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سياسة

سياسة
قضية

مقالة

المواجهة الروسية ـ األوكرانية ...في لبنان
البطريركية األنطاكية واحدة من «الكيانات» التي تسعى الواليات المتحدة األميركية إلى شرذمتها ،وتفتيتها إلى كنائس
محلية ،بسبب عالقة كرسيها البطريركي القوية بالدولة السورية ،وحلفها االستراتيجي مع الكنيسة الروسية .مواجهة
هذا ُ
المخطط تتم اليوم من خالل الحديث علنًا عنه ،والتحذير من اإلقدام عليه

عودة يرفض
تقسيم كنيسة
أنطاكية
(مروان
طحطح)

ليا القزي
الـ ـ ـض ـ ــرب ـ ــة «األقـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــى» ل ـل ـك ـن ـي ـس ــة
األرث ــوذكـ ـسـ ـي ــة «الـ ـج ــامـ ـع ــة» ،سـعـيــا
لتفتيتها إلى كنائس قومية محلية،
حصلت فــي أوكــرانـيــا فــي ُ 11تشرين
ّ
األول املـ ـ ــاضـ ـ ــي .ول ـ ـكـ ــن «امل ـ ـخـ ــطـ ــط»
األميركي ،الــذي ّ
تبي أن البطريركية
ُ
القسطنطينية تساهم في تنفيذه ،لم
ينتهِ بعد وهو يشمل كنائس أخرى.
بـطــريــركـيــة أنـطــاكـيــة وس ــائ ــر املـشــرق
لـ ـل ــروم امل ـل ـك ـيــن األرثـ ـ ــوذكـ ـ ــس ،ه ــدف
رئ ـي ـســي ُي ـ ــراد ض ــرب ــه .وب ـع ــد أن كــان
الـحــديــث عــن فـصـ ٍـل كنسي بــن لبنان
وس ـ ــوري ـ ــا ،أو ن ــواي ــا ل ـن ـقــل ال ـكــرســي
الـبـطــريــركــي مــن دم ـشــق إل ــى ب ـيــروت،
م ـح ـصــورًا ف ــي إطـ ــار «ال ــوش ــوش ــات»،
ُ
أصبحت التحذيرات تطلق من أعلى
املـ ـ ــراجـ ـ ــع وبـ ـشـ ـك ــل عـ ـلـ ـن ــي .ال ــرئ ـي ــس
الـ ـ ـس ـ ــوري بـ ـش ــار األس ـ ـ ـ ــد ،قـ ـ ــال فـ ــي 9
بني
شباط ،أمــام «مجموعة الصداقة ّ
البرملانيني ال ــروس والـســوريــن» ،إنــه
«ن ـ ــرى مـ ـح ــاوالت لـتـقـسـيــم الـكـنـيـســة
األنطاكية في أرضنا .هناك حديث عن
منح االستقالل للمطرانية اللبنانية».
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدد األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،كـ ـ ـم ـ ــا نـ ـ ـق ـ ــل م ــدي ــر
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ّ
«ع ـلــى رغ ــم ك ــل املــآخــذ عـلــى عـ ــودةّ ،ال
ُيمكن تسجيل نقطة واحدة عليه بأنه
مشارك في ُمخطط تقسيم الكنسية.
الخطورة تكمن فــي أحــد السياسيني
املقربني منه» .يستند هؤالء إلى كالم
ع ـ ــودة ال ـع ـل ـنــي خـ ــال اف ـت ـت ــاح أع ـمــال
امل ــؤت ـم ــر ال ـط ـبــي ملـسـتـشـفــى ال ـقــديــس
جاورجيوس (تشرين األول املاضي)،
ّ
وكرره في «مؤتمر اإلخوة اإلنسانية»
ّ
فــي أب ــو ظ ـبــي ،ب ــأن «أبــرش ـيــة بـيــروت
ُ ّ
تشكل أحد أعمدة بطريركية أنطاكية.
وأبــرشـيــة ب ـيــروت تفتخر بانتمائها
إلى بطريركية أنطاكية» ،من دون أن
يــدفــع ذل ــك إل ــى إن ـهــاء «الـحـمـلــة» ضـ ّـد
ع ـ ــودة .ع ـلــى ال ـع ـكــس م ــن ذلـ ــك ،بلغت
م ـس ـت ــوى ُمـ ـتـ ـق ـ ّـدم ــا ،وال س ـ ّـي ـم ــا بـعــد
«التحذير» الــذي نقله الوفد الروسي
عن األسد .أمام هذا الواقع ،بعث وزير
الــدفــاع الياس بو صعب برسالة إلى
علي
الــرئـيــس ال ـس ــوري ،عـبــر السفير ّ
ضـيــح بــأنــه
عـبــد ال ـكــريــم ع ـلــي« ،لـلـتــو ُ
إذا كــانــت املـعـلــومــات الـتــي نـقـلــت عن
الرئيس األســد ،قد وصلته عبر جهة
م ــا ،فـهــي غـيــر دق ـي ـقــة» .وق ــد أرف ــق بو

