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سياسة

سياسة

سجال

سجال بين
المحافظ وسعد
أثــار الخبــر الــذي نشــرته «األخبــار» أمــس
بشــأن عــدم وجــود نقــاط أمنيــة فــي
مرفــأ صيــدا التجــاري الجديــد ،وســط
ً
حركــة دخــول الفتــة للبواخــر ،ســجاال
فــي عاصمــة الجنــوب ،وردًا علــى مــا أدلــى
بــه النائــب أســامة ســعد مــن أنــه راجــع
محافــظ الجنــوب منصــور ضــو حــول
األمــر ،مــن دون أن يلقــى جوابــا ،نفــى
ضــو فــي بيــان أن يكــون ســعد قــد راجعــه
بهــذا الخصــوص .والالفــت أن ضــو اكتفــى
بالنفــي مــن دون أن يتوقــف عنــد جوهــر
القضيــة ،فلــم يعــط تفســيرًا أو تعليقــا
لآلليــة التــي تعتمــد لحركــة البواخــر ،فــي
ظــل عــدم إنجــاز األشــغال فــي املرفــأ
وافتتاحــه رســميًا وعــدم اســتحداث نقــاط
أمنيــة أو إداريــة.
فــي املقابــل ،أصــدر ســعد بيانــا اســتهجن
ً
فيــه نفــي ضــو ،قائــا« :منــذ مــدة غيــر
قصيــرة ،بــدأت البواخــر التجاريــة تدخــل
إلــى املرفــأ الجديــد ،وترســو بمحــاذاة
رصيــف املرفــأ ملــدد متفاوتــة ،علــى الرغــم
مــن غيــاب أي وجــود لألمــن العــام أو
الجمــارك ،وهــو مــا يحمــل خطــر حصــول
تهريــب للبضائــع ،أو األشــخاص ،أو
املمنوعــات ،وحتــى أخطارًا أمنية .والغريب
فــي األمــر ،أنــه فــي الوقــت الــذي تفــرض
فيــه علــى الــزوارق املحليــة الصغيــرة ،مثــل
زوارق الصيــد وزوارق النزهــة ،الحصــول
علــى تصريــح لكــي تتحــرك فــي البحــر،
كمــا تخضــع للرقابــة ،فــإن البواخــر
التجاريــة الكبيــرة القادمــة مــن الخــارج،
والتــي تفــوق بحجمهــا حجــم كل الــزوارق
املحليــة مجتمعــة ،تدخــل إلــى املرفأ الجديد
وتخــرج منــه وال مــن يســأل» .ســعد أكــد
«أهميــة االســتفادة مــن األقســام التــي تــم
إنجازهــا مــن املرفــأ الســتيعاب أكبــر عــدد
من البواخر التجارية وضرورة استكمال
إنشــاءاته بأســرع وقــت ،لكــن ينبغــي أن
يتــم كل ذلــك ضمــن الضوابــط األمنيــة
والقانونيــة وتحــت إشــراف األجهــزة
األمنيــة والجمركيــة املعنيــة وليــس وفــق
التسـ ّـيب الحالــي ،وال علــى طريقــة «وكالــة
مــن دون بــواب»» .وختــم ســعد بيانــه
بالقــول« :كان مــن واجــب املحافــظ وهــو
املمثــل املباشــر للســلطة املركزيــة ،واملعنــي
بحفــظ األمــن مــن موقعــه كرئيــس ملجلــس
األمــن الفرعــي فــي املحافظــة ،أن يبــادر إلــى
اتخــاذ اإلجــراءات الضروريــة التــي تمنــع
حصــول هــذا الخــرق ذي األبعــاد األمنيــة
واملاليــة واالقتصاديــة مــن خــال طلــب
اســتحداث نقــاط لألمــن العــام والجمــارك
فــي املرفــأ الجديــد .كمــا كان مــن واجبــه
بعــد حصــول الخــرق أن يتخــذ اإلجــراءات
الضروريــة ملنــع تكــراره .وال يعفيــه أب ـدًا
مــن املســؤولية ادعــاؤه عــدم تلقــي أي
إخبــار» .وطالــب ســعد وزيــر الداخليــة
ورئيــس الحكومــة بوضــع اليــد علــى هــذه
القضيــة ملــا تحملــه مــن خســائر ومخاطــر
محتملــة علــى مدينــة صيــدا وعلــى لبنــان
عمو مــا.
(األخبار)

في الواجهة

مقال

تطويق إيران واجتذاب سوريا:

