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المشهد السياسي

عون نحو التصعيد الحكومي:

ــعث»
امل ـس ـت ـهــدف واألم ـ ــور كـلـهــا م ـبــاحــة».
وتـ ــؤكـ ــد امل ـ ـصـ ــادر أن «ال ـ ـحـ ــرب ضــد
كــل مــن يستبيح دم ــاء املـسـلـمــن في
لـب ـنــان سـتـنـطـلــق م ـج ــددًا .واألم ـ ــر لن
ي ـكــون م ـح ـصــورًا ب ـحــزب ال ـلــه وح ــده
أو بالجيش ،وإنـمــا ستطال مصالح
غــربـيــة تعمل عـلــى قـهــر املـسـلـمــن ما
دعت الحاجة إلى ذلك».
في موازاة ذلكّ ،
أقر قيادي «جهادي»
يدور في فلك التنظيمات الناشطة في
ُلبنان بأن «االستراتيجية السابقة قد
ض ــرب ــت» ،ع ــازي ــا ذل ــك إل ــى «ال ـخ ــروق
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة واألمـ ـنـ ـي ــة والـ ـعـ ـث ــرات
األمـنـيــة عـلــى ال ـطــرقــات» .مــن دون أن
يستبعد إمكانية «وجود خرق بشري
بني الجهاديني ،وهو أمر طبيعي ألن
التنظيم عندما يكبر تزداد احتماالت
خ ــرق ــه» ،و«امل ـنــاف ـقــون واملــدســوســون
ك ـ ــان ـ ــوا م ـ ــوج ـ ــودي ـ ــن ف ـ ــي زم ـ ـ ــن خ ـيــر
البرية محمد ُصلى الله عليه وسلم
ك ـع ـبــدال ـلــه ب ــن أب ـ ــي ابـ ــن س ـل ــول وفــي
أف ـض ــل ال ـج ـي ــوش ف ـمــا ب ــال ــك ال ـي ــوم».
وأضاف أن «األرضية عندنا ال تسمح
ل ـل ـبــراعــة ب ــأن تـكـتـمــل ألن ـه ــا ضعيفة
بسبب القهر الواقع على أهل السنة»،
مـشـيـرًا ال ــى أن «الـخـطــة الـنــاجـحــة قد
تفشل ،ولكن حتى لو فشلت أكثر من
ُ
مــرة ،تبقى الخطط ُت ّ
عدل وترسم من
ج ــدي ــد» ،كــاشـفــا أن «ال ـب ــداي ــة مـجــددًا
ل ــن ت ـك ــون س ـه ـلــة ،ب ــل خ ـط ــرة ،لكنها
ستكون ش ــرارة كبيرة إن شــاء الله».
أم ــا األه ـ ــداف امل ــرص ــودة ،فيلفت الــى
أنها تتضمن «ثكنًا وسفارات وأوكارًا
سـ ــريـ ــة» ،واألخ ـ ـي ـ ــرة ،ب ـح ـســب ق ــول ــه،
«م ــراك ــز غ ـيــر ع ـس ـكــريــة وس ـ ـفـ ــارات».
وعما إذا كان التهديد بمرحلة جديدة
سببه يــأس «املجموعات الجهادية»
ف ــي ل ـب ـن ــان ،يـ ـ ـ ّ
ـرد الـ ـقـ ـي ــادي ب ــال ـق ــول:
«الضربات املتتالية خلقت نوعًا من
الـيــأس لــدى اإلخ ــوة ،وال ـيــأس يسبب
طـيـشــا ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان ،ول ـكــن ال
يـمـكــن أن تــوصــف املــرح ـلــة الـجــديــدة
بــال ـط ـيــش .ال أق ـ ــول إن هـ ــذه املــرح ـلــة
ستبدأ خالل أيام ،لكنها قاب قوسني
أو أدن ــى إن ق ـ ّـدر الـلــه ذل ــك ،وسيكون
هناك من ُيدير املرحلة ،وستعرفونه
باألشعث»!

