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سياسة

5

كالم في السياسة

عون في بكركي اليوم وجعجع
في الرابية بعد أيام :أول الحل
جان عزيز

«أبو مالك»
يرفض
عرض
«الدولة»
تولي إمارة
القلمون
(األخبار)

ً
«املـ ــراب ـ ـطـ ــون» ب ـي ــان ــا آخ ـ ــر نـ ـق ــا عــن
أح ــد شــرعـيــي «ال ـن ـصــرة» ل ـلــرد على
املسؤول الشرعي لجماعة «الدولة»
في القلمون ،فقام بتفنيد التهم التي
ّ
والرد عليها.
سيقت ضد «النصرة»
تـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ال ـخ ــاف ــات
بــن «الـنـصــرة» و«ال ــدول ــة» استعرت

بـعـ ّـد انـشـقــاق ق ـيــادي فــي «الـنـصــرة»
ي ـلــقــب بـ ـ ــ«األه ـ ــوازي» ع ــن الـتـنـظـيــم
ليلتحق بـ«الدولة» ُ
ويصبح املسؤول
الـعـسـكــري فـيـهــا .وتـحــدثــت املـصــادر
عن انشقاق قرابة ثالثني «جهاديًا»
ع ــن «ال ـن ـص ــرة» ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـيــرة
التحقوا جميعهم بـ«الدولة».

إذا كــان صحيحًا قــول ابــن خلدون عن العرب إنهم ال
َ
مستغرب ،فاألكيد أن بعض
يطربون إال لكل مــا هــو
اللبنانيني أكثر من يصح فيهم هــذا الـقــول .بدليل كل
األوهام والتخيالت املفروزة يوميًا في موضوع انتخاب
رئيس جديد للجمهورية .منذ نحو سنة بالتمام ،بدأت
محاولة لبنانية ـ ـ لبنانية إلنجاز االستحقاق الذي كان
مرتقبًا في أيــار املاضي .لكن املسار توقف ،ألسباب
سعودية معروفة .وبــن هاللني الزم ــن ،قــد يكون من
املفيد جدًا لوفد «تيار املستقبل» إلى حوار عني التينة،
قــراءة كتاب أحــد محاوريهم ،النائب حسن فضل الله
في هــذا املـجــال! واألمــر مفهوم في هــذا السياق .فهي
األنتروبولوجيا نفسها تتحدث عن «شخصية قاعدية»
للجماعات كما للفرد .فمثلما يتأثر اإلنسان بظروف
والدت ــه ،حتى تصير ّ
مكونًا لشخصيته طيلة حياته،
كذلك الجماعات واملؤسسات .والوطن والدولة نموذج
عــن ه ــذه .ولـبـنــان الــدولــة وال ــوط ــنُ ،ول ــد بــأيــدي قــابــات
قانونيات دوليات ،اسمهن القناصل .ومنذ ذلك التاريخ،
ورغم مرور قرن ونصف ،واستقاللني ،وحــروب عدة،
وع ـشــرات آالف القتلى ،ال ي ــزال أهــل السياسة عندنا
مـسـكــونــن مـهـجــوســن بــذهـنـيــة الـقـنــاصــل ،بحكمهم
َ
وتحكمهم وهــوسـهــم امل ـ َـرض ــي ب ــأن شـعــرة ال تسقط
من رأس لبنان أو لبناني ،إال بعلم أصحاب السعادة
وأمرهم.
منذ  215يومًا لبنان بال رئيس .ألن اتفاقًا لبنانيًا ـ ـ
لبنانيًا على ذلك لم يتم .صحيح أن ظروفًا سابقة كانت
ترجح عوامل خارجية في فرض الرئيس .منذ عشيقة
دي مارتيل التي كانت تأتي برؤساء االنتداب الفرنسي،
إلــى العشق الـســوري ـ ـ القطري الـعــذري الـعــابــر ،الــذي
جاءنا بآخر رؤساء االنتداب األممي سنة  .2008لكن
ّ
استجدت :سوريا منهمكة في حربها.
معادالت أخرى
ما يسمى أنظمة عربية غارقة بني أحقادها والتخلف
وانـســداد سبل الوصول إلــى بيروت .أوروبــا باتت بال
صوت حي أو صاخب ،كما قال عنها البابا فرنسيس.
روسيا مهتمة ،غير أنها لم تمتلك بعد وسائل التأثير
والحسم .واشنطن ال تــزال فاعلة ،لكنها غير مهتمة،
أو عـلــى األقـ ــل ل ــم تـجــد مـصـلـحــة لـهــا ف ــي االسـتـثـمــار
السياسي في ملف االستحقاق اللبناني ،بما ّ
يؤمن لها
معادلة «كلفة – عائد» إيجابية ملصالحها .فهي تقدر
على فــرض رئيس اآلن .لكن ذلــك يفترض أن تضغط
على الــريــاض .ولـكــي تضغط على أولـيـغــارشـيــي تلك
العائلة ،قــد يكون عليها فــي املقابل أن تعطيهم ثمنًا
في سوريا .لكنها في سوريا غير مضطرة لتغيير أي
حرف في مستنقع االستنزاف الشامل القائم .وبالتالي
بني حساب «انخراط» أميركي في إنجاز االستحقاق
الرئاسي اللبناني ،وبني حساب ترك األمور مضبوطة
بهذا الشكل املريح واملربح ،اختارت واشنطن بال تردد
االحتمال الثاني.