موازنة  1969أم 1970
أم ال سابقة أبدًا؟
بحسب المواعيد التقليدية
والمهل الدستورية ،من
المفترض احالة الموازنة الى
البرلمان في ايلول ،كي يباشر
مناقشتها في بدء العقد
العادي الثاني الذي انتهى
مطلع السنة الجديدة ،على
ان يذهب الى عقد استثنائي
خالل كانون الثاني حتى
انجازها قبل نهايته
نقوال ناصيف
بـسـبــب تـعـثــر تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة منذ
تكليف الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري في
ايـ ـ ـ ــار ،ودخـ ــولـ ــه ال ـش ـه ــر الـ ـث ــام ــن ،لــم
ي ـحــدث اي م ــن املــواع ـيــد الــدسـتــوريــة
ال ـخ ــاص ــة ب ــإق ــرار املـ ــوازنـ ــة .اك ـث ــر من
م ــرة ،مـنــذ اسـتـقــالــة حـكــومــة الــرئـيــس
نجيب ميقاتي عام  ،2013اكد رئيس
املجلس نبيه ّبري اصراره على التئام
املجلس في ظل حكومة مستقيلة ،كي
ال تـنـتـقــل عـ ــدوى ال ـف ــراغ م ــن السلطة
االج ــرائ ـي ــة ال ــى الـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة.
ط ــرح عـلــى الـ ــدوام مــا سـ ّـمــاه «تشريع
الضرورة»ّ ،
وعممه كذلك على مرحلة
الشغور الرئاسي ما بني عامي 2014
و .2016بـعــدمــا اص ـبــح تـ ّـعــذر تأليف
ّ
الحكومات يطول الــى اشهر ،تخلص
من نظرية «تشريع الضرورة» ،وبات
يــؤكــد ان للمجلس ان يجتمع فــي اي
وقــت ،وتمثل امــامــه الحكومة كما لو
انها ال تزال تحكم ،رافضًا تعطيل دور
ال ـبــرملــان .وه ــو مــا اب ــرزت ــه الجلستان
االخيرتان في ايلول وتشرين الثاني.
ً
امـ ـ ــا مـ ــا لـ ــم ي ـق ـل ــه ق ـ ـبـ ــا ،فـ ـه ــو دعـ ــوة
ال ـح ـك ــوم ــة امل ـس ـت ـق ـي ـلــة الـ ــى االل ـت ـئ ــام،
واالص ــرار عليها اق ــرار املــوازنــة ،آخـذًا
بما شــاع عــن سابقة  .1969املقصود
ب ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة امل ـس ـت ـق ـي ـلــة لـلــرئـيــس
رش ـيــد ك ــرام ــي ،ع ـنــدمــا ق ـيــل ان ـهــا في
فـ ـت ــرة اس ـت ـق ــال ـت ـه ــا الـ ـت ــأم ــت واقـ ـ ـ ّـرت
«م ـ ـشـ ــروع مـ ــوازنـ ــة  .»1969لـ ــم يـكــن
الدستور السابق ّ
ينص على تصريف

االعمال الذي غدا عرفًا قبل ذلك بوقت
طــويــل ،اعـتـمــده الــرؤســاء املتعاقبون
عـنــدمــا يستقيل رؤس ــاء الـحـكــومــات،
ف ـي ـط ـلــب م ـن ـهــم رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
«تـصــريــف االع ـم ــال» ال ــى حــن تأليف
حكومة جديدة.
يـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزو رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس امل ـ ـج ـ ـل ـ ــس م ــوقـ ـف ــه
ال ـج ــدي ــد الـ ــى رغ ـب ـت ــه ف ــي اس ـت ـع ـجــال
اق ــرار امل ــوازن ــة ،اذ «رب ـمــا ط ــال تأليف
ال ـح ـك ــوم ــة ب ـي ـن ـمــا ن ـح ــن م ـح ـكــومــون
بـمـهــل دس ـتــوريــة م ـلــزمــة .اريـ ــد منها
ُ
دخل اصالحات مؤتمر
ان تجتمع وت ِ
سيدر في منت املوازنة ،وترسلها ّ
إلي،
فاعكف على انجازها في املجلس الى
حني الــوصــول الــى حكومة جــديــدة .ال
نضيع عندئذ الكثير مــن الــوقــت كما
فعلنا حتى اآلن».
يـ ـضـ ـي ــف« :انـ ـ ـ ــا ال اع ـ ـطـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة
م ـخــرجــا وال اع ـ ّـوم ـه ــا ،وال اط ـل ــب من
اجـتـمــاعـهــا اال امل ــوازن ــة فـقــط ال غـيــر.
ألن املهمة االولــى للحكومة الجديدة
هـ ــي امل ـ ــوازن ـ ــة وس ـت ـن ـك ــب ع ـل ـي ـهــا فــي
ج ـل ـس ــات ،وألن احـ ـ ـدًا ال ي ـع ــرف متى
ت ـتــألــف ،اسـتـعـجـلـهــا ارس ـ ــال امل ــوازن ــة
ّ
الي .للضرورة احكام».
قبل ب ـ ّـري ،كــان سلفه الرئيس حسني
ّ
ال ـح ـس ـي ـن ــي اول َم ـ ــن ذكـ ـ ـ ــر ب ـســاب ـقــة
ّ
«موازنة  .»1969في  3ايار  1988توجه
الى الدكتور ادمــون ربــاط يسأله رأيه
بشأن جدل سياسي ودستوري نشب
آن ـ ــذاك ح ـي ــال صـ ــواب ال ـت ـئــام مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ل ـل ـت ـشــريــع فـ ــي ظـ ــل ح ـكــومــة
مستقيلة ،رغــم ان املـجـلــس  -بحسب
الحسيني  -ســار «على عقد جلسات
تشريعية في ظل حكومات مستقيلة،
السـ ـيـ ـم ــا خ ـ ـ ــال ع ـ ـ ــام  1969ع ـن ــدم ــا

