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لبنان

لبنان

قضية اليوم

قرار بمنع الجنود من الرد على استفزازات العدو

ُ
من يحول الجيش إلى «شرطة» في الجنوب؟

طلبت قيادة قطاع جنوبي الليطاني من جنود الجيش عدم القيام بأي ّرد فعل تجاه استفزازات العدو ،قبل العودة إليها،
يجرد الجنود من أبسط قواعد االشتباك والحمايةّ .
بما ّ
تطورات كثيرة تعصف في هذه البقعة التي تقع العين عليها
هذه األيام ،أبرزها ّ
تحول الحدود إلى ما يشبه المنطقة العازلة.
فراس الشوفي
ق ـبــل ن ـحــو أس ـب ــوع ــن ،أصـ ــدر قـطــاع
جـ ـن ــوب ــي الـ ـلـ ـيـ ـط ــان ــي ف ـ ــي ال ـج ـي ــش
الـلـبـنــانــي وثـيـقــة ات ـص ــال للقطعات
الـعـسـكــريــة ال ـعــام ـلــة ف ــي ال ـق ـط ــاع ،ال
ت ـش ـبــه أبـ ـس ــط ق ــواع ــد ال ـس ـل ــوك ألي
جيش في العالم .وهي تعاكس على
نحو نافر ّ
مدونة السلوك التي يدأب
الـجـيــش عـلــى تـنـفـيــذهــا ض ــد ال ـعــدوّ
اإلسرائيلي ،على األقــل منذ ما بعد
اتفاق الطائف.
ب ـت ــاري ــخ  23ك ــان ــون األول امل ــاض ــي،
طلبت قيادة قطاع جنوبي الليطاني
ف ــي ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي ،م ــن ال ـق ــوات
العاملة بأمرتها ،فــي ثــاث قطعات
«إفـ ــادة الـقـطــاع ب ـصــورة فـ ّ
ـوريــة قبل
القيام بأي ّ
رد فعل على أعمال العدو
اإلسرائيلي االستفزازية ونشاطاته
الـعــدائـيــة ،وال ّ
سيما أح ــداث توجيه

الوثيقة تحمل طابعًا سياسيًا
لقيادة جنوبي
وال يمكن
ّ
الليطاني التفرد بهذا القرار
الـ ـ ـ ـ ّـسـ ـ ـ ــاح واإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـ ـنـ ــاب ـ ـيـ ــة،
ليصار إلــى تــزويــدكــم بالتوجيهات
املناسبة».
ف ــي ال ـع ــام امل ــاض ــي ،س ـ ّـج ــل الـجـيــش
ال ـل ـب ـنــانــي أك ـث ــر م ــن م ــوق ــف حــاســم
تـجــاه خــروقــات الـعـ ّ
ـدو اإلسرائيلي،
ع ـل ــى ط ـ ــول الـ ـ ـح ـ ــدود مـ ــع فـلـسـطــن
ّ
املـ ـحـ ـت ــل ــة ،بـ ـ ــدءًا مـ ــن ن ـص ــب ك ــام ـي ــرا
للمراقبة مقابل بوابة رأس الناقورة
ّ
ردًا ع ـلــى تـشـيـيــد الـ ـع ــدو ب ــرج ــا فــي
ً
الجهة املقابلة من الحدود ،وصوال
إلـ ـ ـ ــى تـ ــوج ـ ـيـ ــه ال ـ ـج ـ ـيـ ــش أس ـل ـح ـت ــه
املـ ـض ــادة لـ ـل ــدروع ف ــي ع ــدي ـس ــة ّ
ردًا
على توجيه دبابات العدو مدافعها
ً
انتهاء بحادثة
نحو جنوده ،وليس
ّ
مسيرة إسرائيلية،
إطالق النار على
ب ـعــد ط ـيــران ـهــا ع ـلــى م ـســافــة قــريـبــة

