سياسة

الجمعة  18حزيران  2010العدد 1145

7

تقرير

ُ
باريس تتساءل عن «صدفة» صفير ــ جعجع
«ضجة لبنانية في وسط
لبناني» ،هكذا وصف أحد
املراقبني تقاطع زيارة
البطريرك املاروني نصر الله
صفير وقائد القوات اللبنانية
سمير جعجع في باريس.
لكن ،هل كان هذا التقاطع
صدفة حقًا؟ وماذا عن صدفة
اجتماعهما بتيري رود الرسون؟
باريس ــ ّبسام الطيارة
ال�ص��دى ال��ذي أع�ط��ي ف��ي ل�ب�ن��ان لزيارة
ال �ب �ط��ري��رك امل ��ارون ��ي ن�ص��ر ال �ل��ه صفير
ورئ�ي��س الهيئة التنفيذية ف��ي القوات
اللبنانية سمير جعجع إلى باريس ،لم
يقابله أي صدى في الصحافة الفرنسية.
وق� � ��د ي � �ك� ��ون ه� � ��ذا ن ��اب� �ع ��ًا م � ��ن «حنكة
امل � �س� ��ؤول اإلع �ل�ام� ��ي ف ��ي البطريركية
وت �ن �ظ �ي �م��ه ال� � ��ذي ج �ع ��ل ال � �ل � �ق ��اء ات مع
ال �ص �ح��اف��ة ف��ي ن �ه��اي��ة ال ��زي ��ارة ،وألغي
املؤتمر م��ع الصحافة العربية ،م��ا قاد
إل ��ى «ح �ص��ري��ة امل �ع �ل��وم��ات» ف��ي األيام
األول ��ى لتقتصر على ق�ن��وات معدودة.
وق � ��د ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك إص � � ��رار م� ��ن بعض
حاشية البطريرك على أن زيارة نيافته
ذات أه ��داف محلية م�ح�ض��ة وال
ك��ان��ت ّ
رغبة ملنظميها في الخروج من اإلطار
اللبناني .وق��د أك��د مصدر ف��ي اإلليزيه
ه ��ذا ال �ط �ل��ب ،إذ أش ��ار إل ��ى أن الرئيس
الفرنسي نيكوال س��ارك��وزي ،ال��ذي كان
وراء دع � ��وة ال �ب �ط ��ري ��رك ص �ف �ي��ر ،طرح
بعض األس�ئ�ل��ة ،ولكنه أع��ار خصوصًا
س �م �ع��ه «إل � ��ى س �ب �ح��ة امل ��واض� �ي ��ع التي
ذك��ر ال�ب�ط��ري��رك ع�ل��ى درج اإلل �ي��زي��ه أنه
ع��رض �ه��ا م��ع م�ض�ي�ف��ه ف��ي ال �ل �ق��اء الذي
لم يتجاوز  ٣٠دقيقة وحضره السفير
ال �ل �ب �ن��ان��ي ب� �ط ��رس ع �س��اك��ر والسفير
ال �ف��رن �س��ي دون� ��ي ب �ي �ت��ون ،إض ��اف ��ة إلى
ال��وف��د ال�ب�ط��ري��رك��ي وال ��وزي ��ر الفرنسي
ب ��رن ��ار ك��وش �ن �ي��ر ،وأه �م �ه��ا «ال �ق �ل��ق من
هجرة الشباب اللبناني» وتشديده على
«ال��وض��ع الصعب للطوائف املسيحية
ف ��ي ال� �ش ��رق األوس � � ��ط ،وخ �ص��وص��ًا في
العراق» ،قبل أن ينتقل حسب املصادر

