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تحليل إخباري

تزيني لزيارة سوريا

ال �ح �ك��وم��ي ال � ��ذي ُي � � َ�ت � � َ
�داول ف ��ي اإلعالم،
مشيرين إل��ى أن��ه «غير وارد» ،مؤكدين
أنهم تلقوا الضمانات الالزمة التي من
شأنها املحافظة على موقعهم وتمثيلهم
ف ��ي الّ �ت��رك �ي �ب��ة ال��داخ �ل �ي��ة واملسيحية.
وتتسلح ه��ذه ال�ق��راءة القواتية بالقول:
ً
بغنى عن أي بلبلة أو تغيرات
«حزب الله
س�ي��اس�ي��ة داخ �ل �ي��ة ،وال�ح�ك��وم��ة الحالية
هي أكثر الحكومات ضمانة لحزب الله».

فيما عالقة معراب بحارة حريك ال ّتزال
نوا
مقطوعة ،إال عبر وسطاء «ل��م يتمك ّ
م��ن تحسني ال�ع�لاق��ة بيننا» .وي�ب��دو أن
القواتيني قد فقدوا األمل في إمكان قيام
هذه العالقة ،إذ يقولون« :انتقل خطابنا
م��ن موقع املطالب بتسليم س�لاح حزب
الله إلى موقع املطالبة بوضع قرار هذا
ّالسالح في بيروت ،ال في طهران ،وأكدنا
ّ
مؤجل».
أن ال �ب �ح��ث ف ��ي م �ل��ف ال �س�ل�اح
ف�ي��رى ال�ق��وات�ي��ون أن�ه��م ط � ّ�وروا موقفهم
م��ن ه��ذا امل�ل��ف م��ن دون أن يلحظ الغير
األم � ��ر ،ل �ت �ك��ون ج �ه��ود ب �ع��ض الوسطاء
ً
«الطيبي القلب» ،قد ذهبت ُسدى.
أم��ا ف��ي م��وض� ّ�وع االن�ت�خ��اب��ات البلدية،
ف � �ب� ��دأت ت� �ت ��وض ��ح ق � � � ��راءة ال� � �ق � ��وات من
ه ��ذا اال ّس �ت �ح �ق��اق ،إذ أدرك القواتيون
ال �ي ��وم أن «ال �ف��ري��ق امل� �ق � ّ�رب م ��ن سوريا
ي �ح��اول ت�ع��وي��ض خ�س��ارت��ه ف��ي املناطق
املسيحية ،لخرق الشارع ُّ
السني وتركيز
املاكينة اإلعالمية لألقلية على خسارة
البقاع».
تيار املستقبل لبعض القرى في ّ
وي �ش �ي��ر م �س��ؤول��و ال� �ق � ّ�وات إل ��ى أن هذا
الفريق« ،بعدما أدرك أن التيار الوطني
ّ
الحر لم يستطع تحقيق نتائج تذكر في
جبل لبنان ،بات الهدف األول تحقيق أي
إنجاز على صعيد ما يسمى املعارضة
ّ
ال �س �ن � ّ�ي ��ة» ،وه� ��و م ��ا ي� �ع ��ده القواتيون
ت �ح��وي��ل األق �ل �ي ��ة م �ع��رك �ت �ه��ا م ��ن جبهة
الفريق املسيحي في ّ 14آذار ،إلى جبهة
امل �س �ت �ق �ب��ل .ي �ض �ي �ف��ون أن رئ �ي ��س تيار
امل � ��ردة ،ال �ن��ائ��ب س�ل�ي�م��ان ف��رن�ج�ي��ة ،عاد
عن فكرة التوافق مع  14آذار في بلديات
زغ ��رت ��ا «ف� ��ي م �ح��اول��ة إلث� �ب ��ات أن كسر
ال�ف��ري��ق األك �ث��ري ف��ي امل�ن��اط��ق املسيحية
ممكن» .ويتابعون أنه إذا نجح فرنجية
ف ��ي ال � �ف� ��وز ،ي �ك ��ون ق ��د ّ
رسالتني:
وج � ��ه
ّ
األول��ى للعماد ميشال ع��ون ،مفادها أن
امل��ردة ّ
سيد على منطقته ،والثانية إلى
السوريني يقول فيها إنه زعيم مسيحي
ق��ادر على تحقيق االن�ت�ص��ارات وقيادة
الفريق املسيحي الحليف لسوريا.

