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رأي

مع انشغال
النظام
السوري بأزمته
ّ
اختلت مجددًا
التوازنات
السياسية
في لبنان

مـسـتــوى تـقــريــر وج ـهــة امل ـعــركــة .بـعــد هــذه
ّ
املحطة تــأكــد للفريق السعودي فــي لبنان
ّ
ّ
ـاق ب ــإرادة دول ـيــة ،وان ضعفه
أن الـنـظــام ب ـ ٍ
لن ينعكس بالضرورة على نفوذ حلفائه
فــي ال ــداخ ــل ،وه ــو مــا يـجـعــل مــن التسوية
أمـ ـ ـرًا م ـح ـتــومــا ع ـلــى ق ــاع ــدة فـ ـ ّـك االرتـ ـب ــاط
مــع صــراعــات اإلقـلـيــم وااللـتـفــات إلــى مللمة
الــوضــع الداخلي بعدما استفحلت أزمــات
الـنـظــام اللبناني ،وآخــرهــا أزم ــة النفايات
وم ـ ـ ــا تـ ـس ـ ّـبـ ـب ــت ب ـ ــه م ـ ــن اح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات فــي
ال ـشــارع .واتـضـحــت هــذه الــوجـهــة أكـثــر مع
تــراجــع الـنـفــوذ الـسـعــودي فــي لـبـنــان ربطًا
باألزمة االقتصادية التي ّ
يمر بها اقتصاد
"اململكة" ،والتي تجعل من ّ
أي دعم إضافي
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى امل ــال ــي م ـش ــروط ــا بـفــاعـلـيــة
كبيرة فــي مواجهة النفوذ املتزايد لحزب
ً
الـلــه فــي الــداخــل .وهــو مــا يـبــدو مستحيال
َ
حضور
أوسع
في هذه املرحلة التي تشهد
ٍ
ً
للحزب على مستوى اإلقليم ،فضال عن دور
داخلي يزداد اقترابه بسبب هذا الحضور
بـ ــالـ ــذات م ــن ص ـف ــة امل ــرج ـع ـي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
ّ
لـهــذه ال ـقــوة املـحــلـيــة أو تـلــك .مـعــرفــة سعد
ال ـح ــري ــري ب ــذل ــك ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى مـشـكـلـتــه
املالية مع السعودية جعلته يقبل بتسوية
يكون فيها لحلفاء سوريا وحزب الله دور
أساسي في صياغة املعادلة الداخلية ،أما
ه ــو فـيـحـضــر فـيـهــا ع ـلــى خـلـفـيــة اب ـت ـعــاده
الجزئي عن السعودية ،وقبوله بسبب هذا
االب ـت ـعــاد بـتـقــاســم الـسـلـطــة مــع خصومها
الداخليني.

انتهاء التحالفات السابقة
لوال امتالك عون
لقاعدة شعبية
واسعة لماّ أمكنه
أن ينتزع حصة وازنة
في السلطة (هيثم
الموسوي)