صفير في اإلليزيه (كريستوف إنا ــ أب)
ن �ف �س �ه��ا إل � ��ى ال� �ح ��دي ��ث ع� ��ن «عالقات
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ب �ع �ض �ه��م م ��ع ب �ع��ض ومع
الخارج» ،واستطرادًا «عن إيران» .
أم��ا بالنسبة إل��ى العالقات م��ع سوريا،
فيبدو أن ولوجها حصل عبر «خطاب
إط��ار» كرر تأكيد الصداقة بني البلدين.
واس � �ت � �ن� ��ادًا إل� � ��ى م � �ص� ��ادر ن �ف �س �ه��ا في
اإلل � �ي� ��زي� ��ه ،ف � ��إن ال� �ب� �ط ��ري ��رك أش � � ��ار إلى
«ج �ي��ران م�س�ت�غ�ل�ين» ،م��ن غ�ي��ر أن يميز
أمام ساركوزي الذي بقي يستمع إليه ما
إذا كان يقصد إسرائيل ّأم سوريا .وأكد
في هذا الصدد مصدر مطلع في اإلليزيه
ف ��ي ت�ع�ل�ي�ق��ه ع �ل��ى ال� ��زي� ��ارة «أن فرنسا
ص��دي�ق��ة لجميع اللبنانيني وه��ي قلقة

على اس�ت�ق�لال��ه .و«ك ��ان بعض املراقبني
قد لفتوا االنتباه إل��ى نقاط ع��دة رافقت
ال��زي��ارة الخاطفة إل��ى القصر الرئاسي:
فمن جهة لم ينزل ساركوزي الدرجات
األرب� ��ع الس�ت�ق�ب��ال ال �ب �ط��ري��رك ،ب��ل تكفل
بذلك كلود غيان األم�ين العام لإلليزيه،
ومن جهة أخرى لوحظت مرافقة السفير
اللبناني عساكر للبطريرك ف��ي مجمل
تنقالته ،وهو ما يحصل «للمرة األولى»
حسب متابع سأل عن موقف السفير الذي
يمثل ال�ح�ك��وم��ة اللبنانية وسياستها
املعلنة إذا تطرق البطريرك ،وه��ذا حقه
املكفول ،إلى موضوع من زاوية مخالفة
للموقف ال��رس�م��ي ال�ل�ب�ن��ان��ي؟ علمًا بأن

ساركوزي ال يريد
أن يسمع أي كلمة عن
تقويم مسار االنفتاح
على سوريا

البطريرك يهاجم عون وقائد القوات في «البيت العربي»
إيران وسوريا وحزب الله ،ثالثي بقي في
م��رم��ى ن�ي��ران البطريرك امل��ارون��ي نصر
الله صفير ورئيس الهيئة التنفيذية في
القوات اللبنانية سمير جعجع ،لكن األول
أضاف إليهم أمس العماد ميشال عون،
ولفت أن الثاني هاجم «محور املمانعة»
أم ��ام م�م�ث��ل ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة وسفراء
ودب �ل��وم��اس �ي��ي  10دول ع��رب �ي��ة بينها
فلسطني!
ففي باريس ،بعد لقائه وزير الخارجية
برنار كوشنير ،وفي حوار له في مجلس
النواب الفرنسي ،واصل ًصفير هجومه
على الثالثي املذكور ،قائال إن حزب الله
لديه جيشه ال�خ��اص وج�ي��ران��ه يزودونه
ب��امل��ال واألس�ل�ح��ة ،و«ل��دي�ن��ا مصاعب مع
إيران ومع ما يسمى حزب الله الذي لديه
نظرته ال�خ��اص��ة» .أم��ا س��وري��ا فأوردها
كعادته مع «ال�ج�ي��ران»« :نسعى ألفضل
ال�ع�لاق��ات م��ع ج�ي��ران�ن��ا ،وخ�ص��وص��ًا مع
س��وري��ا ،لكن األم��ر ليس مستق ًرًا وهذه
العالقات تشهد صعودًا ون��زوال» ،وذلك
دون أن يسمي من هم «جيراننا» .وميز
صفير بني الطوائف في لبنان ،بقوله إن
ك��ل ال�ط��وائ��ف لديها ع�لاق��ات خ��اص��ة مع
بعض ال ��دول ،لكن بعض ه��ذه الطوائف
ت �ف �ض��ل م �ص �ل �ح �ت �ه��ا وح �ل �ف ��اءه ��ا على