موازنة 1969
اقرها المجلس قبل
شهرين من استقالة
الحكومة

اجـتـمـعــت الـحـكــومــة وه ــي مستقيلة،
واق ــرت مـشــروع قــانــون املــوازنــة الــذي
ن ــاقـ ـش ــه واق ـ ـ ـ ــره املـ ـجـ ـل ــس مـ ــع وجـ ــود
حكومة مستقيلة».
رد الدكتور ربــاط في  15ايــار ان اعاد
ً
طرح سؤال الحسيني ،قائال انه اجاب
عنه بنفسه ،مؤيدًا مالحظته أنها «في
محلها الدستوري بشكل ال ريب فيه،
وذلك ألن السلطة التشريعية مستقلة
ع ــن ال ـس ـل ـطــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،وي ـتــوجــب
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ان تـ ـسـ ـتـ ـم ــر فـ ـ ــي مـ ـم ــارس ــة
صــاح ـيــات ـهــا ال ــدس ـت ــوري ــة ب ـق ــدر مــا
تسمح لها الـظــروف السياسية .واذا
ك ــان ــت ال ـس ـل ـطــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ف ــي حــال
من الشلل واالنقسام ،فال تؤلف هذه
الـحــالــة وال يـجــوز ان تــؤلــف عائقًا او
ع ــذرًا كــي تسير الـسـلـطــة التشريعية
على منوالها».
في حصيلة رأي ربــاط ان للبرملان ان
يجتمع مع حكومة مستقيلة ،ولــه ان
يجتمع وإن مع حكومة منقسمة على
نـفـسـهــا ،ول ـي ــس ث ـمــة م ــا ي ـح ــول دون
ادائــه صالحياته الدستورية .بيد ان
ّ
يتطرق الى شق الحكومة،
الجواب لم
وصـ ــواب اجـتـمــاعـهــا ه ــي املستقيلة،
وال ال ــى ســابـقــة م ــوازن ــة  ،1969بانيًا
ال ـ ـ ـجـ ـ ــواب عـ ـل ــى ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال ال ــرئ ـي ـس ــي
ل ـل ـح ـس ـي ـنــي حـ ـي ــال انـ ـعـ ـق ــاد امل ـج ـلــس
للتشريع.
لـكــن ،هــل حـصــل حـقــا اق ــرار الحكومة
امل ـس ـت ـق ـي ـلــة ع ـ ــام  1969مـ ــوازنـ ــة تـلــك
السنة؟
فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــودة الـ ـ ــى مـ ـح ــاض ــر مـجـلــس
الـ ـ ـن ـ ــواب ،ف ـ ــإن مـ ــوازنـ ــة  1969اق ــره ــا
املجلس في اربع جلسات عقدها ما بني
 18شباط  1969و 24منه ،ابان وجود
الرئيس صبري حمادة على رأسه .ما
يعني ان احــالــة حكومة كــرامــي عليه
مـشــروع الـقــانــون سبق هــذا الـتــاريــخ.
على ان استقالة رئيس الحكومة اتت
بعد شهرين .في  24نيسان ّ
تقدم بها
فــي جلسة مجلس الـنــواب ثــم سلمها
الى رئيس الجمهورية شارل حلو في
ال ـغ ــداة .اعـيــد تكليفه تــألـيــف حكومة
ج ــدي ــدة اال ان ــه ج ـ ّـمــد مـهـمـتــه ،واق ـعــا
بني ناري الجيش اللبناني واملقاومة
الفلسطينية في انحاء شتى من البالد
الــى حني التوصل الــى اتفاق القاهرة
في  3تشرين الثاني .عندئذ ،بانقضاء

سيناريو قديم بنسخة جديدة
هيام القصيفي

ّبري :دعوتي الحكومة محصورة بالموازنة فقط ال غير (حسن إبراهيم)

