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قضية اليوم

جعجع والسعودية ...إلزامية الممر األميركي
حقق رئيس القوات اللبنانية سمير جعجعّ ،
تقدمًا على ثالثة محاور :الفوز بكتلة نيابية وازنة ،فرصة زيادة حصة القوات
الوزارية ،وضع نفسه على سكة الرئاسة األولى من خالل تحوله إلى رأس حربة المملكة العربية السعودية في لبنان .أي
مسار سلكه جعجع حتى وصل إلى ما وصل إليه مع السعودية والسعوديين؟
غادة حالوي
ال يراهن سمير جعجع على السعودية
أكثر من السعوديني أنفسهم .اململكة
تدرك أنها بال دعم األميركيني تصبح
مهددة من داخلها ،فهل يكون جعجع
ملكيًا أكـثــر مــن السعوديني املؤمنني
بـ ــأم ـ ـيـ ــركـ ــا؟ الـ ـب ــوصـ ـل ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
القواتية واضحة .لندع خطاب «لبنان
ً
أوال» جــانـبــا .ره ــان مـعــراب األول هو
ع ـلــى األم ـي ــرك ـي ــن .ب ـعــد ذلـ ــك ،تـتـبــدى
ح ـس ــاب ــات وأول ـ ــوي ـ ــات م ـت ـح ــرك ــة .فــي
ه ــذا ال ـس ـيــاق ت ـحــدي ـدًا ،أث ـبــت جعجع
للسعوديني أنه حصان رابح .يخطط.
يــراكــم .يـتـقــدم .يـتــراجــع .ي ـنــاور .قــدرة
فائقة على تغليف املعارك بالسياسة.
يستطيع رئيس الـقــوات أن يقول إنه
منذ خــروجــه مــن سجن وزارة الدفاع
لــم ينفذ انـقــابــات فــي الـسـيــاســة .هو
م ــدرك أنــه لــوال دم رفـيــق الـحــريــري ملا

شكلت أحداث  7أيار 2008
محطة مفصلية بالنسبة إلى
«االستثمار» السعودي في لبنان
أم ـك ــن ل ــه أن ي ـخ ــرج م ــن ال ـح ـبــس في
اليرزة .تلقائيًا ،صارت السعودية هي
الحاضنة اإلقليمية للفريق السياسي
اللبناني املناهض لسوريا ،ومن بينه
القوات اللبنانية.
 13سـنــة كــانــت كفيلة بــإجــراء الكثير
م ــن االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات .ن ـج ــح ج ـع ـجــع فــي
معظمها .هــل يـفـ ِّـرط بــه السعوديون؟
حتمًا ،ال.
هــو املـتـقــدم عـلــى اآلخــريــن مــن حلفاء
امل ـم ـل ـك ــة ،وب ـي ـن ـه ــم س ـع ــد الـ ـح ــري ــري.
ت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــوروا ،خـ ـ ـ ــال مـ ـ ــأدبـ ـ ــة اإلفـ ـ ـط ـ ــار
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أقـ ــام ـ ـهـ ــا الـ ـق ــائ ــم
بــاألعـمــال الـسـعــودي فــي لـبـنــان وليد
البخاري في بيت السفير في اليرزة،
ت ـع ـ ّـم ــد الـ ـب ــروت ــوك ــول وض ـ ــع كــرســي