بعث بو صعب ّ
رسالة إلى األسد بأن
المعلومات عن فصل
كنسي غير دقيقة

«املجموعة» عنه ،على ضــرورة «منع
ه ــذا التقسيم فــي املـنـصــات الــدولـيــة،
وإال سـيـكــون لــديـنــا م ـئــات الـكـنــائــس
األرثوذكسية وفاتيكان واحــد فقط».
ُ
خف
وخ ــال زيــارتــه إلــى روسـيــا ،لــم ي ِّ
البطريرك يوحنا العاشر يازجي «أن
بـعــض ال ـقــوى الـخــارجـيــة ت ـهــدف إلــى
إضعاف الكنيسة األنطاكية بطريقة
أو بأخرى».
مـنــذ مـ ـ ّـدة ،وت ـحــدي ـدًا مــع طـلــب إنـشــاء
ج ــام ـع ــة ال ـق ــدي ــس ج ــاورجـ ـي ــوس فــي
بـ ـي ــروت (ي ـن ـظــر م ـع ــارض ــو إنـشــائـهــا
إلـيـهــا بـصـفـتـهــا «م ـنــاف ـســة» لجامعة
ال ـ ـب ـ ـل ـ ـم ـ ـنـ ــد الـ ـ ـت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة لـ ـبـ ـط ــري ــركـ ـي ــة
أن ـطــاك ـيــة) ،أصـبـحــت أصــابــع االت ـهــام
فــي مــوضــوع الـفـصــل الكنسي ُتـ ّ
ـوجــه
إل ـ ـ ــى مـ ـت ــروب ــولـ ـي ــت ب ـ ـي ـ ــروت لـ ـل ــروم
األرثـ ـ ــوذكـ ـ ــس ال ـ ـيـ ــاس عـ ـ ـ ــودة .ســاهــم
ف ــي إس ـق ــاط «ال ـت ـه ـمــة» ُع ـل ـيــه ،حــديــث
بـ ـع ــض الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن امل ـ ـقـ ــربـ ــن م ـنــه
بشكل واضــح ،بمنطق «الكنيستني»،
وتـ ـم ــاهـ ـيـ ـه ــم ال ـ ـ ـتـ ـ ــام مـ ـ ــع الـ ـسـ ـي ــاس ــة
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة املـ ـ ــرسـ ـ ــومـ ـ ــة ل ـل ـك ـن ـي ـســة
األرث ــوذكـ ـسـ ـي ــة .ولـ ـك ــن ،أص ـب ــح هـنــاك
املتماهني
بني السياسيني اللبنانيني
ّ
مع السياسة الروسية ،من يقول إنه

السفير األوكراني لـ«األخبار»« :أنطاكية» ستتحاور مع «األوكرانية»
يوضح السفير األوكراني إيغور
أوستاش لـ«األخبار» ّأن عبارة
اللبنانية التي استخدمها في
الكنيسة
ّ
مقالته تعني «كل الكنائس املوجودة
في لبنان ،وكنت أقصد األرثوذكس
اللبنانيني في بطريركية أنطاكية ،التي
لديها أبرشيات في سوريا ولبنان
والبرازيل وتشيلي والواليات املتحدة
األميركية وبلدان أخرى .لذلك ،من
املنطقي ،كسفير ألوكرانيا في بيروت،
أن أتواصل مع أساقفتها في لبنان».
ويؤكد أوستاش ّأن بعثته «لم تطرح
قط أي مسألة ترتبط بوحدة الكنيسة
األنطاكية .إننا نحترم بطريركية
أنطاكية ،التي هي واحدة من أقدم
الكنائس األرثوذكسية في العالم،
وتؤلف إلى جانب  14كنيسة أخرى،
بما فيهم الكنيسة األرثوذكسية
األوكرانية ،العائلة األرثوذكسية
املسكونية» .ربما فات السفير أنه
رغم اعتراف بطريركية القسطنطينية