ــريًا ـ ـ ميقاتيًا
بطلبهم ذلــك مباشرة أو بالواسطة.
وأبــرز هؤالء الرئيس فؤاد السنيورة
والوزير أشرف ريفي والنائبان جمال
ال ـ ـجـ ــراح وأحـ ـم ــد ف ـت ـف ــت ،وال ـن ــائ ـب ــان
الـ ـس ــابـ ـق ــان ب ــاس ــم ال ـس ـب ــع وغ ـط ــاس
خ ـ ـ ـ ـ ــوري ،لـ ـك ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـح ــري ــري
استبعدهم جميعًا ،واخ ـتــار الفريق
املناسب».
لـ ـك ــن أال ت ـخ ـش ــى ق ـ ـيـ ــادة الـ ـتـ ـي ــار أن
يـنـعـكــس ق ـبــول ـهــا الـ ـح ــوار م ــع حــزب
ً
استياء منها في الشارع ّ
السني
الله
وان ـف ـضــاضــا ع ـن ـهــا ،ب ـعــد رف ــع سقف
خ ـطــاب ـهــا ال ـس ـيــاســي وم ــواق ـف ـه ــا في
السابق ،قبل أن تتراجع عنها اخيرًا
بال أي تبرير واضح ومقنع؟
تـ ـب ــدي امل ـ ـصـ ــادر ارتـ ـي ــاحـ ـه ــا إل ـ ــى أن