كل االحتماالت واردة
«كل االحتماالت واردة»
في سياق الرفض العوني
للتمديد في األسالك األمنية
والعسكرية ،فيما تلوح
بوادر خالف حكومي حول
مشاركة لبنان في اجتماع
رؤساء أركان الجيوش العربية
المزمع عقده في القاهرة
األربعاء المقبل في إطار إنشاء
«القوة العربية المشتركة»
ّ
أكـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــي ت ـك ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـيــر
واإلصالح «أننا جديون جدًا ،وماضون
فــي التصعيد على خلفية املــوقــف من
رف ــض ال ـت ـمــديــد ف ــي األسـ ـ ــاك األمـنـيــة
والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة» ،م ـش ـي ــرة ال ـ ــى أن «ك ــل
االح ـت ـمــاالت واردة ،س ــواء باالعتكاف
أو باالستقالة أو بغيرهما .وقد درسنا
كــل الـخـيــارات بآثارها وتوقيتها ولن
ً
يكون موقفنا اعتباطيًا ألننا أصال من
ّ
سهل والدة هذه الحكومة على حساب
حيثيتنا وتمثيلنا» .وقــالــت املـصــادر
«إنـنــا تواصلنا مــع حلفائنا للتشاور
ولـيــس لــاسـتـئــذان ،ول ــم نـسـمــع ،حتى
اآلن ،مــا يخالف توجهاتنا أو يتمنى
علينا االس ـت ـم ـهــال ،بــل سمعنا كالمًا
إي ـجــاب ـيــا» ،عـلـمــا ب ــأن ل ـقــاء قــريـبــا بني
ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال عـ ــون وال ـس ـي ــد حسن
ّ
نصر الله بــات فــي حكم املــؤكــد .ونفت
املصادر أن يكون العماد ميشال عون
قد تلقى تمنيًا سعوديًا باتخاذ موقف
واضح بالتمايز عن حزب الله في شأن
ال ـع ــدوان عـلــى الـيـمــن ،م ـشــددة عـلــى أن
«أحـدًا لم يطلب منا شيئًا ،وقد ّ
عبرنا
عــن مــوقـفـنــا فــي بـيــان الـتـكـتــل األخـيــر،
ولم نربط موقفنا من اليمن بأي موقف
آخر» .ووصفت الزيارة األخيرة للنائب

السابق غطاس خــوري للرابية بأنها
«لصيانة العالقة التي لم تنقطع».
ال ـ ــى ذلـ ـ ــك ،وف ـي ـم ــا ت ـ ـ ــزداد ان ـع ـكــاســات
الـ ـع ــدوان ال ـس ـعــودي ـ ـ ـ األم ـيــركــي على
ّ
يسجل
الـيـمــن عـلــى ال ــواق ــع الـلـبـنــانــي،
استمرار تصاعدي لالشتباك الكالمي
ب ـ ــن ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ت ـي ــار
املـ ّسـتـقـبــل وامل ـقــربــن م ـنــه ،مــن دون أن
يؤثر ذلك ،حتى اآلن ،على الحوار بني
الطرفني وعلى عمل الحكومة.
غير أن مشاركة لبنان مــن عدمها في
االجـتـمــاع ال ــذي دعــا إلـيــه األم ــن العام
لجامعة ال ــدول العربية نبيل العربي
غد األربعاء في القاهرة ،لرؤساء
بعد ٍ
أرك ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة فـ ــي الـ ـ ــدول
العربية األع ـضــاء بالجامعة العربية
لتنفيذ قــرار قمة شــرم الشيخ الخاص
بـتـشـكـيــل «قـ ــوة عــرب ـيــة م ـش ـتــركــة» ،قد
ّ
ت ـش ــكــل مـ ـ ــادة ت ـج ــاذب ـي ــة داخـ ـ ــل أروقـ ــة
الحكومة ،في حال طرح األمر غدًا خالل
ج ـل ـس ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء امل ـخ ـص ـصــة
ملتابعة مناقشة املوازنة العامة.
أي تـصــريــح رسـمــي
وفـيـمــا لــم ي ـ ّصــدر ّ
ل ـب ـن ــان ــي يـ ــؤكـ ــد تـ ـل ــق ــي لـ ـبـ ـن ــان دعـ ــوة
للمشاركة واحـتـمــاالتـهــا ،بــدا أمــس أن
ه ـنــاك ال ـت ـبــاســا ح ــول ال ـج ـهــة امل ـخـ ّـولــة
باتخاذ قــرار املـشــاركــة أو عــدمــه ،علمًا
ب ــأن ق ـي ــادة ال ـجـيــش ال تــأخــذ أي ق ــرار
ّ
منفرد يتعلق بالسفر أو املشاركة في

مــؤت ـمــرات دول ـيــة إال بـعــد طــرحــه على
طاولة مجلس الوزراء .وسبق أن وردت
ف ــي أك ـثــر م ــن ج ــدول أع ـم ــال للحكومة
بـنــود متعلقة بسفر قــائــد الـجـيــش أو
مــن يـنــوب عنه إلــى حـضــور مؤتمرات
دولية.
ّ
مــن جهتها ،تــؤكــد مـصــادر وزاري ــة في
 14آذار لـ«األخبار» ،أن «القرار يتخذه
وزيــر الــدفــاع الــذي ُتـ ّ
ـوجــه إليه الدعوة
عادة ،وأن األمر ال يدخل في صالحيات
الحكومة ،وال يطرح في مجلس الوزراء
إال في حال اعتراض أحد الوزراء عليه،
كـمــا حـصــل ســابـقــا مــع ال ــوزي ــر جـبــران
بــاسـيــل الـ ــذي اع ـت ــرض عـلــى املـشــاركــة
ف ــي االج ـت ـم ــاع الـ ــذي ع ـقــد ف ــي األردن،
وحينها اتـخــذ رئـيــس الحكومة تمام