(املسكونية) باستقاللية كنيسة
أوكرانيا وتنصيب املطران إبيفانيوس
ّ
على رأسها ،إال أنها ال تزال بال
سينودس (مجمع كنسي يلتقي فيه
االساقفة) خاص بها .ثانيًا ،القانون
ّ
يتحدث عن «بطريركيات»
الكنسي
وليس «كنائس» .والتعابير املستخدمة،
في هذه الحالةُ ،مهمة ،على حد قول
متابعني للشؤون الكنسية .ففي العالم
 9بطريركيات أرثوذكسيةّ ،
تتفرع من
ّ
كل واحدة منها كنائس تنتشر في
ُ
بلدان العالم .ال يمكن تعداد كنيسة
أوكرانيا من بني البطريركيات،
أو وضعها في االطار نفسه مع
«أنطاكية» ،الرافضة للتقسيم والداعمة
لبطريركية موسكو .إال ّأن أوستاش
ُمقتنع ّ
بأن «الكنيسة األنطاكية
سوف تدخل في حوار مع الكنيسة
ّ
األوكرانية» .وفي هذا اإلطار ،يؤكد أنه
«حتى الساعة ،أعلنت  300أبرشية
تابعة للكنيسة الروسية في أوكرانيا،

رغبتها االنضمام إلى الكنيسة
املستقلة .أما اعتراف الكنائس األخرى،
فقد يستغرق بعض الوقت».
ّ
وردًا على سؤال عن كون األزمة
األرثوذكسية جزءًا من الصراع
ّ
السياسي في العالم ،يقول إنه «ال
توجد أزمة أرثوذكسية ،بل حقائق
ملموسة لحرب روسية ضد أوكرانيا
بكل الوسائل وفي جميع املجاالت ،بما
فيها الدين .تحاول روسيا تفسير
العدوان على أوكرانيا كما لو أنها
أزمة أرثوذكسية ،وتحاول فرض هذه
املعادلة على دول أخرىُ ،مخيفة إياهم
بالخالفات واالنشقاقات»ُ ،معتبرًا
ّ
أنه لم يتم إنشاء كنيسة مستقلة
أوكرانية« ،بل أعيد استرجاعها ،بعد
أن كانت موجودة على شكل مطرانية
كييف منذ عام  .988ظهور الكنيسة
االوكرانية ،هو النتيجة املنطقية للعملية
التي بدأها الشعب األوكراني قبل أكثر
من  300عام».

