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سياسة
المشهد السياسي

Flash
زياد الرحباني
ـ ـ ـ ـ ك ــل ش ــي ب ـتــرخ ـيــه م ــن إي ــدك
بـيـتــاشــى بــالـفـضــاء الـخــارجــي
ّ
الــذي يبدو حتى اآلن هـ ّـوي أكبر
ّ
يتصوره صقور الـ NASA
مما
بكتير...
السالم عليكم
ورحمة الله وبركاته
دافيد رايش
¶¶¶
ٌ
(جالس هو ونجله وحرمه التي
تلعب بإنستغرام شخصيًا أمام
شاشة التلفاز)
أنـظــر ال ــى الـحـشــد يــا بــابــا .هــذا
حـشــد وزاري ونـيــابــي وروح ــي
وس ـي ــاس ــي وع ـل ـمــانــي وت ــرب ــوي
ونقابي واجتماعي
(مجموعو سبع تعش!)
¶¶¶

تقرير

«قمة» الحريري ــ باسيل« :طبخة بحص»
باتت الملفات السياسية
واالقتصادية أبرز
محفز سياسي للقوى
والشخصيات المعنية
بتأليف الحكومة
الجديدة .ثمانون يومًا،
ُّ
يصر البعض على اعتبارها
«مهلة عادية» بالمقارنة
مع الوقت الذي استغرقه
تشكيل حكومات ما بعد
عام 2008
« ّف ــي ال ـحــركــة ب ــرك ــة» ،ب ـه ــذه ال ـع ـبــارة
لخص رئيس الحكومة املكلف سعد
الحريري حركته املفاجئة ،أمــس ،بني
زيارته عصرًا رئيس املجلس النيابي
نبيه بري في عني التينة ،واستقباله
ً
لـ ـي ــا رئـ ـي ــس الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـحــر
الوزير جبران باسيل .بعد هذا وذاك،
أشيعت أجواء إيجابية ،لكن املتابعني
عــن ق ــرب لـلـمـلــف ال ـح ـكــومــي ،وصـفــوا
الحصيلة بأنها «طبخة بحص».
وع ـ ـل ـ ـمـ ــت «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» أن ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك
الحكومي هــو نتاج مـشــاورات شــارك
فيها الرئيس نبيه بــري وحــزب الله،
وت ـخ ـل ـل ـه ــا ت ـ ـبـ ــادل رسـ ــائـ ــل وأف ـ ـكـ ــار،
ع ــرض وزي ــر الـثـقــافــة غ ـطــاس خــوري
حصيلتها ،مـســاء أول مــن أم ــس ،مع
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـمــاد مـيـشــال
ّ
عون ،في بعبدا ،وتركز الحديث على
االف ـك ــار ال ـتــي حـمـلـهــا خـ ــوري إلع ــادة
ت ـف ـع ـيــل وت ــزخ ـي ــم االج ـ ـ ـ ــواء املـحـيـطــة
بعملية الـتــألـيــف ،عـلــى قــاعــدة عــودة
ال ـت ـشــاور عـلــى املـسـتــويــات املختلفة.
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدر م ـ ــواك ـ ــب إن س ـل ـس ـلــة
مـ ـش ــاورات ب ـع ـيــدة ع ــن االض ـ ـ ــواء ،في
الساعات األخيرة ،أسهمت في إعداد
االجـ ـ ـ ــواء الن ـع ـق ــاد ل ـق ــاء ال ـح ــري ــري ـ ـ ـ ـ ـ
باسيل .يذكر أن غطاس خــوري غادر
مـنــزل ال ـحــريــري بـعــد وص ــول باسيل
إليه ،حيث اكتفى بإلقاء السالم عليه.
وعلمت «األخبار» أن أجواء اللقاء بني
ال ـحــريــري وبــاس ـيــل كــانــت «ايـجــابـيــة
ج ـ ـ ـ ـدًا» ،وك ـ ــان هـ ـن ــاك ات ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى أن
املشكلة «ليست بني الرئيسني ميشال
عـ ـ ـ ــون وسـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري» ،وشـ ـ ــدد
الـجــانـبــان عـلــى أن الـعــاقــة بــن عــون
والحريري «أقــوى من أن يهزها أحد،

