2

السبت  30أيلول  2017العدد 3287

سياسة

ّ
الجميل ــ جعجع ــ الرياض :عودة بأحصنة
في الواجهة

ليست مصادفة ذهاب رئيس حزب
ّ
الجميل ورئيس حزب
الكتائب النائب سامي
القوات اللبنانية سمير جعجع الى الرياض،
للمرة الثانية معًا األربعاء الفائت ،بشروط
متقاربة تشبه التي رافقت زيارتهما
المتزامنة أيضًا في تشرين االول 2014
نقوال ناصيف
ف ــي زيــارت ـه ـم ــا امل ـش ـتــركــة ق ـبــل ثــاث
س ـ ـنـ ــوات ـ ـ ـ االول ـ ـ ـ ــى ل ـل ـن ــائ ــب س ــام ــي
الـجـمـ ّـيــل للمملكة وامل ـت ـكــررة لسمير
ج ـع ـجــع ـ ـ ـ ُدعـ ـي ــا ع ـل ــى ن ـح ــو مـبــاغــت
غ ـيــر مـخـطــط ل ــه ،م ــن غ ـيــر أن يـعــرف
أحدهما بحضور اآلخــر ،على أبواب
الـتـحـضـيــر لـلـتـمــديــد ال ـثــانــي لــواليــة
مجلس النواب في الشهر التالي .كان
رئيسا الحزبني ـ الى التيار الوطني
الحر ـ من غالة رافضي التمديد .عادا
مــن الـسـعــوديــة بخيارين متباعدين
وهما في صلب قــوى  14آذار :رفض
ّ
تمديد الوالية ،بينما
الجميل تأييد ّ
جاراه جعجع ومثل الغطاء املسيحي

ّ
الجميل وجعجع
دعوة
رسالتان سلبيتان الى
عون والحريري
فــي فــريــق  14آذار آن ــذاك إلقـ ــراره في
البرملان .وهو ما عـ ّـول عليه الرئيس
نبيه بري بقوله إن القوات اللبنانية
ّ
وف ـ ـ ــرت ب ـتــأي ـيــدهــا م ـي ـثــاق ـيــة جـلـســة
الهيئة الـعــامــة لـلـبــرملــان ،رغ ــم تأييد
النائب سليمان فرنجية هذا الخيار.
ف ـ ــي زي ـ ـ ـ ـ ــارة االي ـ ـ ـ ـ ــام االخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ُدع ـ ــي
رئيسا الـحــزبــن على عجل بشروط
شـكـلـيــة م ـمــاث ـلــة :ال ــدع ــوة الــرسـمـيــة
وتــوقـيـتـهــا ومــرجـعـيــة استقبالهما
هـنــاك ،لكنها مختلفة فــي املضمون.
خــافــا ل ـعــام  2014ك ــا الــرج ـلــن في
م ــوقـ ـع ــن مـ ـتـ ـن ــاف ــري ــن م ـ ــع خ ـ ـيـ ــارات
م ـت ـبــاي ـنــة :ال ـج ـم ـ ّـي ــل ف ــي امل ـع ــارض ــة،
ن ــاوأ انـتـخــاب الــرئـيــس مـيـشــال عــون
الـ ـ ــذي أتـ ــى ثـ ـم ــرة ت ـس ــوي ــة سـيــاسـيــة

المملكة مستاءة من الحريري :ألقى سالحه (داالتي ونهرا)

كانت الرياض شريكًا فيها ،تجمعه
بحلفاء السعودية عالقات سياسية
متوترة .ال ينفك عن انتقاد الرئيس
سعد الـحــريــري وحكومته ،يناوئها
ويتهمها بطبخ الصفقات ،وال يتردد
فـ ــي أن يـ ـك ــون ب ـط ــل إب ـ ـطـ ــال ق ــان ــون

ال ـض ــرائ ــب ،بـيـنـمــا تـمــر عــاقــة حــزبــه
ب ـحــزب ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ورئيسها
بفتور جلي .في املقابل يقف جعجع
ف ــي م ــوق ــع ال ـح ـل ـيــف ل ـع ــون ف ــي بــاب
استعادة الحقوق املسيحية والتوازن
واملشاركة في السلطة ،وللحريري في

باب مناهضة سالح حزب الله وإيران
والتواصل مع النظام السوري.
وفـ ـ ــي مـ ـع ــزل ع ـ ّـم ــا س ـم ـع ــه ال ـج ـم ـ ّـي ــل
وجعجع مــن مضيفهما ولــي العهد
السعودي االمير محمد بن سلمان،
إال أن توقيت الــزيــارة وإشــارات ـهــا ال