ّ
قبل تبني الحريري ترشيح عون للرئاسة
ب ــادر إلــى تــرشـيــح سليمان فرنجية زعيم
تـ ـي ــار املـ ـ ـ ــردة ،وه ـ ــي خـ ـط ــوة ك ـ ــان ال ـغ ــرض
م ـن ـهــا جـ ـ ّـس ن ـب ــض ال ـف ــري ــق ّاآلخ ـ ــر وت ـب ـ ُّـن
م ــدى اس ـت ـع ــداده لـقـبــول م ــرشــح ال يحظى
بتمثيل واسع ويبدو في الوقت ذاته أقرب
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َ
مــن عــون إلــى ســوريــا وحــزب الـلــه .لــم تحظ
ً
ُ
املبادرة بمباركة الحزب واعتبرت مناورة
ل ـت ــأج ـي ــل الـ ـتـ ـس ــوي ــة الـ ـت ــي ت ـق ـض ــي حـكـمــا
ً
بوصول الطرف األوسع تمثيال لبيئته إلى
الــرئــاســة ،حـتــى لــو ك ــان أبـعــد مــن فرنجية
عــن ســوريــا وال ـحــزب .لـكــن فــي املـقــابــل كــان
ٌ
إسهام كبير في خلط األوراق الجاري
لها
ّ
مـنــذ بــدايــة ف ــك االرت ـب ــاط مــع اإلق ـل ـيــم ،فمع
دخولها ّ
حيز التنفيذ انتهت عمليًا فاعلية
التحالفات الـســابـقــة ،وازداد الـتــداخــل بني
اآلفل
األفرقاء املنتمني إلى
طرفي االنقسام ّ
ّ
ف ــي ل ـب ـنــان .وه ــو م ــا ت ــأك ــد أك ـثــر م ــع تـبــنــي
َّ
تحول األمر
الحريري ترشيح عــون ،حيث
م ــن ان ـت ـه ــاء ل ــاص ـط ـف ــاف ــات ال ـس ــاب ـق ــة إل ــى
بروز مالمح اعتراض على الترشيح داخل
الكتل املتحالفة نفسها ،فظهر إلــى العلن
ُ
تململ بعض قواعد تيار املستقبل وقوى
 14آذار من قرار الحريري ،في مقابل فيتو
واضـ ــح م ــن نـبـيــه ب ــري ع ـلــى وصـ ــول عــون
ّ
تسبب ذلــك بفوضى عارمة
إلــى الــرئــاســة.
صعيد التحالفات القائمة ،واستدعى
على
ّ ً
األم ـ ــر تـ ــدخـ ــا م ــن الـ ـح ــري ــري وح ـ ــزب ال ـلــه
ّ
باملضي
لطمأنة املعترضني بغية إقناعهم
فــي التسوية مقابل ضـمــانــات بحصولهم
ع ـلــى ح ـ ّـص ــة م ـســاويــة لـحـجـمـهــم ودورهـ ــم
ّ
ف ــي امل ـع ــادل ــة الــداخ ـل ـيــة .وهـ ــذا ي ــؤك ــد على
ّ
أن وصــول ميشال عــون إلــى الــرئــاســة بعد
ّ
تذليل االعتراضات عليه لن يمر بسهولة،
فــالـتـســويــة ال ـتــي أوصـلـتــه اقـتـضــت تفكيك
الـتـحــالـفــات الـســابـقــة ،وه ــو تـغـ ّـيــر رئيسي
من شأنه أن يفضي إلــى "تعديالت كبيرة"
ف ــي ع ـم ــل الـ ـنـ ـظ ــام .وحـ ـت ــى ل ــو ل ــم تـحـصــل
ّ
هــذه الـتـعــديــات ف ــإن مـجـ ّـرد انـتـهــاء العمل
ّ
بالتحالفات السابقة يعني أن ّثمة جديدًا
قــد ط ــرأ ،وه ــذا الـجــديــد يـسـتـحــق فــي حالة
االسـتـعـصــاء ال ـتــي يـعــانــي مـنـهــا لـبـنــان أن
يكون في صدارة املشهد حاليًا.
* كاتب سوري

االستجابة للحاجة الليبية؟
( )4مـخــافــة أن تـتـكــرر "مـهــزلــة" التصويت
امل ـ ـ ـ ــزدوج ك ـم ــا ع ـ ّـب ــر امل ـ ـنـ ــدوب الـ ـسـ ـع ــودي،
والتي وصفتها جريدة الحياة السعودية
متهكمة على القاهرة بـ"مدرسة جديدة في
السياسة".
ولــإجــابــة عــن س ــؤال تــوقـيــت الـتــوتــر اآلن،
يمكن ِلـحــاظ أولــويــات مصرية وسعودية
غ ـ ـيـ ــر مـ ـتـ ـفـ ـقـ ـت ــان ،وس ـ ـ ـلـ ـ ــوك دبـ ـل ــوم ــاس ــي
وس ـيــاســي يـتـســم بــالـتـكـتـيــك ،وغ ـيــر نــاظــر
الش ـتــراك الـبـلــديــن فــي مـصــالــح واح ــدة في
اإلقليم:
1ـ الحكم املصري الجديد بقيادة الرئيس
عبد الـفـتــاح السيسي كــان يجامل النظام
الـسـعــودي لالستفادة القصوى مــن الدعم
ال ـ ــذي ي ـقــدمــه مل ـصــر م ــن م ـش ـت ـقــات نـفـطـيــة
وودائ ـ ــع مــال ـيــة واس ـت ـث ـم ــارات مـتــواضـعــة،
االقتصاد املصري بأمس الحاجة إليها...
2ـ الـت ـقــاط ـعــات ال ـتــي حـصـلــت مـنــذ الــربـيــع
العربي عام  2011بني البلدين في مصالح
مصر والسعودية لم تكن حقيقية فلكل بلد