صـعــب رســالـتــه ،بـكــام ع ــودة العلني
عن افتخاره باالنتماء إلى «أنطاكية»،
كـتــأكـيــد عـلــى ذل ــك .أم ــا بــالـنـسـبــة إلــى
إنـ ـش ــاء ج ــام ـع ــة ف ــي ب ـ ـيـ ــروت« ،ف ـه ــذا
ّ ّ
ً
ل ـي ــس دل ـ ـيـ ــا ع ـل ــى الـ ـفـ ـص ــل ،ألن ك ــل
أبرشية لديها مــدارس ومستشفيات
ُ
صـعــب ،في
ومــؤسـســات» .ويـشـيــر بــو ّ
اتصال مع «األخـبــار» ،إلى أنــه بصدد
«ال ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ـم ـس ـع ــى ق ــريـ ـب ــا ،مـ ــن أج ــل
إنهاء هــذا السجال الــذي ال أســاس له
مــن الـصـحــة» .املـسـعــى سـيـكــون «عبر
ّ
الـتــواصــل مــع الـبـطــريــرك يــازجــي ،ألن
موقف املطران عــودة نعرفه» .وتجدر
اإلشارة إلى ّأن يازجي ،كان قد ّ
رد على
سـ ــؤال ب ـعــد ل ـقــائــه ب ـطــريــرك مــوسـكــو
وسائر روسيا كيريل في بداية الشهر
ّ
الـجــاري ،أن «متروبوليت بيروت هو
أخونا الحبيب».
ُ
ّ
ال لبس في أن شهية الغرب مفتوحة
عـلــى «أن ـط ــاك ـي ــة» ،حـتــى ول ــو ل ــم يكن
ف ــي ل ـب ـنــان «ب ـي ـئــة ح ــاض ـن ــة» جــاهــزة
لـلـفـصــل .األرض ـيــة غـيــر مــؤاتـيــة لهذه
الـخـطــوة ،ألسـبــاب ع ـ ّـدة ،منها ّ
توسع
نفوذ موسكو فــي املنطقة .فــا ُيمكن
ال ـت ـع ــام ــل بــاس ـت ـخ ـفــاف م ــع ال ــوج ــود
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري الـ ـ ــروسـ ـ ــي ف ـ ــي سـ ــوريـ ــا،
ّ
وت ـمــكــن األخ ـي ــرة مــن اج ـت ـيــاز مرحلة
الـ ـخـ ـط ــر ،ثـ ــم االنـ ـتـ ـق ــال إلـ ـ ــى تـحـقـيــق
التقدم على كافة الجبهات .لكن ذلك
ال يعني أن خصوم روسيا وأعداءها
سـيـقـبـلــون ب ــاألم ــر ال ــواق ــع .وان ـطــاقــا
م ــن هـ ـن ــاُ ،ي ـف ـه ــم «الـ ـسـ ـب ــاق» لـسـحــب
«أنـطــاكـيــة» مــن «موقعها السياسي»
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،وجـ ـعـ ـلـ ـه ــا تـ ـتـ ـم ــوض ــع فــي
امل ـع ـس ـك ــر املـ ـ ـع ـ ــادي مل ــوسـ ـك ــو .يـظـهــر
ذل ــك ف ــي ال ـح ــراك الــدب ـلــومــاســي ال ــذي
تـقــوم بــه بعثة أوكــران ـيــا فــي بـيــروت.
فبعد دعــوة السفير األوكــرانــي إيغور
أوستاش ،البطريرك يازجي إلى دعم
منح صفة كنسية مستقلة للكنيسة