لـ ـجـ ـعـ ـج ــع ع ـ ـلـ ــى طـ ـ ــاولـ ـ ــة الـ ـضـ ـي ــوف
الــرئـيـسـيــة .بالنسبة إلــى الـسـعــوديــة،
جعجع هو الحليف الذي يتقدم على
ّ
ّ
كل اآلخرين أينما حــل ،وألجله يمكن
ت ـج ــاوز ال ـب ــروت ــوك ــول ،فـيـخـ َّـصــص له
مقعد على «طاولة الرؤساء».
ه ــذا ال ـس ـلــوك ال ـس ـع ــودي امل ـت ـك ـ ّـرر في
ت ـم ـي ـيــز ج ـع ـجــع يـ ـب ـ ّـن أن ـ ــه ص ـ ــار فــي
آخ ــر سنتني تـحــديـدًا ،املـعـتـ َـمــد األول.
الناطق األولِّ .
املعبر األول عن اململكة
فــي لـبـنــان ،أي إنــه يتقدم على معظم
املـسـلـمــن وامل ـس ـي ـح ـيــن .ال ـجــديــد أنــه
ص ــار يـتـقــدم بـعــد ال ــراب ــع مــن تشرين
ال ـثــانــي  2017ع ـلــى س ـعــد ال ـحــريــري.
ّ
واق ـ ـ ـ ــع يـ ـسـ ـتـ ـف ــز قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادات م ـس ـي ـح ـيــة
وم ـس ـل ـم ــة ت ـت ـن ــاف ــس ع ـل ــى ك ـس ــب ودّ
اململكة وأن تتقدم على غيرها هناك.
ِّ
السر يكمن في «ثباتنا على مواقفنا،
فيما اآلخرون متقلبون» يقول قيادي
قواتي.
يعيد م ـســؤول ال ــدائــرة اإلعــامـيــة في
الـقــوات شــارل جبور ،بــدايــات العالقة
التاسيسية إلــى عــام  ،1986لكنها لم
تـتــوطــد إال فــي ع ــام  1989مــع توقيع
اتـ ـف ــاق ال ـط ــائ ــف «ي ـ ــوم ّأمـ ـن ــت بـكــركــي
الغطاء املسيحي الديني لهذا االتفاق،
فيما ّأمـنــت الـقــوات الغطاء املسيحي
السياسي».
م ـ ــع دخ ـ ـ ـ ـ ــول جـ ـعـ ـج ــع إل ـ ـ ـ ــى الـ ـسـ ـج ــن
فـ ــي ع ـ ــام  ،1994ت ــراجـ ـع ــت ال ـع ــاق ــة،
وخصوصًا أن السعوديني ،والتزامًا
بقرار األميركيني بعد حــرب الخليج،
القاضي بتلزيم ملف لبنان للرئيس
ِّ
الراحل حافظ األســد ،كانوا يسلمون
ب ـك ــل الـ ـصـ ـي ــاغ ــات الـ ـس ــوري ــة لـلـمـلــف
ال ـل ـب ـنــانــي ،ب ـمــا أن ل ـهــم م ــن يمثلهم
بصورة دائمة على الطاولة اللبنانية،
أي رفيق الحريري ،بالشراكة الكاملة
مع القيادة السورية.
بعد مقتل رفيق الحريري وانسحاب
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري م ــن ل ـب ـن ــان ،خ ــرج
سمير جعجع مــن السجن فــي مطلع
صيف عام  11 .2005سنة من االعتقال

كانت كفيلة بجعل الرجل يعيد النظر
بمنظومة عالقات لم توفر له الحماية
فــي الـنـصــف األول مــن التسعينيات.
تـ ــدري ـ ـجـ ــا ،ت ـ ــوط ـ ــدت عـ ــاقـ ــة ال ـ ـقـ ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ب ــال ـس ـعــودي ــن .ك ــل الــذيــن
تعاقبوا على السفارة السعودية في
لـبـنــان مــن س ـفــراء وقــائـمــن بــاألعـمــال
ك ــان ــوا ي ـت ـل ـقــون وص ـي ــة واح ـ ـ ــدة :دعــم
سمير جعجع وقواته .ولو أن السفارة
كانت الواسطة في العالقة في غالبية
األحيان ،إال أنها أضحت مباشرة.
وح ـي ـن ـم ــا ي ــرغ ــب ج ـع ـجــع ف ــي زي ـ ــارة
امل ـم ـل ـكــة ،تــأت ـيــه ب ـعــد ال ــدع ــوة طــائــرة
ّ
خاصة تقله ،وموعد مقرر إما مع امللك
أو ولـ ّـي عـهــده .ومــن خــال عالقته مع
السعودية بنى عالقة جيدة أيضًا مع
اإلمارات التي يطلق على ّ
ولي عهدها
محمد بن زايد لقب املرشد السياسي
ل ــول ـ ّـي ال ـع ـه ــد الـ ـسـ ـع ــودي م ـح ـمــد بــن
سلمان.
ق ـبــل اغ ـت ـي ــال الـ ـح ــري ــري ،كـ ــان سـلــوك
اململكة لبنانيًا ،مألوفًا من الجميع في
الداخل والخارج .بعد االغتيالّ ،
تبدل
تـعــامــل ال ـس ـعــوديــن .جــريـمــة اغـتـيــال
الحريري أصابتهم قبل غيرهم .ليس
ألن ــه يـحـمــل هــويــة س ـعــوديــة ،بــل بما
يـمـثــل لـلـمـمـلـكــة ف ــي ل ـب ـنــان واملـنـطـقــة
ب ــأس ــره ــا .س ـقــط ال ـح ــري ــري وخــرجــت
سوريا من لبنان .كــان ال بد من أكثر
من غازي كنعان .كبرت أدوار السفراء
وال ـق ـنــاصــل ف ــي ب ـي ــروت م ــن جـيـفــري
فيلتمان وبــرنــار إيمييه إلــى غيرهم
م ــن س ـف ــراء ال ـع ــرب ،وال سـيـمــا سفير
اململكة فــي لبنان .مــات املـلــك فهد بن
ّ
عبد العزيز في صيف عام  2005وحل
محله امللك عبد الله الذي أولى عناية
استثنائية لسعد الحريري وحلفائه
اللبنانيني.
بـ ـع ــد ح ـ ـ ــرب ت ـ ـمـ ــوز  2006وخـ ـط ــاب
ال ــرئ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري ب ـش ــار األس ـ ــد فــي
جــامـعــة دمـشــق ال ــذي تـحــدث فـيــه عن
«أشباه الرجال» ،بدأت مملكة الصمت
خياراتها الهجومية لبنانيًا .سفيرها

