ّ
ّ
اط ــاع ــه امل ـس ـبــق .وه ـن ــاك م ــن ت ـحــفــظ ل ـعــدم إشــراكــه
بالكامل .وهناك من اعتبر أن في األمر انطباع ثنائية،
فــي تركيبة معقدة قائمة على تعددية فسيفسائية
أقرب ما تكون إلى عائالت مافيات شيكاغو .وهناك
من رأى في الخطوة ضربًا لحظوظه لصالح منافس.
ً
أو اسـتـبــداال لخياره بخيار رئــاســي آخ ــر ...وكــل تلك
االعتراضات طبيعية ومشروعة وأكثر.
ً
مــا ليس مشروعًا وال مقبوال مما ظهر على سطح
الـطـبـخــة ،اع ـت ــراض ــان م ـت ـقــابــان ،يـشـكــل ك ــل منهما
مفارقة بينه وبني أصحابه.
االع ـتــراض األول ،لــدى بعض الـقــوى املفترضة على
بعد مسافة مع السعودية .إذ سارعت تارة مباشرة،

ّ
أمل لتسلمه حيًا
استخبارية واكبت القضية لسنوات،
إال أن مـســؤولــن فــي االسـتـخـبــارات
يـقــرون بتفويت الـفــرص الــى جانب
ه ـ ــذه الـ ـفـ ـج ــوة .وي ـن ـق ــل ه ــرئ ـي ــل عــن
م ـس ــؤول ــن اس ـت ـخ ـبــاريــن ســاب ـقــن،
رف ـ ـي ـ ـعـ ــي املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى ،ش ـ ـ ــارك ـ ـ ــوا فــي
ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ل ـك ـش ــف م ـص ـي ــر ال ـط ـي ــار
املفقود ،انه كانت هناك فرصة لعقد
صفقة تـبــادل مــع حركة امــل وإعــادة
اراد ح ـيــا ال ــى اس ــرائ ـي ــل ،م ــع نـهــايــة
عام  1987أو بداية عام  ،1988مشيرًا
الــى ان الرئيس بــري طالب بتحرير
اســرى لبنانيني مــن معتقل الخيام.
وبـحـســب مـســاعــدي وزي ــر االم ــن في
ح ـي ـنــه اسـ ـح ــاق رابـ ـ ــن ،فـ ــإن االخ ـيــر
غير رأيه وقرر تأجيل الصفقة التي
نسجها منسق الشؤون االسرائيلية
في لبنان ،اوري لوبراني ،عبر عدة

وس ــاط ــات .وي ـع ــود ه ــذا الـتـغـيــر في
م ــوق ــف رابـ ـ ــن الـ ــى أن بـ ــري اض ــاف
الى مطالبه تحرير عشرات االسرى
الفلسطينيني ،مــن فـصــائــل منظمة
التحرير الفلسطينية املعتقلني في
اسرائيل .ويشير الى ان رفض رابني
ج ــاء عـلــى خلفية صــدمــة الجمهور
االسرائيلي من صفقة أحمد جبريل،
عام  ،1985التي اطلق خاللها 1150
معتقال أمنيا أغلبهم فلسطينيون،
وك ــان ل ـعــدد مـنـهــم دور رئـيـســي في
اطـ ـ ــاق االنـ ـتـ ـف ــاض ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
االولى عام .1987
وفـ ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ي ـ ــؤك ـ ــد رجـ ـ ــال
ُ
استخبارات اخ ــرون ،شــاركــوا أيضا
في قضية اراد ،أن العامل االساسي
لـتـغـيـيــر امل ــوق ــف االســرائ ـي ـلــي يـعــود
ال ـ ـ ـ ــى م ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــة ب ـ ـ ـ ــري ب ــامل ـع ـت ـق ـل ــن