تقل اهمية عن فحوى االحاديث.
َ
ستقبل
مــع أنـهــا امل ــرة الثانية الـتــي ُي
فيها رئيس حزب الكتائب هناك ،اال
انها واح ــدة مــن امل ــرات الكثيرة التي
قصد رئيس حــزب الـقــوات اللبنانية
اململكة ،وربطته عالقات وثيقة بعدد

تقرير

التسوية الرئاسية باقية :القوات والكتائب عاجزان عن قلب المشهد
ُ
تحاول السعودية لملمة أطراف
ثوبها في لبنان ،عبر أدوات ُمنتهية
الصالحية ،وبـ«بازل» تنقصه ّ
أهم قطعة:
التحاق تيار المستقبل بهذه الجوقة.
فرئيس الحكومة سعد الحريري ال يزال
ُم ّ
صرًا على تغليب الهدوء الداخلي على
«الجنون» السعودي
ليا القزي
األص ـ ــوات م ــن ح ــول رئ ـيــس الـحـكــومــة
سعد الـحــريــري ،ال ّ
سيما مــن قبل من
ُ
تطلق عليهم تسمية الصقور ،ارتفعت
ُ
ك ـث ـي ـرًا ف ــي األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،لــتـطــالـبــه
بـضــرورة اتـخــاذ مــواقــف «أكـثــر حزمًا»
تجاه «اإلحــراج» الذي ُي ّ
سببه له فريق
الثامن من آذار والتيار الوطني الحر

(ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة،
الــزيــارات الــوزاريــة إلــى ســوريــا ،ولقاء
ال ـ ــوزي ـ ــري ـ ــن جـ ـ ـب ـ ــران ب ــاسـ ـي ــل وولـ ـي ــد
امل ـع ـل ــم) .ان ـت ـقــد هـ ــؤالء ال ـطــري ـقــة الـتــي
ُ
ّ
الرئاسية ،وظهور
تــدار بها التسوية
ّ
رئـيــس تــيــارهــم «خــاس ـرًا فــي الـلـعـبــة».
ال ـكــام تــزامــن مــع «اس ـتــدعــاء» اململكة
ّ
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة ل ـك ــل م ــن رئـيــس
ّ
الجميل،
حزب الكتائب النائب سامي
ورئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة سـمـيــر
جـ ـعـ ـج ــع ،فـ ــأتـ ــت ن ـص ـي ـح ــة ق ـ ـسـ ـ ٍـم مــن
املـسـتـقـبـلـيــن لـلـحــريــري ب ــ«االع ـت ـكــاف
ع ـلــى األق ـ ـ ــل» .وح ـت ــى ل ــو ت ـط ــور األم ــر
إلـ ــى حـ ـ ّـد االس ـت ـق ــال ــة« ،مـ ــن الـصـعــوبــة
ّ
تقبل برئاسة
سنية
إيـجــاد شخصية
ُ
ّ
الـحـكــومــة فــي ظ ــل الــوضــع املـتـشـنــج»،
عندئذ «من تحسني
فيتمكن الحريري
ٍ
شروطه».
ال ُيحسد رئيس الحكومة على الوضع
الـ ـ ــذي ُح ـش ــر ف ـي ــهُ .ج ـ ـ ـ ٌ
ـزء م ــن تـصـعـيــد
ّ
املـحـيـطــن ب ــه ملــواقـفـهــم ي ـعــود إل ــى أن

«ح ــزب ال ـلــه وال ـت ـيــار الــوطـنــي ال ـحــر ال
يــرح ـمــانــه .م ــا املـصـلـحــة ف ــي أن يصل
االن ـت ـخــابــات
ال ـح ــري ــري ضـعـي ـفــا إلـ ــى
ُ ّ
النيابية؟» ،تسأل املصادر املطلعة على
ّ ّ
«الصقور» بدأوا
هذه األجواء .حتى إن ّ
ّ
ُي ّ
نبهون الحريري إلــى أنــه صحيح أن
ّ
الــرئـيــس مـيـشــال عــون ق ــدم لــه ضمانة
ّ
ق ـبــل إت ـم ــام ال ـت ـســويــة بـ ــأن ح ــزب الـلــه
يقبل به رئيسًا للحكومة ،واالتفاق بني
الوزير جبران باسيل ونادر الحريري
يتضمن «التزامًا بــأن يكون الحريري
ّ
رئيسًا للحكومة كل فترة عهد عون»،
ّ
ّ
إال أن ذلــك ال يعني أن «حــزب الله في
ح ــال ل ــم يـحـصــل ت ـيــار املـسـتـقـبــل على
أكثرية نيابية ،أو بسبب واقع سياسي
ُم ّ
عي ،قد يوافق من جديدُ على تسمية
الحريري» .الضغوطات املمارسة على
األخ ـيــر ،مــن داخ ــل فــريـقــه ،تــريــد دفعه
إلى الدخول في «همروجة» التصعيد
ّ
الـسـعــوديــة ،غـيــر آبـهــة ب ــأن ذل ــك يعني
ارت ـف ــاع درج ــة الـتــوتــر داخ ــل السلطة،