خـصــوصــا أن ال ـخــاف لـيــس ح ــول ما
يطالب به التيار الوطني الحر وإنما
ح ــول م ــا ت ـطــالــب ب ــه أط ـ ــراف أخـ ــرى».
وتــم التأكيد ،بحسب مصادر مطلعة
على مــا دار فــي الـلـقــاء ،على ضــرورة
«اعتماد مقاربة جديدة أكثر منطقية
وفعالية في تأليف الحكومة تضمن
عدالة التوزيع بما يؤدي الى تسريع
عملية الـتــألـيــف واخ ـت ـصــار الــوقــت»،
ّ
خصوصًا ان الــرئـيــس املـكــلــف «يــدرك
ج ـي ـدًا ب ــأن ال ــوق ــت ال يـمـكــن أن يـكــون
مفتوحًا ألن التأخير يأكل من رصيد
الجميع» .كما جــرى التأكيد مــن قبل
رئ ـيــس الـحـكــومــة املـكـلــف عـلــى «أن ال
تــدخــات خارجية تساهم فــي تأخير
التشكيلة الحكومية».
وكـ ــان ال ـحــريــري ق ــد طـلــب م ــن رئـيــس
املجلس النيابي املساعدة في حلحلة
ال ـع ـق ــد ال ـح ـك ــوم ـي ــة .وق ـ ــال ب ـ ـ ّـري أم ــام
زواره ،مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس ،إن «ث ـ ّـم ــة ج ـوًا
إي ـج ــاب ـي ــا ع ـل ــى خ ــط الـ ـت ــواص ــل ،لـكــن
ذلك ال يعني قرب الحل (الحكومي)»،
معتبرًا أن هذه اإليجابية التي ّ
توجت
بـلـقــاء الـحــريــري وبــاسـيــل يـجــب أن ال
تتوقف ،بل تحتاج إلى تزخيم دائم.
وعلم أن بـ ّـري قــدم للحريري نصائح
معينة ،من شأنها أن تفتح بابًا للحل،
لـكــن كــل األمـ ــور مـتــوقـفــة عـلــى نتائج
الـلـقــاءات التي ســوف يعقدها رئيس
الـحـكــومــة فــي األيـ ــام الـقـلـيـلــة املـقـبـلــة،
وبينها زي ــارة يـقــوم بـهــا إل ــى القصر
الجمهوري لوضع رئيس الجمهورية
في أجواء الحراك الحكومي املستجد.