مخاطر الحسابات الخاطئة
فداء عيتاني
ب�ح�س��ب ال �ش��ائ �ع��ة ال �س��ائ��دة ف ��ي ال� �ب�ل�اد ،ف ��إن املناورات
ستتحول إل��ى حرب
اإلسرائيلية« ،نقطة تحول أرب�ع��ة»ّ ،
ج��وم ،بعد أن
�
ه
�ن
على لبنان ،وستعمد إسرائيل إل��ى ش�
ّ
تكون في الساعات األولى من املناورات قد مكنت القيادة
من تطبيق خطط التعامل مع صواريخ افتراضية تنطلق
م��ن ل�ب�ن��ان وس��وري��ا وت�س�ت�ه��دف ال�ع��اص�م��ة اإلسرائيلية
ومواقع أخرى ،وخاصة على الجبهة الشمالية.
ّ
ه ��ذه ال �ش��ائ �ع��ة ب��ات��ت ت �ح��دد ي ��وم األح� ��د امل �ق �ب��ل بصفته
الساعة الصفر ،وهناك ما يكفي لنفيها ،وهناك ما يكفي
لتسعير أج��واء الحرب ،والخوف األكبر هو من خطأ في
الحسابات على الجانب الجنوبي م��ن ح��دودن��ا يرتكبه
اإلسرائيليون ُ
فيدخل املنطقة في دوامة نارية لن تنتهي
كما يرغب العدو ويحلم.
ف��ي ب��داي��ة الشهر ال�ج��اري ،التقى رئيس مجلس الوزراء
وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ق �ط��ري ح �م��د ب��ن ج��اس��م ب��ن ج �ب��ر آل
ثاني ،قيادة الصف األول في املقاومة .وبحسب املتوقع،
فقد ُبحث العديد من امللفات ،من ضمنها ال��دور القطري
في املرحلة املقبلة في الصراع .وكانت قيادة املقاومة قد
بحثت س��اب�ق��ًا امل��وض��وع ال�ق�ط��ري ودور ه��ذه ال��دول��ة في
الصراع.
في األي��ام نفسها ،كانت إسرائيل تكرر رفضها العرض
القطري بإعادة العالقات مع االحتالل والعمل في مكتب
التمثيل في الدوحة مقابل فتح الباب أم��ام قطر لتنفيذ
مشاريع إع��ادة إع�م��ار ف��ي قطاع غ��زة ،والسماح بإدخال
م ��واد ب �ن��اء ل �ه��ذه ال �غ��اي��ة ،واس �ت �ن��د ال��رف��ض اإلسرائيلي
الرسمي إلى اعتبار أن مواد البناء ستستخدمها املقاومة
في غزة لتشييد دشم ومنصات إلطالق الصواريخ .إال أن
املوقف الضمني اإلسرائيلي هو انعدام الثقة بالحكومة
القطرية التي تصفها الحكومة هناك باالنحياز رويدًا
رويدًا إلى محور الشر بقيادة إيران.
رئيس الحكومة القطرية ووزير خارجيتها حمد بن جاسم
حذر أيضًا من مخاطر سوء الحسابات اإلسرائيلية ،التي
قد تأخذ املنطقة إلى حيث ال يدري أحد.
ً
املعلومات نفسها ،وإن كانت بأسلوب أكثر تهويال ،نقلها
وزي��ر الخارجية املصري أحمد أبو الغيط ،ال��ذي قال في
ال �غ��رف املغلقة م��ا ل��م ي�ق�ل��ه ،ب��ل ع�ل��ى ع�ك��س م��ا ق��ال��ه عبر
اإلعالم.
وم��ع وص��ول وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة اإلس�ب��ان��ي ميغيل أنخيل
موراتينوس إل��ى بيروت منتصف الشهر الحالي كانت
يكتف
ال �ط �م��أن��ات ت��أت��ي م��ن ال �ج��ان��ب اإلس��رائ �ي �ل��ي .ول ��م
ِ