مصلحة أبناء الوطن الواحد.
وه��اج��م صفير ت�ح��ال��ف ال� ًت�ي��ار الوطني
الحر مع حزب الله ،متسائال عن جدوى
ه� ��ذا ال �ت �ح��ال��ف وف ��ائ ��دت ��ه ع �ل��ى الساحة
املسيحية .ورأى أن العماد ع��ون لم يعد
ق ��وي ��ًا ب �م��ا ي �ك �ف��ي م �س �ي �ح �ي��ًا ،وق � ��ال إن
تراجعًا كبيرًا حصل في شعبيته بسبب
طموحاته السياسية البعيدة عن املصالح
املسيحية في لبنان واملنطقة.
ولم يبتعد كوشنير ،رئيس الدبلوماسية
الفرنسية ،عن املوقف البطريركي؛ فبرأيه
أن «م� ��ا ت �ح �ق��ق ع �ل��ى ص �ع �ي��د العالقات
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ب�ي�ن ل �ب �ن��ان وس ��وري ��ا غير
ك��اف» .وح��ذر باسم ب�لاده «م��ن التوترات
في املنطقة» .وق��ال« :ندعم إقامة الدولتني
اإلسرائيلية والفلسطينية جنبًا إلى جنب
لتحقيق االستقرار في املنطقة».
أما قائد القوات اللبنانية ،فقد وصل أمس
إل��ى إس�ب��ان�ي��ا ،امل�ح�ط��ة ال�ث��ال�ث��ة ف��ي جولته
الخارجية بعد مصر وفرنسا ،واستهل
نشاطه بلقاء عقده في «البيت العربي» في
مدريد ،قدم فيه رؤيته للوضع في لبنان
واملنطقة ،أمام ممثل جامعة الدول العربية
ح �س�ين ب ��و زي ��د وس �ف �ي��ر ل �ب �ن��ان شكري
عبود وسفراء ودبلوماسيي :السعودية،
ت ��ون ��س ،األردن ،ق �ط��ر ،امل� �غ ��رب ،سلطنة

عمان ،الجزائر ،السودان وفلسطني.
وملن يعتقد أن الوضع مستقر في لبنان،
شرح جعجع أنه استقرار نسبي و«يخفي
شوائب عديدة ،من أبرزها تقاسم السلطة
في لبنان بني الدولة وحزب الله» .ثم حدد
ملستمعيه آثار هذا الـ«تقاسم» ،بأن تعدد
السلطات ي��ؤدي «إل��ى خطر ان�ق�س��ام في
ال �ش �ع��ب واألرض وان �ه �ي��ار ل �ل��دول��ة .وإذا
أض�ف�ن��ا إل ��ى ذل ��ك وج ��ود ق ��رار استعمال
س�ل�اح ح��زب ال�ل��ه خ��ارج ال �ح��دود ،يتضح
لنا مدى دقة الوضع في الوقت الحاضر»،
ل�ي�ص��ل إل ��ى ال �ق��ول إن ��ه «أص �ب��ح م��ن ّ
امللح
التوصل إلى وضع قرار الدفاع عن لبنان
ف ��ي ي ��د ال �ح �ك��وم��ة ح �م��اي��ة ل�ل�ب�ن��ان أرضًا
وشعبًا ومؤسسات».
ث ��م ت� �ح ��دث ع ��ن ال �ق �ض �ي��ة الفلسطينية
«املحقة» ،فقط ليدعو إلى «وقف املزايدات
وامل � �ت � ��اج � ��رة» ب � �ه ��ذه ال� �ق� �ض� �ي ��ة ،وليقول
ل�ـ«امل�ه�ت�م�ين ب�ه��ذا ال �ش��أن» أن ي�ت��ذك��روا أن
الفلسطينيني ه��م املعنيون األساسيون
وأن ي �س ��ان ��دوه ��م ب� �ص ��دق ال أن يحلوا
مكانهم.
وب�ع��دم تقسيم األط ��راف ف��ي املنطقة إلى
«محور املمانعة املتمثل بإيران وسوريا»
و«خ� ��ط االع� �ت ��دال وف �ي��ه امل�م�ل�ك��ة العربية
السعودية ومصر» ،ق��ال إن املحور األول