لم يبق للبنانيني من أجل إنجاز رئاستهم إال اللبنانيني
أنفسهم .لكن مــن يجعلهم يـصـ ّـدقــون ذلــك .مــن يقدر
على إقناعهم بــأن كــل الـخــارج بــن العاجز واملتنصل
وغير املعني .ويستمر الردح في املواقف والتحليالت:
يــذهــب مــوفــد فــرنـســي إل ــى ط ـه ــران ،م ــن أج ــل صــرف
اس ـت ـع ــراض خ ــارج ــي ف ــي س ــوق اس ـت ـطــاعــات ال ــرأي
الفرنسية الداخليىة ال غير ،فتطلع على بيروت نبوءات
«صفقة بني باريس وطهران» .يأتي الريجاني ليعلن أن
الرئاسة شأن داخلي ،فتعلو الهمسات بأن نفيه تأكيد
لحصول الطبخة! على الخط الروسي جاء بوغدانوف
مستمعًا رئاسيًا ال غير .لم يقل كلمة واحــدة .استمع
ّ ً
مطوال .قبل أن يعلق
حول االستحقاق إلى ميشال عون
بكلمة :معك حق مئة في املئة .فحمل منه كتبه ورسائله
ح ــول ال ـطــائــف واالس ـت ـح ـقــاق ورؤي ـ ــة حـمــايــة االث ـنــن،
وذه ــب .ســأل حسن نصرالله عــن املــوضــوع ،فـقــال له
إنه في الرابية.ارتاح مجددًا وسافر .ورغم ذلك ،خرجت
ّ
املخيالت العجيبة :إنهم يمهدون لشيء ما.
فــي الـقــاهــرة ح ــاول أكـثــر مــن زائ ــر وو ّس ـيــط .فسمعوا
بــوضــوح أن زم ــن عـمــر سـلـيـمــان قــد ولـ ــى .أفـهـمــوا أن
م ـحــاولــة ج ــس نـبــض حـصـلــت ب ــن ال ـقــاهــرة وك ــل من
باريس وطهران ،فجاء الجواب كما كالم حسني خليل
الصريح .في الفاتيكان ،استقالة كاملة من املوضوع
الرئاسي وحتى اللبناني .أسبابه معقدة وحساسة.
أقلها تباين في وجهات النظر ـ ـ بــدأ يالمس القطيعة
ـ ـ بــن الـقــاصــد الــرســولــي وبـكــركــي مــن جـهــة ،كما بني
مرجعية القاصد في أمانة سر الدولة في رومــا ،وبني
مرجعية بكركي هناك لدى مجمع الكنائس الشرقية.
هذا قبل أن يحصل التغيير اآلن في الكوريا الرومانية،
بما عـ ّـمــق شلل الفاتيكان لبنانيًا أكـثــر فأكثر  ...وال
مزيد من التفاصيل اآلن.
وحده دايفيد هايل يصارح اللبنانيني هذه األيام .يقول
لهم إن اللعبة داخلية .يسألهم عن مقترحات ،عن أي
جديد قد يحرك امل ــأزق .ألنهم وحدهم من يقدر على
ذلك .فال يصدقونه .بل يستمرون في حشوه بالوالئم
ً
التي يقتصد هو فيها حتى الحمية ،بــدال من األفكار
التي يقتصدون هم فيها حتى اإلفالس.
قبل أيــام ،يبدو أن ثمة من اقتنع بني بكركي ومعراب
بأن الوضع هو ما هو عليه .وبأنه ال مناص من املبادرة
ً
ذاتيًا ،ومسيحيًا أوال .هكذا صارت زيــارة جعجع إلى
الــراب ـيــة ،عـلــى ق ــاب ســؤالــن وبـضـعــة أجــوبــة تمهيدية.
وصـ ــارت دعـ ــوة بـكــركــي إل ــى مـيـشــال ع ــون لحضور
قداس امليالد ،في غياب رئيس للجمهورية ،بابًا للحوار
ً
الداخلي ،ومــدخــا حتميًا لحل لبناني بامتياز .اليوم
ع ــون ف ــي ب ـكــركــي ،ف ــي صـ ــورة رئ ـي ــس ،ول ــو م ــن دون
بروتوكوالت رئاسة .وبعد أيام ـ ـ قد تطول بضعة أيام
أخرى ـ ـ جعجع في الرابية في صورة الشريك الحليف
املتصالح مع ربع قرن من الفوضى املدمرة .إنها بداية
ال ـحــل ،إال إذا اسـتـفــاقــت م ـجــددًا ذهـنـيــة الـقـنــاصــل ،أو
مؤامراتهم.