ّ
يتعهد للحريري
بري
بدور مساعد وخصوصًا
مع جنبالط

وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي مـ ــع «تـ ـ ـح ـ ـ ّ
ـرك م ـس ــاع ــد»
س ـي ـق ــوم بـ ــه ال ــرئـ ـي ــس بـ ـ ـ ـ ّـري ،ال تـ ــزال
ال ـع ـق ــد ال ــداخ ـل ـي ــة ه ــي ن ـف ـس ـهــا ،وم ــن
ّ
امل ـق ــرر أن يـعـمــل ال ـح ــري ــري ع ـلــى حــل
العقدة املسيحية مع باسيل والقوات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ع ـل ــى أن ي ـس ـعــى رئ ـيــس
مجلس النواب للعب دور مع الفرقاء
اآلخـ ــريـ ــن ،وال س ـي ـمــا رئ ـي ــس ال ـحــزب
التقدمي االشـتــراكــي الـنــائــب السابق
وليد جنبالط.
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وك ــان ال ـحــريــري قــد أب ـلــغ ب ــري أن ــه لم
يـلـمــس وج ــود عـقــد خــارج ـيــة ،وش ـ ّـدد
على أن «أح ـدًا لــم يتدخل مــن الخارج
ف ــي ال ـت ـش ـك ـيــل ،ب ــل امل ـش ـك ـلــة داخ ـل ـيــة
وعالقتها بالحصص» ،وقال بوجوب
«أن ن ـت ـفــق ع ـلــى ال ـح ـصــص وب ـعــدهــا
نختار الصيغة» .وأعـلــن أنــه سيزور
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة «ع ـن ــدم ــا ت ـكــون
األم ـ ــور ن ــاض ـج ــة» .أمـ ــا ع ــن تـحـمـيـلــه
م ـس ــؤول ـي ــة ال ـت ــأخ ـي ــر ف ــي ال ـت ـش ـك ـيــل،
فـقــال «إن أرادوا تحميلي املسؤولية
ف ـل ـي ـح ـم ـلــونــي ،وإن رأى أح ــده ــم أن
تحريك الشارع هو الحل ،فليكن».
وف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،ت ـصــاعــدت وت ـيــرة
االش ـت ـبــاك ب ــن ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
وحــزب القوات اللبنانية؛ ففي موقف
الفــت لالنتباه ،أعلن النائب القواتي
ج ـ ـ ــورج ع ـ ـ ـ ــدوان أن إح ـ ـ ــدى امل ـش ــاك ــل
الكبرى في طريق تأليف الحكومة هي
أن فريق التيار الوطني الحر« ،يخلط
بــن حصته وحصة فخامة الرئيس،
ويـ ـق ــول إن ل ــدي ــه  %55م ــن الـتـمـثـيــل.
وهـ ــذه ال ـ ـ ــ %55تـشـمــل م ـعــه الــرئ ـيــس،
ألنـ ـ ــه لـ ــم ي ــرش ــح ف ـق ــط ن ـ ـ ــواب ال ـت ـي ــار
الــوط ـنــي ال ـح ــر .نـحــن ن ـعــرف أن ــه كــان
ه ـنــاك ان ـت ـخــابــات قــامــت عـلــى أس ــاس
لــوائــح الـعـهــد ،وكلنا نـعــرف أن هناك
ُ
أش ـخــاصــا اســتـقـطـبــوا بــاالنـتـخــابــات
ع ـلــى أس ـ ــاس أن ـه ــم م ــؤي ــدون لـلـعـهــد،
وخ ــاض ــوا االن ـت ـخ ــاب ــات ع ـلــى لــوائــح
الـتـيــار عـلــى أس ــاس أن يـكــونــوا نــواب
العهد ،وبالتالي ال نستطيع أن نفصل
هؤالء النواب ،وبالتالي حصة الـ% 55
يجب أن تشمل حصة فخامة الرئيس.
االرق ـ ـ ــام بــال ـن ـس ـبــة ال ـي ـنــا ف ــي ال ـق ــوات
ً
م ـغــايــرة ق ـل ـيــا ،وي ـقــولــون إن ال ـقــوات
لديها فــوق ال ــ .% 30وإذا كــان لها 15
نائبًا ،فهذا يعني أن لها خمسة وزراء،
وفق املعيار الذي وضعوه .وإذا أردنا
تـطـبـيــق ات ـف ــاق مـ ـع ــراب ،ي ـك ــون هـنــاك
سـتــة وزراء لـلـتـيــار وحـلـفــائــه ،وستة
ل ـل ـقــوات وحـلـفــائـهــا ،وث ــاث ــة لفخامة
الرئيس».
وق ـ ــد سـ ــارعـ ــت قـ ـن ــاة «أو .ت ـ ــي .فـ ــي».
الـنــاطـقــة بـلـســان «ال ـت ـي ــار» إل ــى ال ــرد،
فــاع ـت ـبــرت «أن م ــا صـ ــدر ع ـلــى لـســان
ع ـ ــدوان ك ــام ي ـج ـتــزئ الـحـقـيـقــة على
ق ــاع ــدة ال إلـ ــه» .ونـقـلــت ع ــن «م ـصــادر
ال ـت ـي ــار» أن ت ـفــاهــم مـ ـع ــراب «هـ ــو كل
متكامل ،يقوم على انتخاب الرئيس
ودعم العهد من جهة ،مقابل التزامات
الشراكة املعروفة من جهة أخرى .غير
أن ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة كــانــت امل ـب ــادرة
إل ــى الـتـنـ ّـصــل مــن الـتــزامــاتـهــا ،عندما
اسـ ـتـ ـب ــدل ــت تـ ـعـ ـه ــده ــا بـ ــدعـ ــم ال ـع ـه ــد

ّ
الخازن إلى الفاتيكان :تصور لدور لبنان
وتفعيل العالقة بعد توتر
بعد أزمة العالقات بين
لبنان والفاتيكان ،يستعد
السفير الجديد فريد الياس
الخازن لتسلم منصبه ،في
أعقاب مجيء السفير
البابوي الجديد الى لبنان
جوزف سبيتيري في
حزيران الفائت
هيام القصيفي

لقاء الحريري ــ باسيل ّ
يمهد للقاء قريب بين
عون والرئيس المكلف (هيثم الموسوي)