وتـ ـك ــرار س ـن ـيــاريــو تـعـطـيــل الـحـكــومــة
زمن تمام سالم ،وتعميق الخالف بني
عون وباسيل من جهة ،والحريري من
ّ
جهة أخرى .ولكن ،ال يبدو أن نصائح
«ال ـص ـق ــور» تـلـقــى آذان ـ ــا صــاغ ـيــة لــدى
رئيس الحكومة .فبحسب املعلومات،
يـ ــرفـ ــض ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،حـ ـت ــى ال ـل ـح ـظ ــة،
االنـجــرار خلف املـحــور اإلقليمي الــذي
ّ
ـوم من األيام
ينتمي إليه ،وشكل في يـ ٍ
رأس حــربـتــه ف ــي ل ـب ـنــان .وخـ ــال لـقــاء
ال ـح ــري ــري ب ــال ــوزي ــر ال ـس ـع ــودي ثــامــر
الـسـبـهــان فــي آب امل ــاض ــي« ،ل ــم يصدر
ع ــن األول أي ّ
رد ف ـع ــل ،ال س ـل ـبــي وال
إي ـجــابــي» .عـلــى الـعـكــس مــن ذل ــك ،كــان
الـلـقــاء بــن ن ــادر الـحــريــري والسبهان
«م ـتــوت ـرًا ،تـمــامــا كـمــا االج ـت ـمــاع الــذي
جـمــع ن ــادر بــالــدبـلــومــاســي الـسـعــودي
ول ـي ــد ال ـي ـع ـق ــوبــي ،ال ـ ــذي أع ـ ـ ّـد ل ــزي ــارة
السبهان».
ش ـ ــروط ال ـت ـســويــة ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ت ــزال
قــائ ـمــة بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـح ــري ــري ال ــذي

ّ
ي ــرى أن «أي ــا مــن األف ــرق ــاء لــم يـتـجــاوز
ُّ
ُ
الخطوط الحمر بعد ،أو ما اتفق عليه
قبل التسوية الرئاسية ،كــزيــارة عون
ً
ل ـس ــوري ــا م ـ ـثـ ــا» .وحـ ــن ي ـك ــون ه ـنــاك
تـنــاقــض فــي بـعــض األمـ ــور« ،بــإمـكــانــه
ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن ذل ـ ــك ب ـم ــوق ــف م ــن دون
التصعيد ،كما فعل بعد جلسة ّ مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء أم ـ ــس ،حـ ــن أعـ ـل ــن أن ـ ــه غـيــر
مستعد للتعامل مع النظام السوري».
ال ي ــري ــد ال ـح ــري ــري إط ــاح ــة الـتـســويــة
ال ـتــي أع ــادت ــه إل ــى ال ـس ــراي الـحـكــومــي،
«وفي الوقت نفسه لن ُيزعجه أن يكون
ُهناك سياسيون ُيـعـ ّـبــرون عــن املوقف
دون
امل ـت ـش ــدد ،فـيـتـحـقــق الـ ـت ــوازن م ــن َ
أن يـ ـت ــورط ش ـخ ـص ـيــا» .ل ـق ــاء حـلـيــفــي
ال ـح ــري ــري ،ف ــي  14آذار ســاب ـقــا ،بــولــي
الـعـهــد ال ـس ـعــودي مـحـمــد بــن سـلـمــان،
ّ
«لــم ُيــزعـجــه» .يتسلح بــأن السعودية،
خ ــال اسـتـقـبــالـهــا الـجـمـ ّـيــل وجـعـجــع،
«ل ــم تـطـلــب شـيـئــا ب ـع ــد ،ول ــم تـتـحـ ّـدت
عــن إع ــادة تشكيل جبهة  14آذار ،بل