وطــورًا عبر كل أشكال التصريح غير الصريح ،إلى
الغمز والهمس والتسريب ،بأن خطوة الحريري غير
مـقــرونــة بـمــوافـقــة سـعــوديــة .ال بــل أكـثــر مــن ذل ــك ،أن
الفيتو الــذي يقترن باسم ميشال عــون سـعــوديــا ،ال
ً
يزال قائمًا وفاعال وصالحًا .وال ننسى ،أن املتذرعني
بتلك امل ـقــوالت ،مــن املفترضني على شبه قطيعة مع
الرياض!
في املقابل ،ظهر اعتراض ثان ،أقل علنية ،لكنه بالقدر
نفسه مــن املـفــارقــة ومخالفة الطبيعة السياسية .إذ
سعى بعض القوى املقابلة ،واملفترضة على عداء مع
دمشق ،إلى القول بالطرق نفسها ،أن ليس صحيحًا
أن حزب الله تمكن من رفع الفيتو السوري املفترض
عــن اســم سعد الـحــريــري كـمـشــروع رئـيــس لحكومة
العهد ،أو كرئيس حكومة مشروع لبداية ذلك العهد.
هـكــذا فــي لحظة مــن ضيق الـصــدر والـتـبـ ّـرم بالحل،
ارت ـس ـم ــت ل ــوح ــة س ــوري ــالـ ـي ــة :خـ ـص ــوم ال ـس ـع ــودي ــة
ي ـك ــادون ي ـتــوس ـلــون مـنـهــا فـيـتــو رئ ــاس ـي ــا ،أو حتى
ي ـت ـسـ ّـولــونــه .وخ ـص ــوم س ــوري ــا ي ـس ـتــدرجــون منها
ّ
فـيـتــو آخ ــر حـكــومـيــا ،أو يـتـمــنــونــه .ك ــل ذل ــك ،ملـجــرد
إحـبــاط أي مـشــروع ألي تـســويــة .وهــو مــا يستدعي
بـحــث امل ـفــارق ـتــن ،بــالـتـبـسـيــط ال ـكــامــل ،عـلــى طريقة
«الشراية والبياعني» :طيب يا إخوان ،طاملا أنتم على
تناقض مع السعودية ،فلماذا تتذرعون بموقفها ،أو
حـتــى بفيتو مـنـهــا ،ضــد مــن يـفـتــرض أن يـكــون من
فــريـقـكــم ،أو عـلــى األق ــل أق ــرب إلـيـكــم مــن الــريــاض؟!
ـوان الـخـنــدق
وم ــن الـجـهــة األخـ ــرى ،طــاملــا أنـتــم يــا إخ ـ ّ
املقابل ،على عداء مع سوريا ،فكيف تتلطون خلف
فيتو س ــوري ،وتحاججون وتحتجون بــأن دمشق
ل ــم ت ـعــط كـلـمـتـهــا ب ـعــد ،ض ــد م ــن ه ــو م ـن ـكــم؟! فيما
ّ
فالسوية
املنطق السليم ،كان يفترض العكس تمامًا.
فــي التفكير والـتـصــرف والـسـلــوك ملــا فيه املصلحة
ً
أوال ،أن ّ
يثمن الـبـعـيــدون عن
الـعــامــة ،كــان يـفـتــرض،
السعودية ،شجاعة الحريري وحكمته في معالجة
املوقف ،وإمرار مشروع التسوية بسالسة واحترام.
وأن يالقي أعداء سوريا باملنطق نفسه ،كالم السيد
حسن نصرالله ،بالتثمني والتقدير ذاتيهما ،لكونه
أقدم على مصالحة حريرية حكومية ،بمعزل عن أي
اعتبارات مغايرة ،سورية أو إيرانية أو غيرها.
ال بل املنطق الوطني العام ،كــان يقتضي ،لو لم يكن
كذلك ،أن =يرفض أولئك الفيتو السعودي املزعوم على
هــذا املــرشــح ،وأن يندد هــؤالء بــأي تدخل ســوري في
شأن لبناني ،فكيف إذا كان آلية اختيار رئيس حكومة
لبنان؟! ذلك أن طرفي الفيتوين االثنني املتوسلني ،أو
املتسولني ،هما من أصحاب الزجليات السيادية منذ
عقد على األقــل .فكيف عــادا فجأة إلى حرفة تحييك
الوصاية ،ضد أي مشروع تسوية ميثاقية؟!
أيًا كانت نتائج ما يجري اليوم ،تظل للحقيقة حرمة.
ويظل واجبًا قولها والشهادة.

ّ
رون أراد :لغز لن ُيحل

الـفـلـسـطـيـنـيــن .م ــع االش ـ ــارة ال ــى أن
االت ـصــاالت غير املـبــاشــرة مــع حركة
امل ،كانت تجري في سياق انطالقة
االنتفاضة االولى.
وبحسب هرئيل ،فإن إسرائيل ّ
فوتت
أي ـضــا فــرصــة سـحــب ورقـ ــة أراد من
حزب الله عبر االعالن عنه «شهيدًا».
فـ ـف ــي ع ـ ـ ــام  ،2005خـ ـلـ ـص ــت ل ـج ـنــة
تابعة لالستخبارات العسكرية الى
اس ـت ـن ـت ــاج ب ـم ــوت ــه ،وح ـ ـ ــاول رئ ـيــس
االستخبارات اللواء اهــارون زئيفي
– فــركــش ،اق ـنــاع رئـيــس ال ـ ــوزراء في
حينه ارييل شارون بقبول التوصية،
كــون ـهــا تـسـلــب م ــن ح ــزب ال ـلــه ورق ــة
م ـ ـ ـسـ ـ ــاومـ ـ ــة ،ل ـ ـكـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ـ ــارون رف ـ ــض.
وأوض ــح معلق ال ـشــؤون العسكرية
في «هآرتس» ،أن قضية اراد طرحت
ف ــي مـخـتـلــف االت ـ ـصـ ــاالت م ــع حــزب

ال ـلــه ،س ــواء فــي ت ـبــادل االسـ ــرى عــام
 .1996أو تبادل انصارية عام ،1997
أو صفقة (العقيد الحنان) تننباوم
وجثث ثالث جنود ،عام  .2004وفي
كل مرة كان مطلب اراد يطرح نتيجة
ضـغــط الـجـمـهــور االســرائ ـي ـلــي .لكن
مــع كــل صفقة تـبــادل كــان يتم القفز
فوق القضية ،مما كان يثير عائلته
واصدقاءه ويدفعهم الى االحتجاج.
ويلفت هرئيل الــى أن أصــداء قضية
اراد ،وص ـف ـقــات ال ـت ـب ــادل ب ـمــا فيها
صفقة (الجندي االسير لدى حماس
غلعاد) شاليط ،كــان لها حضورها
وتأثيرها في اداء الجيش العمالني
ف ــي ال ـح ــرب ع ـلــى ق ـط ــاع غـ ــزة .حيث
ك ــان ض ـبــاط الـجـيــش ي ــؤك ــدون على
ال ـج ـن ــود ضـ ـ ــرورة عـ ــدم ال ــوق ــوع في
االسر مهما كان الثمن.

