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سياسة

سياسة

على الغالف

على خط بيروت ــ دمشق...
عتب كثير

ً
التريث اللبناني في التطبيع الرسمي الكامل مع سوريا ،يرتد على لبنان أوال .الملفات الحيوية للبنان
كثيرة بدءًا من ملف النازحين وانتهاء بملف التصدير البري .هل يتخذ رئيس الجمهورية ميشال عون
قرارًا شجاعًا أم أن األمر رهن الحكومة الجديدة وبيانها الوزاري؟
غادة حالوي
أن يعلن رئيس الجمهورية ميشال
ع ـ ــون ضـ ـ ـ ــرورة الـ ـت ــواص ــل الــرس ـمــي
بــن الــدولـتــن اللبنانية والـســوريــة،
وي ــؤك ــد ع ـبــر «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ق ـنــوات
الحوار سارية ومنتظمة مع سوريا
ف ــي م ـل ـفــي الـ ـن ــازح ــن واألم ـ ـ ــن وأن ــه
ك ـلــف الـ ـل ــواء ع ـب ــاس إب ــراه ـي ــم إدارة
ه ــذا الـ ـح ــوار ال ــرس ـم ــي ،ف ـهــذا يشكل
نقلة ولــو أنها متأخرة وغير كافية
ف ــي م ـس ــار إع ـ ــادة تـطـبـيــع ال ـعــاقــات
الـلـبـنــانـيــة  -ال ـس ــوري ــة .تـظـهـيــر هــذا
املوقف وقبله تشديد وزير الخارجية
ج ـب ــران بــاس ـيــل ع ـلــى عـ ــودة ال ـحــوار
السياسي مع سوريا ال يمكن فصله
عن معطيات امليدان السوري اآلخذة
بالتدحرج ملصلحة النظام السوري.
بـعـيــد االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة ،توجه
أح ــد املـعـنـيــن بـمـلــف ال ـعــاقــات بني
س ــوري ــا ول ـب ـنــان ب ـس ــؤال م ـحــدد إلــى
ع ـ ـ ــون« :ملـ ـ ـ ــاذا ال تـ ـك ــون االت ـ ـصـ ــاالت
بني البلدين معلنة» ،فكان الجواب:
«ان ـت ـه ــى م ـف ـع ــول ص ــدم ــة اس ـت ـع ــادة
سعد الـحــريــري مــن الـسـعــوديــة وأنــا
مقتنع بــأن السعودية تريد تطويق
ال ـع ـهــد ول ـج ــم ان ـطــاق ـتــه ،ل ــذل ــك ،من
األفـضــل فــي هــذه املرحلة ،أن نسعى
إلـ ـ ــى تـ ـط ــوي ــر الـ ـع ــاق ــة م ـ ــع س ــوري ــا
تدريجًا ،لكن من دون إعالن».
وع ـ ـلـ ــى رغ ـ ـ ــم ك ـ ـ ــام ع ـ ـ ــون وب ــاسـ ـي ــل
االنـفـتــاحــي ،غـيــر أن لـبـنــان الرسمي
ُ
ل ــم ي ـخ ــط ح ـتــى اآلن خ ـط ــوة جــريـئــة
بــات ـجــاه س ــوري ــا .ال ـعــاقــة محكومة
بالخجل من بعض الحلفاء أو برهان
أخصام ســوريــا ،خصوصا الرئيس
سـعــد ال ـحــريــري عـلــى ت ـطــور املــوقــف
ً
الـ ـسـ ـع ــودي وال ـخ ـل ـي ـج ــي مـسـتـقـبــا
«حتى يبنى على الشيء مقتضاه».
في املقابل ،ووفق التوصيف السوري

