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تقرير

حوار حزب الله ـ القوات:

معراب بال خطاب سياسي والحزب يكسب آخر خصومه

ال ـح ـكــومــة .ال مــانــع لــديـنــا ب ــأي لـقــاء
بني نوابنا ونواب حزب الله ملناقشة
قــانــون االنـتـخــاب .لكن الرئيس بري
يفاوض عنه حاليًا.
هل أنتم مقتنعون جديًا بــأن االنتخابات
ستجرى وبدأتم التحضير لها قواتيًا؟
¶ م ـنــذ أيـ ـل ــول ال ـف ــائ ــت ب ــدأن ــا ،نحن
وغيرنا ،بالتحضير ،علمًا أن طريقة
تمثيل بعض األح ــزاب في الحكومة
ّ
تمت على أساس أن االنتخابات آتية.
هل أنــت مرتاح إلــى أن التسوية اإلقليمية
تسمح باالنتخابات النيابية بعد تسوية
الرئاسة والحكومة؟
¶ بـ ـخ ــاف مـ ــا ت ـق ــول ـي ـن ــه ،لـ ــم ت ـج ـ ِـر
ال ـت ـســويــة ع ـلــى رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
والحكومة.
ال تـ ــزال م ـص ـ ّـرًا ع ـلــى أن االن ـت ـخ ــاب كــان
محض داخلي؟
¶ مـ ـص ـ ّـر ح ـت ــى إثـ ـب ــات ال ـع ـك ــس .لــم
ي ـجـ ِـر أي ح ــدي ــث ،ال شــرقــا وال غــربــا
في شــأن الرئاسة .نريد التأكيد أنه
إذا ات ـفــق األف ــرق ــاء الـلـبـنــانـيــون على
ش ــيء ،فــا أح ــد يــزعــزعــه ،ألن الـقــوى
املحلية أقوى من أي مكون خارجي.
فـكـمــا ف ـع ـلــوا بــالــرئــاســة والـحـكــومــة
بتفاهمات داخلية ،هكذا سيحصل
في قانون االنتخاب.
منذ أربــع سـنــوات ونحن نــدور فــي دوامــة
قانون االنتخاب ،هل سيحل الروح القدس
خالل أسبوعني حتى تتفقوا على قانون
جديد؟
¶ خــال السنوات الثماني املاضية،
كان قانون االنتخاب يتقدم ويتأخر،
ويـ ـ ـج ـ ــرى الـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـن ــه ف ـ ــي شـكــل
م ـف ـص ــل .مـ ــا ي ـج ـع ـل ـنــي أتـ ـ ـف ـ ــاءل هــو
الــديـنــامـيــة الـتــي ب ــدأت قـبــل شهرين
بانتخاب رئـيــس ،وال تــزال مستمرة
وأدت إل ـ ـ ــى ال ـت ـك ـل ـي ــف ث ـ ــم ت ـش ـك ـيــل
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة بـ ـمـ ـه ــل ق ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة .هـ ــذه
الدينامية يمكن أن تؤدي إلى قانون
انتخاب وانتخابات.

إعالنات نوايا بالجملة
ه ــل ال ـت ـفــاه ـمــات م ــع ال ـت ـيــار أو املستقبل
تجري حول قانون االنتخاب أم أيضًا على
كيفية خوض االنتخابات؟
¶ ن ـ ـحـ ــن غ ـ ـ ــارق ـ ـ ــون كـ ـلـ ـي ــا بـ ـق ــان ــون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ،وال نـسـتـطـيــع ال ـت ـحــدث
عن تفاهمات قبل إق ــراره .لكن هناك
إعــانــات نــوايــا بالجملة مــع التيار
الوطني واملستقبل واالشتراكي.
ستخوضون االنتخابات سويًا؟
¶ ب ــامل ـع ـن ــى ال ـح ـس ــاب ــي ال ــدقـ ـي ــق لــم
نجلس ســويــا لنتفاهم .لكن كالمنا
مع املستقبل وكالمه مع االشتراكي
والـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ي ــذه ــب فـ ــي ه ــذا
االتجاه.
ألن نشهد معركة بني  8و 14آذار؟
¶ أستطيع أن أقول إن هناك نية لدى
األربعة لخوض االنتخابات سويًا.
يـبـقــى ال ــرئ ـي ــس بـ ــري وح ـ ــزب ال ـل ــه خ ــارج
التفاهم؟
¶ أبدًا .لكن ال يوجد تقاطع انتخابي
معهما إال في شكل جزئي في بعض
املناطق( .مازحًا) هل نساعد الرئيس
ب ــري ف ــي ص ــور والـنـبـطـيــة ونعطيه
أصواتنا؟
ثمة بعبدا وجزين وزحلة؟
¶ في بعبدا نحن نساعده .وحينها
لـلـبـحــث ص ـل ــة ،ال ـت ـفــاه ـمــات معهما
ج ــزئ ـي ــة ،ول ـك ــن م ــع اآلخ ــري ــن لــديـنــا
تقاطعات أكبر.