األرثـ ــوذك ـ ـس ـ ـيـ ــة األوك ـ ــران ـ ـي ـ ــة (خ ـ ــال
ل ـق ــائ ـه ـم ــا فـ ــي ال ـب ـل ـم ـن ــد فـ ــي ت ـشــريــن
األول املـ ــاضـ ــي) ،ك ـتــب الــدب ـلـ ُـومــاســي
ً
مـقــاال فــي «الــدايـلــي سـتــار» (نـشــر في
 10ك ــان ــون ال ـثــانــي) ح ــول ال ـت ـطــورات
الكنسيةُ ،م ّ
خصصًا آخر ثالث فقرات
م ــن مـقــالـتــه لـلـحــديــث ع ــن «الـكـنـيـ ّســة
الـلـبـنــانـيــة» .فــوصــف األخ ـي ــرة بــأنـهــا
«رمـ ــز ل ـل ـحــريــة» ،راب ـط ــا بـيـنـهــا وبــن
ال ـك ـن ـي ـس ــة األوك ـ ــران ـ ـي ـ ــة .ف ــاالثـ ـنـ ـت ــان،
برأيه ،واجهتا «ظلم جيرانهما األكبر
م ـن ـه ـم ــا» .ك ـل ـم ــات أوس ـ ـتـ ــاش تـحـمــل
دالالت واضـ ـح ــة ،بــال ـل ـعــب ع ـلــى وتــر
التمييز بــن كنيسة لبنانية وأخــرى
سورية ،من خالل قوله إن جار لبنان
«الكبير» ،أي سوريا ،حاول السيطرة
ع ـلــى «ال ـك ـن ـي ـســة ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ،تـمــامــا
كـ ـم ــا سـ ـع ــت روس ـ ـيـ ــا إلـ ـ ــى ال ـس ـي ـط ــرة
عـلــى الكنيسة األوك ــران ـي ــة .وق ــد أمــل،
ّ
فـ ــي م ـق ــال ـت ــه ،ب ـ ــأن ي ــدع ــم أرثـ ــوذكـ ــس
لبنان ،الكنيسة األوكرانية املستقلة،
«كتحقيق لـلـعــدالــة الـتــاريـخـيــة ،على
رغ ــم ن ـ ــداءات ب ـعــض ال ـك ـنــائــس لـعــدم
االعتراف بها».
الـ ـ ـ ّ
ـرد ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ــروس ــي  -غير
املباشر  -أتى في  9شباط .فقد أجرى
سـفـيــر روس ـي ــا ً ل ــدى لـبـنــان ألـكـسـنــدر
وكالة «سبوتنيك»
زاسبكني مقابلة مع ّ
الروسية ،قال فيها إنه إذا كان رئيس
أوكرانيا بترو بوروشينكو «قد لعب
دور األب الــروحــي النشقاق الكنيسة
ّ
األرثـ ــوذك ـ ـس ـ ـيـ ــة فـ ــي أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا ،فـ ــإن
الرئيسني ميشال عــون وبشار األسد
يعمالن ملصلحة املـســاواة بني جميع
شــرائــح املجتمع الـطــائـفــي  -الـعــرقــي،
وملـ ـن ــع ال ـ ـصـ ــراع داخـ ـ ــل امل ـ ــذاه ـ ــب .فــي
الــوقــت نـفـســه ،يـهــدف ه ــذا الـخــط إلــى
تحقيق املهمة االستراتيجية املتمثلة
فــي الـحـفــاظ عـلــى وج ــود املسيحيني
في الشرق ّاألوسط ّ -مهد املسيحية».
وأضاف بأنه ُيمكن «دق إسفني لزعزعة
ال ــوض ــع ب ــن ل ـب ـن ــان وس ـ ــوري ـ ــا ،عـلــى
املـثــال األوكــرانــي ،لكن هــذا لــن ينجح.
ي ـقــف األرثـ ــوذكـ ــس ف ــي ل ـب ـنــان بـثـبــات
مــن أج ــل ال ــوح ــدة وي ــؤك ــدون ذل ــك من
خــال تضامنهم مع كنيسة أنطاكية
ُ
األرثـ ــوذك ـ ـس ـ ـيـ ــة» .وت ـض ـي ــف م ـص ــادر
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة روس ـ ـيـ ــة ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»
ّ
ب ــأن املـلــف األرثــوذك ـســي ال يـقــف عند
أعتاب الـصــراع الــروســي  -األوكــرانــي،
«إذا اسـ ـتـ ـم ــرت امل ـ ـ ــؤام ـ ـ ــرة ،سـتـشـمــل
كـ ـن ــائ ــس أخ ـ ـ ـ ــرى ،ل ـي ـن ـط ـلــق مـسـلـســل
تقسيم ال ــدول ،بحجة إنـشــاء كنائس
محلية ،مــن دون األخ ــذ فــي االعـتـبــار
ّ
بـ ــأن حـ ــدود ال ـك ـنــائــس األرثــوذك ـس ـيــة
م ـغــايــرة ل ـل ـحــدود ال ـس ـيــاس ـيــة .هـنــاك
قــوى خارجية تريد تقسيم أنطاكية،
ولكن ذلك لن يحصل»ُ .
ويشير املصدر
ّ
إلــى أن «أنـطــاكـيــة ق ــادرة على تجاوز
ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ،واألس ـ ـ ـ ــاس فـ ــي ذل ـ ــك هــو
وج ــود غبطة الـبـطــريــرك ،ولـكــن يجب
أن نبقى حذرين» .ليس الصراع الدائر
ّ
أرثوذكسيًا أقل من «مشكلة مصيرية،
تشمل اتخاذ قــرارات تضرب التقاليد
والقوانني الكنسية ،بهدف استهداف
روسيا» .ويقول املصدر الدبلوماسي
ّ
ّ
إن «الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــة والـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــن خـ ــطـ ــان
مـ ـتـ ـس ــاوي ــان ،ن ـح ــن ن ــري ــد أن نـخـلــق
انـسـجــامــا بـيـنـهـمــا ،ول ـيــس مــواجـهــة،
لـتــأمــن الـحـيــاة الـطـيـبــة ل ـل ـنــاس» .من
ُ
هذه الخلفية ،تقارب روسيا عالقتها
بـ«أنطاكية» واملسيحيني في املشرق،
«نريد الحفاظ على الوجود املسيحي،
ونـ ــريـ ــده أن ي ـك ــون ح ـل ـي ـفــا ل ــروس ـي ــا،
وهــذه العالقة التاريخية سنطورها
خالل الفترة املقبلة .املرحلة العسكرية
في سوريا على وشك االنتهاء ،ولدينا
خطط طويلة ملرحلة إع ــادة اإلعـمــار،
والتعاون مع القوى في املنطقة على
ّ
كل املستويات».

