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سياسة

رسائل
إلى المحرر
لهذا بقي جورج
عبدالله سجينًا
لم يعد يخفى على أحــد ،متنورًا
ّ
ك ـ ــان أم الم ـب ــال ـي ــا ،أن اس ـت ـم ــرار
س ـج ــن ال ـق ــائ ــد امل ـن ــاض ــل ج ــورج
إبراهيم عبدالله في فرنسا يعود
إل ــى تـحـكــم ال ـلــوبــي الـصـهـيــونــي
الـ ـج ــاث ــم فـ ــي ف ــرنـ ـس ــا ب ـم ـفــاصــل
وم ــدام ـي ــك ال ـس ـيــاســة الـفــرنـسـيــة
الداخلية والخارجية.
إن لـلـمـنـظـمــات الـصـهـيــونـيــة في
ف ــرنـ ـس ــا ،ان ـش ـط ـت ـهــا ال ـس ـيــاس ـيــة
الـ ــواس ـ ـعـ ــة .وق ـ ــد ع ــرف ــت مـنـظـمــة
الـ ـ ـف ـ ــرع الـ ـف ــرنـ ـس ــي ل ـل ـك ــون ـغ ــرس
ال ـ ـي ـ ـهـ ــودي الـ ـع ــامل ــي فـ ــي فــرن ـســا
ن ـج ــاح ــا ب ــاهـ ـرًا ف ــي الـسـتـيـنـيــات
والـ ـسـ ـبـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات .أمـ ـ ــا م ـن ـظ ـمــة
"انبعاث اليهود" فهي من أنشط
وأوس ـ ــع امل ـن ـظ ـمــات الـصـهـيــونـيــة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،وق ـ ــد ت ــأس ـس ــت ع ــام
 ،1979وخلقت مجموعة يهودية
ت ـش ـبــه ال ـل ــوب ــي ال ـص ـه ـيــونــي فــي
أميركا ّ
وأسست راديــو "ج" ،وهي
ت ـم ـت ـلــك امل ـ ــال الـ ـه ــائ ــل ،لـ ــذا نـجــح
م ــرش ــدوه ــا ف ــي اق ـن ــاع ق ـســم هــام
مــن الـشـبــاب الفرنسي بصوابية
أف ـ ـكـ ــارهـ ــا ،م ــوقـ ـع ــن ّإي ـ ــاه ـ ــم فــي
أفخاخها ،فبات هــؤالء يعتبرون
ك ــل م ــا ه ــو عــربــي إره ــاب ــا .ومـنــذ
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام  ،1980ب ـ ـ ـ ــات ل ـل ـح ــرك ــة
الصهيونية فــي فرنسا سحرها
الــذي أبــدع في إيهام نسبة هامة
ّ
م ــن ال ـفــرن ـس ـيــن ب ـ ــأن ك ــل أع ـمــال
ال ـع ـنــف ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف فــرنـســا
هي من صنيعة منظمة التحرير
الفلسطينية .وق ــد فــاخــر بعدها
قـ ـس ــم م ـ ــن إعـ ــام ـ ـيـ ــن وم ـث ـق ـفــن
وب ــاح ـث ــن فــرن ـس ـيــن غ ـيــر يـهــود
ب ــدف ــاع ـه ــم املـ ـتـ ـط ــرف عـ ــن جـيــش
االح ـت ــال الـصـهـيــونــي ،واصـفــن
إي ـ ــاه بــال ـج ـيــش األكـ ـث ــر أخــاق ـيــة
وديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة فـ ــي الـ ـع ــال ــم .أم ــا
الذين دعوا إلى مقاطعة مصالح
ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي ف ــي فــرنـســا،
ردًا عـ ـل ــى م ـح ــاك ـم ــة م ـ ــن ان ـت ـق ــد
ال ـك ـيــان اإلره ــاب ــي ،فـقــد فــوجـئــوا
ب ــاف ـت ـت ــاح ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ل ــوم ــون ــد
التي استنكر مانشيتها نــداءات
امل ـق ــاط ـع ــة .وك ـي ــف ال ي ـك ــون ذلــك
اللوبي قويًا في فرنسا ،وقد لعبت
الـحـكــومــة الـفــرنـسـيــة دورًا كبيرًا
في إنشاء القاعدة التكنولوجية
ل ـل ـك ـي ــان ال ـص ـه ـي ــون ــي رغـ ـم ــا عــن
أن ــف الــرئ ـيــس ش ــارل دي ـغ ــول في
فترة الـعــدوان الثالثي عــام 1956
وتفاقم عام  ،1967وذلك التعاون
العسكري الفرنسي الصهيوني
كـمــا يـقــول األس ـتــاذ شــاكــر نــوري
في كتابه "اللوبي الصهيوني في
فرنسا" ،تمخض عنه بناء املفاعل
النووي في ديمونا .ويقر الكيان
الـصـهـيــونــي بــأنــه ل ــوال مـســاعــدة
فــرنـســا لــه فــي امل ـجــال الـعـسـكــري
وال ـن ــووي ،ملــا اسـتـطــاع الصمود
ّ
في حربي  1956و .1967إن نسبة
 51باملئة مــن الفرنسيني وتحت
تــأث ـيــر ال ـل ــوب ــي ال ـص ـه ـيــونــي في
فــرنـســا حـ ّـمـلــت الـعــرب مسؤولية
وقــوع حــرب حــزيــران سنة .1967
أمـ ــا ال ــرئ ـي ــس ف ــرانـ ـس ــوا م ـي ـتــران
ال ـي ـســاري ،وم ــا ان أمـســى رئيسًا
للجمهورية عام  ،1981حتى بدأ
يتكلم بــاســم يـهــود فــرنـســا ،مما
ح ـ ــدا ب ــرئ ـي ــس ت ـح ــري ــر صـحـيـفــة
"ل ـي ـب ــراس ـي ــون" ال ـش ـه ـيــرة سـيــرج
ج ـ ــول ـ ــي إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول" :لـ ـ ـ ــو كـ ــان
مـ ـيـ ـت ــران ش ــريـ ـف ــا ،لـ ـق ــال :أن ـ ــا مــن
أص ــل ي ـه ــودي" .وف ــي حقبة حكم
ميتران هذا سجن جورج إبراهيم
عبدالله ومــا زال مسجونًا حتى
يومنا هذا.
ريمون ميشال هنود