وجـهــة نـظــره فــي أح ــداث وقـضــايــا املنطقة
في سوريا وليبيا واليمن ولبنان والعراق
وتـ ـ ــونـ ـ ــس ،وح ـ ـتـ ــى بـ ـع ــض دول ال ـخ ـل ـي ــج
املـحـســوبــة تــاريـخـيــا عـلــى ال ـس ـعــوديــة لها
مصالح خارجية متقاطعة مع مصر توجع
رأس اململكة مــن حــن آلخــر مـثــل اإلم ــارات
العربية املتحدة.
 3ـ ج ــدي ــة ال ـح ـك ــم امل ـ ـصـ ــري فـ ــي م ـح ــارب ــة
ال ـت ـط ــرف واإلرهـ ـ ـ ــاب ورف ـ ــع امل ــوض ــوع إلــى
م ـنــزلــة ال ـق ـض ـيــة ع ـلــى امل ـس ـت ــوى اإلقـلـيـمــي
والعاملي .فال يخلو لقاء للرئيس السيسي
م ــع م ـس ــؤول عــربــي أو أج ـن ـبــي إال وكــانــت
قـضـيــة مـكــافـحــة اإلره ـ ــاب عـلــى املـسـتــويــن
الـ ـفـ ـك ــري واملـ ـي ــدان ــي حـ ــاضـ ــرة ،وال يـخـلــو
تـصــريــح لــوزيــر الـخــارجـيــة ســامــح شكري
من التطرق إلى دور مصر في دعم شعوب
امل ـن ـط ـقــة وس ـع ـي ـهــا لـتـخـلـيـصـهــا م ــن وب ــاء
التطرف .وهــو دور حقيقي تقوم به مصر
وت ـت ــرج ـم ــه م ــواق ــف س ـي ــاس ـي ــة وع ـس ـكــريــة
تجاه أزمات املنطقة.

القاهرة
تحسبت
الحتمال
توقف الرياض
عن تزويدها
باإلمدادات
النفطية

يمكن تعداد العشرات من المواقف المصرية تجاه السعودية التي تربك الرياض (أ ف ب)