حزب الله ِّ
مقررًا أول ...وتحذيرات واشنطن كالمية
هيام القصيفي
لــم يسبق أن شهد وضــع حــزب الـلــه هــذا الـكــم مــن «املعاينة»
األميركية والعربية كما هو حاصل اليوم .منذ دخوله الحرب
السورية ،وتقدمه سريعًا في إدارة ملف الحكم في الداخل بعد
التسوية الرئاسية وانتخاب العماد ميشال عون وحتى تشكيل
ً
الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري ،وصوال إلى قضية
األنفاق التي اتهمته بها إسرائيل ،والعقوبات التي تتوالى ضد
شخصيات فيه ،وضــد إيــران ،ترتفع وتيرة «معاينة» الحزب
عبر املوفدين الدوليني والعرب.
وعلى رغــم اختالف هوية املوفدين الذين عجت بهم بيروت،
والرسائل التي حملوها ،إال أن الجامع الوحيد بينهم كان حزب
الـلــه .وإذا كــان وزيــر الخارجية اإليــرانــي محمد جــواد ظريف
وحده زار األمني العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على
قدم املساواة مع رئيس الجمهورية ورئيسي املجلس النيابي
والحكومة ،فإن املوفدين الغربيني والعرب ،يتحدثون عن الحزب
كأمر واقع ،بوصفه أحد املقررين إن لم يكن األوحد (على األقل،
األول) فــي رســم مصير الــوضــع الــداخـلــي واإلقليمي املجاور
ومستقبله .ال يلتقي هؤالء الحزب ومسؤوليه ،لكنهم يعلمون
أن رسائلهم التي بدأت قبل سنة من اآلن ،تصل بالواسطة إليه،
وينقلون وفق ذلك جملة رسائل مصحوبة بتمنيات ونصائح،
لن تتطور لتصبح خطوات عملية ضد الحزب يمكن أن تتخذها
الدول املعنية ،والواليات املتحدة تحديدًا .ألن أي عمل تصعيدي،
يعني اشتعال الوضع الداخلي والدخول في نفق طويل .وهو
عــادة مــا كــان يــوصــل فــي النهاية إلــى اتـفــاق على حــل نهائي
وجذري لألزمة اللبنانية الداخلية ،بحسب سياسيني مطلعني.
لكن ما وصل حتى اآلن هو تحذيرات متتالية وشديدة اللهجة،
مــن دون أي خريطة طريق أو خـطــوات عملية حاسمة ،وهــذا
يزيد التوتر فقط ،ويبقي الجمر تحت الرماد ،والوضع الداخلي
متأزمًا من دون أفق.
يشغل حــزب الله اهتمام املوفدين األميركيني ،والـعــرب ،على
قــاعــدة تــدرجــه مــن م ـشــارك أســاســي إل ــى م ـقــرر ،خصوصًا
في غياب مكونات أساسية حليفة ألميركا ودول الخليج عن
صدارة الحدث السياسي .فال رئيس الحكومة سعد الحريري
ثــابــت فــي مــوقــع سياسي واض ــح ،مــا خــا تسويته الرئاسية
مع رئيس الجمهورية وحزب الله ،وال رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي وليد جنبالط الذي  -بفعل أداء الحريري وموازين
القوى الداخلية واإلقليمية  -يضطر للجوء إلــى الحزب كلما
وقعت أزمة سياسية حــادة ،فيما القوات اللبنانية تتحول من
املعارضة إلى املهادنة.
وإذا كانت األنظار صبت على وزارة الصحة قبل التأليف فإنها
تصب اليوم على رصد الصورة املختلفة لوزير الصحة جميل
جبق ،والكالم عن بروفيل «سياسي واجتماعي وثقافي» ،قد
ينطبق على أي وزيــر ينتمي إلــى غير حــزب الله .وهــذا األمر
يــروج له في دوائــر السفراء ويبنى عليه في لقاءاتهم ،بتقديم
الحزب «شخصية غير مستفزة» ،ومراعاته جانبًا أساسيًا من
التحذيرات األميركية مع التمسك التام بالوزارة نفسها .وهي
صورة تنتظر مزيدًا من التأكيد.