تقرير

عون أقرب الى بعبدا
من أي وقت مضى
ما مرشح لميشال عون
الى رئاسة الجمهورية
إال ميشال عون نفسه.
مقولة باتت معروفة،
وال تستند الى «عناد»
و«جنون عظمة» على ما
يتهمه خصومه به ،وإنما
الى معطيات استراتيجية
ومجريات الميدان التي
تجعله أقرب الى قصر
بعبدا من أي وقت مضى
وفيق قانصوه
ّ
بغض النظر عن الحوارات الجارية،
ومآالتها ،هناك ثابتة وحيدة باتت
كــل األط ـ ــراف عـلــى قـنــاعــة تــامــة بها:
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون لـيــس فــي وارد
ّ
ال ـت ـخ ــل ــي ع ــن ال ـت ــرش ــح ال ـ ــى رئ ــاس ــة
الجمهورية أب ـدًا ،أيــا تكن االغ ــراءات
والـضـغــوطــات ،وك ــل ه ــذه ال ـحــوارات
لن تنتهي الى نتيجة مغايرة .ينبع
هذا املوقف من قناعة عونية بارتفاع
ح ـظــوظ ال ـج ـن ــرال ف ــي ال ــوص ــول الــى
قصر بعبدا .وهي قناعة مبنية على
معطيات موضوعية وذاتـيــة ،وعلى
تحليل لألوضاع املحلية واالقليمية
أث ـب ـتــت م ـجــريــات األم ـ ــور ف ــي لـبـنــان
واملنطقة ،منذ نحو عام ،صحته.
ومـ ـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـعـ ـ ـط ـ ـي ـ ــات ،ب ـح ـس ــب
شخصيات مقربة من الرابية ،اآلتي:
ـ ـ عــدم قــدرة فريق  14آذار ،وحلفائه
االقليميني ،على إح ــداث أي اختراق
في معركة الرئاسة وفــي كسر فيتو
ال ـطــرف امل ـقــابــل ،أو فــي إخـ ــراج عــون
ّ
من تموضعه الحالي .وهو ما تجلى
ف ــي إق ـ ــرار الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـحــريــري
في خطاب  14شباط بأن «الجماعة
مش مستعجلني في موضوع رئاسة
الجمهورية وموقفهم عمليًا يعني

