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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
في الحيادية
ي � ��رف � ��ض ب � �ع � ��ض ال� �س� �ي ��اس� �ي�ي�ن
ح� �ك ��وم ��ة ح � �ي� ��ادي� ��ة أو ح �ك��وم��ة
تكنوقراط ،بذريعة أن الحيادية
غ �ي��ر م� ��وج� ��ودة وأن ك ��ل ال �ن��اس
ّ
مسيسون.
أن ��ي أع �ت �ب��ر أن ه ��ذا ال� �ك�ل�ام غير
دقيق ،أو يستند إلى وجهة نظر
ّ
معينة.
َ
ف � ��إذا ك� ��ان امل �ق �ص��ود أن ك ��ل م��ن
ي�ت�ع��اط��ى ال �ش��أن ال�س�ي��اس��ي هو
بالضرورة من فريقي  8و 14آذار،
وأن كل لبناني سيدلي بصوته
ف��ي االن�ت�خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة عليه
أن يختار فقط بني لوائح  8و،14
فإن وجهة النظر هذه صحيحة!
وه� ��ذا م ��ا س �م �ع �ن��اه أخ �ي �رًا على
ل �س��ان ال�س�ي��د ح�س��ن ن�ص��ر ال�ل��ه،
والرئيس ميشال ع��ون والوزير
السابق سليمان فرنجية.
أم � ��ا إذا ك � ��ان امل� �ق� �ص ��ود أن ك��ل
َم� � ��ن ي� �ت� �ع ��اط ��ى ب ��ال � �ش ��أن ال� �ع ��ام
يجب عليه أن يكون م��ن فريقي
ال �ن��زاع ال�ظ��اه��ري��ن على الساحة
ال�س�ي��اس�ي��ة ،ف �ه��ذه م�س��أل��ة فيها
ن �ظ��ر .ذل ��ك أن ال�ح�ك��م ف��ي ل�ب�ن��ان
ل � �ي� ��س أح � � ��ادي � � ��ًا ،ول � �ي � ��س ح �ت��ى
نظام الحزبني ،هذا إذا اعتبرنا
ّ
مكونات  8و 14نواة حزب ،علمًا
أن الرئيس عون يقول إنه ليس
م��ن ف��ري��ق  ،8وأن  14ي�ك��اد أن ال
يبقى منه سوى االسم فقط.
وال �ح �ي��ادي��ة ل �ي �س��ت ال��وس �ط �ي��ة،
ألن الوسطية ال تعرف ّ
أي خيار
تأخذ في انتمائها لهذا الفريق
أو ذاك ،أو ه ��ي ت�ن�ت�ظ��ر ال��وق��ت
امل� �ن ��اس ��ب ب �ح �س��ب م �ص��ال �ح �ه��ا،
ل �ت��أخ��ذ خ �ي��اره��ا م��ع ف��ري��ق ضد
آخ� � ��ر ،وغ ��ال� �ب ��ًا أي� �ض ��ًا م ��ا ت �ك��ون
رمادية ال طعم لها وال رائحة ،ال
رأي لها وال م��وق��ف .والوسطية
ال ي�م�ك��ن أن تلتقي ب��ال�ح�ي��ادي��ة،
ألن � �ه� ��ا وك � �م� ��ا ي � �ق� ��ال ب��ال �ع��ام �ي��ة
«ر ْج � � � � ��ل ف � ��ي ال � �ب � ��ور ورج � � ��ل ف��ي
ِ
ال � �ف�ل��اح� ��ة» ،وه� � ��ي ال ي �م �ك ��ن أن
ي� �ك ��ون ل �ه��ا ح� �ض ��ور ش �ع �ب��ي أو
ن�خ�ب��وي ألن ال ح� ّ�ج��ة ل�ه��ا س��وى
«تبويس اللحى» ،وهي ال يمكن
تحدث
أن تؤسس لحالة شعبية ِ
التغيير.
وقد يكون هذا ما يقصده السيد
نصر الله والرئيس عون والوزير
فرنجية.
واألرج� � � � � � ��ح أن� � �ه � ��م ال ي� �ح� �ب ��ذون
السياسيني امللونني ،باستثناء
أولئك الذين تأخذهم مصالحهم
مباشرة إلى خيار آخر ،فينتقلون
عندئذ من الوسطية التي نادوا
ٍ
بها إلى االنكباب ضمن  8أو 14
بكل ثقلهم وبكل ماضيهم وبكل
قناعاتهم املقلوبة .واألنكى أيضًا
ح�ي�ن ي� �ك ��ون االن � �ق�ل��اب م �ب��اش��رة
م��ن ف��ري��ق إل ��ى آخ ��ر ،دون امل ��رور
ً
بالوسطية ،وع��ادة ما يكون في
ّ
سياق مصلحة لم تؤمن لهم ،أو
مركز لم يحصلوا عليه ،أو نيابة
أو وزارة لم يدعوا إليها .واألمثلة
ك�ث�ي��رة ،واألب �ط��ال ع��دي��دون عند
فريقي  8و 14آذار!
أم� � ��ا ال � �ح � �ي ��ادي ��ة ،ف� �ه ��ي م ��درس ��ة
س �ي��اس �ي��ة ب� �ح � ّ�د ذات � �ه� ��ا ،ع�ن��دم��ا
يتعلق األمر باستقالل وديمومة
ل � �ب � �ن ��ان ،وه� � ��ي ع � �ن � ��وان ع��ري��ض
ت � �ت � �ك� � ّ�س� ��ر ع� � �ل � ��ى ص� � � �خ � � ��وره ك��ل
ال�س�ي��اس��ات ال�ت��ي تتبع مصالح
إقليمية أو دولية .هي تجمع كل
ً
م��ن ّي��ؤم��ن بمصلحة ل�ب�ن��ان أوال
فيتأنى ف��ي خ�ي��ارات��ه الخارجية
وف � ��ي ره ��ان ��ات ��ه امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة أو
ال �ط��ائ �ف �ي��ة وف � ��ي ان� �ح� �ي ��ازه إل ��ى
محور ضد آخر يمكن أن ّ
يعرض
اس� �ت� �ق ��رار ل �ب �ن ��ان وال �ل �ب �ن��ان �ي�ين
للخطر.
نديم نادر