فــي ب ـيــروت عـبــد الـعــزيــز خــوجــة أخــذ
عـ ـل ــى ع ــاتـ ـق ــه فـ ـت ــح ع ـ ــاق ـ ــات م ـ ــع كــل
م ـك ـ ّـون ــات  14آذار .ف ــي ت ـلــك الـلـحـظــة
تحديدًا ،دشنت القوات عمليًا مرحلة
جــديــدة فــي عالقاتها مــع السعودية،
لكن بقي سعد الـحــريــري ابــن اململكة
َّ
ّ
واملمر اإللزامي لسمير جعجع
املدلل
إلى السعودية.
شـكـلــت أح ـ ــداث  7أيـ ــار  2008محطة
مفصلية بالنسبة إلــى «االسـتـثـمــار»
ال ـس ـع ــودي ف ــي ل ـب ـن ــانُ :دفـ ـع ــت ط ــوال
ثالث سنوات مئات ماليني الدوالرات،
ف ـكــانــت الـنـتـيـجــة س ـي ـطــرة ح ــزب الـلــه
عـلــى الـعــاصـمــة فــي وق ــت قـيــاســي .إذا
عدنا إلــى وثــائــق «ويكيليكس» التي
نشرتها «األخ ـبــار» قبل سـنــوات ،فإن
س ـم ـيــر ج ـع ـجــع قـ ــام ف ــي ال ـت ــاس ــع مــن
أيــار  2008بزيارة مسائية «مفاجئة»
للسفارة األميركية فــي عــوكــر« ،طــرح
خاللها فكرة نشر قوات عربية لحفظ
ال ـ ـسـ ــام فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ع ــدي ــده ــا 5000
جـنــدي» ،مؤيدًا الطرح السعودي في
هــذا الـشــأن .وقــالــت القائمة باألعمال
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة م ـي ـش ـي ــل سـ ـيـ ـس ــون فــي
برقيتها« :أبلغنا جعجع أن لديه بني
 7000إلى  10000مقاتل على استعداد
ل ـل ـت ـحــرك» ،مـضـيـفــا« :لـكـنـنــا بـحــاجــة
إلى دعمكم للحصول على األسلحة»
عبر «عملية اإلمــداد البرمائية» .على
ال ـهــامــش ،طـلــب جـعـجــع مــن سيسون
«دع ـ ـ ـ ـ ــم (رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ف ـ ـ ـ ــؤاد)
ال ـس ـن ـي ــورة ط ـ ــوال الـ ـط ــري ــق» ،و«رفـ ــع
م ـع ـن ــوي ــات» س ـعــد ال ـح ــري ــري وول ـيــد
جنبالط.
وفيما اقترح الحريري على سيسون
ّ
ف ــي ال ـثــانــي ع ـشــر م ــن أيـ ــار أن تـحــلــق
ول ــو «ط ــائ ــرة أمـيــركـيــة واح ـ ــدة» فــوق
سوريا «تهديدًا» لها ال أكثر ،أو تنشر
أسطولها البحري السادس على طول
ال ـح ــدود الـســاحـلـيــة ال ـس ــوري ــة ،حيث
إن قــوى  14آذار ال يمكنها أن تصمد
ً
ط ــوي ــا أمـ ــام «حـ ــزب الـ ـل ــه» ،وإال فقد
ي ـض ـطــرون إل ــى «إبـ ـ ــرام ات ـف ــاق م ـعــه»،