تــأج ـيــل ال ـك ــام ف ــي األمـ ـ ــر» .وه ــو ما
يـعـنــي «تـسـلـيـمــا» بــاسـتـحــالــة إنـهــاء
هذا امللف من دون توقيع عون.
ــ ّ
تغير األولويات الدولية في االقليم
مـ ــن إس ـ ـقـ ــاط نـ ـظ ــام ال ــرئـ ـي ــس ب ـشــار
األسـ ــد ال ـ ّـى م ـحــاربــة االرهـ ـ ــاب ال ــذي
بـ ــات ي ـ ــدق أبـ ـ ــواب الـ ـغ ــرب ،وت ـقــاطــع
املـ ـص ــال ــح امل ــرحـ ـل ــي بـ ــن ح ـ ــزب ال ـلــه
واألم ـيــرك ـيــن الــذيــن ي ــدرك ــون أن أي
م ـع ــرك ــة ض ــد االره ـ ـ ـ ــاب ال ي ـم ـكــن أن
تـخــاض عـبــر الـجـبـهــة اللبنانية من
دون دور أســاســي لـحــزب الـلــه الــذي
يسيطر على معظم الغالف السوري
املـحـيــط بـلـبـنــان .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
تلفت املصادر الى أنه لم يسجل ،في
الشهور الستة املاضية ،أي تصريح
غــربــي ذي وزن يـشـيــر ال ــى مـشــاركــة
الحزب في القتال في سوريا من باب
التنديد واالدانة.
ـ ـ الـحــاجــة األمّـيــركـيــة ال ــى «تــوريـ ّـط»
امل ـ ـك ـ ـ ّـون الـ ـس ــن ــي املـ ـعـ ـت ــدل امل ـت ـم ــث ــل
بالرئيس سعد الحريري في املعركة
ضــد االرهـ ــاب الـتـكـفـيــري ،حــن تـقـ ّـرر
ً
خ ــوض ه ــذه املـعــركــة ف ـعــا .وه ــذا ما
يقتضي ع ــودة األخـيــر الــى الـســرايــا.
وع ـ ــودة ك ـهــذه ل ــن ت ـكــون مـمـكـنــة من
دون اتـفــاق شامل مــع الـحــزب وعــون
على كــل امللفات ،ومــن بينها رئاسة
الجمهورية.
ـ ـ التفويض املطلق املعطى من حزب
الله ،وبالتالي من «البلوك» الشيعي،
للعماد عون في ملف الرئاسة .وهو
تفويض ال يستند فقط الى «الوفاء»

تفويض حزب الله
الملف الرئاسي لجنرال
الرابية يستند الى رؤية
استراتيجية

و«رد ّ
ّ
الدين» ،أو الى موقف تكتيكي،
بل يندرج ضمن رؤيــة استراتيجية
عـ ّـبــر عـنـهــا األم ــن ال ـعــام ل ـحــزب الله
الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه ف ــي خطابه
ف ــي ذكـ ــرى ال ـش ـه ــداء الـ ـق ــادة ،عـنــدمــا
أشــار الــى الخرائط التي ترسم على
«طاولة الكبار» .إذ يــدرك حــزب الله،
ف ــي ظ ــل امل ـعــركــة ال ـتــي تـ ــدور رحــاهــا
فـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،أن أدوار الـ ـط ــوائ ــف
ُ
واألوط ــان تــرســم بحسب حضورها
وقــوة نفوذها ،وبالتالي فــإن موقعًا
كرئاسة الجمهورية ال يمكن اليوم
أن ي ـجــري الـتـعــاطــي مـعــه تكتيكيًا،
أو أن ي ـع ـطــى مل ــن ه ــم ع ـل ــى شــاكـلــة
ميشال سليمان .وفــي رأي املصادر
أن «الطائفة الشيعية خاضت خالل
عـ ـ ــدوان ت ـم ــوز  2006م ـعــركــة الـبـقــاء
ف ــي ارضـ ـه ــا .وفـ ــي امل ـع ــرك ــة ال ــدائ ــرة
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،تـ ـ ـخ ـ ــوض مـ ـعـ ــركـ ــة ت ـث ـب ـيــت
دورهـ ـ ــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة ع ـلــى امل ـسـتــوى
االستراتيجي .وفي هذا السياق ،فإن
الجناح املسيحي يعطي هــذا الــدور
بـعــده الــوطـنــي وال ـعــاملــي ،ويستفيد
مــن فــائــض ال ـقــوة الـشـيـعــي للحفاظ
على دوره .وهنا تكمن اهمية عون
رئيسًا».
ـ ـ وص ــول نـظــام الـطــائــف ال ــى طريق
م ـســدود فــي ظــل األزم ـ ــات املتالحقة
مـ ـن ــذ إقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراره .وف ـ ـ ــي ض ـ ـ ــوء ع ـم ـل ـيــة
«طبخ» األدوار في املنطقة ،وارتفاع
الصوت املسيحي املطالب بالتغيير
واستعادة الحقوق خصوصًا في ظل
ّ
يتعرض له ّمسيحيو االقليم ،لن
ما
يكون أمام «السنية السياسية» التي
ُيعتبر هذا االتفاق أهم مكتسباتها،
إال الـقـبــول بتقويم االع ــوج ــاج الــذي
ّ
الحد
راف ــق تطبيقه ،ضمن سياسة
م ــن ال ـخ ـس ــائ ــر ،وت ـف ــادي ــا لـلـمـطــالـبــة
بمؤتمر تأسيسي جديد يطيح بهذه
املكتسبات.
ـ ـ فــي مرحلة الغليان املذهبي الــذي
يـ ـس ــود امل ـن ـط ـق ــة ،ب ـ ــات امل ـس ـي ـح ـيــون
األقـ ـ ـ ـ ــدر عـ ـل ــى لـ ـع ــب دور «امل ـن ـط ـق ــة
الـعــازلــة» بــن السنة والشيعة .وفي
ظل «البلوك» الشيعي املغلق تمامًا
أمام املرشح املاروني الثاني األقوى،
سمير جعجع ،تبدو فرص عون أكبر