سوريا :األرض من تحت واالئتالفات
ال ُيواجه املسؤولون
اللبنانيون إرباكًا محرجًا في
تعاطيهم مع إعالن ائتالف
سوري معارض جديد .ال
يزال لبنان يعترف بالنظام،
ولم يلتحق بالدول املؤيدة
للمعارضة السورية ،وال أحد
يرغب في دعوته إلى تعديل
موقفه .األرض من تحت ،ال
االئتالفات من فوقّ ،
توجه
مسار سوريا
نقوال ناصيف
م �ن��ذ إع�ل��ان ل �ب �ن��ان م��وق �ف��ه ف ��ي مجلس
ال� �ج ��ام� �ع ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،ف� ��ي  12ت �ش��ري��ن
الثاني ،من االعتراف باالئتالف الوطني
للمعارضة السورية ــ وهو نأيه بنفسه
عنه ــ لم ُيواجه املسؤولون اللبنانيون
ضغوطًا مباشرة إلع��ادة النظر فيه ،أو
ّ
حض لبنان على االنضمام إلى الجامعة
ال�ع��رب�ي��ة وم�ج�ل��س ال�ت�ع��اون الخليجي،
وك��ذل��ك إل��ى ف��رن�س��ا وال��والي��ات املتحدة
ً
وتركيا ،في االعتراف باالئتالف ممثال
ل�ل�ش�ع��ب ال � �س� ��وري .ب �ي��د أن امل �س��ؤول�ين
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ط ��رح ��وا ب �ض��ع م�لاح �ظ��ات
بإزاء ردود الفعل على االئتالف السوري
ّ
امل � �ع ��ارض ت� �ع ��زز اع �ت �ق��اده��م ب �ض ��رورة
ثباتهم على موقفهم املعلن :ال الحرب
على األرض من تحت قادرة في سوريا
على تعديل م��وازي��ن ال�ق� ّ�وى العسكرية
ملصلحة نظام الرئيس ب��ش��ار األس��د أو
معارضيه وتغليب أحدهما على اآلخر،
ّ
وال ائتالفات املعارضني من فوق في ظل
دع��م ع��رب��ي ودول��ي غير مسبوق ق��ادرة