ب ـت ـص ــوي ــب سـ ـه ــام االت ـ ـهـ ــامـ ــات عـلــى
وزراء ال ـع ـهــد وال ـت ـي ــار دون ســواهــم
فــي الـحـكــومــة ،واإلي ـح ــاء بــأنـهــم ،دون
ّ
التنصل
سواهم ،مصدر الفساد .وبلغ
حــده األقصى عندما أسهمت القوات
بـ ـص ــورة م ـب ــاش ــرة أو غ ـي ــر م ـبــاشــرة
بـمـحــاولــة االن ـقــاب عـلــى الـعـهــد ،عند
احتجاز الحرية الجسدية والسياسية
ً
لــرئـيــس الـحـكــومــة .وه ـكــذا ،وب ــدال من
أن تـكــون ج ــزءًا مــن مـعــركــة التضامن

الــوطـنــي فــي وجــه الـتــدخــل الـخــارجــي
وح ـم ــاي ــة الـ ـق ــرار ال ــداخـ ـل ــي ،اخ ـت ــارت
الـقــوات اللبنانية أن تكون في املقلب
اآلخر».
وشـ ـ ــددت «مـ ـص ــادر ال ـت ـي ــار» ع ـلــى أن
الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية،
«ذات ط ــاب ــع مـ ـيـ ـث ــاق ــي ،وال تــرت ـبــط
بــأي كتلة نيابية ،تمامًا كما درجــت
األعراف منذ الطائف».
(األخبار)

ب ـعــد ت ــوت ــر ه ــو األول م ــن ن ــوع ــه في
ال ـع ــاق ــات ب ــن ل ـب ـنــان وال ـفــات ـي ـكــان،
وبعد تأخير إداري ،يستعد السفير
ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـج ــدي ــد ال ــدكـ ـت ــور فــريــد
ال ـخ ــازن لـتـسـلــم مـنـصـبــه سـفـيـرًا في
الفاتيكان ً
بناء على طلب من رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ــون
و«عـ ــدم اعـ ـت ــراض» وزي ــر الـخــارجـيــة
جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،ع ـل ـمــا بـ ــأن األخ ـيــر
كان منحازًا للسفير جوني إبراهيم
الذي رفضه الفاتيكان واعترض على
إصــرار لبنان عليه وإثــارة املوضوع
إعالميًا .ومن ثم كانت لديه أسماء لم
تنل رضــى رئيس الجمهورية الــذي
اخـتــار ال ـخــازن .كــان األخـيــر قــد أبلغ
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة أن ــه لــن يترشح
إلــى اإلنتخابات (فــي أيــار املنصرم)
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب اع ـ ـ ـتـ ـ ــراضـ ـ ــه ع ـ ـلـ ــى قـ ــانـ ــون
االنتخاب الجديد ،فاقترح عليه عون
منصب السفير في الفاتيكان ،ووافق
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء قـ ـب ــل أن ت ـت ـحــول
الـحـكــومــة ال ــى تـصــريــف أع ـم ــال .في
ه ــذا ال ــوق ــت ،ك ــان الـفــاتـيـكــان يتريث
في إرسال سفير الى لبنان ،اعتراضًا
على تعامل لبنان معه وعلى تعيني
سفير موقت لديه ،حتى تبلغ تعيني
الخازن ،فأرسل موافقة سريعة خالل
أسـ ـب ــوع ــن ،ط ــاوي ــا ص ـف ـحــة ال ـتــوتــر
الـفـعـلــي مــع لـبـنــان ،ال ـتــي عـبــر عنها
بدبلوماسية فائقة ،وتأخير متعمد
ب ــإرس ــال ال ـس ـف ـيــر ال ـب ــاب ــوي ج ــوزف
سبيتيري الى بيروت.
من الطبيعي أن تكون أولــى مهمات
السفير الـجــديــد ،كما يـقــول الـخــازن
ل ـ ــ»األخ ـ ـب ـ ــار» ،ت ــزخ ـي ــم الـ ـع ــاق ــة مــع