ما قل
ودل
عجز الحزب
عن إقامة تحالف متين
أي من القوى
مع ّ
السياسية الفاعلة في
ّ
المتن

يحسم ال �ح��زب م��وق�ف��ه ت�ج��اه الالئحتني
اللتني ترأس إحداهما الياس أبو صعب
(زوج الفنانة جوليا بطرس) القريب من
ال �ح��زب ال �ق��وم��ي ،وت� ��رأس األخ� ��رى نعيم
ص ��واي ��ا ال �ق��ري��ب س �ي��اس �ي��ًا م ��ن القومي
وعائليًا من حردان .وفي بسكنتا توترت
العالقة كثيرًا ب�ين العونيني والقوميني
أثناء تأليف الئحتهما املشتركة ،فذهبا
إلى االنتخابات ملتزمني شيئًا واحدًا هو
تشطيب أحدهما اآلخر ،فخرج االثنان في
النتيجة خاسرين .أما في ضبية ،فأثبت
ال�ع��ون�ي��ون ال��ذي��ن خ��رق��وا الئ�ح��ة القومي
أن� �ه ��م ي �س �ت �ح �ق��ون م ��ا ك ��ان ��وا يطالبون
القومي به عبثًا .وقد أدى الخلل في إدارة
العملية االنتخابية ف��ي معاقل القومي
األس��اس�ي��ة إل��ى تمييع إث�ب��ات��ه لحضوره
في عدد كبير من بلدات املنت.
وإذ يسجل الغياب القومي في كسروان
وجبيل (ما عدا  4بلدات) ،يالحظ نجاح
ّ
كراسي ملحازبيه على
القومي في حجز
لوائح فائزة في بعبدا ،عاليه والشوف.
ٍّ
وهنا ،يبرز أمام القومي تحد كبير على
صعيد استعادة نفوذه في هذه املناطق

ينّ

التي تراجع كثيرًا النشاط القومي فيها
مقارنة بمراحل سابقة ،في ظل استعانة
الوزير السابق وئام وهاب والنائب طالل
أرسالن بالقوميني ليبنيا بفضل خبرتهم
في العمل الحزبي حيثية ألنفسهما.
وم��ن الجبل إل��ى ال�ب�ق��اع ،م ��رورًا ببيروت
ال �ت��ي ب ��دت غ�ي��ر م��وج��ودة ب��ال�ن�س�ب��ة إلى
ال� �ق ��وم ��ي ،أق� �ل ��ه ع �ل��ى ص �ع �ي��د املخاتير،
خ ��اض ال �ق��وم��ي ف��ي ال �ب �ق��اع م �ع��ارك إلى
ج��ان��ب ال �ع��ون��ي ف ��ي ب� �ل ��دات ،وض� ��ده في
ب � �ل ��دات أخ � � ��رى .وم � ��ع ال � �ح ��زب التقدمي
االش� �ت ��راك ��ي ف ��ي ق��ري��ة وض � ��ده ف ��ي قرية
وضدها أيضًا (الالفت
أخرى .ومع القوات ّ
أن القواتيني ال يتنكرون لتحالفهم مع
القومي في بعض البلدات ،أما القوميون
ف�ي�ف�ع�ل��ون ذل� ��ك) .ك��ذل��ك ح�ج��ز القوميون
مقاعد ألنفسهم على معظم لوائح حزب
الله في منطقتي بعلبك والهرمل.
ي��ؤك��د ه��ذا أن ال�ح��زب ال�ق��وم��ي ق��ادر ّعلى
ُ
أن ي�ق��ف ع�ل��ى ق��دم �ي��ه ،م��ن دون العكازة
اإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة ،وأن ي� �ش� �ع ��ب االتصاالت
ال�س�ي��اس�ي��ة ب�م�خ�ت�ل��ف األف ��رق ��اء ليضمن
حق محازبيه في الوصول إل��ى السلطة.
األمر يكاد يتوقف على إشعار ًالحزبيني
ب��أن �ه��م م �ع �ن �ي��ون ب �ح��زب �ه��م أوال ،وعلى
ت� �ج ��اوز ال �خ �ط��وط ال �ح �م ��راء ال �ت��ي يقيد
ب �ع��ض ال �ق��وم �ي�ي�ن أن �ف �س �ه��م ب �ه��ا ثانيًا.
وبقي أن املرحلة الرابعة من االنتخابات،
وخصوصًا في الكورة وعكار ،ستسمح
بتقويم ج��دي ألداء ال �ح��زب ال�ق��وم��ي في
هذه االنتخابات.