بوادر خالف حكومي
حول مشاركة لبنان في
اجتماع رؤساء أركان
الجيوش العربية

مصادر عون :سمعنا كالمًا إيجابيًا من حلفائنا (هيثم الموسوي)

سالم املوقف باملشاركة».
في املقابل ،أشــارت مصادر وزاريــة في
 8آذار إلى أنه «ليس هناك نظام واضح
ّ
يخص هذه املسألة ،لكن ما دام
في ما
ّ
األم ـ ــر ي ـت ـعــلــق ب ــاالن ـض ـم ــام إلـ ــى حلف
عربي ،فاملنطق يقول بأن الدعوة يجب
ُ
أن تبحث داخل الحكومة التي ستعقد
جلستها ،أي قبل يوم واحد من املوعد
املـقــرر لــاجـتـمــاع» .وقــالــت املـصــادر إن
«موقف وزيــري حــزب الله غير معلوم
ب ـعــد ،واألم ـ ــور ف ــي حــاجــة إل ــى ال ــدرس
حـ ــول طـبـيـعــة امل ــؤت ـم ــر وال ـغ ــاي ــة مـنــه،
وآلية مشاركة لبنان في مؤتمرات من
هذا النوع ».
بدوره ،دعا رئيس مجلس النواب نبيه
ّ
بري النواب إلى جلسة النتخاب رئيس
للجمهورية األربعاء املقبل ،من دون أي
توقعات بأن تكون الجلسة مختلفة عن
سابقاتها.
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،وصـ ــل وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان
م ـســاء أمـ ــس ،ل ــإش ــراف ع ـلــى «تسليم
الدفعة األول ــى مــن األسلحة الفرنسية
من ضمن الهبة السعودية» .وكــان في
استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي ــر ال ــدف ــاع سمير مـقـبــل ،ال ــذي أقــام
حفل عشاء على شرفه .ومــن املقرر أن
يلتقي الــوزيــر الفرنسي قائد الجيش
العماد جان قهوجي الستكمال البحث
في تفاصيل الصفقة .
وكانت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه
قد ّ
ردت في بيان على ما أوردته صحيفة
ً
«ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط» ال ـس ـع ــودي ــة ن ـقــا
عن قهوجي بــأن «الــوقــت غير مناسب
لـ ـل ــرد ع ـل ــى اإلسـ ـ ـ ـ ــاءات الـ ـت ــي ّ
وج ـه ـهــا
(السيد حسن) نصر الله للسعودية».
وأك ــد الـبـيــان أن «قــائــد الجيش تناول
فـ ــي ح ــدي ـث ــه حـ ـصـ ـرًا مـ ــوضـ ــوع ال ـه ـبــة
الـسـعــوديــة املـقــدمــة للجيش اللبناني
واملساعدات الفرنسية املقررة في إطار
هــذه الـهـبــة ،ولــم يتطرق على اإلطــاق
إلــى أي موضوع سياسي ،محليًا كان
أو إقليميًا».

تقرير
رومية :عودة اإلمارة
(هيثم الموسوي)

المستقبل :حزب الله يحرجنا ليخرجنا من الحوار
ميسم رزق
ل ــم يـ ُـعــد مـشـهــد الـ ـح ــوار ال ـث ـنــائــي بني
ح ــزب الـلــه وت ـيــار املستقبل مــن حيث
مفاعيله عـلــى أرض الــواقــع ُمــرضـيــا،.
ّ
التمسك به
كما لــم يـ ُـعــد التأكيد على
مـقـنـعــا ،وال ع ــادت تــأك ـيــدات الـطــرفــن
ع ـ ـلـ ــى ح ــرصـ ـهـ ـم ــا ع ـ ـلـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــراره
ُ
«تصرف» لدى شخصيات مستقبلية
ّ
ت ـ ـ ــرى أن «ح ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه يـ ـتـ ـع ــم ــد رف ــع
السقف عاليًا في وجه اململكة العربية
السعودية بهدف إحراجها فإخراجها
عن طورها لتفرض على الرئيس سعد
الحريري االنسحاب من الحوار».
زاد خ ـط ــاب ال ـس ـيــد ح ـســن ن ـصــرال ـلــه،
فــي «املـهــرجــان التضامني مــع اليمن»
الجمعة املاضي ،من «درجــة الغليان»
في تيار املستقبل ،وفاقم «زنقته» أمام
شارعه .ورغم استمرار إعطاء جرعات
تطمينية في شأن الحوار ،إال أنه خلف
الـكــوالـيــس «ه ـنــاك حـيــرة أم ــام إص ــرار
الجلوس معنا على طاولة
الحزب على
ّ
حوار لن ُت ّ
قدم ولن تؤخر» .في األجواء
املستقبلية «اس ـت ـغــراب مــن التناقض
ال ـظ ــاه ــر ف ــي كـ ــام ال ـس ـيــد ن ـصــرل ـلــه»،