ّ
4ـ إن األولوية لدى مصر تتجه إلى الشأن
ال ـل ـي ـبــي ب ـع ـي ـدًا ع ــن أولـ ــويـ ــات ال ـس ـعــوديــة
املـتـمـثـلــة ب ـمــواج ـهــة إي ـ ــران وال ـت ـحــالــف مع
ّ
إس ــرائ ـي ــل .وي ـم ـكــن أن ت ـك ــون "االس ـت ـفــاقــة"
امل ـ ـصـ ــريـ ــة ت ـ ـجـ ــاه ل ـي ـب ـي ــا م ـ ــرده ـ ــا امل ـن ــاف ــع
وامل ـص ـيــر امل ـش ـتــرك وال ـح ــدود الـكـبـيــرة بني
ال ـب ـلــديــن واألص ـ ـ ــول األف ــري ـق ـي ــة وال ـعــرب ـيــة
املـتــداخـلــة بــن الـقـبــائــل املـصــريــة والليبية
(أكثر من عشرة ماليني مصري من أصول
ل ـي ـب ـيــة) ،وامل ـ ـ ــوارد الـنـفـطـيــة ال ـهــائ ـلــة الـتــي
ً
تشكل بديال من النفط السعودي املجبول
بالشبهة السياسية.
ّ
ّ
إن من دواعي اإلعجاب تمكن الحكم املصري
مــن تــأمــن بــديــل عــن الـنـفــط ال ـس ـعــودي في
نفس الوقت الــذي كــان فيه يفاوض شركة
آرام ـك ــو الـسـعــوديّــة عـلــى بيعها املشتقات
ّ
وتبي أنها قامت بإجراء "اتفاق
النفطية،
غير معلن مع موردين دوليني للمشتقات
البترولية ،بتكليف من الحكومة ،بالتزامن
مع توقيع االتفاقية مع السعودية في ّأيار
املاضي" (.)5
وقــد صـ ّـرح رئيس األرك ــان العامة للجيش
الليبي الـلــواء عبد ال ــرازق الـنــاظــوري بعد
عـمـلـيــة "الـ ـب ــرق ال ـخ ــاط ــف" ل ـت ـحــريــر أرب ـعــة
مـ ــوانـ ــئ ن ـف ـط ـيــة واس ـت ـع ــادت ـه ــا مـ ــن قـ ــوات
حــرس املنشآت بقيادة ابراهيم الجضران
ّ
أن "ب ـتــرول ـنــا تـحــت أم ــر مـصــر وسنضخه
ل ـل ـقــاهــرة ي ــوم ـي ــا… ول ـن ــا ال ـف ـخــر أن نسلم
ليبيا ملـصــر" ( .)6وألهـمـيــة الـنـفــط الليبي
ملصر شارك سالح الجو املصري في تأمني
ّ
الـتـغـطـيــة للعملية ال ـتــي مــكـنــت الح ـقــا من
استئناف شحنات النفط وبيعه.
ّ
ولـنــا أن نتكهن ب ـقــدرات الـجـيــش املـصــري
امل ــال ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة وت ـم ـك ـنــه م ــن ش ــراء
"ال ـن ـف ــط املـ ـتـ ـس ـ ّـرب" غ ـي ــر ال ـش ــرع ــي نـتـيـجــة
الصراعات في املنطقة ،عبر املافيا النفطية،
كما حصل إبان الحرب العراقية ـ اإليرانية.
ل ـقــد طــال ـبــت ال ـقــاهــرة وم ــا زالـ ــت ،املـجـتـمــع
ال ــدول ــي ق ـبــل غ ــزو ال ـنــاتــو لـلـيـبـيــا وب ـعــده،
ب ـض ــرورة وج ــود سـلـطــات ليبية انتقالية
تــديــر الــوضــع ،وبــرفــع حظر تــوريــد العتاد

إل ـ ـ ــى الـ ـجـ ـي ــش الـ ـلـ ـيـ ـب ــي ،وب ـ ــوض ـ ــع اتـ ـف ــاق
الصخيرات موضع التنفيذ .وقد كانت في
األش ـهــر املــاضـيــة مـحــط اجـتـمــاعــات مكثفة
ول ـع ــدة مـ ــرات ،أج ــراه ــا الــرئ ـيــس الـسـيـســي
ووزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة م ــع األط ـ ـ ــراف الـلـيـبـيــة
ابتداء من رئيس املجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق الوطني فائز السراج ،وأعضاء من
املـجـلــس ،م ــرورًا بــرئـيــس املـجـلــس النيابي
عقيلة صــالــح ،إلــى أكـثــر مــن أربـعــن نائبًا
ح ـض ــروا ل ـل ـقــاهــرة بــرئــاســة ال ـنــائــب األول
لــرئ ـيــس امل ـج ـلــس م ـح ـمــد ش ـع ـيــب ،وطـبـعــا
قــائــد الـجـيــش الـلـيـبــي خليفة حـفـتــر األداة
الفعلية للنظام املصري في ليبيا.
فهل تـكــون الحاجة املصرية إلــى استقرار
ليبيا وانـتـظــام شحن نفطه وغ ــازه ،سببًا
فــي انـفـجــار الـعــاقــة الـسـعــوديــة املـصــريــة؟
وه ـ ـ ــل امل ـ ـغـ ــامـ ــرة امل ـ ـصـ ــريـ ــة ف ـ ــي االنـ ـفـ ـك ــاك
مـ ــن ق ـب ـض ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي مـ ــع مـ ــا ل ــذل ــك مــن
ت ــأثـ ـي ــرات س ـل ـب ـيــة ع ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـهــش
ٌ
ٌ
واملـجـتـمــع امل ـص ــري ،مـ ــأذون بـهــا ومـخـطــط
لها ملحاصرة السعودية واستباق عزمها
ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى م ـص ــر ان ـت ـق ــام ــا م ــن ق ــان ــون
"جاستا" األمـيــركــي؟ هــذا مــا قــد يجيب عن
سؤال توقيت االحتقان اآلن بني الجارين.
* كاتب لبناني
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