ّ
ب��دوره��ا على ف��رض ح��ل يطيح النظام
ويضع السلطة بني أيديهم.
وتكمن مالحظات املسؤولني اللبنانيني
في اآلتي:
أواله� ��ا ،ع��دم ت�ط��اب��ق امل��واق��ف العربية
والدولية املؤيدة مع رغبة االئتالف في
الوحيد
التعامل معه على أن��ه املمثل
ّ
للشعب ال�س��وري .وحدها أنقرة شذت
ع��ن س��ائ��ر ال � ��دول ع �ن��دم��ا أض �ف��ت ه��ذه
الصفة عليه ،أيامًا قليلة بعد إعالنها
أن � �ه� ��ا ق �ط �ع��ت ن �ه ��ا ّئ �ي ��ًا ك� ��ل ص� �ل ��ة ل�ه��ا
ب �ن �ظ��ام ال��رئ �ي��س ب��ش��ار األس � ��د .اك�ت�ف��ى
األميركيون والفرنسيون وال�ع��رب في
ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة وم�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
ً
ّ
بعد االئ�ت�لاف ممثال للشعب السوري
ليس إال ،وتباينت آراؤه��م من اعتباره
م ��ن اآلن ح �ك��وم��ة م ��وق� �ت ��ة ،وم � ��ن م � ّ�ده
ب ��ال� �س�ل�اح .وق � ��ع ت �ن��اق��ض ب�ي�ن ال �ع��رب
والعرب ،والغرب والغرب ،وبني العرب
والغرب.
ورغ ��م ات �س��اع دائ ��رة تمثيله معارضة
ال� �خ ��ارج ،ل��م ي �ح��ز االئ� �ت�ل�اف امل �ع��ارض
ال �ج��دي��د م ��ن امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي س��وى
على ما كان قد حازه من قبله املجلس
الوطني في  24شباط املاضي ،عندما
اع �ت��رف ب��ه «امل��ؤت�م��ر ال��دول��ي ألص��دق��اء
ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري» ف ��ي ت��ون��س نصف
اع � � �ت� � ��راف ،واص � �ف� ��ًا إي � � ��اه ب� ��أن� ��ه م�م�ث��ل
شرعي للشعب السوري .وضم املؤتمر
حينذاك الحكومات نفسهاّ ،
وعرابيها
خصوصًا ،الذين سارعوا إلى االعتراف
أخيرًا باالئتالف بالصفة نفسها.
ثانيتها ،أعلن لبنان مرارًا التزامه قرارات
الجامعة العربيةّ ،
وميز باستمرار بني
بياناتها وسياسة ّ النأي بالنفس التي
ت�ح�م�ل��ه ع �ل��ى ت �ج��ن��ب أي م��وق��ف ي�ت��رك
ت��داع�ي��ات سلبية على وضعه الداخلي
واستقراره .في االجتماع األخير ملجلس
الجامعة لم يصدر قرار ملزم لألعضاء،
ب��ل ب �ي��ان .وت�ب�ع��ًا ل�ت�ق��ال�ي��د ط�ب�ع��ت عمل
الجامعة العربية لعقود منذ إنشائها
ب ��إزاء ال� �ق ��رارات ال�ت��ي ت�ت�خ��ذه��ا ،تقضي