الحوار الوحيد الذي برزت
نتائجه قبل أن يبدأ هو بين
حزب الله والقوات اللبنانية.
منذ مدة ومعراب تنتظر
ُ
أن تفتح أبواب حارة حريك
لها واألخيرة تتمنع ،إلى أن
يصدر عن ً
بدأ كالم إيجابي ّ
الجانبين ،ما أوحى بأن تواصال
سريًا قام بينهما .ورغم
أن الحوار لم ينطلق ،فإن
الخطاب السياسي القواتي
فرغ من مضمونه
ليا القزي
ليس خبرًا عاديًا أن ُي ّ
قدم حزب القوات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي بـ ــوفـ ــاة رئ ـي ــس
م ـج ـلــس تـشـخـيــص مـصـلـحــة ال ـن ـظــام
فــي الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة اإليــرانـيــة
الشيخ أكبر هاشمي رفسنجاني ،وال
أن ي ــواس ــي ال ــوزي ــر ب ـيــار أب ــو عــاصــي
ب ــاس ــم رئـ ـي ــس ح ــزب ــه س ـم ـيــر جـعـجــع
«ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة اإلي ــران ـي ــة
والشعب اإليراني الصديق» ،كما ّ
دون
في سجل السفارة اإليرانية .فالقوات
اللبنانية هي املتهم األول باختطاف
الديبلوماسيني اإليرانيني األربعة عام
 ،1982يوم لم تكن األصوات تعلو بعد
متهمة إيران بدعم «حزب من األحزاب
(ح ـ ــزب الـ ـل ــه) ع ـل ــى ح ـس ــاب املـصـلـحــة
الوطنية العليا» ،كما قال جعجع قبل
أيام .أسباب أخرى كانت ستحول قبل
س ـن ــوات قـلـيـلــة دون أن ت ـقــوم ال ـقــوات
بواجب العزاء.
ـوات أي ـ ـضـ ــا ،لـ ــم ي ـك ــن وزيـ ــر
ق ـب ــل سـ ـ ـن ـ ـ ٍ
اإلع ــام الـقــواتــي ملحم ريــاشــي ليقبل
املـ ـش ــارك ــة ف ــي ل ـق ــاء ي ـح ـض ــره املـلـحــق
الثقافي في السفارة اإليرانية الدكتور
محمد مهدي شريعتمداري ،حتى ولو
شــارك فيه بصفته الشخصية وكانت
«مناسبة اجتماعية للتعارف وتبادل
نـظــرة الـطــرفــن الـعــامــة ل ــأم ــور» .وقــد
ُع ـق ــد ال ـل ـقــاء ق ـبــل أق ــل م ــن س ـتــة أشـهــر
في منزل األمــن العام للمؤتمر الدائم
ل ـل ـف ــدرال ـي ــة ألـ ـف ــرد ريـ ــاشـ ــي ،وح ـض ــره
النائب السابق لرئيس مجلس النواب
إيلي الفرزلي.
وق ـب ــل س ـن ــة ،ح ــن ق ـ ـ ـ ّـررت ال ـس ـعــوديــة
معاقبة الجيش عبر وقــف املساعدات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ب ـق ـي ـم ــة ث ــاث ــة مـ ـلـ ـي ــارات