وبعد التأليف أيضًا ،تتم معاينة التركيبة الحكومية ،بعدما
ضمن الحزب موقعًا متقدمًا في مجلس الوزراء ،لم يكن متوافرًا
سابقًا .وعلى رغم أنه ال يزال يملك عدديًا الحصة نفسها ،إال أنه
حصد من حلفاء ومقربني منه ،ما يخوله التعايش مع الوضع
الحكومي بكل راحة ،وضمان حصوله على األصوات الكافية
في أي مفصل أساسي وحساس .ويجري التداول بسؤال عن
مسارعة الحزب إلى اإلفراج عن الحكومة ،حني ارتفعت وتيرة
التحذيرات األميركية في شأن العقوبات املالية واالقتصادية،
علمًا أن حــزب الله ال يمكن أن يحتاج فــي الــوقــت الــراهــن إلى
حليف مناسب أكثر من الرئيس سعد الحريري ،الذي يغطي
أي عثرات داخلية تحت مظلة الحاجة إلى االستقرار والنهوض
االقتصادي واملؤتمرات الدولية.
فــي مـلــف الـعـقــوبــات املــال ـيــة ،صـحـيــح أن الــرســائــل األمـيــركـيــة
كانت حــادة وقيل فيها كــام تهديدي عالي السقف ،بهدف
إيصاله إلــى الـحــزب .لكن األميركيني هم أيضًا الذين يقفون
حتى اآلن ضد الضغط اإلسرائيلي بشمول كل لبنان بهذه
العقوبات ،وهم عاملون تمامًا مدى قدرة لبنان ومصارفه عبر
تبليغات مباشرة ،على تحييد القطاع املــالــي واملصرفي عن
هــذه العقوبات .كما يعرفون أيضًا أن لبنان لــن يدخل ملف
تسليح الجيش أو النفط أو األدوية أو أي سلع أخرى من إيران،
مــن دون تحمل عــواقــب هــذا السلوك ،وأن إي ــران نفسها التي
تقدم هذه العروض تعرف كما روسيا أنها ستكون مرفوضه،
وهي من أدوات الضغوط املعهودة .علمًا أن القوى السياسية،
بما فيها رئيس الجمهورية والتيار الوطني ال يملكون القدرة
عـلــى امل ـن ــاورة ب ـهــذا الـشـكــل فــي ال ـعــاقــة مــع إي ـ ــران ،ال زي ــارة
رئــاسـيــة وال ســاحــا ،ألس ـبــاب تتعلق بـحـســابــات املستقبل
وليس باالصطفاف اإلقليمي .وهذا في حد ذاته يرسم عالمة
استفهام حول موقف حزب الله من هذا التمايز الذي يرسمه
العهد عن طهران.
وفــي مــا خــص الــوضــع الجنوبي وعـلــى رغــم أن الـحــزب رفض
الدخول عالنية في أي موضوع يتعلق باألنفاق ،قبل أن يتحدث
األمني العام للحزب ،إال أن ارتفاع وتيرة التهديدات اإلسرائيلية
املتتالية للبنان ،جعلت االستنفار الدولي عاليًا ،لجهة الدفع إلى
احتواء التوتر .الرسائل الغربية كانت عبارة عن محاولة جس
نبض لبنان الــرسـمــي ،قبل تأليف الحكومة ،عــن االحتماالت
التي يمكن أن تــؤدي إلــى نشوب حــرب مع إسرائيل .لكن آلية
العمل جنوبًا ،وفق القرار  1701وعمل القوات الدولية مع الجيش
اللبناني ،جعلت من السهل تمرير الرسائل األميركية والدولية
إلــى لـبـنــان بــوجــوب ات ـخــاذ االحـتـيــاطــات املـنــاسـبــة ملـنــع تــدهــور
الــوضــع الجنوبي .يـعــرف األمـيــركـيــون أن األجـهــزة السياسية
كما األمـنـيــة الرسمية معنية بــاتـخــاذ أقـصــى درج ــات التأهب
واالستعداد ملواجهة أي اعتداء إسرائيلي ،لكنهم يعرفون أيضًا
أن للحزب قــواعــده وآلـيــة عمله املختلفة ،وأنــه ال يمكن أن يقع
اعتداء على لبنان وال يشارك الحزب في مواجهته ،ما سيفتح
املنطقة على احتماالت كبيرة وغامضة .لذا حرصوا على إشاعة
أجواء سحب التوتر من الجنوب وترك الوضع في املنطقة يسلك
الطريق الدولية املعتمدة  -أي األمم املتحدة  -وتفادي تحويل أي
أخطاء ميدانية مهما كانت أهميتها ،إلى حرب شاملة.