تب أن رئيس حزب
ّ
الجميل ،طلب
الكتائب ،أمني
من النائب إيلي ماروني
املبادرة إلى االستقالة من
رئاسة إقليم زحلة بعد
ورود معلومات عن إثارة
املوضوع إعالميًا .وعلى
هذا األساس أبلغ ماروني
املكتب السياسي أنه كتائبي
ملتزم ،وأن التزامه أعلى

القادة اإلسرائيليون بتوزيع الطمأنات لسوريا ولبنان
من القرى النموذجية للجنوب التي يتدرب جنود العدو
على اقتحامها ،بل أرسلوا مع الوزير اإلسباني سلسلة
ّ
تصب كلها في جملة واحدة« :إسرائيل
من املواقف التي
ال تسعى إل��ى ال�ح��رب» ،وال�ت��وت��ر على الجبهة الشمالية
ال م�ب��رر ل��ه ،ع�ل�م��ًا ب��أن ج �ن��راالت إس��رائ �ي��ل أي�ض��ًا أعلنوا
الجبهة الشمالية»،
جهلهم «ألسباب ارتفاع التوتر على ّ
كأن قوات الطوارئ الدولية هي من يسخن أج��واء جبهة
جنوب لبنان.
ك�ل�م��ا زادت وت �ي ��رة ال �ط �م��أن��ات ورس ��ائ ��ل ح �س��ن النيات
اإلسرائيلية ،زاد حذر املقاومة في لبنان ،وصار السؤال
ّ
ّ
عما يعد له الجهاز اإلسرائيلي الحاكم من خطط وعمليات
ق��د ال تكون أمنية أك�ب��ر ،وخ��اص��ة أن املعلومات الواردة،
سواء عبر إعالم العدو أو املنتديات الدولية أو املوفدين
من «األص��دق��اء املشتركني» بني لبنان وع��دوه ،تفيد بأن
القيادة العسكرية اإلسرائيلية قد ّ
قر قرارها على الخيار
الشمشوني ،وفي حال اشتعال الجبهة بني البلدين ،فإن
ّ
التحتية اللبنانية
الجيش اإلس��رائ�ي�ل��ي سيدمر البنى
خالل أيام قليلة وسيعمد إلى احتالل املناطق اللبنانية
لوقف الصواريخ .وعلى صيغة شمشون ،فإنه سيعتمد
ّ
«علي وعلى أعدائي» ،فيتحمل الخسائر البشرية
سياسة
الباهظة التي سيفقدها جيشه وم��راك��زه العسكرية في
ال ��داخ ��ل .ل�ك�ن��ه ،ف��ي امل �ق��اب��ل ،ل��ن ي��وق��ف ن �ي��ران��ه ع�ن��د حد،
قول أحد صانعي القرار اإلسرائيليني« :في كل
وبحسب
ُ َّ َ
األحوال سنتهم بارتكاب جرائم حرب ،وهذا يدفعنا إلى
التخفيف من الرقابة على األه��داف وما إذا كانت مدنية
أو عسكرية».
ال�لاف��ت أن أح��د ّ
زوار العاصمة األردن� ّ�ي��ة ينقل معلومات
ع��ن «ض��رب��ة م��ا أم�ن�ي��ة ال�ط��اب��ع يمكن أن ت�ط��ال ل�ب�ن��ان أو
ّ
معنية
سوريا أو الدولتني معًا» ،وهو ما فسرته مصادر
بما يشبه عملية اغتيال القائد العسكري للمقاومة عماد
مغنية ،أو ضربة جوية محدودة تطال األراضي السورية،
وتستهدف قافلة مفترضة لنقل السالح إلى املقاومة في
لبنان.
ّ
الجدية للحرب ،لكن أي
طبعًا ،هناك العديد من الكوابح
خطأ في الحسابات قد يشعل املنطقة ،وعندها يصح ما
قاله رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية عن أن
لبنان واملنطقة يعيشان في «ال��رب��ع الساعة األخير قبل
العاصفة» وتأتي وصفته السحرية لقطع نصف الطريق
على تجنب العاصفة عبر «وضع السالح بإمرة لبنان ،ال
طهران أو دمشق» بمثابة انعكاس لوجهة نظر الواليات
املتحدة وإسرائيل لتجنب الحرب البعيدة القريبة.