بما ال يقاس في ظل الدعم الشيعي
املطلق له ،وتواصله مع كل من السنة
والدروز.
ـ ـ ـ ـ ق ـنــاعــة عــون ـيــة بـ ــأن رئ ـي ــس حــزب
القوات اللبنانية هو ،وال أحد غيره،
صاحب املصلحة االولــى في وصول
ـون الــى قصر بعبدا .وصــول كهذا
عـ ّ
ي ــوف ــر لـجـعـجــع :مـصــالـحــة م ــع جــزء
كبير من الجمهور املسيحي؛ يكسر
ّ
ّ
حدة التصلب الشيعي تجاهه؛ يفتح
تثبيت ســابـقــة الــرئـيــس ال ـقــوي بــاب
ً
الرئاسة أمامه مستقبال على حساب
ّ
شـخـصـيــات م ــارون ـي ــة أخـ ــرى ت ــروج
لـنـفـسـهــا كــأس ـمــاء تــواف ـق ـيــة؛ نــاهـيــك

تقرير

«لقاء الثمانية» في بكفيا اليوم :الجمـ ـ
رلى إبراهيم
يـعـقــد ،ال ـيــوم ،فــي مـنــزل رئـيــس حــزب
ّ
الجميل فــي ســن الفيل
الكتائب أمــن
«االجـتـمــاع الــرقــم ( »2األول عقد منذ
أيـ ـ ــام ف ــي م ـن ــزل رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
السابق ميشال سليمان) الذي يضم،
إلى جانب الرئيسني السابقني ،وزير
العمل سجعان قــزي ،وزيــر السياحة
م ـي ـش ــال فـ ــرعـ ــون ،وزي ـ ـ ــر االت ـ ـصـ ــاالت
ب ـط ــرس ح ـ ــرب ،وزي ـ ــر ال ــري ــاض ــة عبد
املـطـلــب ح ـنــاوي ،وزي ــر الــدفــاع سمير
مقبل وزيرة املهجرين أليس شبطيني
وال ـ ــوزي ـ ــر ال ـس ــاب ــق خ ـل ـيــل ال ـ ـهـ ــراوي.
أم ــا ف ـحــوى ال ـل ـقــاء فـسـتـتـمـحــور ،كما
ال ـج ـل ـســة األولـ ـ ـ ــى ،ب ـح ـســب املـ ـص ــادر،
حــول «كيفية إبـقــاء الحكومة ناشطة
مــن دون حلولها فعليًا مـكــان رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ،واأله ـ ــم ال ـت ـشــديــد على