دوالر ،وجــدت مــن ُي ــدوزن لها اإليقاع
ّ
فــي الــداخــل .شــن وقتها موقع القوات
اإللكتروني ،من ضمن الحملة اآلذارية،
ً
حـ ـمـ ـل ــة عـ ـل ــى ع ـ ـ ــرض إيـ ـ ـ ـ ــران ت ـس ـل ـيــح
ّ
امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،زاعـ ـم ــا أن مــا
تعرضه طهران على الجيش اللبناني
«خردة» ،لذلك «يجب على أبواق إيران
أن تصحو من سباتها» .كان ذلك قبل
أن ُي ّ
صرح جعجع في الثامن من الشهر
الـجــاري بأنه ليس «ضــد أي مساعدة
عسكرية إيرانية للدولة اللبنانية .فإن
كـنــا نتلقى مـســاعــدات مــن السعودية
ودول الخليج وفرنسا وأميركا ،فلماذا
نرفضها من إيران؟ اللهم أال تكون هذه
املساعدات مشروطة بأي شيء».
اإليـجــابـيــة الـقــواتـيــة فــي الـتـعــامــل مع
إيـ ـ ــران ت ــأت ــي ك ـخ ـطــوة ثــان ـيــة ب ـعــد أن
بعثت مـعــراب برسائل سرية وعلنية
عــديــدة إل ــى ح ــارة حــريــك ،ك ــان آخــرهــا
بـعــد ان ـت ـخــاب الــرئ ـيــس مـيـشــال ع ــون،
بـقـيــت م ــن دون ردود .الـ ـق ــوات تنفي
وجــود الرسائل .لكن النائبة ستريدا
جعجع «اعترفت» بلبنانية حزب الله،
بـعــد أن ك ــان ّ «مـمـثــل والي ــة الـفـقـيــه في
لـبـنــان» .تغنى املـســؤولــون القواتيون
بوزراء حزب الله الذين لم يدخلوا في
دوامة الفساد ،و»التشابه بني تنظيمي
ال ـق ــوات وح ــزب ال ـل ــه»ُ .و ّج ـه ــت أسئلة
ع ــدي ــدة لـ ــ»الـ ـح ــزب» ع ــن ال ـس ـبــب ال ــذي
ّ
يجعله يحاور كل األطراف السياسية،
بمن فيهم حزب الكتائب ،ويحول دون
فتح قـنــوات اتـصــال مــع ال ـقــوات .رغبة
القوات في وصل معراب بحارة حريك
كانت أشبه بالصراخ في البرية ،نظرًا
إلى تجاهل الطرف الثاني لها .إلى أن
اعترف االمني العام لحزب الله السيد
ح ـس ــن ن ـص ــرال ـل ــه ف ــي أحـ ــد خ ـطــابــاتــه
ّ
بــأن «الـقــوات مـكـ ّـون مسيحي ووطني
وازن» .لــم تكد الـقــوات تفتح ذراعيها
مـ ّ
ـرحـ ـب ــة ب ـك ـل ـمــة األمـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ،حـتــى
عــاج ـل ـهــا رئ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ـس ـيــاســي
ف ــي حـ ــزب ال ـل ــه إب ــراه ـي ــم أمـ ــن الـسـيــد
ّ
مــن بـكــركــي ب ــأن «ال ـظ ــروف فــي لبنان
ستفرض نــوعــا مــن الـتــواصــل ،ونأمل
أن ي ـص ــل إل ـ ــى م ـ ــدى س ـي ــاس ــي م ـعــن،
ونحن منفتحون على هذا املوضوع»،
ردًا على س ــؤال .فهل انطلق التواصل
الجدي في الخفاء؟
الـ ـب ــداي ــة م ــن ال ـس ـب ـبــن «الـ ـل ــذي ــن كــانــا
يمنعان سابقًا أي حــوار مع القوات»،
ت ـق ــول مـ ـص ــادر ف ــي  8آذار .األول هو
«التاريخ الثقيل ،ويتفرع منه العالقة
م ــع ال ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي واملـ ـج ــازر في
ال ـ ــداخ ـ ــل وقـ ـضـ ـي ــة ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــن
اإليرانيني» .والثاني يتعلق بتموضع
القوات إقليميًا «كرأس حربة للمشروع
الـ ـسـ ـع ــودي ال ـ ــذي ُي ـ ـعـ ــارض الـ ـح ــزب».