ب� � ��أن ت �س �ل��ك أح� � ��د ط ��ري� �ق�ي�ن ل��وض �ع �ه��ا
م ��وض ��ع ال �ت �ن �ف �ي��ذ :رس ��ائ ��ل م ��ن األم �ي�ن
العام إل��ى ال��دول األعضاء بغية حملها
على التزام القرار ومباشرة تطبيقه ،أو
إرسال موفد شخصي للهدف نفسه .لم
يحصل أي من الخيارين حتى اآلن.
ثالثتها ،أن الجامعة العربية لم تسحب
اعترافها نهائيًا من شرعية نظام األسد،
رغ� ��م ح � � ّ�دة امل ��واق ��ف واالت� �ه ��ام ��ات ال�ت��ي
تسوقها إليه بارتكاب مجازر وجرائم
ّ
في حق مواطنيه .منذ أكثر من سنة ال
ت�ش��ارك س��وري��ا ف��ي اج�ت�م��اع��ات مجلس
ال�ج��ام�ع��ة ب�ع��د تعليق ع�ض��وي�ت�ه��ا ،ول��م
ُيتح للمعارضة السورية الحلول محل
ممثل النظام إال قبل أي��ام ،ف��ي اجتماع

مجلس الجامعة في  12تشرين الثاني،
عندما اتفق على دعوة ممثل لالئتالف
إل��ى حضور اجتماعاته بصفة مراقب.
أم� �س ��ى االئ � �ت �ل��اف ف� ��ي م �ن ��زل ��ة م ��وازي ��ة
ل� �ل� �ن� �ظ ��ام ،ول � ��م ي �خ �ل �ف��ه ت� �م ��ام ��ًا ف� ��ي ك��ل
امتيازاته .ال شغل كرسيه ،وال اعترف
ً
به بديال منه ،واكتفي ــ حتى اآلن على
ّ
ُ
األقل ــ بصفة مراقب ال يصوت.
يجعل هذا االلتباس سوريا بال صوت
ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ،س � ��واء غ� ��اب ال �ن �ظ��ام أو
حضر معارضوه.
رابعتها ،أن االختبار الفعلي لصدقية
عالقة الدول الداعمة ،العربية والغربية
على السواء ،باالئتالف يكمن في مدى
استعدادها لتسليم السفارات السورية

ُ
ّ
هل تفتح أبواب السفارات السورية أمام االئتالف لتسلمها؟ (أرشيف ـ روبترز)

المشهد السياسي

قطر تدعو إلى استئناف «التواصل» بين اللبنانيين
وسط التجاذب الداخلي
حول املوضوع الحكومي
تستقبل باريس الرئيس
الرئيس نجيب ميقاتي
الذي اعد له نشاط رسمي
حافل يبدأ باالليزيه ،فيما
حثت واشنطن كل األطراف
على ضبط النفس واحترام
استقرار وأمن لبنان في موازاة
دعوة قطرية إلى استئناف
التواصل بني اللبنانيني
ي �ب��دأ رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ن�ج�ي��ب ميقاتي
زي��ارة إلى فرنسا مطلع األسبوع املقبل
للقاء الرئيس فرنسوا هوالند ونظيره
ج� ��ان م � ��ارك أي� � ��روت ورئ� �ي ��س ال�ج�م�ع�ي��ة
الوطنية الفرنسية برنار اكواييه ويعقد
جلسة حوار مع أعضاء الجمعية.
وينتظر أن ت�ت�ن��اول امل�ح��ادث��ات الوضع
اإلق �ل �ي �م ��ي ع �م ��وم ��ًا وت� ��داع � �ي� ��ات األزم � ��ة
ال � �س� ��وري� ��ة ع� �ل ��ى ال � �س� ��اح� ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
خ � �ص� ��وص� ��ًا ف� � ��ي ظ� � ��ل س � �ي� ��اس� ��ة ال � �ن� ��أي
بالنفس ال�ت��ي يعتمدها ل�ب�ن��ان ،وامللف
االق �ت �ص��ادي ف��ي ل�ب�ن��ان وامل �ج��االت التي
ت��زم��ع ف��رن�س��ا ع�ل��ى ت�ق��دي��م امل�س��اع��دة من