جـ ـ ـدًا ف ـ ــوق أح ـ ــد املـ ــواقـ ــع ق ـب ــل نـحــو
أربعة أشهر.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن رم ـ ّ
ـزي ــة ت ـح ـ ّـرك ــات
ّ
الجيش مــن الناحية العسكرية ،إل
أن ـه ــا تـعـكــس بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـع ــدو،
معضلة كبيرة ،جــراء التهديد الــذي
ّ
يشكله اتحاد قــرار الجيش امليداني
وال ـس ـيــاســي م ــع الـ ـق ــدرة الـعـسـكــريــة
الـ ـن ــوعـ ـي ــة لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوم ــة ،فـ ــي تـظـهـيــر
ف ـع ـل ــي ملـ ـع ــادل ــة الـ ـجـ ـي ــش وال ـش ـع ــب
ّ
واملقاومة .إذ إن كل ما يحاول العدو
اإلسرائيلي فعله ،منذ سـنــوات ،هو
التخفيف من عداء الجيش اللبناني
تجاه قواته ،عبر الضغوط األميركية
وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة فــي
الجنوب ،وتظهير تمايز بني موقف
الـجـيــش وامل ـق ــاوم ــة ح ـيــال إجـ ــراءات
ّ
وتحركاته على الحدود وفي
العدو
الجنوب وفي البحر.
وهنا يطرح مضمون وثيقة االتصال،
أسئلة حول األسباب الكامنة خلفها،
وهل يعكس هذا التعميم رأي قيادة
الجيش وأركانه؟ أم أن قيادة القطاع
ب ــات ــت ت ـص ــدر قـ ـ ــرارات ب ـه ــذا الـحـجــم
مــن خ ــارج الـسـيــاق التقليدي للقرار
العسكري وامليداني في الجيش؟
تـطـلــب ق ـي ــادة ال ـق ـطــاع ف ــي برقيتها،
م ــا م ـع ـن ــاه ،ان ـت ـظ ــار ج ـن ــود الـجـيــش
التعليمات العسكرية قبل أي ّ
رد فعل
ً
على إجراءات العدو .يعني مثال ،إذا
قامت ّ
قوة مشاة صهيونية بتوجيه
ّ
السالح نحو الجنود اللبنانيني ،كما
ً
يـحـصــل عـ ـ ــادة ،ف ــإن ج ـن ــود الـجـيــش
ال ـل ـب ـنــانــي وق ـب ــل ال ـق ـي ــام ب ــامل ـث ــل ،أي
توجيه الـســاح نحو التهديد الــذي
ي ـت ـعـ ّـرضــون ل ــه ،عـلـيـهــم ال ـع ــودة إلــى
قـيــادة القطاع لتعطيهم التعليمات
ال ــازم ــة .فيما تـفــرض أبـســط قــواعــد
االشـتـبــاك والــدفــاع أن يقوم الجنود
بتوجيه الـســاح نحو عـ ّ
ـدوهــم الــذي
ّ
يوجه السالح نحوهم.
وإن ك ــان أص ـح ــاب ال ـق ــرار ي ـبـ ّـررونــه
بنظرية «سحب الذرائع» ،وخصوصًا
م ــع ازديـ ـ ــاد اس ـت ـف ــزازات الـ ـع ـ ّ
ـدو ،وال

(هيثم الموسوي)

سـ ـ ّـي ـ ـمـ ــا قـ ـ ـي ـ ــام ّ ج ـ ـ ـنـ ـ ــوده بـ ــال ـ ـصـ ــراخ
بالشتائم بحق الجنود اللبنانيني
أو الـقـيــام بـحــركــات نابية تجاههم،
ف ــإن ّ
رد الـفـعــل وت ـحــدي ـدًا فــي مسألة
تــوجـيــه ال ـســاح نـحــو ج ـنــود ال ـعــدوّ
ٍّ
كرد على توجيههم بنادقهم الفردية

أو م ــداف ــع دب ــاب ــات ـه ــم ورشــاشــات ـهــم
الـثـقـيـلــة ت ـجــاه ال ـج ـنــود وال ــدوري ــات
ّ
واملواقع اللبنانية ،هي كل ما يملكه
ال ـج ـن ــود ال ـل ـب ـنــان ـيــون ك ـت ـع ـب ـيــر عــن
املوقف السياسي اللبناني ،في وجه
اآللة العسكرية اإلسرائيلية.