«أس �ه��م ع�ب��ر ال�س�ن�ين ف��ي وض��ع املجتمع
الدولي بجانب إسرائيل ،مسديًا بذلك أكبر
خدمة للدولة العبرية».
وردًا ع� �ل ��ى س� � � ��ؤال ال � �ق� ��ائ� ��م باألعمال
الفلسطيني ،ق ��ال« :إن ال �ق��وات اللبنانية
م� ��ع ك� ��ل م� ��ا م� ��ن ش ��أن ��ه ت �س �ه �ي��ل حياة
الفلسطينيني ف��ي لبنان ،ش��رط أن يبقى
ال�ت��وط�ين خ�ط��ًا أح �م��ر» ،ع��ازي��ًا م��ا حصل
ف��ي مجلس ال �ن��واب ي��وم ال�ث�لاث��اء املاضي
«إلى تعقيدات زواري��ب السياسة الداخلية
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ال ل��رف��ض أح��د إع �ط��اء اإلخوة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ال�ت�س�ه�ي�لات ال�ل�ازم ��ة في
حياتهم اليومية».

السفير ك��ان ق��د «ق��ام ب��ال��واج��ب» حسب
تعليقات الجالية اللبنانية التي دعيت
إل ��ى ل �ق��اء امل��ون �س �ن �ي��ور ف ��ي ح �ف��ل عامر
أقامه في بافيون دوف�ين الفخم .ويقول
دبلوماسي عربي متابع مللف العالقات
اللبنانية ـــــ السورية ـــــ الفرنسية تعليقًا
على «ما دار في اإلليزيه» ،إن ساركوزي
ال ي��ري��د أن يسمع «أي كلمة ع��ن إعادة
تقويم امل�س��ار ال��ذي اتبعه ف��ي االنفتاح
ع�ل��ى س��وري��ا» ،وق��د أك ��دت م �ص��ادر عدة
ف��ي ه��ذا ال �ص��دد أن االه �ت �م��ام الفرنسي
ال �ي��وم ف��ي ال��وض��ع ال �ح��ال��ي «ي �ع��ود إلى
ال�ت��أخ�ي��ر ف��ي اإلص�ل�اح ��ات ال �ت��ي وعدت
بها حكومة الوحدة الوطنية» .ويمكن
أي م��راق��ب أن ي��رى ك�ي��ف ب��رز التناقض
بني ساركوزي وكوشنير؛ فاألول اكتفى
بـ«االستماع خالل ال�ـ ٣٠دقيقة» لعرض
ما حمله البطريرك ،واهتمامه انحصر
ف ��ي ال �ل �ق��اء ال � ��ذي ع �ق��د ف ��ي ق �ب��رص بني
الطوائف الشرقية والبابا بنديكتوس
السادس عشر ،بينما سعى الوزير إلى
إفهام الصحافة أن عنده ما يقال بنحو
رأى فيه البعض أنه يرسل آخر سهامه
نحو هذا املسار.
وق � � � � � ��ال أم � � � � � ��ام ن � �خ � �ب� ��ة م � � �خ � � �ت� � ��ارة من
ُ
ال�ص�ح��اف�ي�ين ،ق�ب��ل ال �ع �ش��اء ال� ��ذي دعي
إل �ي��ه ال �ب �ط��ري��رك ،ف��ي وص �ف��ه للعالقات
اللبنانية السورية ،هناك بعض التقدم،
ولكنه غير كاف ،فيما أسهب البطريرك
ف��ي وص ��ف ال �ح��ال��ة ال��داخ �ل �ي��ة وتحدث
عن عدم موافقة أكثرية اللبنانيني على
وج��ود جيشني ،وات�ه��م ح��زب ال�ل��ه بأنه
يستطيع إدخال السالح بواسطة طرف
عربي .وه��و السياق نفسه ال��ذي تطرق
إل �ي��ه أم� ��ام ل�ج�ن��ة ال �ع�ل�اق��ات الخارجية