ت ـ ــورد وث ـي ـقــة ثــان ـيــة م ــؤرخ ــة ف ــي 13
أيـ ــار ،أن جـعـجــع أبـلـغـهــا بــأنــه التقى
أشرف ريفي (املدير العام لقوى األمن
ال ــداخـ ـل ــي) ف ــي  12أيـ ـ ــار وطـ ـل ــب مـنــه
املساعدة في تأمني «الذخائر» من دول
ّ
أخ ــرى .هــذا األم ــر أكــدتــه وثيقة ثالثة
لـ«ويكيليكس» مــؤرخــة فــي  12أيــار،
قالت فيها سيسون إن جعجع أبلغها
خـ ــال زي ـ ـ ــارة م ـســائ ـيــة ل ـل ـس ـف ــارة فــي
عوكر برفقة وزيــر السياحة جوزيف
سركيس بضرورة وضع استراتيجية
طــويـلــة األم ــد ل ــ«ك ـبــح» ج ـمــاح «حــزب
الـلــه» ،مــؤكـدًا لها أنــه يعمل مــع ريفي
لشراء «ذخائر» للميليشيا التابعة له
وملقاتلي جنبالط.
في  15أيار ،كتبت سيسون أن حكومة
ف ـ ــؤاد ال ـس ـن ـي ــورة أل ـغ ــت ف ــي  14أي ــار
قـ َ
ـراريـهــا الشهيرين بـمـصــادرة شبكة
االت ـص ــاالت الـتــابـعــة ل ـســاح اإلش ــارة
ال ـخ ــاص ب ــ«ح ــزب ال ـل ــه» وإق ــال ــة قــائــد
جـ ـه ــاز أمـ ـ ــن مـ ـط ــار ب ـ ـيـ ــروت ال ــدول ــي
ُّ
العميد وفيق شقير ،وأنــه اتـ ِـفــق على
ال ـ ــذه ـ ــاب إل ـ ــى ال ـ ــدوح ـ ــة فـ ــي  16أيـ ــار
«لفتح حوار وطني يركز على تشكيل
ال ـح ـكــومــة وع ـل ــى ق ــان ــون ان ـت ـخــابــات
جــديــد» ،تمهيدًا إلج ــراء االنـتـخــابــات
النيابية وانتخاب رئيس للجمهورية.
بعد انتخاب ميشال سليمان في 25
أيار  ،2008دخل لبنان في «ستاتيكو
ال ــدوح ــة» ،إل ــى أن ج ــرت االنـتـخــابــات
النيابية فــي عــام  2009ب ــإدارة مالية
وسياسية سعودية ،أدارها الحريري
وتجاوزت كلفتها املليار دوالر ،ونال
م ـن ـه ــا س ـم ـي ــر ج ـع ـج ــع ح ـص ــة وازن ـ ــة
فــي مــواجـهــة خـصــم الـسـعــوديــة األول
مسيحيًا :العماد ميشال عون.
غ ـ ـ ـ ــداة ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات  ،2009ح ـص ـلــت
ان ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــاسـ ـ ــة م ـ ــرحـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي عـ ــاقـ ــة
ال ـس ـعــوديــن بـجـعـجــع ،عـنــدمــا رفــض
املهادنة في لحظة «السني سني» ،لكن
م ــع إس ـق ــاط حـكــومــة س ـعــد الـحــريــري
بضربة استقالة ثلثها املعطل ( 8آذار
 +الوزير امللك عدنان السيد حسني)،