نصري خوري يتحدث عن
«رغبة الجانب السوري بالتواصل
لكن الجانب اللبناني متمهل»
لبنان يقارب النأي بالنفس
بطريقة ساذجة ...وال نأي
بالنفس فعليا إال عن سوريا
ف ــإن الـعــاقــة مــع لـبـنــان «بـ ــاردة وكــان
يمكن مع وجود الجنرال ميشال عون
عـلــى رأس الـسـلـطــة أن تــأخــذ منحى
ً
أكثر دفئًا وح ــرارة» ،ال سيما أن دوال
عــرب ـيــة وأوروب ـ ـيـ ــة ع ــدة تـعـيــد الـنـظــر
ب ــال ـع ــاق ــة وت ـف ـت ــح خـ ـط ــوط ت ــواص ــل
م ــع دم ـش ــق ،وه ــا ه ــو رئ ـي ــس فــرنـســا
إيمانويل مــاكــرون يستعد ألن يكون
لــه مــوفــده الرئاسي إلــى ســوريــا ،بــدءًا
من نهاية آب املقبل.

بداية أزمة الثقة
م ــا إن بـ ــدأت األزمـ ــة ال ـس ــوري ــة ،حتى
اه ـتــزت ال ـعــاقــات الـتــي تــم ترميمها
جــزئـيــا فــي مــرحـلــة «ال ـســن ـ ـ ـ ـ ســن».
ت ــوقـ ـف ــت الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة بــن

مليارين و 700مليون دوالر ،ذلك أن
لبنان كان يصدر عبر البر السوري
بقيمة  300مـلـيــون دوالر ص ــادرات
زراع ـ ـيـ ــة ون ـح ــو  500م ـل ـي ــون دوالر
ص ـ ــادرات صـنــاعـيــة ،وه ــذه األخ ـيــرة
خسرناها كلها بعد عام .2011
مع التحوالت التي تشهدها سوريا
ومنها اإلمساك بمعبر نصيب وبدء
الحديث عن عــودة جدية للنازحني،
هــل يجوز أن يستمر عــدم التناسب
بني هذا الخلل في العالقات من جهة
وب ــن مصلحة الـبـلــديــن فــي صياغة
صفحة جــديــدة بينهما وهــل يصح
استمرار إهمال دور املجلس األعلى
وب ــال ـت ــال ــي رمـ ــي امل ـل ــف ع ـل ــى ال ـل ــواء
إبراهيم من أجل معالجة كل امللفات
ال ـش ــائ ـك ــة ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ومـ ــن خـلــف
الستار ال في العلن؟
يؤكد مـســؤول لبناني معني بملف
الـ ـع ــاق ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة الـ ـس ــوري ــة أن
لبنان «يقارب النأي بالنفس بطريقة
ســاذجــة ومــن يــدقــق بـهــذه السياسة
يـتـبــن لــه أن ال ن ــأي بــالـنـفــس فعليًا
إال ع ــن س ــوري ــا ،املـعـضـلــة أن لـبـنــان
يفتقد رؤية سياسية موحدة للملف
الـ ـس ــوري ب ـكــل أبـ ـ ـع ـ ــاده» ،وي ـض ـيــف:
«لبنان يراعي في تعاطيه مع امللف
ال ـ ـس ـ ــوري ،الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـخ ــارج ـي ــة
أكثر مما يراعي مصلحته الوطنية.
ويـ ـكـ ـف ــي م ـ ــوض ـ ــوع الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وم ــا
يخفيه من تفاصيل كارثية ليستدل
عـلــى طبيعة تـعــامــل اللبنانيني مع
قضايا بالغة الحساسية».

في ملف اإلعمار

تم طرد شركات لبنانية حاولت دخول سوريا عبر طرق ملتوية (مروان طحطح)