ول ـ ـكـ ــن ن ـت ـي ـج ــة امل ـ ـ ـعـ ـ ــادالت الـ ـج ــدي ــدة
ف ــي ال ـب ـلــد «ي ـك ــون ل ـل ـقــوى الـسـيــاسـيــة
مقاربات مختلفة عن السابق» .ولفهم
طريقة عمل حــزب الله «يجب مقاربة
األمـ ــور م ــن مـنـظــارهــا اإلق ـل ـي ـمــي .ففي
ّ
ظــل األوض ــاع الــراهـنــة يـهـ ّـم الـحــزب أن
ُ ّ
يقلص عدد خصومه في الداخل .وهو
ذهب بعيدًا إلى ّ
حد محاورة السلفيني،
فما الذي يحول دون محاورته القوات،
ّ
وخاصة بعد اقتراب القوات من خطه
ّ
تبني ترشيح الـجـنــرال مــا ّ
سهل
عبر
األمور؟».

التقى رياشي
والمستشار الثقافي
للسفارة اإليرانية في
«مناسبة اجتماعية»
التواصل مــع الـقــوات «لــم ينقطع على
الصعيدين الــوزاري والنيابي» ،تقول
ّ
م ـص ــادر  8آذار .إال أن ذل ــك ال يعني
ّ
أن ال ـحــوار قــد انـطـلــق« ،م ــن املـمـكــن أن
ينتج من املقاربات الجديدة أمر ما أو
ال نـصــل إلــى نتيجة .حـتــى الـســاعــة ال
تبادل حزب
شيء عمالنيًا» .ولكن ملاذا
ُ
ال ـل ــه الـ ــزيـ ــارات م ــع ال ـك ـتــائــب وشـكـلــت
لـجـنــة ملـتــابـعــة ال ـع ــاق ــات ،والـصـيـفــي
تتشارك التاريخ نفسه مع القوات؟ ال
ّ
جواب واضحًا لدى املصادر سوى أن
ّ
ّ
يهم حزب الله أن ُيقلص عدد خصومه
في الداخل (مروان طحطح)

«الكتائب بادر إلى فتح قنوات االتصال
ّ
الجميل ،ليتوقف األمر
في عهد أمــن
ّ
بطلب من سامي الجميل .ولكنهم بعد
أن تبني لهم صدقية الحزب والتزامه
م ــع عـ ــون ،يــرغ ـبــون ف ــي إع ـ ــادة إح ـيــاء
اللجنة .حاليًا ال ح ــوار ال مــع الـقــوات
وال مع الكتائب».
اعتراف نصرالله بوجود القوات كان
ّ
يتعمد
مفاجئًا في مـعــراب ،ألنــه «كــان
ّ
تـجــاهـلـنــا» .تـقــول م ـصــادر ال ـق ــوات إن
إيجابية حــزب الله سبقتها «إشــارات
أرسـلـهــا جـعـجــع .وبـعــد ك ــام إبــراهـيــم
أمني السيد ال ُيمكن إال أن نؤكد إرادة
التالقي ،من دون أن نتجاهل الخالف
حــول الــرؤيــة االستراتيجية» .بحسب
ال ـ ـقـ ــوات «ه ـ ـنـ ــاك قـ ـ ــرار ل ـ ــدى ال ـطــرفــن
بتحييد املسائل الخالفية ،من دون أن
ّ
يعني أن أحدًا تراجع عن مبادئه» .ما
تــريــده مـعــراب أن «نلتقي فــي مساحة
مشتركة ،ألنــه بذلك ُيمكن بناء البلد.
ّ
وغـ ـي ــر ص ـح ـيــح أن ال ـس ـب ــب ه ــو رب ــح
م ـشــروع عـلــى آخ ــر فــي املـنـطـقــة» .لكن
م ـصــادر فــي ق ــوى  8آذار ،وأخـ ــرى في
ت ـيــار املـسـتـقـبــل وف ــي ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الـ ـح ــر ،ت ــؤك ــد أن س ـم ـيــر ج ـع ـجــع بــات
يدرك ،منذ ما قبل إعالن دعمه وصول
الجنرال عون إلى بعبدا ،أن حزب الله
ممر إلزامي لرئاسة الجمهورية ،كما
ألي مشروع ينبغي أن يحظى بتوافق
وط ـنــي ،ول ــو ك ــان بمستوى الحصول
على حقيبة سيادية .وألجــل ذلــك ،قرر
االنـفـتــاح على الـحــزب ال ــذي لــم ينهزم
ال داخليًا وال إقليميًا ،وقوته تتعاظم
يومًا بعد آخر.
تعتقد القوات ّأن حزب الله ّ
غير موقفه
تجاهها بسبب «رؤيته االستراتيجية
وم ـ ـصـ ــال ـ ـحـ ــه ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ــى ال ــوض ــع
ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي ن ـتــج م ــن ال ـت ـفــاهــم مع
العونيني وال ُيمكن أن يتجاوزه» .هل
تـفـصــل ال ـق ــوات بــن ح ــزب ال ـلــه العمل
الـسـيــاســي وال ـحــزب ال ــذي ُي ـشــارك في
الحرب السورية؟ «حزب الله هو واحد،
ّ
ونأمل أن يرجع هذا الكل إلى املساحة
الداخلية».
ســابـقــا ،لــم يكن جعجع يـفـ ّ
خطابًا
ت
ـو
ّ
لنصرالله من دون أي يرد ّ عليه .لكنه
ّ
تخلى عــن عــادتــه منذ تبنيه ترشيح
ع ــون .ق ــد ال ي ــزال ُم ـب ـك ـرًا ال ـحــديــث عن
ّ
حوار بني الفريقني ،إال أن نتائجه بدأت
تظهر بــاك ـرًا ،أبــرزهــا تـفــريــغ الخطاب
السياسي للقوات من مضمونه .فهذا
ال ـخ ـطــاب ك ــان قــائ ـمــا عـلــى التجييش
ضد حزب الله والتيار الوطني الحر.
مع األخير ،اجتمعت القوات في إعالن
ل ـل ـنــوايــا .وم ــع الـ ـح ــزب ،ب ــدأ الـتـمـهـيــد
لـ ـح ــوار .ع ـم ـل ـيــا ،ل ــم ي ـبــق ل ـل ـق ــوات من
تعاديه ...إال حزب الكتائب!