خاللها على هذا الصعيد.
وع�ش�ي��ة ال��زي��ارة ال�ت�ق��ى م�ي�ق��ات��ي رئيس
الجمهورية ميشال سليمان ،والسفيرة
األم�ي��رك�ي��ة م ��ورا ك��ون�ي�ل��ي ال�ت��ي ناقشت
معه بحسب بيان للسفارة «الوضعني
السياسي واألمني في لبنان واملنطقة،
ورحبت بجهود املسؤولني تحت قيادة
الرئيس ميشال سليمان ملناقشة الطريق
نحو حكومة تعكس تطلعات اللبنانيني
وت � �ع ��زز اس � �ت � �ق ��رار ،س � �ي ��ادة واس �ت �ق�ل�ال
ل �ب �ن ��ان» .ك �م��ا دع� ��ت «ك� ��ل األط � � ��راف إل��ى
ممارسة ضبط النفس واحترام استقرار
وأمن لبنان».
من جهته ،أكد رئيس الحكومة القطرية
ووزي ��ر خارجيتها ح�م��د ب��ن ج��اس��م بن
ج �ب��ر خ�ل��ال اس �ت �ق �ب��ال��ه وزي � ��ر ال �ش �ب��اب
وال��ري��اض��ة ف�ي�ص��ل ك��رام��ي ف��ي ال��دوح��ة
حرص ب�لاده على االستقرار في لبنان،
م �ع �ت �ب �رًا «أن س �ي��اس��ة ال� �ن ��أي ب��ال�ن�ف��س
التي انتهجتها الحكومة اللبنانية هي
سياسة حكيمة» ،ومشددا على ضرورة
اس �ت �ئ �ن��اف ال� �ت ��واص ��ل ب�ي�ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين
ف��ي م��واج�ه��ة األزم ��ات ال�ت��ي تعصف في
املنطقة.

سد بلعا

ّ
وف� ��ي ه� ��ذا ال� ��وق� ��ت ،وق � ��ع وزي � ��ر ال �ط��اق��ة
اإلي� � � ��ران� � � ��ي م� �ج� �ي ��د ن� ��ام � �ج� ��و ون� �ظ� �ي ��ره
اللبناني جبران باسيل مذكرة تنسيقية
لتنفيذ م�ش��روع هبة لتشييد س��د بلعا
وملحقاته .واشار نامجو إلى أنه بحث
مع باسيل خالل االجتماع «كل مجاالت