املـ ـس ــؤول ــن ف ــي ال ـب ـل ــدي ــن ،ولـ ــم يـكــن
خافيًا أن بعض أهــل السلطة شجع
ت ـ ــدف ـ ــق ال ـ ـ ـسـ ـ ــاح وامل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــن ع ـبــر
الـ ـح ــدود ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ولـ ــم ي ـب ــال هــذا
«ال ـ ـب ـ ـعـ ــض» ب ــالـ ـشـ ـك ــاوى الـ ـس ــوري ــة
م ــن اس ـت ـخ ــدام ل ـب ـنــان مـنـصــة وم ـم ـرًا
السـتـهــداف ســوريــا .الح ـقــا ،وبحجة
الـ ــوضـ ــع األم ـ ـنـ ــي فـ ــي دم ـ ـشـ ــق ،ت ــرك
ال ـس ـف ـي ــر مـ ـيـ ـش ــال خ ـ ـ ــوري الـ ـسـ ـف ــارة
ف ــي الـعــاصـمــة ال ـس ــوريــة ،ف ــي خـطــوة
فسرها السوريون على أنها «سحب
م ـب ـطــن ل ـل ـس ـف ـيــر ال ـل ـب ـن ــان ــي» ،أس ــوة
ببقية الدول العربية والغربية.
صـ ـحـ ـي ــح أن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن مـ ـحـ ـك ــوم ــان
ب ـم ـعــاهــدة أخ ـ ــوة وتـ ـع ــاون وتـنـسـيــق
بينهما موقعة عــام  1991وبسلسلة
اتـفــاقـيــات وبمجلس أعـلــى لــه أمانته
ال ـع ــام ــة ال ـت ــي ت ـتــولــى ال ـت ـن ـس ـيــق بني
ال ـب ـل ــدي ــن ،إال أن م ــرح ـل ــة األزم ـ ـ ــة فــي
الـعــاقــات ،وتـحــديـدًا فــي الـعــام ،2005
ارتـ ـ ـ ــدت ع ـل ــى ع ـم ــل امل ـج ـل ــس األع ـل ــى
ب ـخ ـف ــض مـ ــوازن ـ ـتـ ــه وع ـ ـ ــدد مــوظ ـف ـيــه
وتراجع مهامه.
بعيد انتخابه بأسابيع قليلة ،جال
ال ـع ـم ــاد ع ـ ــون ف ــي ع ـ ــدد م ــن ع ــواص ــم
ال ـخ ـل ـيــج بـ ـ ــدءًا م ــن الـ ــريـ ــاض ،ث ــم زار
اململكة مرة ثانية ،في نيسان املاضي،
في إطار مشاركته في القمة العربية.
س ـلــوك غـيــر م ــأل ــوف إذ ج ــرت ال ـعــادة
أن تـ ـك ــون دمـ ـش ــق وجـ ـه ــة أي رئ ـيــس
لـلـجـمـهــوريــة غ ـ ــداة ان ـت ـخــابــه ،فكيف
م ــع عـ ــون ال ـ ــذي تـحـمـســت ل ــه ســوريــا
وأعـطـتــه؟ مــن الــواضــح أن «الـجـنــرال»
يتجنب زي ــارة ســوريــا بـعــد انتخابه
القـ ـتـ ـن ــاع ــه ب ـ ــأن ارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات ال ـ ــزي ـ ــارة
ق ــد ت ـص ـيــب ع ــاق ــات ل ـب ـنــان الـعــربـيــة
والدولية ،لكن املبررات اللبنانية قد ال

تقنع السوريني بالكامل.