ضــرورة إنهاء الفراغ في قصر بعبدا
والدفع باتجاه انتخاب رئيس ينظم
العمل الــدس ـتــوري» .وهــو مــا يتالقى
مع أولويات البطريرك بشارة الراعي
التي تتلخص في مسألة واحدة :ملء
شغور كرسي بعبدا ،أيًا كان الرئيس،
وهو ما لم يكن أحد يعيره أي اهتمام.
ّ
ف ــي اآلون ـ ـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ت ـع ــط ــل ال ـع ـمــل
ال ـح ـك ــوم ــي ن ـت ـي ـجــة اآللـ ـي ــة امل ـع ـت ـمــدة
ب ـ ـض ـ ــرورة م ــوافـ ـق ــة  24وزيـ ـ ـ ـ ـرًا عـلــى
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،كـ ــي تـصـبــح
سارية .وكان أن طرح رئيس الحكومة
تمام سالم آلية «الثلثني أو اإلجماع»،
ال ـت ــي كـ ــان ق ــد ت ـح ــاش ــاه ــا ف ــي ب ــداي ــة
عـهــد ال ـف ــراغ الــرئ ــاس ــي .ه ـكــذا ،فـجــأة،
وجد املتضررون من اآللية املطروحة
تقاطعًا بني موقفهم وموقف الراعي،
فــراحــوا ينبشون عظاته ليقحموها
فــي بـيــانــاتـهــم .وه ــو مــا ك ــان واضـحــا

في البيان الذي صدر عقب االجتماع
األول ،مـ ــن ح ـي ــث اسـ ـتـ ـع ــارة ك ـل ـمــات
ب ـك ــرك ــي ،ك ـ ــ«رفـ ــض ت ـط ـب ـيــع الـ ـف ــراغ»
و«ال ــدف ــع بــانـتـخــاب رئ ـيــس كــأولــويــة
م ـط ـل ـقــة» ،تــاهــا ال ـت ـســويــق ألنفسهم
ب ــأنـ ـه ــم يـ ـمـ ـثـ ـل ــون كـ ـتـ ـل ــة الـ ـبـ ـط ــري ــرك
ويناقشون تفاصيل التفاصيل معه
ويجتمعون بمباركته.
ّ
الجميل
الـيــوم يلتقي هــؤالء فــي بيت
ف ــي ح ـ ـضـ ــوره ،أسـ ـ ــوة ب ــال ـل ـق ــاء ال ــذي
عـ ـق ــد فـ ــي م ـ ـنـ ــزل سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ،عـ ـل ــى أن
ي ـع ـق ــد ف ـ ــي املـ ـ ـ ــرة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ف ـ ــي م ـن ــزل
واح ــد م ــن ال ــوزي ــري ــن مـيـشــال فــرعــون
وب ـطــرس ح ــرب .قــرر األخ ـيــران عــرض
ع ـض ــات ـه ـم ــا «ال ــوسـ ـطـ ـي ــة» وت ـف ـع ـيــل
صفة «املسيحيني املستقلني» امللصقة
بهما ،بعدما وجدا نفسيهما مهددين
بــال ـب ـطــالــة إذا م ــا طـ ّـب ـقــت واح ـ ــدة من
اآلليات الثالث املطروحة :آلية سالم،

آلية الرئيس نبيه بري (النصف زائدًا
واح ـ ــد) ،وآل ـي ــة ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال عــون
(لجنة وزاري ــة مــن الـقــوى الرئيسية).
فحاليًا ،يمكن لفرعون عرقلة عمل 23
وزيـ ـرًا ،ويمكن لـحــرب افتعال مشكلة
ت ـ ـ ــارة مـ ــع وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ج ـب ــران
ب ــاس ـي ــل وطـ ـ ـ ــورًا مـ ــع وزي ـ ـ ــر ال ـتــرب ـيــة
إلـ ـي ــاس ب ــو ص ـعــب لـتـطـيـيــر مــرســوم
أو بند ،إضــافــة إلــى أنــه ال شــيء أحـ ّـب
عـلــى قـلــب فــرعــون وح ــرب مــن هــرولــة
القوى السياسية الرئيسية للتشاور
معهما ضمانًا إلق ــرار ملفاتها ،وهو
ما كانا يحلمان به منذ سعيهما إلى
إنشاء «لقاء مسيحي مستقل» يتيح
ألح ــده ـم ــا ال ـت ــرب ــع إل ـ ــى ج ــان ــب أم ــن
ّ
الجميل وسمير جعجع فــي قــوى 14
آذار.
فــي الـشـكــل ،يـبــدو سليمان املستفيد
األك ـب ــر م ــن ه ــذا الـتـجـمــع الـ ــذي يعيد