وهـ ــذا يـعـنــي تــالـيــا تـجــريــد الـجـنــود
الـلـبـنــانـيــن مــن امل ــوق ــف ،بـمــا يـحـ ّـول
الجيش اللبناني إلــى قــوات شرطة،
تضمن أمن جنود «قوات اليونيفيل»
وتعكس قــرارًا لبنانيًا باالنكفاء في
مـقــابــل ال ـعــربــدة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،فيما

تبقى حركة املقاومة على حالها.
فـ ـه ــل لـ ـ ــزيـ ـ ــارات املـ ـلـ ـح ــق ال ـع ـس ـك ــري
األمـ ـي ــرك ــي ل ـل ـج ـن ــوب ،ون ـ ـشـ ــاط ه ــذا
الـضــابــط ولـقــاءاتــه الــدائـمــة مــع قــادة
ال ــوح ــدات ه ـن ــاك ،دور ف ــي الـهــامــش
ال ـ ــذي ب ــات ــت ت ـت ـخــذه قـ ـي ــادة ال ـق ـطــاع
لنفسها من دون التنسيق مع أركان
الـجـيــش ،حـتــى وص ــل بـهــا األم ــر إلــى
إم ــرار وثــائــق ات ـصــال مــن ه ــذا الـنــوع
ت ـح ـمــل م ــدل ــوالت س ـيــاس ـيــة تـحـتــاج
إل ــى ق ــرار مــن املــرجـعـيــات السياسية
الرسمية؟
ما بات يحصل أخيرًا على الحدود ،من
قرار منع وجود عناصر استخبارات
ال ـج ـي ــش ب ـل ـبــاس ـهــم امل ــدن ــي وح ـصــر
تنقلهم بــالـلـبــاس الـعـسـكــري ،ومنع
الـصـيــاديــن والــرعــاة مــن التنقل قرب
الحدود واعتبار حمل أسلحة الصيد
خرقًا للقرار  ،1701وتحويل الوصول
إلى الحدود ّ
مهمة مستحيلة ،يجعل
مستقبل هذه اإلجراءات هو الوصول
إل ــى شـبــه مـنـطـقــة فــاصـلــة أو عــازلــة،
ت ـس ـت ـه ــدف ب ـش ـك ــل واضـ ـ ـ ــح م ـنــاطــق
«جـمـعـيــة أخ ـضــر ب ــا حـ ـ ــدود» ،الـتــي
يزعم العدو اإلسرائيلي أنها مناطق
خاضعة لسيطرة املقاومة أو لديها
نشاط فيها.
ويـتــرافــق ه ــذا األم ــر مــع قـيــام الـعـ ّ
ـدو
أخ ـ ـي ـ ـرًا ب ـ ـم ـ ـنـ ــاورات ع ـل ــى «ال ـج ـب ـهــة
الشمالية» ،تستثني أهدافها الهجوم
على مواقع الجيش اللبناني ،بعدما
كـ ــانـ ــت دائـ ـ ـم ـ ــا ول ـ ـس ـ ـنـ ــوات ط ــوي ـل ــة،
تتعامل مــع مــواقــع الجيش كمواقع
مـ ـع ــادي ــة فـ ــي جـ ـن ــوب ــي ال ـل ـي ـط ــان ــي،
بــذريـعــة أن الـجـيــش هــو مــن سيقوم
ب ـمــلء ال ـف ــراغ ال ــذي سـيـتــركــه إخ ــراج
قوات حزب الله من جنوبي الليطاني
من ضمن أهداف املناورات.
وال ي ـ ـن ـ ـف ـ ـصـ ــل ه ـ ـ ـ ـ ــذا امل ـ ـش ـ ـه ـ ــد ع ــن
الـ ـسـ ـل ــوك املـ ـنـ ـح ــاز إلس ــرائـ ـي ــل ال ــذي
ب ــات ي ـظ ـهــره ق ــائ ــد الـ ـق ــوات الــدول ـيــة
ال ـج ـن ــرال اإلي ـط ــال ــي سـتـيـفــانــو ديــل
كــول .فاألخير ،لم يكلف نفسه عناء
االع ـتــراض على السفينة اليونانية
التي استخدمها العدو قبل أسابيع
لألبحاث في داخل البلوك  9اللبناني
(راجـ ـ ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» 9 ،ك ــان ــون األول
 ،)2019وبقيت لساعات طويلة هناك،
بينما يجهد ويمارس الضغوط على
الجيش إلنهاء التحقيق في تفاصيل
رد املقاومة وإطــاق الصواريخ على
دورية معادية قبل أربعة أشهر قرب
مستوطنة أفيفيم ،ردًا على االعتداء
اإلســرائـيـلــي عـلــى الـضــاحـيــة (ش ــارع
م ـعـ ّـوض) .وب ــدل أن ّ
يحمل ديــل كول
ّ
ضباط العدو اإلسرائيلي مسؤولية
هـ ـ ــذا ال ـ ـخـ ــرق فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـل ـج ـنــة
ال ـث ــاث ـي ــة األخ ـ ـيـ ــر ،ي ـ ــوم  12ك ــان ــون
األول املاضي ،قرر الجنرال اإليطالي
ّ
تـحـمـيــل مـســؤولـيــة ال ـتــوتــر لــإعــام
اللبناني ،في إشــارة إلــى «األخـبــار»،
ال ـتــي كـشـفــت خ ــرق ب ــاخ ــرة األب ـحــاث
املعادية.