آلية التواصل :لبنان يتمهل
قـبــل تــوزيــره وب ـعــده ،ت ـكــررت زي ــارات
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون رئ ـ ــاس ـ ــة
ال ـج ـم ـهــوريــة ب ـيــار رفـ ــول إل ــى دمـشــق
ً
نــاقــا رســائــل مــن رئـيــس الجمهورية
إلى نظيره السوري بشار األسد ،لكن
ثمة قناة أساسية ورسمية يعتمدها
الجانب اللبناني بشكل منتظم منذ
س ـنــوات ع ــدة هــي املــديــر ال ـعــام لألمن
الـ ـع ــام الـ ـل ــواء ع ـب ــاس إب ــراه ـي ــم ال ــذي
أوكـلــت إلـيــه مـهــام أمنية عــدة (تـبــادل
األســرى والــراهـبــات ومجموعة أعــزاز
ً
إلــخ) فضال عن متابعته الحثيثة في
اآلون ــة األخـيــرة مللف ع ــودة النازحني
السوريني إلى ديارهم.
بـ ــدوره ،يشكل الـسـفـيــر ال ـس ــوري في
ل ـب ـنــان ع ـلــي ع ـبــد ال ـك ــري ــم ع ـلــي قـنــاة
اتـ ـ ـص ـ ــال وت ـ ــواص ـ ــل م ـ ــع ش ـخ ـص ـيــات
س ـيــاس ـيــة ودي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة وروح ـي ــة
واقتصادية واجتماعية ،على عكس
سفير لـبـنــان فــي ســوريــا سـعــد زخيا
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـع ــد الـ ـحـ ـلـ ـق ــة األض ـ ـع ـ ــف فــي
ال ـتــواصــل ب ــن ال ـب ـلــديــن .فـقــد اقتصر
نـ ـش ــاط زخـ ـي ــا ال ــوح ـي ــد ع ـل ــى تـسـلـيــم
رسالة من وزير خارجية لبنان جبران
ب ــاس ـي ــل إلـ ــى ن ـظ ـي ــره ال ـ ـسـ ــوري ول ـيــد
املـعـلــم .ويــواظــب زخـيــا على التواجد
في مكتبه في السفارة بدمشق يوميًا،
باستثناء عطلة نهاية األسبوع التي
يمضيها عادة مع عائلته في لبنان.
أم ــا رئـيــس املـجـلــس األع ـلــى اللبناني
السوري نصري خــوري ،فيشكل قناة
تـنـسـيــق ب ــن الـ ـ ـ ــوزارات ف ــي الـبـلــديــن،
خصوصًا أن واقع العالقات الحياتية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة يـ ـف ــرض ن ـف ـس ــه ،فـقــد

عقدت لقاءات عدة بني الجانبني على
مستوى املدراء العامني ،وفق ما يقول
األمني العام للمجلس األعلى اللبناني
ال ـســوري نـصــري خ ــوري ،مـشـيــرا إلــى
أن ـنــا «جـهــدنــا ل ـعــدم ح ـصــول انـقـطــاع
في العالقة بني البلدين على رغــم كل
التوتر الذي ساد بينهما ولم نتوقف
عن متابعة تنفيذ ما اتفق عليه سابقًا
وأحيانًا نقوم بمهمات غير مطلوبة
م ـنــا وغ ـي ــر م ـع ـل ـنــة» ،وع ـل ــى رغـ ــم كــل
التوتر وتجميد عمل املجلس األعلى
ال ـل ـب ـنــانــي الـ ـس ــوري م ـنــذ ع ــام ،2005
ي ـت ـحــدث خـ ــوري ع ــن «رغ ـب ــة الـجــانــب
ال ـ ـسـ ــوري ب ــال ـت ــواص ــل ل ـك ــن ال ـجــانــب
اللبناني متمهل».
التريث اللبناني ال يتعارض وتنسيق
الـحــد األدن ــى بــن الـجــانـبــن فــي ملف
ال ـن ــازح ــن ،وف ــي م ــوض ــوع الـكـهــربــاء
الذي يشهد مدًا وجزرًا وتقاذفًا للكرة
بني وزارتي الطاقة واملالية في لبنان،
ً
ف ـضــا عــن وج ــود مـلـفــات أخ ــرى قيد
املعالجة.

حيوية معبر نصيب لبنانيا
إال أن ـ ـ ــه وب ـ ــذريـ ـ ـع ـ ــة تـ ـفـ ـه ــم س ــوري ــا
للضغوطات ،لــم يـبــادر لبنان جديًا
إلــى ترميم الـعــاقــات ،وهــو تغاضى
عن وجود ملفات من مصلحة لبنان
البت بها ملواجهة ازمته االقتصادية
والتي تستلزم تنسيقًا مباشرًا بني
املسؤولني في البلدين ،كإعادة فتح
مـعـبــر نـصـيــب خ ـصــوصــا أن نصف
صــادرات لبنان البرية تمر عبر هذا
املعبر .وتـقــول جـهــات اقتصادية إن
ص ـ ـ ــادرات ل ـب ـنــان ك ــان ــت ق ـبــل األزمـ ــة
السورية أكثر من  4مليارات ،لكنها
تـ ــراج ـ ـعـ ــت بـ ـع ــد األزم ـ ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى ن ـحــو