ث ـ ــاث ـ ــة اسـ ــاب ـ ـيـ ــع صـ ـ ـ ـ ــدرت م ــراسـ ـي ــم
ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة ف ــي  25تـشــريــن
الثاني ،ومثلت ببيانها الــوزاري امام
مـجـلــس الـ ـن ــواب ف ــي  4ك ــان ــون االول،
وحازت ثقته في  6كانون االول.
منذ  24نيسان الــى  18كــانــون االول،
موعد الجلسة االولى التي تلت جلسة
الثقة بحكومة كرامي ،لم يلتئم مجلس
النواب يومًا جــراء االحــداث واالعمال
العسكرية آنــذاك .ما يعني ان موازنة
 1969ك ــان ــت ق ــد ان ـج ــزت س ـل ـفــا ،لــدى
الـسـلـطـتــن االج ــرائ ـي ــة والـتـشــريـعـيــة،
قبل ولــوج االزمــة الحكومية  -االولــى
فــي تــاريــخ لـبـنــان حـتــى ذل ــك الــوقــت -
بــاس ـت ـمــرارهــا سـبـعــة اش ـهــر بــالـكـمــال
والتمام.
م ـف ــارق ــة ذل ــك ال ـح ــدث ان ك ــرام ــي كــان
ً
رئ ـي ــس ح ـكــومــة م ـس ـت ـق ـيــا ،ورئ ـي ـســا
مـ ـكـ ـلـ ـف ــا ،ورئ ـ ـي ـ ـسـ ــا مـ ـكـ ـلـ ـف ــا م ـع ـت ـك ـفــا
يـمـتـنــع ع ــن تــأل ـيــف الـحـكــومــة بـعــدمــا
ربـ ـط ــه ب ـت ـســويــة ال ـ ـنـ ــزاع ال ـل ـب ـن ــان ــي -
الفلسطيني.
ب ـع ـي ـدًا مـ ــن اي مـ ـق ــارن ــة ،او تـشـبـيــه

حتمًا ،هي اآلن حال الحريري :رئيسًا
ً
مستقيال ومكلفًا ومعتكفًا ممتنعًا.
ان ـت ـظ ــر ك ــرام ــي اتـ ـف ــاق ال ـع ـم ــاد ام ـيــل
ب ـس ـتــانــي وي ــاس ــر ع ــرف ــات لـتــألـيـفـهــا،
وينتظر الحريري اليوم الوزير جبران
باسيل.
م ـنــذ  6ك ــان ــون االول  1969بــاشــرت
حكومة كرامي ممارسة صالحياتها.
اال ان محاضر مجلس الـنــواب تــورد
ان ــه ال ـت ــأم ف ــي ث ــاث ج ـل ـســات ف ــي 26
كانون الثاني  1970وفي  27و 28منه،
فــي عقد استثنائي ،برئاسة حمادة
ون ــاق ــش م ــوازن ــة  1970واق ــره ــا فــي
الجلسة الثالثة.
ه ـن ــا ُيـ ـط ــرح ال ـ ـسـ ــؤال الـ ـ ــذي ال يـعـثــر
اح ـ ـ ـ ــد ع ـ ـلـ ــى ج ـ ـ ـ ـ ــواب ع ـ ـن ـ ــه :ه ـ ـ ــل ه ــي
مـ ـ ــوازنـ ـ ــة  1970ول ـ ـيـ ــس  ،1969اذا
صـ ـ ّـح االف ـ ـتـ ــراض ان ح ـكــومــة كــرامــي
اقــرت ـهــا ف ــي مـجـلــس وزراء حكومته
املـسـتـقـيـلــة م ــا ب ــن ن ـي ـســان وتـشــريــن
الثاني؟ مع تأكيد االنقسام الذي ساد
الـحـكــومــة املستقيلة ح ـي ـنــذاك ،جــراء
االشـتـبــاكــات بــن الـجـيــش واملـقــاومــة

الفلسطينية املتزامنة مــع تظاهرات
وصــدامــات فــي الـشــارع اوقـعــت قتلى
وتنديد الفصائل واالحزاب اليسارية
بـ ـحـ ـك ــومـ ـت ــه ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا ع ـ ـ ّـب ـ ــرت ع ـنــه
مناقشات مجلس الـنــواب فــي جلسة
اسـتـقــالـتــه ف ــي  24ن ـي ـســان ،وب ــال ــذات
م ــداخ ــات اق ـط ــاب ورؤس ـ ــاء كـتــل لها
وزراؤه ــا فــي الحكومة ك ــادوار حنني
وادمــون رزق وكمال جنبالط وكميل
شـمـعــون وعـبــدالـلــه ال ـيــافــي وصــائــب
س ــام وعـ ــادل ع ـس ـيــران وبـهـيــج تقي
الدين وكامل االسعد ،قبل ان يفاجئ
كرامي الجميع باستقالته في السطر
االخير من بيانه.
م ــا ب ــن  6ك ــان ــون االول  1969و26
ك ــان ــون ال ـثــانــي  1970ي ـكــون انقضى
شهر على حكومة كــرامــي .هل تراها
انجزت موازنة  1970خالل هذه املدة
وارسـلـتـهــا ال ــى املـجـلــس  -مــا ُيسقط
«ســاب ـقــة  - »1969ام ك ــان ــت تحتفظ
بـ ــاملـ ــوازنـ ــة فـ ــي ج ـ ــواري ـ ــر ال ـح ـك ــوم ــة
السابقة طــوال تسعة اشهر اذا صح
انها اقرت في حقبة االستقالة؟