مقالة

ّ
حزب الله عند مربع الحكومة األول...
وفرملة اندفاعة التيار
هيام القصيفي
مـنــذ مــا قـبــل اسـتـقــالــة الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري ،ثمة
تباين بني نظرة حزب الله ونظرة التيار الوطني الحر
فــي مقاربة املشكلة الداخلية املتأتية عــن التظاهرات
التي بــدأت فــي  17تشرين األول .ومــع عملية اغتيال
الواليات املتحدة األميركية قائد قوة القدس في الحرس
الثوري اإليراني الفريق قاسم سليماني ،واالحتماالت
التي تفتح عليها املنطقة ،يبدو التباين أكثر وضوحًا
في كيفية استخالص العبر اللبنانية ،بما هو أبعد من
بيان وزارة الخارجية حول عملية االغتيال.
ظ ـهــر هـ ــذا ال ـت ـبــايــن أك ـث ــر م ــن مـ ــرة ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
الحدث امليداني ،وتأثيراته على حكومة الرئيس سعد
الـحــريــري ،ومــن ثــم فــي مـفــاوضــات التأليف واختيار
ً
بــدالء لــه ،وصــوال الــى تراجع الحريري عن رغبته في
العودة مجددًا ،ومن ثم تكليف الدكتور حسان دياب
تأليف الحكومة .مع بــدء مفاوضات التأليف ،تعثرت
األم ــور م ـجــددًا ،ال ــى حــن وقـعــت عملية االغـتـيــال في
بغداد.
يختصر التباين بــن مــوقــف الـطــرفــن بــأن حــزب الله
ينظر منذ  17تشرين األول الــى املشهد الداخلي في
صور مكبرة ،في حني ينظر التيار الوطني إليه بأصغر
عدسة ممكنة .الحزب تعامل مع الحريري على قاعدة
منع إحياء التوتر السني الشيعي ،وال سيما مع بدء
إش ـ ــارات ت ـحــرك ال ـش ــارع الـسـنــي ،ل ــذا سـعــى ال ــى منع
اسـتـقــالــة الـحــريــري وم ــن ثــم ال ــى إقـنــاعــه بــالـعــودة إلــى
ً
رئاسة الحكومة مجددًا ،وتقديم تسهيالت له ،وصوال
الــى كسب الوقت حني توالى تقديم أسماء مرشحني
ّ
ســنــة .ي ـقــول أح ــد حـلـفــاء ال ـحــريــري إن خـطــأ األخـيــر
يكمن في أنه لم يقدم على خطوة العودة ولو لم ّ
يسمه
الطرفان املسيحيان .كان مطلعون على مواقف الحزب
يرددون منذ ما بعد استقالة الحريري أن الحزب يريد
حكومة سياسية جامعة تضم كل القوى السياسية،
بـمــن فـيـهــم ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة .وح ــن ت ـعــذر ذل ــك ،كــان
واضحًا انحيازه الــى عــدم تأليف حكومة جديدة في
املدى املنظور ،مهما كان اسم الشخصية التي تكلف
تشكيلها .ألن الحكومة الحالية مع كل سلبياتها وعدم
قــدرتـهــا إال عـلــى تـصــريــف األع ـم ــال ،تـشـكــل عنصر
أمــان أكثر من أي حكومة جديدة ،بني ضغط الشارع
واألحداث اإلقليمية .اغتيال سليماني ّ
عزز هذا االتجاه،
ليس لــدى الـحــزب وح ــده ،بــل لــدى أكـثــر مــن مرجعية
سياسية تحدثت منذ لحظة االغتيال عن مغزى وجود