وي ـش ـكــل م ـلــف إع ـ ــادة إع ـم ــار ســوريــا
م ـيــدانــا مـهـمــا لــاسـتـثـمــار اللبناني
حيث يقدر بعض خبراء األمم املتحدة
حـجـمـهــا ب ـح ــدود  300مـلـيــار دوالر،
«وهــي تتطلب مقاربة مــن السلطات
اللبنانية لنقاط القوة والضعف بني
ً
البلدين ما قد يشكل عامال من عوامل
إعادة استنهاض االقتصاد اللبناني
املترنح ،وعنصرًا مفيدًا لسوريا من
أجل توفير الوقت وتأمني مستلزمات
ال يمكن أحدًا غير لبنان أن يؤمنها»،
ويـقــول املــرجــع املعني إن ســوريــا لن
تتعامل بسالسة معنا على رغــم أن
املسألة «ال تحتاج إلى اكثر من قرار
يحاذر لبنان في اتخاذه إكرامًا لدول
قـ ـ ــررت أن ت ـس ـت ـخــدمــه ف ــي مــواج ـهــة
سوريا سابقًا وربما نجدها تهرول
للتطبيع قريبًا».
هذا التعاطي اللبناني يدفع سوريا
إلى التدقيق في هوية الشركات التي
تبدي استعداها للمشاركة في ورشة
إع ـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار «هـ ـن ــاك ف ــري ــق عـمــل
مهمته درس امللفات والتدقيق بهوية
الشركات التي تتقدم لالستثمار ،ال
سيما بعد أن سعت أطــراف لبنانية
محسوبة على السعودية الستجالب
ال ـص ـي ـن ـي ــن إلـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان والـ ــدخـ ــول
عبرهم إلــى ســوريــا ،وقــد تــم بالفعل
طــرد شــركــات حــاولــت دخ ــول سوريا
عبر هــذه الـطــرق امللتوية» ،على حد
تعبير مصدر متابع للملف ،ويشير
إل ــى أن «امل ـش ـك ـلــة ف ــي أن ال ـب ـعــض ال
ي ــزال يعتقد أن اإلع ـم ــار فــي ســوريــا
سيحصل عــن طــريــق الـبـنــك الــدولــي
وصندوق النقد الــدولــي ،والصحيح
أنـنــا سـنـكــون أم ــام ن ـمــوذج مختلف،
يمكن أن يكون أقــرب إلــى نظام عمل
مــؤس ـســة وع ــد ف ــي ل ـب ـنــان ل ـكــن ليس
تمامًا».

أكثر من عتب
ومـ ـ ــع الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـص ــل فــي
سوريا «لــم يعد املنطق اللبناني في
ال ـت ـعــاطــي م ــع س ــوري ــا ي ـج ــدي نـفـعــا.
ال ـل ـغ ــة الـ ـت ــي ت ـ ـتـ ــردد فـ ــي سـ ــوريـ ــا أن
االك ـت ـفــاء ب ـق ـنــوات ال ـتــواصــل الــراهـنــة
ليس كافيًا واملطلوب التنسيق فوق
الطاولة وليس تحت الطاولة».
من يقصد العاصمة السورية في هذه
األيـ ــام يـلـمــس وج ــود «أك ـثــر مــن عتب
سـ ــوري» عـلــى فــريــق ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الـ ـح ــر والـ ـحـ ـلـ ـف ــاء اس ـ ـت ـ ـطـ ــرادًا «م ـم ــن
كـ ــان خ ـطــاب ـهــم بــال ـن ـس ـبــة لـلـســوريــن
مؤذيًا وكــان يمكن التخفيف من أذاه
ل ــو اتـ ـخ ــذت خـ ـط ــوات ت ـصــال ـح ـيــة أو
تواصلية بني الجانبني».
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تقرير