علم
و خبر
لقاء الجراح والفرزلي
ُ
عقد اجتماع ف��ي ش�ت��ورة ب�ين نائب تيار املستقبل ف��ي البقاع الغربي
ّ
جمال الجراح ونائب رئيس مجلس النواب األسبق إيلي الفرزلي .وجرى
خالل اللقاء األول من نوعه البحث في كيفية ترطيب عالقة الفرزلي مع
الرئيس سعد الحريري ،وال سيما أن األخير استقبل النائب السابق
فيصل الداوود واألمني العام لحزب البعث فايز شكر .وتناول الطرفان
أيضًا مدى التعاون املشترك لتوفير مناخ إيجابي النتخاب مرشحني
من تيار املستقبل ّلتولي رئاسة اتحادي بلديات السهل والبحيرة في
البقاع الغربي ،وحل اإلشكال الطائفي في عيتا الفخار.

ّ
اآلخر ضد املقاومة
ّ
ّ
علنية في بلدة حومني الفوقا
ُي ّردد مسؤولون في حزب الله في لقاءات
ّ
أن التصويت لالئحة العائالت هو تصويت ضد نهج املقاومة ،قائلني
إنه إذا فازت الالئحة «فمن سيحميكم من إسرائيل؟» ،وذلك في تناقض
مع كالم قيادة حزب الله.

من املناصبّ ،وهو مستعد
ألي شيء .فكلف املكتب
السياسي نائب األمني العام
للحزب وليد فارس زيارة
زحلة في عطلة األسبوع
ّ
لتقصي الوضع على األرض
واقتراح بدائل ملاروني،
وخصوصًا أن اسم األخير
مطروح ملنصب نائب رئيس
الحزب.

الحابل والنابل
ّ
تبينّ أن معظم أعضاء الالئحة التي اتهمها ّ
الخماسية
مقرر اللجنة
ّ
في ّ
تيار املستقبل أحمد الحريري بأنها مدعومة من التيار الوطني
ّ
ّ
ّ
الحر وقوى املعارضة السابقة في بلدة قب الياس البقاعية ،هم من تيار
املستقبل وال تضم أي عوني وأن الالئحة التي دعمها املستقبل كانت
مدعومة من ّ
ّ
الحر.
التيار الوطني

امتعاض
أب��دى أحد ّ
املقربني من رئيس الجمهورية ميشال سليمان امتعاضه
لواشنطن ،مشيرًا إل��ى أن
م��ن زي��ارة رئيس
ّ
الحكومة سعد ّالحريري ّ
توقيت ال��زي��ارة «غ�ي��ر م��وف��ق» ،وأن �ه��ا «ل��ن تحقق أي م ��ردود إيجابي
للبنان!».