ال ـفــات ـي ـكــان ب ـعــدمــا ش ـه ــدت تــراجـعــا
في الفترة األخيرة ،وإعــادة مستوى
االه ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ـ ــى سـ ــابـ ــق عـ ـ ـه ـ ــده .ألن
الفاتيكان ال يــريــد شيئًا مــن لبنان،
بل العكس .قد يكون الدولة الوحيدة
التي تعطينا وال تأخذ منا ،وتريد
تقديم كل مساعدة للبنان ،كما كانت
ع ــادت ـه ــا م ـن ــذ سـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة ،وال
سيما خالل سني الحرب األهلية.
يبدأ الخازن اآلتي الى الدبلوماسية
من عمله األكاديمي أستاذًا جامعيًا،
والسياسي في قرنة شهوان والنيابي
في تكتل اإلصالح والتغيير ،مهمته
بمبادرة يعمل عليها ،فـ»السفير إما
أن يقوم بمبادرات أو يمارس عمله
الدبلوماسي ال ـعــادي» ،لكن الخازن
ّ
فضل املبادرة ووضع تصورًا ينطلق
من أمرين« ،األول ،كالم البابا يوحنا
ب ــول ــس الـ ـث ــان ــي عـ ــن ل ـب ـن ــان ال ــوط ــن
ال ــرس ــال ــة ،ف ـ ــإذا ك ـنــا ك ــذل ــك ،ف ـمــا هي
رسالتنا .وإن لم نكن ،فكيف السبيل
ال ــى تـحـقـيــق ذلـ ــك؟ وأنـ ــا مـقـتـنــع بــأن
ل ـل ـب ـن ــان رسـ ــالـ ــة وخ ـص ــوص ـي ــة ،وال
سيما في محيطه اإلقليمي العربي
واإلسالمي .أما األمر الثاني ،فيأتي
في سياق املشروع الذي أطلقه رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ــن ع ـل ــى م ـن ـبــر األم ــم
املتحدة ودعا فيه الى أن يكون لبنان
مــركــز دائ ــم لـلـحــوار بــن الـحـضــارات
واألديـ ــان واألعـ ــراق ،مؤسسة تابعة
لألمم املتحدة».
يعتبر ال ـخــازن أن التوقيت الحالي

مناسب لهذه املبادرة وللتصور الذي
سيعرضه فــي الفاتيكان ،ألن لبنان
«قـ ــادر عـلــى أداء ه ــذا الـ ــدور فــي ظل
األوضاع اإلقليمية املأزومة سياسيًا
ودي ـ ـن ـ ـيـ ــا وم ــذهـ ـبـ ـي ــا واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا،

تزخيم العالقة مع
الفاتيكان بعدما
شهدت تراجعًا في
الفترة األخيرة ،وإعادة
مستوى االهتمام الى
سابق عهده

والتوتر على مستوى العالقات بني
ال ــدول ومكوناتها .فتجربة الـحــوار
ف ــي ل ـب ـنــان غ ـيــر مـفـتـعـلــة ،وال يعني
ذل ـ ــك أن ال خـ ــافـ ــات بـ ــن امل ـك ــون ــات
املسيحية واإلســام ـيــة ،لكن تجربة
الحياة املشتركة غير مفروضة على
اللبنانيني من فوق».
مـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن ي ـ ـكـ ــون ال ـ ـخـ ــازن
ق ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ــرض تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوره م ـ ـ ــع رئـ ـي ــس
الجمهورية ،وهــو التقى قبل سفره