ُ
حلفاء السعودية :ال يمكن مواجهة حزب الله بمشروع محلي
يشعر الفريق السياسي
اللبناني المحسوب على
السعودية بأن ال «خالص»
له إال في الرهان على دور
سعودي ،للقضاء على
ّحزب الله .على الرغم من
أن التجارب السابقة ،في
الخصوص ،أثبتت فشل
هذا
ُ
ّ
هذا الرهان .تعاد الكرة،
اليوم ،في ظل ّاعتقاد هذا
الفريق بأن ال حل إال في
البقاء إلى جانب السعودية
ليا القزي
«نـحــن فشلنا فــي ال ــراب ــع مــن تشرين
ال ـثــانــي» .كــان ه ــذا «اع ـت ــراف» إلحــدى
أبـ ـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات ف ـ ـ ــي ال ـ ـفـ ــريـ ــق
الـسـيــاســي الـلـبـنــانــي امل ـح ـســوب على
السعودية ،بعد انتهاء أزمــة استقالة
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري
«ع ـل ــى خ ـي ــر» ،وت ــراج ــع ال ــري ــاض عن
ّ
تطبيق ُمخططها لـضــرب االسـتـقــرار
اللبناني« .جرأة» أن ُي ّ
قر اإلنسان ،ولو
ّ
بغير العلن ،بأنه فشل في مرحلةٍ ما،
ُيـفـتــرض أن تـتــرافــق مــع إع ــادة ق ــراءة
للمرحلة السابقة ،واستخالص العبر،
لعدم تكرار «األخطاء»ُ ،
ومراكمة الفشل

وخيبات األمــل .لكن على العكس من
ذلــك ،ال يــزال أعضاء الفريق اللبناني
املـحـســوبــن سـيــاسـيــا ،عـلــى الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ـ ُـركـ ـي ــة والـ ـسـ ـع ــودي ــة،
ّ
ُ
راهنون على «املعيل» الخارجي ،عله
ُي ّ
يحقق لهم محليًا ما عجزوا هم عنه،
ب ـعــد أن ف ـش ـلــوا سـيــاسـيــا وأسـقـطـهــم
ال ــرأي الـعــام فــي االنتخابات وتراجع
نفوذهم إلى أدنى املستويات.
رهان أعضاء هذا الفريق على محمد
بــن سـلـمــان ،فــي  4تشرين الـثــانــي ،لم
يـكــن األول مــن نــوعــه .كــذلــك ّإن ّ
رده ــم
خــائ ـبــن ،أمـ ــام «ان ـت ـص ــار» خصمهم،
ل ـيــس ب ـج ــدي ــد .ق ـبــل الـ ــريـ ــاض ،كــانــت
«أم ـ ـي ـ ــرك ـ ــا» ج ـ ـ ـ ــورج ب ـ ـ ـ ــوش ،وك ــان ــت
األمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة ل ـق ــوى الـ ــرابـ ــع عـشــر
مــن آذار .الــذاكــرة تـقــود إلــى  4نيسان
ّ
 ،2008يوم كانت « 14آذار» في عزها،
ووص ـ ـ ــل إل ـ ــى مـ ـن ــزل ُم ـن ـس ــق األم ــان ــة
ال ـعــامــة ل ـه ــذا ال ـفــريــق فـ ــارس سـعـيــد،
ن ــائ ــب وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي.
قــال يومها الضيف ُ
للمجتمعني به،
ّ
إنــه «إذا وافقت  14آذار على انتخاب
رئ ـيــس لـلـجـمـهــوريــة بــالـنـصــف زائـ ـدًا
ّ
واح ـدًا ،فــإن اإلدارة األميركية ستوفر
الغطاء لذلك» .فــرح «أهــل الــدار» بهذا
ال ـك ــام ،ال ــذي رفـعـهــم بلحظة واح ــدة
إل ــى مــرتـبــة «أص ـح ــاب ال ـق ــرار» الــذيــن
تؤيدهم «أعظم» ّ
قوة في العالم .زادت
ثـقـتـهــم بـنـفـسـهــم أك ـث ــر ،ح ــن وصـلــت
س ـ ــوزان روز (ت ـش ـغــل حــال ـيــا منصب
رئــاســة قـســم ال ـشــؤون السياسية في
الشرق األوسط في األمم املتحدة) إلى
ّ
ّ
مقر «األمــانــة» فــي األشــرفـيــةُ ،مسلمة