حــن كادت مراســيم تأليــف الحكومــة
تصــدر ملرتــن متتاليتــن ،كان اعتقــاد
القــوى السياســية املعنيــة أن كلمــة الســر
أتــت مــن الخــارج ،وأن الجميــع التــزم بهــا.
لكــن الحكومــة لــم تتألــف ،علــى رغــم أن
االنطبــاع الســائد أن حــزب اللــه وهــو املعنــي
األول بالتأليــف ،مســتعجل إلنهــاء هــذه
األزمــة وتشــكيل الحكومــة .فــي حــن أن
العهــد الــذي يفتــرض هــو والتيــار الوطنــي
الحــر أن يكونــا متقدمــن علــى الحــزب
برغبتهمــا بتأليــف الحكومــة ،يتريثــان
ويضعــان شــروطًا فــي إطــار املفاوضــات
الجار يــة.
إذا كان الســؤال مــا هــي قــدرة التيــار
ورئيســه علــى املنــاورة إلــى هــذا الحــد،
ومنــع حــزب اللــه مــن تحقيــق رغبتــه ،فــإن
خصومــه يضعــون فــي املرتبــة األولــى
جوابــا واح ـدًا هــو رئاســة الجمهوريــة التــي
يضعهــا الوزيــر جبــران باســيل فــي إطــار
الشــروط الســابقة للتأليــف ،والتــي تجعــل
املفاوضــات داخليــة بحــت .ألن الفرصــة
الحاليــة مناســبة للضغــط واالســتحصال
علــى أفضــل العــروض التــي تؤســس
للمســتقبل ،مــا دام الرئيــس ميشــال عــون
موجــودًا فــي ســدة الرئاســة.
وإذا كان الســؤال الثانــي مــا هــي العناصــر
الخارجيــة التــي تضــع الحكومــة فــي مهــب
الريــح ،فالجــواب متعــدد الوجــوه ربطــا
بجملــة تطــورات إقليميــة تبــدأ فــي ســوريا:
ثمــة انتظــارات كثيــرة يراقبهــا املعنيــون
بالتأليــف .ليســت القمــة االقتصاديــة
املنتظــرة هــي الخــط الفاصــل بــن مرحلتــي
عامــي  2005و  2019بــكل مــا تعنيهمــا
مــن انفصــام سياســي حــاد .ألن عــودة
ســوريا إلــى الجامعــة العربيــة هــي املحــك
الــذي يراهــن عليــه خصومهــا فــي بيــروت،
من دون استبعاد أي ارتدادات سلبية على
الواقــع الداخلــي .فهــؤالء تنتابهــم مخــاوف
مشــروعة ،خصوصــا فــي ظــل املواقــف
الخليجيــة األخيــرة .ألن ثمــة شــعورًا أن
مــا يرتســم مــن محــاوالت انتــزاع ســوريا
مــن الحضــن اإليرانــي ،وهــي تجربــة ســبق
أن تمــت املراهنــة عليهــا غربيــا وعربيــا
مــن دون جــدوى ،ليــس واضحــا ومفهومــا
بتفاصيلــه .فالخشــية مــن أن تتــم عــودة
العواصــم العربيــة والخليجيــة إلــى ســوريا

مــن دون أن يكــون لحلفائهــا فــي لبنــان
خريطــة طريــق واضحــة املعالــم ترســم أفــق
الحــل فــي ســوريا ولبنــان وكيفيــة تحديــد
معالــم املرحلــة املقبلــة ،تكبــر يومــا بعــد
آخــر .خصوصــا فــي ظــل شــح املعلومــات
التــي تصــل إليهــم ،واإلحاطــة مســبقًا بمــا
يحضــر ،وبقــاء األســئلة املحليــة مــن دون
أجوبــة عربيــة شــافية .مــا خــا نصائــح
ال تــزال علــى املســتوى األول بتحســن
العالقــات مــع روســيا فــي هــذه املرحلــة
وعــدم االتــكال فقــط علــى الــدور األميركــي.
خشــية خصــوم ســوريا مــن تطــور
«الهجمــة» العربيــة مــن دون ســيناريو
عملــي تجــاه دمشــق تتقاطــع مــع تراجــع
الدور السعودي ال سيما بعد تفاعل مقتل
الصحافــي جمــال خاشــقجي وتأثيــر ذلــك
دوليــا وإقليميــا ،إزاء تصاعــد دور تركيــا،
التــي باتــت تســتفيد مــن جملــة محطــات
إقليميــة لتعزيــز دورهــا ،بعــد االنســحاب
األميركــي مــن ســوريا ودخولهــا علــى خــط
تطويــق األكــراد وتصفيــة خصومهــا.
لكــن فــي املقابــل يبقــى تعويــل «الخائفــن»
كبيـرًا علــى تطــور املوقــف األميركــي تجــاه
طهــران .فالــدور األميركــي ،فــي رأيهــم ،لــم
ينحســر كمــا دلــت عليــه زيــارة الرئيــس
األميركــي دونالــد ترامــب إلــى العــراق ،ال بــل
إن خطابــه املتشــدد تجــاه إيــران وتطويقهــا
بالعقوبــات والضغــط لتقليــص دورهــا
فــي العــراق واليمــن وســوريا ولبنــان،
ينظــر إليــه وكأنــه اســتمرار سياســي
لالنســحاب العســكري .فواشــنطن تــرى
فــي ســوريا اليــوم ســاحة اســتثمار
سياســي واقتصــادي ،بعدمــا ضاعــف
انســحابها العســكري مــن تخفيــف الخطــر
علــى جنودهــا .والرهــان كبيــر علــى انتــزاع
إيــران مــن ســوريا بفعــل الضغــط العربــي
وضــخ األمــوال املطلوبــة إلعمارهــا ،ألن
ال روســيا وال إيــران قادرتــان علــى ذلــك،
إضافــة إلــى أن العقوبــات وتطويــق إيــران
مــن خــال التشــدد االقتصــادي الداخلــي،
عوامــل تســاهم فــي تقليــص النفــوذ حيــث
تمتــد األيــدي اإليرانيــة .وعلــى رغــم أن
الســيناريو قديــم بطبيعتــه ،إال أن الفريــق
األميركــي الــذي يقــف وراءه مختلــف عــن
الفريــق الســابق بشــخصياته وبنهجــه.
علمــا أن سياســيني علــى ارتبــاط بــدول
خليجيــة ،يتحدثــون عــن احتمــاالت
مرتفعــة لحــرب علــى إيــران .واملعلومــات