ردًا على س��ؤال ع��ن ح��زب ال�ل��ه ،فوصفه
ّ
إيرانيًا
بأنه ذو هيكلية خاصة مدعوم
وال يحظى بدعم الفئات اللبنانية كافة
ويستطيع الحصول على م��ا ي��ري��د من
س�ل�اح .وب��ال�ط�ب��ع ،رغ��م ت��أك�ي��د أك�ث��ر من
م �ق� ّ�رب م��ن ح��اش�ي��ة ال�ب�ط��ري��رك ومحيط
جعجع أن «وجود الزعيمني املسيحيني
في باريس في الوقت نفسه هو من باب
الصدفة ،فإنه كان من الصعب تصديق
أم��ر الصدفة ،وال صدفة اجتماع تيري
رود الرس��ون ناظر القرار  ١٥٥٩مع كال
ال�ش�خ�ص�ي�ت�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ت�ين ،ك��ذل��ك فإن
االثنني ّ
تطرقا إلى املواضيع نفسها من
زواي��ا شبه متشابهة .فقد ق��ال جعجع،
ردًا ع �ل��ى س � ��ؤال ف ��ي م��ؤت �م��ر صحافي
بشأن طرح مسألة سالح حزب الله ،إن
«لنا الحرية في طرح ما نريد من مسائل.
واستطرد بالقول إن «طرح مسألة سالح
خ ��ارج ال�ش��رع�ي��ة ال يصيب ف�ق��ط سالح
ح ��زب ال �ل��ه» ،وط��ال��ب ب �ـ«وض��ع السالح
ع �ن��د ال� �ح� �ك ��وم ��ة» .وت� �ح ��دث ع ��ن رفض
«ترهيب اآلخرين عند كل طرح بـ ٧أيار».
وق��ال جعجع إن��ه «م��ع التنسيق األمني
ّ
يصب في مصلحة
مع سوريا» ،على أن
ال �ط ��رف�ي�ن «وب � � �ت� � ��وازن» .ورغ � ��م إعجاب
البعض ب�ط��روح��ات جعجع ف��ي «مربع
ال �ع��رب» ل��درج��ة وص�ف��ه بـ«الناصري»،
ّ
فهو ردد مرات عديدة أنه «مراقب فقط،
وت �ك �ف �ي �ن��ا ال � �ت ��دخ �ل�ات» .وط ��ال ��ب بعدم
سحب امل�ب��ادرة العربية «قبل أن تكون
ال �ج �ي��وش ال �ع��رب �ي��ة ج ��اه ��زة» ،وتحدث
عن« احترامه وتقديره لحماس» ،إال أنه
قال أيضًا كمراقب «ما دام الوضع على
ما هو عليه ،فال يمكن رفع الحصار عن
غ ��زة» ،ال��ذي وص�ف��ه ب��ال�ـ«م��ري��ع» ،ولكنه
دافع عن «موقف مصر من معبر رفح».
وأضاف أن طريق القدس ال تمر بمصر،
كما كان يقال سابقًا ،وش��دد على أنه ال
يدافع عن مصر .ورغم التحليق العربي
ّ
لخطاب جعجع الذي ردده مرات ومرات
ق �ب��ل أن ي�ك�م��ل رح �ل �ت��ه األوروب � �ي� ��ة ،فإن
ال��رغ �ب��ة ف��ي «ف ��رض ب�ع��د ل�ب�ن��ان��ي» على
ال �ح��دي��ث اإلق �ل �ي �م��ي ك��ان��ت ب � ��ارزة بقوة
ف��ي محاولة استشفاف «م��وق��ف فرنسا
ال �ي��وم» ،وك��ذل��ك األم ��ر ف��ي م�لام��ح زيارة
البطريرك قبل أن يعلن «إلغاء لقائه مع
الصحافة العربية» .وي��رى البعض في
ذل��ك ض�غ��وط��ًا ال ت�ق��ول اس�م�ه��ا «لتبريد
الدفع السياسي للزيارة» ،بعدما أخذت
اصطفافًا يمكن أن ينعكس على الساحة
الداخلية اللبنانية.