التعاون ب�ين لبنان وإي��ران وبالتحديد
في موضوع الكهرباء حيث تم االتفاق
على كل األمور الفنية املتعلقة بالتعاون
ف� ��ي ق� �ط ��اع ال� �ك� �ه ��رب ��اء وم � ��ا ب �ق ��ي أم� ��ور
ب��روت��وك��ول�ي��ة إداري� ��ة متعلقة بالجانب
اللبناني نأمل حلها قريبا».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أوض� � ��ح ب��اس �ي��ل أن ال �ه �ب��ة
املقدمة هي هبة عينية بقيمة  40مليون
دوالر لتنفيذ السد وشركة تكرير املياه
قربه تؤمن مياه الشرب ،مشيرا إل��ى أن
«إي � ��ران س�ت�ن�ت��دب ش��رك��ة إي��ران �ي��ة ت�ق��وم
ب ��أع �م ��ال ال �ت �خ �ط �ي��ط وت� �ك ��ون م �س��ؤول��ة
ع��ن ال �س��د ،ب�ي�ن�م��ا ال�ت�ن�ف�ي��ذ س�ي�ك��ون من
ّ
شركة لبنانية تلزمها املشروع الشركة
اإلي ��ران� �ي ��ة ،م��ع إع �ط��اء اول ��وي ��ة ل�ل�ش��رك��ة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال� �ف ��ائ ��زة ب��امل �ن��اق �ص��ة ال �ت��ي
حصلت سابقا .ولفت إلى أن تنفيذ سد
بلعا يستغرق  3س�ن��وات ت�ب��دأ م��ن يوم
إطالق العمل.
وبالنسبة للكهرباء ،أشار إلى أن «إيران
ق��دم��ت ع��رض��ًا ال يمكن رف�ض��ه ح�ي��ث إن
السعر جيد ج��دا لكن املوضوع بحاجة
إلى استكمال بعض األم��ور مثل طريقة
الدفع».
وك ��ان ن��ام�ج��و ال�ت�ق��ى ال��رئ�ي��س سليمان
ً
س �ل �ي �م��ان ن ��اق�ل�ا إل �ي��ه ت �ح �ي��ات ال��رئ�ي��س
االيراني محمود احمدي نجاد والقيادة
االي��ران�ي��ة وال�ت�ع��ازي باستشهاد ال�ل��واء
وس � � ��ام ال� �ح �س ��ن «وال� �ت� �ق ��دي ��ر ل �ل �ج �ه��ود
املبذولة للحفاظ على الوحدة الوطنية
وابقاء البالد ضمن دائرة االستقرار».
كذلك التقى رئيس مجلس النواب نبيه

ب� ��ري ووزي� � ��ر االق �ت �ص ��اد ن �ق��وال ن�ح��اس
واالم�ي�ن ال�ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه السيد حسن
ن� �ص ��ر ال � �ل� ��ه وي �ل �ت �ق ��ي ال � �ي � ��وم ال ��رئ �ي ��س
ميقاتي.
سياسيًا ،خفت ح��دة املواجهة الكالمية
بني معسكري  8و 14آذار ،إذ استحوذت
أوضاع غزة على اهتمام الطرفني اللذين
اس�ت�ن�ك��را ال �ع��دوان االس��رائ �ي �ل��ي عليها،
وت��راوح��ت املواقف من الوضع الداخلي
على حالها.
وكشف عضو كتلة «املستقبل» النائب
ج��ان اوغاسبيان أن «ق��وى ال��راب��ع عشر
م� ��ن آذار م� ��ا زال� � ��ت ت� �ت� �ش ��اور ف� ��ي ش ��أن
مشاركتها في الجلسة العامة للمجلس
ال�ن�ي��اب��ي ف��ي  27ال �ج��اري ح�ي��ث سيلقي
الرئيس االرمني كلمة في الجلسة وذلك
م ��ن ض �م��ن ب ��رن ��ام ��ج زي� ��ارت� ��ه ال��رس �م �ي��ة
ال ��ى ل �ب �ن��ان» ،ف�ي�م��ا ش ��دد ع �ض��و الكتلة
النائب غ��ازي يوسف على ان «مقاطعة
الجلسات مستمرة» ،معتبرا انها «تؤثر
سلبا على العمل الحكومي ،فنحن لن
ندرس اي مشروع يصدر عنها».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،رأى ع �ض��و ت�ك�ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر
واالص �ل��اح ال �ن��ائ��ب اب��راه �ي��م ك �ن �ع��ان أن
«مقاطعة جلسات مجلس النواب بهدف
اس �ق��اط ال�ح�ك��وم��ة ،أم��ر ع��دي��م ال �ف��ائ��دة»،
م �ع �ت �ب ��را ان ق� � ��وى « 14آذار» ت �ع �ط��ي
ال �ح �ك��وم��ة ال��ذري �ع��ة ل�ل�ت�ص��رف م��ن دون
رقابة».
م��ن جهة أخ ��رى ،اعتبرت كتلة «ال�ق��وات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة» ب �ع��د اج �ت �م��اع ف ��ي م �ع��راب
ب��رئ��اس��ة رئ�ي��س ح��زب «ال �ق ��وات» سمير