تربــط احتمــاالت التدهــور العســكري
بالضغــط األميركــي الــذي تســعى إليــه إدارة
ترامــب لتطويــق إيــران أكثــر فاكثــر ،وتعزيز
نفــوذ خصومهــا فــي العــراق وســوريا .هــذا
الرهــان علــى الــدور األميركــي واستكشــاف
مــدى جديتــه ،معــززا بمصالــح روســيا فــي
تحقيــق تــوازن مــع إيــران وتركيــا ونســبة
تثبيــت نظــام الرئيــس الســوري بشــار
األســد إليهــا فــي الدرجــة األولــى ومراعــاة
مصالــح إســرائيل والــدول العربيــة املمولــة
لإلعمــار ،ونيــل حصتهــا منــه ،مــن شــأنه أن
يشــكل عنوانــا أساســيًا للمرحلــة املقبلــة،
فــي ســاحات التجــاذب ومنهــا لبنــان.
وال يمكــن التعامــل مــع كل ذلــك ،مــن دون
األخــذ فــي االعتبــار مــا تريــده إيــران،
التــي ال يمكــن أن تتراجــع أمــام هــذا املــد
وتقليــص نفوذهــا مــن دون مواجهــة ،فــي
العــراق أو اليمــن أو ســوريا ولبنــان .مــا
يعنينــا ،انعــكاس هــذا التموضــع العربــي
والضغــط األميركــي علــى الواقــع الداخلــي.
فمــا يظهــر حتــى اآلن أن ســوريا وحلفاءهــا
ال يريــدون تدويــر الزوايــا مــع خصومهــم،
وبــدأوا يظهــرون أكثــر تشــددًا فــي ترجمــة
«االنتصــار الســوري» مــن خــال ارتفــاع
اللهجــة واألداء ،بعدمــا باتــوا مرتاحــن
لتطــور مســار الحــدث العســكري وســيطرة
النظــام علــى مناطــق النــزاع ،مــا يرســم
فــي األفــق معالــم مواجهــة جديــدة بــن
خصــوم ســوريا مــن جهــة (وإن باتــوا قلــة
فــي الحكومــة) وحلفائهــا فــي الحكومــة
الجديــدة .فــي حــن أن موقــف حــزب اللــه
يبــدو أكثــر تريثــا ،علــى رغــم أنــه مســتعجل
إلنهــاء ملــف الحكومــة ،بفعــل الضغــوط
والعقوبــات التــي تريــد واشــنطن التشــدد
فيها .إلى حد أن هناك من يعتبر أن حزب
اللــه الــذي يقــول إنــه ســينال فــي النهايــة مــا
يريــده ،يفتقــد حريــة الحركــة نفســها التــي
جعلــت مــن التيــار الوطنــي يقــوم بــكل هــذه
املنــاورات .فاألســباب نفســها التــي تجعلــه
ً
مســتعجال باتــت تقيــده ،مــن ســوريا إلــى
العــراق وإلــى اليمــن واالحتمــاالت املفتوحــة
مــع إســرائيل .وخصومــه يتحدثــون
عــن سلســلة مــن املحطــات ،تجعلــه علــى
مفتــرق طــرق متشــابكة ،نتيجــة الضغــوط
التــي تواجهــه .ولعــل هــذه التشــابكات هــي
التــي تجعــل حلفــاءه يضغطــون عليــه
مســتفيدين مــن عامــل الوقــت لتحصيــل
مكاســب أكثــر.