ومن بعدها انتقال الحريري لإلقامة
فــي ال ـخ ــارج ،بحجة الــوضــع األمـنــي،
تحول جعجع بحكم الفراغ إلى زعيم
 14آذار الفعلي ،لتبدأ العالقة املميزة
بني السعودية ومعراب.
ل ــم ي ـت ــردد سـمـيــر ج ـع ـجــع ،ف ــي بــدايــة
األزمــة السورية في املجاهرة بموقفه
الــداعــم لـلـمـعــارضــة ال ـســوريــة ،ونجح
في صياغة عالقة ثابتة مع املخابرات
السعودية ،بدءًا من بندر بن سلطان،
مـ ـ ـ ـ ـ ــرورًا ب ـ ـم ـ ـقـ ــرن بـ ـ ــن ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز،
ً
و ّص ــوال إل ــى خــالــد الـحـمـيــدان .عالقة
وف ــرت الــدعــم السياسي ومـعــه مبالغ
شهرية لـلـقــوات ،تدفع إمــا على شكل
مخصصات ،أو هــدايــا ،أو بــدل شــراء
مواسم التفاح في منطقة بشري.
فــي ع ــام  ،2014لــم ينجح جعجع في
معركته الرئاسية ،على الرغم من دعم
السعودية له ،وقد اعتذر منه السفير
ً
علي عواض العسيري يومذاك ،قائال
لـ ـ ــه« :أن ـ ـ ــت م ــرشـ ـحـ ـن ــا ،إنـ ـم ــا الـ ـظ ــرف
لـيــس مــؤات ـيــا بـعــد النـتـخــابــك رئيسًا
للجمهورية».
ّ
م ــع ت ـب ــن ــي س ـع ــد الـ ـح ــري ــري تــرشـيــح
سليمان فرنجية لرئاسة الجمهوية،
أدار ج ـ ـع ـ ـجـ ــع م ـ ـح ـ ــرك ـ ــات ـ ــه ص ـ ــوب
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ونـ ـج ــح ب ــالـ ـش ــراك ــة مــع
مـيـشــال ع ــون ف ــي قـطــع ال ـطــريــق على
فرصة وصول زعيم املردة إلى بعبدا.
ـادت إل ــى «اتـ ـف ــاق م ـع ــراب»،
ش ــراك ــة قـ ـ ّ
وأساسها تبني القوات ترشيح عون
لرئاسة الجمهورية .اقتنعت اململكة
بــاتـفــاق م ـعــراب ،وص ــار مـيـشــال عــون
خ ـي ــارًا س ـعــوديــا ـ ـ ـ ـ حــريــريــا لـلــرئــاســة
األولى.
رب ـمــا يــريــد سـمـيــر جـعـجــع أن يلعب
ّ
الجميل الــذي صـ ّـح القول
دور بشير
ف ـيــه ف ــي ح ـق ـبــة مـعـيـنــة إنـ ــه «األق ـ ــوى
مسيحيًا» ،فاستطاع أن ينسج عالقة
ّ
م ــع ال ـس ـع ــودي ــة ال ـت ــي زك ـ ــت انـتـخــابــه
رئـيـســا لـلـجـمـهــوريــة ع ــام  .1982لكن
بــاطــن األمـ ــور ال يـطــابــق ظــاهــرهــا ،إذ
ينفي الوزير السابق كريم بقرادوني
وج ـ ـ ــود ع ــاق ــة مـ ـب ــاش ــرة بـ ــن بـشـيــر
الـ ـجـ ـم ـ ِّـي ــل وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــن« :الـ ـع ــاق ــة
ك ــان ــت تـ ـم ـ ّـر ع ـب ــر ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
ال ـتــي سـ ّـهـلــت زي ــارت ــه ملــديـنــة الـطــائــف
السعودية وطلبتّ مــن اململكة تأمني
تأييد النواب السنة النتخابه رئيسًا
لـلـجـمـهــوريــة ،ف ـت ـظــاهــرت الـسـعــوديــة
وك ــأن بشير مرشحها ،وه ــذا لــم يكن

ّ
صحيحًا بدليل إحجام النواب السنة
عن انتخابه ،بمن فيهم صائب سالم
الذي خرج ليترحم عليه أمام وسائل
ّ
الجميل في ما
اإلعالم ،وينتخب أمني
بعد».
امل ـق ــارن ــة ب ــن بـشـيــر وج ـع ـجــع ليست
سـهـلــة بالنسبة إل ــى ب ـق ــرادونــي« :لــو
ك ــان بشير ال ي ــزال عـلــى قـيــد الـحـيــاة،
لكان نمط العالقة مع اململكة مختلفًا،
ألنه لم يكن في وارد أن يقبض األموال
من اآلخرين ،وال كانت سياسة اململكة
بتعاطيها مع لبنان مشابهة ملا هي
عليه في يومنا هذا».
امل ـ ـع ـ ــادل ـ ــة مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ع ـ ـنـ ــد ج ـع ـج ــع.
«امل ـ ــارون ـ ــي الـ ـق ــوي» ه ــي ك ـل ـمــة الـســر
ال ـتــي أع ـطــت ذري ـعــة إس ـقــاط فرنجية
وأع ـ ـطـ ــت ش ــرع ـي ــة م ـس ـي ـح ـيــة ال أح ــد
يـسـتـطـيــع األخ ــذ والـ ــرد بـشــأنـهــا .أمــا
وأن «الجنرال» قد وصــل إلــى القصر،
يـصـبــح الـ ـس ــؤال :م ــن سـيـكــون وريـثــه
املاروني بعد أربع سنوات؟
لن تنتهي الحرب الرئاسية املفتوحة
بــن جعجع ورئ ـيــس الـتـيــار الوطني
الحر جبران باسيل« .االنـقــاب» على
تفاهم مـعــراب ،ســواء أكــان مسؤولية
ه ــذا أم ذاك ،ي ـن ــدرج ف ــي س ـي ــاق هــذه
املــواج ـهــة ال ـتــي ستستخدم فـيـهــا كل
الوسائل املتاحة سياسيًا.
وب ـم ـع ــزل ع ــن ن ـت ـي ـجــة ح ـ ــرب اإللـ ـغ ــاء
ال ـس ـيــاس ـيــة الـ ـج ــدي ــدة ،ورغـ ـ ــم ال ـخــط
الـ ـبـ ـي ــان ــي الـ ـتـ ـص ــاع ــدي فـ ــي ال ـع ــاق ــة
السعودية ـ ـ الـقــواتـيــة ،يــواجــه سمير
جعجع املشكلة ذاتها :تسويقه ليس
ً
سهال في الــذاكــرة السنية ،خصوصًا
فـ ــي ضـ ـ ــوء مـ ــا أف ـ ــرزت ـ ــه االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ال ـن ـيــاب ـيــة م ــن خ ـ ـيـ ــارات س ـن ـيــة (ث ـلــث
ال ـت ـم ـث ـيــل الـ ـسـ ـن ــي) .ه ـ ــذه الـ ـخـ ـي ــارات
ال «ت ـه ـض ــم» ج ـع ـجــع رئ ـي ـس ــا ل ـحــزب
القوات ،فكيف رئيسًا للجمهورية؟
بــدا جعجع يــوم رافــق كتلته النيابية
إلى االستشارات النيابية امللزمة في
ق ـصــر ب ـع ـب ــدا ،ك ــأن ــه ي ـق ـتــرب خ ـطــوات
ج ـ ــدي ـ ــدة بـ ــات ـ ـجـ ــاه ح ـل ـم ــه ال ــرئ ــاس ــي
«متكئًا على دعم سعودي ثابت» من
وجهة نظر القواتيني ،لكن أحد حلفاء
جعجع يقول العكس« :طريق الرئاسة
ّ
تمر بالرياض وطهران معًا .صحيح
أنه قطع الدرب على سليمان فرنجية
مل ـص ـل ـحــة م ـي ـش ــال عـ ـ ــون .ل ـك ــن األي ـ ــام
اآلت ـيــة ستظهر إذا كــانــت اململكة في
جيبه أم ال».