الخازن :ثمة رغبة فاتيكانية دائمة بمساعدة لبنان ودعم كل مكوناته

املــرجـعـيــات الــروح ـيــة والـسـيــاسـيــة،
وناقشه معها وما يمكن أن يساعد
بــه الـفــاتـيـكــان ل ـب ـنــان« .فــالـفــاتـيـكــان
دولـ ـ ـ ـ ــة ال ت ـ ـتـ ــدخـ ــل فـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــة
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،لـ ـك ــن ع ــاق ــاتـ ـه ــا مـ ــع كــل
ال ــدول ال ـتــي تتمثل فـيـهــا مــن خــال
دبـلــومــاسـيـيـهــا ،مــا ع ــدا الـسـعــوديــة
التي بــدأت معها حــوارات وزيــارات،
تـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــح ل ـ ـ ـهـ ـ ــا ب ـ ـ ـم ـ ـ ـمـ ـ ــارسـ ـ ــة ن ـ ـفـ ــوذ
ك ـب ـيــر وت ــأث ـي ــر إي ـج ــاب ــي ف ــي مـلـفــات
دب ـلــومــاس ـيــة م ــن دون ط ـبــل وزمـ ــر.
إض ــاف ــة ال ـ ــى ال ــرغـ ـب ــة ال ـفــات ـي ـكــان ـيــة
الــدائـمــة بـمـســاعــدة لـبـنــان ودع ــم كل
مكوناته وحماية االستقرار فيه».
وعن احتمال زيــارة البابا فرنسيس
لـلـبـنــان ودع ــوت ــه إل ـي ــه ،ق ــال ال ـخــازن
«تـحـلـيـلــي ال ـخــاص أن زيـ ــارة الـبــابــا
ألي دولـ ــة تـسـتــدعــي أس ـبــابــا كبيرة
وأساسية ،كما حصل خالل الزيارتني
البابويتني للبنان سابقًا ،والزيارات
التي قام بها البابا الحالي ّ
تمت هي
أي ـضــا وف ــق مــوج ـبــات أســاس ـيــة .في
ل ـب ـنــان الـ ـي ــوم ،ال أخ ـط ــار وال أزم ــات
طــارئــة ،وال مجازر وال حــروب تهدد
وج ـ ـ ـ ــود اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان فـ ـي ــه كـ ـم ــا ك ــان ــت
عليه األوض ــاع سابقًا .أي أن لبنان
لـيــس م ـه ــددًا بــالـخـطــر عـلــى وج ــوده
وع ـلــى ح ـيــاة اإلن ـس ــان ف ـيــه .وه ــذا ال
يمنع ط ــرح زي ــارة الـبــابــا ،علمًا بــأن
الـفــاتـيـكــان ال يـبــرمــج زيـ ــارات البابا
ل ـ ــدول ف ــي فـ ـت ــرات زم ـن ـيــة م ـت ـقــاربــة،
سبق أن شهدت زيــارة بابوية ،وهو
يحدد األولــويــات وفــق برنامج عمل
م ــدروس ،علمًا بــأن البابا فرنسيس
مهتم بلبنان ويعرفه ،ولديه عالقات
مــع رج ــال مــن اإلك ـل ـيــروس املــارونــي
واللبناني بفعل وجــودهــم فــي دول
أميركيا الالتينية».
ي ـم ـث ــل الـ ـ ـخ ـ ــازن ال ـ ــدول ـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
ف ــي ال ـف ــات ـي ـك ــان ،ل ـك ــن ه ـ ــذا ال يـمـنــع
بحكم عالقته التنسيق مــع املــراجــع
الـ ــروح ـ ـيـ ــة ،وف ـ ــي م ـق ــدم ـه ــا ب ـك ــرك ــي،
«لـ ـك ــن أن ـ ــا أمـ ـث ــل الـ ــدولـ ــة الـلـبـنــانـيــة
ومصالحها .من األكيد أنني التقيت
الـ ـبـ ـط ــري ــرك املـ ـ ــارونـ ـ ــي الـ ـك ــارديـ ـن ــال
م ــار ب ـش ــارة ب ـطــرس ال ــراع ــي وســائــر
امل ــرجـ ـعـ ـي ــات الـ ــروح ـ ـيـ ــة امل ـس ـي ـح ـيــة
واإلس ــام ـي ــة ،ه ـنــاك بـعــض التقاطع
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مل ـ ــا ت ـم ـث ـل ــه ب ـك ــرك ــي
تحديدًا ،والطوائف التي لديها أديرة
ّ
ومقار في رومــا ،لكن أنا في النهاية
سفير لبنان لدى الفاتيكان».

تقرير

كمين أميركي لـ«اليونيفيل» بعنوان «الفصل السابع»
داود رمال

عون  :ال تعديل أو تبديل
في مهام «اليونيفيل» (علي حشيشو)

كـ ــل الـ ـتـ ـق ــاري ــر ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـتــي
ت ــرد ال ــى ب ـيــروت فــي ه ــذه األيـ ــام ،من
واش ـن ـطــن ون ـي ــوي ــورك ،تـشـيــر ال ــى أن
املشاورات التمهيدية الجارية حاليًا
ق ـبــل ت ـجــديــد م ـج ـلــس االم ـ ــن ال ــدول ــي
رسميًا مهام قــوات «اليونيفيل» ،في
ال ـحــادي والـثــاثــن مــن آب املـقـبــل ،لن
تكون سهلة.
فــي املـعـلــومــات ،أن مندوبة واشنطن
ف ــي م ـج ـلــس األم ـ ــن ،ال ـس ـف ـي ــرة نـيـكــي
هـ ــاي ـ ـلـ ــي ،وبـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع ال ـل ــوب ــي
اإلسرائيلي ،تضع شروطًا تعجيزية،
مـ ـق ــاب ــل ت ـس ـه ـي ــل بـ ــادهـ ــا ال ـت ـج ــدي ــد