فارس سعيد رسالة من جورج بوش
لقراءتها خالل مؤتمر  14آذار .2008
اس ـت ـفــاد ه ــذا الـتـجـمــع الـسـيــاســي من
ال ــدع ــم الـ ـ ّـدولـ ــي لـ ــه ،ل ـك ــن س ــرع ــان مــا
«إج ــا ال ـكــف بــرقـبـتـنــا» بـعــد أحـ ــداث 7
أي ــار  ،2008وفــق إح ــدى الشخصيات
ّ
ال ـتــي تــزيــد ب ــأن «امل ـس ــار ك ــان ُمتجهًا
ل ــانـ ـق ــاب عـ ـل ــى حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه .ق ــرأه ــا
بطريقة صحيحة ،فانقلب هو
األخير
ّ
علينا .ولو كنا مكان حزب الله ،لكنا
تصرفنا مثله» .أيار  2008كان محطة
فاصلة ،ومن بعده ،بدأ فريق  14آذار،
حتى
يتلقى ال ـخ ـســارة تـلــو األخـ ــرى،
ّ
«ان ـت ـخ ــاب ــات  ،2009رب ـح ـنــاهــا بـشــق
النفس ،وبعطف الناس ،وبالدور الذي
لعبه الكاردينال نصر الله صفير».
ُ
الـصــراحــة واملــوضــوعـيــة الـتــي تـقــارب
بها هذه الشخصية الواقع السياسي
تعنيان إعــادة
لفريقها السياسي ،ال ُ
الـ ـنـ ـظ ــر ف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــة املـ ـتـ ـبـ ـع ــة مــن
قبلهم« .سنبقى مــع الـسـعــوديــة ،ملنع
إيـ ــران وح ــزب ال ـلــه مــن الـهـيـمـنــة على
ل ـب ـنــان .وم ــن غ ـيــر امل ـم ـكــن أن تحصل
ّ
ه ــذه املــواج ـهــة ب ـم ـشــروع م ـحــلــي» .ال
ه ـ ّـم لـهــذا الـفــريــق س ــوى الـقـضــاء على
حـ ــزب الـ ـل ــه .ه ــو «ال ـ ـهـ ــدف األسـ ـم ــى»،
ال ــذي مــن أجــل تحقيقه يجب تفشيل
الـعـهــد الــرئــاســي ،الحليف للمقاومة
وللقضايا العربية .الضربة القاضية
لتحقيق هذه الغاية ،تكون عبر تعقيد
عملية تشكيل الحكومة ،تمهيدًا لدفع
سعد الحريري إلــى االعـتــذار عن عدم
ال ـتــأل ـيــف .أل ــم يـكـتــب ال ـنــائــب الـســابــق
فــارس سعيد على «تويتر» قبل أكثر

ّ
مــن أسـبــوع أن «اع ـتــذار الـحــريــري عن
عـ ــدم ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ي ـن ـهــي عـهــد
عون»؟
دفع «الرئيس (السني) القوي» داخل
ب ـي ـئ ـتــه ال ـطــائ ـف ـيــة إلـ ــى االع ـ ـتـ ــذار عــن
ع ــدم تشكيل الـحـكــومــة ،س ـيــؤدي إلــى
ّ
تصب جميعها ملصلحة
عوامل عـ ّـدة،
الـ ـسـ ـع ــودي ــة وش ــرك ــائـ ـه ــا امل ـح ـل ـي ــن.
رئ ـ ــاس ـ ــة ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ــري ــد
االنـتـهــاء ســريـعــا مــن تشكيل «أول ــى»
حكومات العهدُ ،
سيصيبها االرتباك،
وسيرتفع الحديث عــن «صالحيات»
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تعترف إحدى الشخصيات
المحسوبة على السعودية بفشل
«مشروع  4تشرين الثاني»
آذار السياسي والرئيس َ ميشال عون
«الـسـيـطــرة» عليهاُ ،
ويــشـ ّـد «العصب
ّ
ال ـســنــي» م ــن خ ــال تـسـعـيــر الـخـطــاب
الـ ـط ــائـ ـف ــي… أم ـ ـ ــام هـ ـ ــذا الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،لــن
«تـ ـج ــرؤ» أي ش ـخ ـص ـيــة ت ـن ـت ـمــي إلــى
الطائفة السنية ،على معاندة الغليان
الـطــائـفــي ،والـقـبــول بتشكيل حكومة
«انتحارية» ،كما فعل نجيب ميقاتي،
غداة إقالة حكومة سعد الحريري في
مطلع عام .2011
ُيـ ـج ــاري أعـ ـض ــاء ال ـف ــري ــق الـسـيــاســي
امل ـح ـســوب عـلــى ال ـس ـعــوديــة ،األخ ـيــرة
رغ ـب ـت ـه ــا ف ــي ت ــأخ ـي ــر ال ـت ـش ـك ـيــل ق ــدر
ّ
اإلمـ ـ ـك ـ ــان ،ع ــل ـه ــا ت ـت ـم ـكــن فـ ــي ال ــوق ــت