المقارنة بين بشير
وجعجع ليست
سهلة بالنسبة إلى
بقرادوني (هيثم
الموسوي)

تقرير

ُ
ُ
ّ
هل تعامل «الخارجية» الكويت بالمثل وتجمد اعتماد سفيرها؟
يوم ّ
جمدت السعودية تعيين السفير
اللبناني لديها فوزي ّ
كبارةّ ،ردت رئاسة
الجمهورية ووزارة الخارجية بعدم
السعودي حتى
تعيين موعد للسفير
ُ
ُي ّ
قدم أوراق اعتماده .حاليًا ،تريد
سفير جديد لها في
الكويت تعيين
ٍ
لبنان ،في وقت ترفض استقبال أوراق
اعتماد السفير اللبناني ُ
المختار لديها.
هل يتعامل لبنان مع الكويت بالمثل؟

ُيحاول ديبلوماسيون في
«الخارجية» حصر تمثيل
«أمل» الديبلوماسي بدولة
قطر (مروان طحطح)

ليا القزي
ّ
بـ ـع ــد أيـ ـ ـ ـ ــام ،ت ـ ـحـ ــل الـ ـسـ ـن ــوي ــة األول ـ ــى
إلقــرار الحكومة اللبنانية التشكيالت
الــديـبـلــومــاسـيــة ،ف ــي  20ت ـمــوز .2017
س ـن ــة مـ ـ ـ ـ ّـرت ،ال ـت ـح ــق خ ــال ـه ــا جـمـيــع
ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــن ،ت ـق ــري ـب ــا ،ب ــأم ــاك ــن
ع ـم ـل ـه ــم ،ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ال ـس ـف ـي ــر ري ـ ــان
س ـع ـيــد ،الـ ــذي ك ــان ُي ـف ـتــرض أن يـكــون
رئيس البعثة اللبنانية لــدى الكويت.
ُ
لــم تــرســل أوراق سـعـيــد إل ــى الـكــويــت،
ّ
ألن ال ــدول ــة الـخـلـيـجـيــة وض ـعــت فيتو
على قـبــول اعـتـمــاد سفير ينتمي إلى
الطائفة الشيعية .بقي سعيد في مركز
عـمـلــه ف ــي جـنـيــف ،بـصـفـتــه املـسـتـشــار
األول في بعثة لبنان لدى األمم املتحدة
الدولية ،على رغـ ّـم ترفيعه
واملنظمات
ُ
إلــى رتـبــة سفير .املـضـحــك ،أن ــه أصبح
لـلـبـنــان س ـف ـيــران ف ــي الـبـعـثــة نـفـسـهــا،
ريـ ــان سـعـيــد وس ـل ـيــم ب ـ ــدورة (رئ ـيــس