المشهد السياسي

حزب الله يدعم باسيل لحكومة من  32وزيرًا!
ّلم ُيكتب لموجة التفاؤل ،التي
بثتها معظم ًالقوى السياسية،
االستمرار طويال .تطورات
المسألة الحكومية ال تزال
ُمبهمة ،من دون أن يكون
مشاورات جبران باسيل
أفق
ّ
واضحًا .إال أن أمرين يلفتان
النظر :تعامل سعد ّالحريري مع
بحيادية ،وكأنه ليس
الملف ُ ّ
الرئيس المكلف .وتهميش
«اللقاء التشاوري»
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أغ ــدق املـســؤولــون املعنيون بتأليف
الـحـكــومــة الــوعــود َاإليـجــابـيــة فــي ما
خ ـ ّـص حـلـحـلــة ال ـ ِـع ــق ــد .وعـ ــود ُبـنـيــت
عـلــى إع ــادة تكليف الــرئـيــس ميشال
عــون املدير العام لألمن العام اللواء
عـ ـب ــاس إبـ ــراه ـ ـيـ ــم إح ـ ـيـ ــاء املـ ـ ـب ـ ــادرة،
وق ـب ــول ع ــون ال ـت ـنــازل ع ــن مـقـعــد من
حصته لــ«الـلـقــاء ال ـت ـشــاوري» .حتى
ي ــوم ال ـثــاثــاء امل ــاض ــي ،كــانــت األم ــور
ّ
مــوضــوعــة ع ـلــى ال ـســكــة الـصـحـيـحــة
ّ
للحل ،على الرغم من استمرار ُ حالة
ّ
االعـتــذار عن الواجب واملهمة املكلف
ب ـهــا ،ال ـتــي يـعـيـشـهــا رئ ـيــس حكومة
ت ـصــريــف األعـ ـم ــال س ـعــد ال ـح ــري ــري.
ّ
ول ـكــن دخ ــول الــوزيــر ّج ـبــران باسيل
ّ
ّ
عـلــى ال ـخ ــط ،وق ــول ــه إنـ ــه قـ ــدم خمس

ّ
أف ـك ــار ج ــدي ــدة ،أوحـ ــى بـ ــأن امل ـب ــادرة
ال ـســاب ـقــة ان ـت ـهــت ،وعـ ــاد ال ـب ـحــث عن
مخرج جديد ،وبالتالي تبديد جميع
ٍ
ّ
امل ــؤش ــرات اإلي ـ ُجــاب ـيــة ،وال سـ ّـيـمــا أن
ّ
ّ
حراك «الوزير املكلف» ظل ناقصًا مع
تهميش نواب «اللقاء التشاوري» ّعن
جولة مفاوضاته الـجــديــدة ،وكأنهم
ل ـي ـس ــوا ف ــري ـق ــا م ـع ـن ـيــا ب ــإيـ ـج ــاد أي
مخرج.
ـاء ع ـل ـي ــهُ ،ي ـخ ـت ـت ــم أسـ ـ ـب ـ ـ ٌ
ب ـ ـنـ ـ ً
ـوع آخ ــر
مــن دون أن يظهر فــي األف ــق أي أمــل
بـ ـق ــرب إعـ ـ ــان ح ـك ــوم ــة جـ ــديـ ــدة ،مــع
اقتراب عقد أعمال القمة االقتصادية
ف ــي  19و 20ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري .وك ــان
ّ
ع ــون قــد أك ــد أم ــس ،أن «خــافــات في
ُ
الـخـيــارات السياسية ال تــزال تعرقل

تشكيل الـحـكــومــة ال ـجــديــدة» ،داعـيــا
جـمـيــع الـ ـق ــوى امل ـع ـن ـيــة إلـ ــى «تـحـمــل
م ـس ــؤول ـي ــات ـه ــم ال ــوط ـن ـي ــة وتـسـهـيــل
عملية التشكيل».
أف ـك ـ ٌـار ع ـ ّـدة طــرحـهــا بــاسـيــل ،واح ــدة
م ـ ـن ـ ـهـ ــا هـ ـ ـ ــي أن «ي ـ ـ ـق ـ ـ ـتـ ـ ــرح رئ ـ ـيـ ــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ث ــاث ــة أسـ ـم ــاء ،يـخـتــار
نـ ــواب ال ـل ـقــاء ال ـت ـش ــاوري م ــن بينها
الوزير» ،كما تقول مصادر في فريق
 8آذار .يسعى باسيل إلى هذا املخرج،
ّ
كونه ُ
«معترضًا على تسمية كــل من
مستشار النائب فيصل كرامي عثمان
م ـجــذوب ومــرشــح جمعية املـشــاريــع
ّ
الخيرية اإلسالمية طه ناجي» .إال أن
النجاح ليس مكتوبًا لهذا االقتراح،
لغياب إمكانية تسويقه بــن القوى

املعنية ،وتحديدًا «اللقاء التشاوري».
وبحسب معلومات «األخ ـب ــار» ،فقد
اجتمع النواب الستة ،أول من أمس،
وخ ـل ـص ــوا إلـ ــى وج ـ ــود ث ــاث ــة حـلــول
يقبلون بها:
ـ ـ أن يكون الوزير واحدًا منهم.
ـ ـ ـ ـ ـ االخـ ـتـ ـي ــار بـ ــن األس ـ ـمـ ــاء ال ـث ــاث ــة
امل ـق ـت ــرح ــة م ـس ـب ـق ــا ،أي ،طـ ــه نــاجــي
وعثمان مجذوب وحسن مراد.
ـ ـ ـ ـ ف ــي حـ ــال عـ ــدم ال ـق ـب ــول بــاألس ـمــاء
ال ـث ــاث ــة ،ي ـتـ ّـم ال ـت ــواف ــق ع ـلــى تسمية
ع ـضــو امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي ف ــي حــزب
االت ـح ــاد ه ـشـ ّـام ط ـب ــارة .املـشـكـلــة في
هــذا الـطــرح ،أنــه لــم يلق تأييد سوى
ال ـن ــواب عـبــد الــرح ـيــم مـ ــراد والــولـيــد
سكرية وجهاد الصمد.