ميقاتي :المستقبل
يحلل لنفسه ما
ّ
يحرمه على غيره
(هيثم الموسوي)

«قاعدتنا الشعبية لن تتراجع ،وإذا
تراجعت فــإن باإلمكان استعادتها»،
ض ــارب ــة امل ـثــل بـمــا حـصــل ع ــام 2008
ب ـع ــد أح ـ ـ ـ ــداث  7أي ـ ـ ـ ــار« ،عـ ـن ــدم ــا ظــن
ال ـب ـعــض أن ت ـي ــار املـسـتـقـبــل انـتـهــى،
أتــت االنتخابات النيابية عــام 2009
لتثبت أن األكثرية الشعبية والنيابية
ّ
السنية ال تزال عندنا».
غير أن معارضني لتيار املستقبل في
طرابلس ،معظمهم ّ
مقرب من ميقاتي،
يلفتون إلى أن تيار املستقبل «يخسر
بــالـنـقــاط ال بــالـضــربــة الـقــاضـيــة ،وأن
خ ـ ـسـ ــارة كـ ـه ــذه ال ي ـت ـض ــح حـجـمـهــا
إال بـ ـم ــرور الـ ــوقـ ــت» ،الف ـت ــن الـ ــى أن
«قيادة التيار تحلل لنفسها اليوم ما
حرمته على آخرين ،لجهة انفتاحها

وحوارها مع حزب الله تحديدًا ،وهي
تواجه أزمة فعلية مع شارعها لتبرير
ّ
التحول الجذري الــذي قامت به،
هــذا
وإلق ـن ــاع جـمـهــورهــا بــه بـعــدمــا ذهــب
ه ـ ــذا ال ـج ـم ـه ــور ب ـع ـي ـدًا فـ ــي م ــواق ـف ــه
املتطرفة».
وت ــوق ــف م ـع ــارض ــو امل ـس ـت ـق ـبــل عـنــد
مــوقــف ميقاتي مــن ال ـحــوار ،إذ غـ ّـرد
األخـ ـ ـي ـ ــر عـ ـل ــى حـ ـس ــاب ــه ف ـ ــي م ــوق ــع
«ت ــوي ـت ــر» م ـس ــاء أول م ــن أمـ ــس أنــه
«ك ــان م ــن األجـ ــدى ب ــدء ه ــذا ال ـحـ ّـوار
قـ ـب ــل  3س ـ ـن ـ ــوات ،إذ كـ ـ ــان قـ ــد وفـ ــر
ع ـلــى ال ـل ـب ـنــان ـيــن ره ــان ــات خــاطـئــة
ومغامرات عبثية» .غير أن منتقدين
لـ ـتـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ومـ ـيـ ـق ــات ــي م ـعــا
يأخذون على األخير أنه «لم يقم بأي

شيء عملي إلثبات أنه يسعى ّ
جديًا
إلن ـشــاء ثـنــائـيــة سـنـيــة فــي مــواجـهــة
تيار املستقبل ،سوى رفعه من سقف
خـطــابــه الـسـيــاســي ،ال ــذي تــأخــر في
إطــاقــه بمثل هــذا الــزخــم ،وأن ــه كان
يجدر به أن يتخذ هذه املواقف قبل
 3سـنــوات على األقــل ليؤتي ثماره،
عندما كان في السلطة».
ّ
من جهتها ،تؤكد مصادر مقربة من
مـيـقــاتــي أن ــه «يـسـتـعــد فـعـلـيــا للقيام
ب ـت ـح ــرك ــات وخـ ـ ـط ـ ــوات ع ـم ـل ـيــة عـلــى
األرض في هذا املجال ،لكنه لن يتخذ
أي قـ ــرار حــال ـيــا ،ف ــي ان ـت ـظــار انـتـهــاء
جـلـســات ال ـحــوار بــن تـيــار املستقبل
وح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،بـ ـن ــاء ع ـل ــى ح ـس ــاب ــات
ومعطيات خاصة لديه».