علم
و خبر
مكاري يريد أمواله
تنقل مصادر في الكورة عن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ،أنه
يريد استعادة مبلغ كبير من املال (تردد أنه  7ماليني دوالر) دفعه لحملة
النائب فــادي كرم خالل االنتخابات النيابية الفرعية عام  .2012وبحسب
املصادر ،يهدف مكاري بإعالنه عدم الترشح إلى االنتخابات النيابية إلى
إحراج تيار املستقبل بغية ّ
جره إلى مفاوضته والخضوع لشروطه.

الكتائب لن يسكت
أخذ الخالف بني َ
حزبي الكتائب والقوات اللبنانية حيزًا كبيرًا من النقاش
في االجتماع األخير للمكتب السياسي الكتائبي ،فأكد املجتمعون ضرورة
تهدئة األجواء ،ولكن مع التشديد على ّأن ّ
رد الفعل الكتائبي لم يكن خاطئًا
"ألنه ال ُيمكن أن يجري التعدي على الكرامات ونسكت" .وبحسب املصادر،
جرى التأكيد أنه "إذا كان املوضوع إلغائيًا واستبدال القوات اللبنانية عدوًا
سياسيًا بآخر فلن نخضع لذلك".

ّ
معوض يبحث عن مرشحين
ّ
يحاول رئيس حركة االستقالل ميشال ّ
معوض ،البحث عن مرشح ثالث إلى
جانبه هو والنائب السابق جــواد بولس ،لخوض االنتخابات النيابية في
قضاء زغــرتــا .وهــو اتصل لهذه الغاية بعدد مــن الشخصيات فــي املنطقة،
أبرزهم رئيس حركة األرض طالل الدويهي .لكن ظروف تأليف الئحة ملواجهة
الئحة تيار املــردة لم تتضح بعد ،بسبب اعتقاد الجميع بأن اختراق الئحة
املردة مستحيل ،ما يعني أن خوضهم املعركة سيكون لخدمة ّ
معوض فحسب.

فيون إلى لبنان
يزور لبنان في آذار املقبلني رئيس الوزراء الفرنسي السابق ومرشح اليمني
إل ــى االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة فــرانـســوا فـيــون .وتجمع فـيــون بسياسيني من
ّ
عالقة جيدة ،كما أن الرئيس سعد الحريري يعتبره من
التيار الوطني الحر ّ
أصدقائه ،إضافة إلى أنه سبق أن أعلن مواقف إيجابية من الدور الذي يلعبه
حزب الله في سوريا.