ومـ ــن «ات ـ ـهـ ــام الـ ـح ــزب امل ـم ـل ـكــة بــأنـهــا
م ـن ـبــع اإلرهـ ـ ـ ــاب م ــن ج ـه ــة ،وإص ـ ـ ــراره
على محاورتنا من جهة أخرى .ألسنا
نحن أبـنــاء الـسـعــوديــة فــي لبنان كما
ي ـقــول؟ اال يـعـنــي ذل ــك أنـنــا إرهــابـيــون
أي ـض ــا؟ فـكـيــف يـقـبــل ال ـح ــزب م ـحــاورة
اإلرهابيني أمثالنا؟».
ُرب ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ي ـ ــدي ـ ــن «املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل» ل ـ ـهـ ــذا
«الـ ـتـ ـن ــاق ــض» ،ك ـم ــا ي ـح ـلــو ل ــأوس ــاط
تسميته ،الت ـهــام ال ـحــزب بــأنــه «يكيل
ب ـ ـ ـم ـ ـ ـك ـ ـ ـيـ ـ ــالـ ـ ــن» .ت ـ ـ ــوض ـ ـ ــح األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط
املستقبلية أن «ح ــزب الـلــه يــذهــب إلى
قطع الجسور مع اململكة ،حتى ال يترك
ّ
التهور.
للصلح مطرحًا ،ويدفعها إلى
وفي املقابل يحاول إظهار حرصه على
ّ
يتحمل
استكمال الـحــوار معنا كي ال
مسؤولية تفجير الــوضــع السياسي،
ّ
ُ
«تخوف
وربما األمني» .وتتحدث عن
مستقبلي من محاولة الحزب تفجير
الـ ــوضـ ــع ع ـب ــر جـ ـ ّـرنـ ــا إل ـ ــى أزمـ ـ ــة حـكــم
وأزم ــة ن ـظــام ،إذ لـيــس مــن املـعـقــول أن
ي ـت ـحــدث ن ـصــرال ـلــه ب ـهــذه الـلـهـجــة من
دون هدف ينوي تحقيقه على الساحة
الداخلية» ،وخصوصًا أن «حــزب الله
تجاوز الخطوط الحمراء مع اململكة،

وال ُيمكن أن تهضمه معدة املستقبل،
وأسهم السيد ضد اململكة من منطلق
ّ
ديني أمــر ال ينسى ،ويجب أل ينسى
ً
أصال ،ألن املعركة ببساطة مع الحزب
ّ
باتت رد اعتبار».
األوسـ ـ ـ ـ ــاط ن ـف ـس ـهــا تـ ـق ــرأ فـ ــي خ ـطــاب
نصرالله «رسالة تهديد» واضحة الى
ت ـيــار املـسـتـقـبــل «الـ ــذي يــواجــه تحديًا
أساسيًا فــي شــارعــه نتيجة االحتقان
الذي يثيره الحزب».
املشاركون في وفد املستقبل إلى الحوار
ال ي ـم ـل ـكــون تـ ــرف ال ـح ــدي ــث ع ـلــى نحو

صــريــح عــن خ ـطــاب الـسـيــد نـصــر الـلــه،
وخصوصًا أنـهــم «مكلفون االستمرار
ُ
فــي ه ــذا الـخـيــار مـهـمــا تــكــن األج ـ ــواء»،
لكن هــؤالء ّ
يعبرون ،خــارج أســوار عني
التينة ،عما يقولونه داخلها« :مــا لنا
فــي الـيـمــن حـتــى ن ـ ّ
ـزج أنفسنا فـيــه .في
ّ
س ــوري ــا فـهـمـنــا ال ـخ ـطــر الـ ــذي يـتـحــدث
عنه الحزب وقبلناه كأمر واقــع ،لكننا
ندعو حزب الله إلى التفكير في مصائر
اللبنانيني املوجودين في الخليج ،على
األقــل من باب املصلحة اللبنانية ،فهل
ّ
يتحمل هذا الحزب عبء ترحيلهم؟».