لــ«الـيــونـيـفـيــل» .ويـصــف دبلوماسي
ل ـب ـن ــان ــي مـ ــا ي ـح ـص ــل بـ ــأنـ ــه «ش ـب ـيــه
باملعركة الـتــي خيضت قبيل صــدور
ال ـق ــرار ال ــدول ــي  1701فــي ع ــام ،2006
وال ـ ـ ـ ــذي أدى الـ ـ ــى وقـ ـ ــف ال ـع ـم ـل ـي ــات
القتالية بـعــد ح ــرب إســرائـيـلـيــة على
ل ـب ـن ــان دامـ ـ ــت  33ي ــوم ــا .ولـ ـك ــن ه ــذه
املعركة ،اليوم ،بال مدافع وال صخب
وال ضـ ـجـ ـي ــج ،ب ـ ــل بـ ـصـ ـم ــت وخ ـب ــث
كبيرين».
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر لـ ـ ـ ــ«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» إن
ال ـت ـحــريــض ب ــدأ ق ـبــل س ـنــة ،واسـتـمــر
بوتيرة معينة رغــم التجديد« ،لكنه
تـصــاعــد مــؤخ ـرًا فــي مـحــاولــة لفرض
تعديل مهام «اليونيفيل» ،األمر الذي
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يــواجـهــه لبنان عبر حــركــة اتـصــاالت
واسعة إلمرار التجديد وفق الشروط
السابقة .وتم إبالغ العواصم املعنية
أن لـ ـبـ ـن ــان يـ ــرفـ ــض أي تـ ـع ــدي ــل فــي
املـهــام أو فــي املــوازنــة أو فــي األع ــداد،
ألن ه ـن ــاك تــوج ـهــا لـخـفــض امل ــوازن ــة
امل ـخ ـ ّـص ـص ــة لـلـيــونـيـفـيــل م ــع خـفــض
الـعــديــد .أمــا مــا يضمره االميركيون
واالســرائـيـلـيــون ،فهو تعديل املـهــام،
ب ـم ـع ـن ــى ت ــوس ـي ـع ـه ــا ل ـي ـص ـب ــح ل ــدى
«اليونيفيل» مـهـ ّ
ـام ردعـيــة ،مــن خالل
تقديم ما تزعم واشنطن أنها وثائق
تثبت عــدم ال ـتــزام لبنان بمندرجات
القرار  1701من خالل عرض معطيات
وصور وفيديوات مصدرها تل أبيب،

عن تحركات عسكرية لحزب الله في
منطقة عمل «اليونيفيل» ،في منطقة
جنوبي الليطاني».
ويـ ـكـ ـش ــف امل ـ ـص ـ ــدر أن ـ ـ ــه ف ـ ــي ال ـس ـن ــة
امل ـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة ،وق ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد
لـ«اليونيفيل» ،عمد الجانب االميركي
الى توجيه أسئلة الى األمانة العامة
لالمم املتحدة وقـيــادة «اليونيفيل»،
تمحورت حول اآلتــي :ما الذي تفعله
«اليونيفيل» فــي الـجـنــوب؟ ومــا هي
العمليات املحققة التي تثبت إنجاز
مـهـمـتـهــا ف ــي تـطـبـيــق الـ ـق ــرار 1701؟
ومل ــاذا ال توقف املجموعات املسلحة
املوجودة في منطقة عملها؟ وملاذا ال
تعمد القوات الدولية الى الدخول إلى