تقرير

تظاهرة األحد الشعبية« ...ال ثقة» بالحكومة
ُ ّ
في آخر تظاهرة نظمت في  20كانون
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ق ـ ـ ـ ـ ّـررت ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـيــة
والنقابية واملدنية والطالبية املنظمة
ل ـل ـت ـح ــرك ــات ال ـش ـع ـب ـي ــة أن تـسـتـكـمــل
تـ ـح ــرك ــاتـ ـه ــا م ـ ــع ت ـش ـك ـي ــل ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـجــديــدة ،ومـنــاقـشــة بيانها ال ــوزاري
ف ـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب .األسـ ـ ـ ـ ــاس هــو
تــوج ـيــه رس ــال ــة ب ـ ــ«ال ث ـق ــة» لـحـكــومــة،
واضـحــة هــي سياساتها االقتصادية
واالجتماعية ،التي تستمر فــي إفقار
ُ ّ
اللبنانيني وت ــرت ـ ًـب عليهم املــزيــد من
ّ
الـ ــديـ ــون ،فـ ــارضـ ــة ف ــي كـ ــل مـ ـ ـ ّـرة رزم ــة
ج ــدي ــدة م ــن ال ــرس ــوم وال ـض ــرائ ــب غير
املـبــاشــرة وغـيــر الـعــادلــة كــونـهــا تطال
الـجـمـيــع ،بـصــرف الـنـظــر عــن مستوى
دخ ــل ك ــل م ـن ـهــم .امل ـعــركــة ُي ـف ـتــرض أن
تعني الجميع ،لذلك أطلقت هذه القوى
سابقًا التحركات املناطقية ،وتسعى

(مروان طحطح)

إلــى إط ــاق حــراكــات طالبية ونقابية
ونـســائـيــة ومــدن ـيــة ومـهـنـيــة وبـيـئـيــة،
ُ ّ
«تتكامل جميعها لتشكل روافــد بناء
الحراك الشعبي وتوسيعه».
ّ
نــفــذت هــذه الـقــوى «وعــدهــا» ،الثالثاء
امل ــاض ــي ،م ــن خـ ــال تـنـظـيــم اع ـت ـصــام
فــي ســاحــة ري ــاض الـصـلــح ،بــالـتــزامــن

مــع انعقاد الجلسة النيابية ملناقشة
البيان ال ــوزاري .أمــا الخطوة الثانية،
فستكون يوم األحد  17شباط الجاري،
مع التظاهرة املركزية في بيروت .تحت
ُعنوان «إلى الشارع» ،يعود اللبنانيون
امل ـت ـضــررون مــن «إح ـجــاف» سياسات
أركــان الدولة بحقهم ،ليقولوا «ال ثقة
للحكومة وبـيــانـهــا ال ـ ــوزاري ،ورفـضــا
لـسـيــاســاتـهــا الـضــريـبـيــة وإجــراءات ـهــا
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـطـ ـ ــال الـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــات الـ ـفـ ـقـ ـيـ ــرة
واملـ ـت ــوسـ ـط ــة ،وت ـس ـت ـمــر بــإع ـفــاءات ـه ــا
ودعمها للمصارف والريوع ورؤوس
األمـ ـ ــوال» .ستنطلق الـتـظــاهــرة األحــد
ال ـســاعــة  12ظ ـه ـرًا ،م ــن ســاحــة بـشــارة
ال ـخ ــوري إل ــى ســاحــة ري ــاض الـصـلــح،
مرورًا بجمعية املصارف ومركز البنك
الدولي.
(األخبار)