ُ
ال ـ ُـب ـع ـث ــة امل ـ ـعـ ـ ّـن ف ــي تـ ـم ــوز امل ــاض ــي).
ّ
عـلـمــا أن ال ـق ــان ــون يـمـنــع وجـ ــود أكـثــر
مــن ديبلوماسي مــن الفئة األول ــى في
البعثة نفسها.
ه ــذا الــوضــع الــديـبـلــومــاســي «ال ـشــاذ»،
إن كـ ـ ــان فـ ــي الـ ـع ــاق ــة ال ـث ـن ــائ ـي ــة بــن
ل ـب ـنــان وال ـك ــوي ــت ،أو ف ــي وض ــع ري ــان
سـعـيــد املـهـنــي ،لــم يـكــن ب ـن ـدًا أســاسـيــا
عـلــى ج ــدول أع ـمــال أي مــن املـســؤولــن
املـ ـعـ ـنـ ـي ــن« .ومـ ـ ـن ـ ــذ سـ ـت ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ،أي
بـعــد زي ـ ُـارة الــرئـيــس مـيـشــال عــون إلــى
ّ
الكويت ،أهمل امللف نهائيًا ولم يبحث
أح ـ ٌـد ب ــه» ،بـحـســب ديـبـلــومــاسـيــن في
ّ
وزارة الخارجية .التبرير جــاهــز ،بــأن
ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ك ــان ــت ُم ـن ـش ـغ ـلــة
بــاالن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة ،واآلن هـنــاك
أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.
«السياسة»
قبل ّأيام ،كشفت صحيفة
ّ
ّ
الكويتية ،أن البلد الخليجي رشــح
م ـســاعــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة لـلـشــؤون

املالية واإلدارية جمال الغانم سفيرًا
ل ــه ل ــدى ل ـب ـنــان ،خـلـفــا لـلـسـفـيــر عبد
الـعــال القناعي .وفــي التقرير نفسه،
ُي ـخ ـب ــر ال ـق ــائ ــم ب ــاألعـ ـم ــال الـلـبـنــانــي
فـ ّــي الـ ـك ــوي ــت ال ـس ـف ـي ــر م ــاه ــر خ ـيــر،
أن ـ ـ ــه س ـي ـن ـت ـقــل ق ــري ـب ــا إل ـ ــى مـنـصـبــه
الـجــديــد ،سـفـيـرًا ل ــدى غــانــا ،لتتولى
السكرتير األول نسرين بو كرم مهام
القائم باألعمال موقتًا فــي السفارة
اللبنانية في الكويت .اعتبر البعض
ّ
أن ه ــذه ال ـخ ـطــوة ق ــد ت ـكــون امل ـخــرج
األن ـســب ،لإلشكالية الديبلوماسية
بني البلدين ،ال ّ
سيما حني يستعيد
هـ ـ ــؤالء ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــون «الـ ـح ــرب
الـ ــدي ـ ـب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاردة» ب ــن
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ول ـ ـب ـ ـنـ ــان ،يـ ـ ــوم وافـ ـق ــت
الرياض على تعيني السفير اللبناني
فوزي كبارة ،بعد خمسة أشهر على
التشكيالت الديبلوماسية وانقضاء
مهلة الثالثة أشهر ُ
العرفية ملوافقة

ّيقول ديبلوماسيون
ُإنه منذ ّستة أشهر،
أهمل ملف السفير
سعيد نهائيًا

ال ـ ــدول ع ـلــى ق ـبــول الــديـبـلــومــاسـيــن
ل ــدي ـه ــا .وك ـ ــان ال ــرئ ـي ــس م ـي ـشــال عــون
ووزيـ ــر الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل قد
ام ـت ـن ـعــا ع ــن ت ـح ــدي ــد م ــوع ــد لـلـسـفـيــر
الـسـعــودي وليد اليعقوب (قبل إنهاء
مـ ـه ــام ــه سـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــا) ،ل ـت ـق ــدي ــم أوراق
اعـتـمــاده ،قبل الـبـ ّـت بموضوع كـ ّـبــارة.
ّ
املعاملة
الرد اللبناني لم يكن
بمستوى ٌ
ّ ُ
باملثل ،ولكن على األقل اتخذ موقف ما.
ّ
فإذا تمكنت رئاسة الجمهورية ووزارة
الخارجية مــن «مــواجـهــة» السعودية،
ُ ّ
بما تمثله إقليميًا ،ما الــذي يمنعهما