أماكن معينة فقط (تدخل الى أماكن
وال تدخل الى أخرى)؟.
بـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر لـ ـ ـق ـ ــوات
«ال ـ ـيـ ــون ـ ـي ـ ـف ـ ـيـ ــل» ،أع ـ ـط ـ ـيـ ــت ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة
ف ـ ــي ال ـ ـن ـ ــاق ـ ــورة ت ــوجـ ـيـ ـه ــات أم ـم ـي ــة
بالتدخل الـحــازم وتوقيف مسلحني
ومـصــادرة أسلحة والقيام بعمليات
ب ـ ـحـ ــث وت ـ ـف ـ ـت ـ ـيـ ــش ،ع ـ ـلـ ــى أن ت ــرف ــع
ت ـقــري ـرًا أسـبــوعـيــا مــدعــومــا بــالـصــور
والوثائق ّ
عما تقوم به ،أي أن تصبح
«ال ـيــون ـي ـف ـيــل» ع ـصــا إســرائ ـي ـل ـيــة في
األرض اللبنانية .لكن الوقائع حالت
دون ذلــك نسبيًا ،رغــم انحياز القائد
السابق لـ«اليونيفيل» إلــى إسرائيل
علنًا.

وأك ـ ـ ـ ــد امل ـ ـص ـ ــدر أن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن وت ــل
أبـ ـي ــب تـ ــريـ ــدان ن ـق ــل ق ـ ـ ــرار ال ـت ـجــديــد
لــ«الـيــونـيـفـيــل» مــن الـفـصــل الـســادس
ال ــى الـفـصــل ال ـســابــع ،ول ــذل ــك ،عمدتا
الــى تضخيم بعض االش ـكــاالت التي
ت ـح ـصــل ب ــن ع ـنــاصــر «ال ـيــون ـي ـف ـيــل»
واالهالي وتنتهي في لحظتها ،ولكن
هذا األمر يتوقف على نيات ومواقف
ال ــدول الـفــاعـلــة االخـ ــرى ،مـثــل فرنسا
ال ـت ــي أب ـل ـغــت ل ـب ـنــان أن ـه ــا ل ــن تسير
فــي ه ــذا االم ــر م ــع مــراعــات ـهــا املعلنة
ل ــإس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،ل ـك ــن ل ــدي ـه ــا قـ ــوات
ف ــي ع ـ ــداد «ال ـي ــون ـي ـف ـي ــل» ،وبــال ـتــالــي
أول ــوي ــاتـ ـه ــا ت ـخ ـت ـلــف عـ ــن أولـ ــويـ ــات
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة الـ ـت ــي ال مـشـكـلــة

تزعم واشنطن أنها
تملك وثائق مصدرها
تل أبيب تثبت عدم
التزام لبنان بمندرجات
القرار 1701

لديها في التصعيد ،ألنها ال تشارك
بـ ــأي قـ ــوة م ــن ض ـم ــن «ال ـيــون ـي ـف ـيــل»،
والـ ـت ــوج ــه ال ـف ــرن ـس ــي ي ـن ـس ـحــب عـلــى
معظم الدول التي لها كتائب في قوات
االم ــم املـتـحــدة الـعــامـلــة فــي الـجـنــوب،
ومن ضمنها الصني».
يذكر أن التجديد لقوات «اليونيفيل»
ك ــان م ـحــور سلسلة ل ـق ــاءات أجــراهــا
الـقــائــد الـجــديــد ل ـقــوات «اليونيفيل»
الجنرال اإليطالي ستيفانو ديل كول
مع الرؤساء الثالثة ووزير الخارجية
جبران باسيل وقائد الجيش جوزف
عون واملدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم .وأعلن الرئيس ميشال
عون استعداد لبنان لتوفير كل ما من

شأنه إنجاح مهمة «اليونيفيل» في
حفظ األمــن واالسـتـقــرار فــي الجنوب
وتـطـبـيــق الـ ـق ــرار  .1701وشـ ــدد على
أن تمديد عمل القوات الدولية خالل
االي ــام القليلة املـقـبـلــة فــي نـيــويــورك،
يجب أن يتم وفقًا لألسس واملعايير
ال ـتــي أن ـش ـئــت ه ــذه الـ ـق ــوات اس ـت ـنــادًا
اليها من دون تعديل أو تبديل.
وشـ ــدد دي ــل ك ــول عـلــى امل ـســاعــدة في
ضمان استمرار االستقرار في منطقة
عمليات «الـيــونـيـفـيــل» ،وق ــال« :نحن
بـحــاجــة إل ــى الـبـنــاء عـلــى ه ــذا الــزخــم
من أجل الحفاظ على االستقرار الذي
ّ
واملضي به
تمتعنا به منذ عام 2006
قدمًا».