ُيحاول باسيل
الضغط على الحريري،
ليقبل بصيغة
الـ  32وزيرًا
ي ـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ــس ،ق ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ــر ال ّـخ ــارج ـي ــة
وامل ـغ ـت ــرب ــن م ــن ب ـك ــرك ــي إن ـ ــه يـتـفـهــم
وج ـ ـ ـ ـ ــود «مـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــادالت ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ب ـع ــد
ّ
قــانــون االن ـت ـخــاب ،لـكــن اللبنانيني ال

يستطيعون أن يفهموا أن تكون هذه
لـحـظــة تسجيل مكتسبات سياسية
مـعـيـنــة أو تـغـيـيــر ف ــي ال ـن ـظ ــام ،فـهــذا
لـيــس تــوقـيـتــه وال مـنــاسـبـتــه» .ورأى
ّ
بــاس ـيــل أن «ربـ ــط تـشـكـيــل الـحـكــومـ ّـة
باالستحقاق الرئاسي عيب فــي حق
ذكاء اللبنانيني ،فكيف نعرقل األفكار
التي نقدمها؟»ّ .
وردًا على ســؤال عن
رف ــض إع ـط ــاء «ت ـك ـتــل ل ـب ـنــان ال ـقــوي»
ّ
ّ
الثلث املعطل ،أجاب باسيل أن «حزب
الله ّ
عبر عن رأيه مباشرة على لسان
ّ
السيد نصر الله ،وكرر األمر أكثر من
مسؤول ،والصيغ التي يوافق عليها
ّ
الحزب تؤكد أن ال مشكلة لديه حول
ّ
ه ــذا املـ ــوضـ ــوع» .ت ـك ــرار بــاس ـيــل ب ــأن
ً
حزب الله ال يقف عثرة بوجه حصول

ّ
«ل ـب ـنــان ال ـق ــوي» عـلــى الـثـلــث املـعــطــل،
مـ ّ
ـرده بحسب مصادر معنية بتأليف
ّ
الحكومة ،إلى أن «الحزب يدعم اقتراح
باسيل تشكيل حكومة من  32وزيرًا».
وح ــالـ ـي ــاُ ،ي ـ ـحـ ــاول وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
«الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،ل ـيـق ـبــل
بصيغة الـ ـ  .»32وفــي الـسـيــاق نفسه،
قــال عضو املجلس املــركــزي فــي حزب
ّ
الله الشيخ نبيل قــاووق إن صيغة الـ
 32وزي ـ ـرًا تـضـمــن أن ال ي ـت ـنــازل أحــد
عــن حـ ّـصـتــه« ،وتـضـمــن تمثيل اللقاء
ّ
ال ـت ـش ــاوري .ول ـك ــن الـصـيـغـ ّـة تعرقلت
بسبب رفض الحريري لها ألنه ال يريد
ّ
أن يعترف بهم» .وأوضــح أن املشكلة
ّ
التيار الوطني الـحــر ،بل
ليست عند
ُ ّ
«ع ـنــد الــرئ ـيــس امل ـكــلــف الـ ــذي يــرفــض

أن يعترف بتمثيل اللقاء التشاوري.
االنـتـخــابــات النيابية األخـيــرة ّ
غيرت
امل ـ ـعـ ــادالت ال ـس ـيــاس ـيــة ،وج ـع ـلــت من
الـ ـ ـن ـ ــواب الـ ـسـ ـت ــة امل ـس ـت ـق ـل ــن ّحـقـيـقــة
واقعية ،وهناك من يتنكر لحقهم ،وال
يــريــد أن يـعـتــرف بتمثيلهم ودوره ــم
في املعادلة السياسية اللبنانية».
ول ـكــن ،مــن وجـهــة نـظــر ال ــوزي ــر نهاد
ـان آخ ــر.
امل ـش ـن ــوق ،ال ـعــر ٌق ـلــة ف ــي مـ ـك ـ ٍ
ـراع خـ ـف ــي ،ج ـ ـ ـ ّـدي جـ ـ ّـدًا
«يـ ــوجـ ــد صـ ـ ـ ـ
وع ـم ـي ــق ،حـ ــول امل ـس ــأل ــة ال ــرئ ــاس ـي ــة،
وهذا ما فتح الباب وأخرج العفاريت
ّ
الـسـيــاسـيــة دف ـعــة واح ـ ــدة .أعـتـقــد أن
فتح امللف الرئاسي هو الــذي يعطل
بشكل أو بآخر ،ومن أكثر من فريق».
(األخبار)