من تكرار األمر نفسه مع الكويت؟ ملاذا
ال ُي ـجـ ّـمــد طـلــب تـعـيــن سـفـيــر كــويـتــي
جديد إلــى حــن قبول اعتماد السفير
ً
ري ــان سـعـيــد؟ أص ــا ،مــا الـسـبــب حتى
ُ
ي ـب ـقــى م ـص ـيــر ت ـع ـيــن س ـف ـيــر م ـع ـل ـقــا،
ّ
فــي وق ــت وض ــع مــلــف بــأهـمـيــة «خلية
ّ
العبدلي» على سكة الحل؟
ّ
يـ ـق ــول دي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــون إن الـتـمـثـيــل
ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي ال ـك ــوي ــت ان ـخ ـفــض إلــى
مـسـتــوى سـكــرتـيــر أول« ،وم ــن املمكن
أن ُيـ ـسـ ـتـ ـغ ــل ذل ـ ـ ــك م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ــوج ـي ــه
رس ــال ــة ضـغــط إل ــى ال ـكــويــت ب ـضــرورة
ّ
حــل األزم ــة» .ولكن ،املشكلة األساسية
ّ
تكمن في أن تعيني سفير في الكويت،
بات جــزءًا من التجاذب السياسي بني
التيار الوطني ّ
الحر وحركة أمل.
ّ
ّ
وزارة ال ـخــارج ـيــة تـعـتـبــر أن «ال ـح ــل»
ّ
يـكـمــن بـقـبــول حــركــة أم ــل الـتـخــلــي عن
سفير من طائفة
هــذا املــركــز ،وتسمية
ٍ
أخــرى إلى الكويت .في قصر بسترس

ّ
يتم رمــي الكرة في ملعب عني التينة،
ّ
ّ
«ألن حركة أمــل هــي التي أص ــرت على
الـ ـك ــوي ــت ،ن ـت ـي ـجــة اق ـت ـن ــاع م ـســؤولــن
ّ
فـيـهــا ب ــأن ال ـكــويــت أه ــم ديـبـلــومــاسـيــا
ُ
من اإلمــارات وعمان .فماذا نفعل نحن
في هذه الحالة؟» ،تقول مصادر وزارة
الخارجية واملغتربني.
حـ ـ ـ ــاول الـ ـبـ ـع ــض ف ـ ــي «ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة»،
كــاألمــن ال ـعــام ل ـل ــوزارة السفير هاني
ش ـم ـي ـط ـل ــي ،الـ ـتـ ـس ــوي ــق ل ـن ـق ــل تـعـيــن
ّ
ريـ ــان سـعـيــد إل ــى الـ ـب ــاراغ ــواي ،ليحل
مكان القائم باألعمال حسن حجازي.
ول ـكــن بـحـســب م ـع ـلــومــات «األخـ ـب ــار»،
فـ ــإن ال ــوزي ــر بــاس ـيــل ل ـيــس ُمـتـحـمـســا
ل ـهــذا ال ـ ًط ــرح ،ال ــذي بــالـتــأكـيــد سيلقى
ُمّعارضة من قبل حركة أمل ،خصوصًا
أنه ُيؤدي إلى «سحب» الكويت نهائيًا
من ّ
حصة «الحركة» ،وحصر تمثيلها
خليجيًا بقطر.
بــالـنـسـبــة إل ــى رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب

نـبـيــه بـ ـ ّـري ،فـهــو ُمـتـمـ ّـســك بـمـبــدأ عــدم
ج ـ ــواز رف ـ ــض اعـ ـتـ ـم ــاد س ـف ـيــر بـسـبــب
ً
انتمائه الطائفي .أوال ،بسبب العالقة
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ــربـ ـط ــه ب ــالـ ـقـ ـي ــادة
الكويتية .وثانيًا ،إذا جرى االنصياع
ح ــال ـي ــا ل ـل ـض ـغ ــوط ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،فــذلــك
ً
سيفتح املجال ُمستقبال أمام أي دولة
ُ
عربية أو أجنبية لتحدد طائفة وهوية
ُ
ُالسفير اللبناني الذي تريد.
ّ
امل ـخ ـجــل ف ــي ك ــل امل ــوض ــوع ،أن يـكــون
ُ
«ط ـب ـي ـع ـيــا» ف ــي ال ــع ــرف ال ـل ـب ـنــانــي ،أن
تتقاسم األح ــزاب الطائفية الحصص
في الــدولــةُ ،
ويصبح املوظفون «تحت
رعاية» األحزاب ،عوض أن يكونوا من
مـســؤولـيــة إدارات ـه ــم املـعـنـيــة ،ويـجــري
ّ
التعامل مــع مــلــف سفير لبناني ،كما
ّ
لــو أن ــه سفير الـطــائـفــة وال ـح ــزب .وفــي
املـ ـق ــاب ــل ،ت ـت ـص ــرف ال ـ ــدول م ــع س ـف ــراء
لـ ـبـ ـن ــان ب ـص ـف ـت ـه ــم م ـم ـث ـل ــي ط ــوائ ــف
ومذاهب ،فمن يلوم من بعد اآلن؟