ال ـض ــائ ــع م ــن ت ـج ـم ـيــع أوراق ضـغــط
بـ ــوجـ ــه حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه .يـ ـق ــوم ــون ب ــذل ــك
ّ
وه ــم أك ـثــر ال ـعــارفــن بـ ــأن الـسـعــوديــة
ّ
ستتنصل منهم حــن تـجــد مصلحة
ُ
ف ــي ذل ـ ــك .ل ـك ــن «ن ـح ــن ال ي ـم ـك ـن ـنــا إال
املــراه ـنــة عـلــى ال ـن ـظــام ال ـعــربــي ،الــذي
يرفض ّ
تمدد نفوذ إيران في املنطقة».
بلد «عربي»
لم يجد هؤالء أفضل من ٍ
يـفـلــش أم ــوال ــه أمـ ــام دون ــال ــد ت ــرام ــب،
وي ـت ـم ــوض ــع ف ــي ال ـخ ـن ــدق ن ـف ـســه مــع
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدو الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ُضـ ـ ـ ـ ّـد ال ـ ـعـ ــرب
وقضاياهم ،كالضغط املـمــارس على
رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عـ ـب ــاس ل ـل ـق ـب ــول ب ــ«ص ـف ـق ــة ال ـ ـقـ ــرن»،
وإال فــاالس ـت ـقــا ُلــة! ع ــدا ع ــن التنسيق
االستخباري املباشر بني السعودية
و«إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل» ،واعـ ـتـ ـب ــار م ـح ـمــد بــن
ّ
سـلـمــان أن م ــن «ح ــق» ال ـي ـهــود إقــامــة
وطـ ـ ــن لـ ـه ــم عـ ـل ــى «أرض األج ـ ـ ـ ـ ــداد».
ُيحاول املصدر الدفاع عن السعودية،
بـ ّـالـعــودة إلــى «صفقة الـقــرن» والـقــول
إنـ ـه ــا «غـ ـي ــر ق ــاب ـل ــة لـلـتـنـفـيــذ حــال ـيــا،
ً
لـسـبـبــن :أوال ،ال ــرف ــض الفلسطيني
لها .وثــانـيــا ،تصاعد نفوذ إي ــران في
املنطقة» .لذلك ،لن «يذهب بلد عربي
إلى املصالحة مع إسرائيل أو املوافقة
ّ
على صفقة الـقــرن ،إذا لــم ُيـحــل واحــد
من هذين السببني» .وقد يكون واحدًا
من الحلول «تقويض نفوذ إيــران من
خالل ضربها ومحاصرتها ،عسكريًا
وسياسيًا وإقتصاديًا» .ينقل املصدر
ً ُ
ّ
ـواء ت ـف ـي ــد ب ـ ــأن «امل ـم ـل ـك ــة ل ــم تـعــد
أجـ ـ ـ ـ
تــؤم ــن ب ـمــواج ـهــة إي ـ ــران م ــن الـســاحــة
اللبنانية».