حـكــومــة اختصاصيني فــي مــرحـلــة سياسية خطرة
محليًا باملعنى االقتصادي واألمني ،وإقليميًا بمعنى
استحقاقات املنطقة.
ال يعني ذلك أن الحزب حرق أوراق الجميع من مرشحني
حكوميني أو وزراء ،بل إنــه كــان واضحًا لحلفائه أنه
يتريث الــى الـحــد األقـصــى فــي إشــاعــة أج ــواء تفاؤلية
أو الــدخــول في مفاوضات أسماء مرشحني وتحديد
مواعيد صدور التشكيلة الحكومية .كل األسماء التي
طرحت ملمثلني عنه أو عن الرئيس نبيه بري كانت في
إطار مفاوضات غير مباشرة بالحد األدنى ال بالحد
األقصى .ما عدا ذلــك ،ساد االتجاه الى التزام الحيطة
في التعامل مع ملف حكومي على تباين فيه مع حليفه
رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.
الـتـبــايــن ك ــان م ــن خ ــال تـعــامــل الـعـهــد ك ـكــل ،رئــاســة
وت ـيــارًا ،مــع االنتفاضة الشعبية واملـتـظــاهــريــن .ردود
ف ـعــل رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ورئـ ـي ــس ال ـت ـي ــار وال ـخ ـطــب

التحوط بعد اغتيال
سليمان هو بداية البدايات
بالنسبة إلى حزب الله

املتالحقة والظهور التلفزيوني املتكرر صب حصرًا
ضد املتظاهرين بال أي محاولة الستيعابهم .استقالة
الحريري فتحت الباب أمام تحقيق هدفني ،رغبة رئيس
الجمهورية في إبعاد من أتعبه ،وتسمية أحد ال يتعبه،
لذا كان مسرورًا بتسمية بديل نهائي من الحريري.
الهدف الثاني ،تعويم رئيس التيار بعد نكسات األيام
األولى للتظاهرات .هناك مسؤولون في التيار يقولون
إن االنتصار األول حققه باسيل حني لم ّ
تسم القوات
الـلـبـنــانـيــة ال ـحــريــري لــرئــاســة الـحـكــومــة .حينها فقط
استعاد أنفاسه ،وبــدأ رحلة العودة الــى الصف األول،
مــوحـيــا أن كــل الـخـســائــر الـســابـقــة يمكن أن تـعـ ّـوض
بحكومة له فيها الحصة الكبرى التي ّ
عول عليها بعد
اسـتـقــالــة ال ـقــوات مــن حـكــومــة ال ـحــريــري ،مـضــافــة الــى

المشهد السياسي

(هيثم
الموسوي)

تأليف الحكومة :دياب يتمسك بالخارجية أو الدفاع و«التيار» يهدد باالنتقال إلى المعارضة
ال ّ
تقدم في تأليف الحكومة.
الغليان يشتد داخليًا وخارجيًا ،لكنه
سرعة في التأليف .ببالدة
ال ينعكس ّ
يتعامل المؤلفون مع كل ما يجري
من حولهم .أولويتهم تحقيق
المكاسب وتقاسم الحصص ،ولذلك
عنوان الخالف حاليًا هو وزارة
الخارجية ...ويمكن أن يكون غدًا أي
شيء آخر

تأليف الحكومة تـحـ ّـول إلــى أحجية.
ّ
ُ ّ
ُحـ ــلـ ــت الـ ـعـ ـق ــد .ال لـ ــم ت ـ ـح ـ ــل .اقـ ـت ــرب
التأليف .ال لم يقترب .منذ نحو شهر
واملـشـهــد عـلــى حــالــه .وك ــل مــا يجري
حكوميًا ،ال يأخذ التطورات الداخلية
وال ـخــارج ـيــة ب ـعــن االع ـت ـب ــار .ص ــراع
الحصص واملـكــاســب يـبــدو م ـقــززًا .ال
أحد يتحدث عن خطة ملواجهة األزمة
أو رؤيــة الستعادة ثقة الـنــاس .شكل
الحكومة أهم .هل هي حكومة ّ
حسان
دياب أم جبران باسيل؟ األول يريد أن
ً
ً
يثبت أنه هو من يؤلف فعال ال قوال،
والثاني يريد أن يعود إلى الحكومة
محافظًا على ال ــوزن الــذي كـ ّ
ـرســه في
ال ـح ـكــومــة ال ـســاب ـقــة .بــالـنـتـيـجــة ،فــإن
ّ
الحكومة املتهمة بأنها حكومة اللون

الواحد غير قادرة على االتفاق حتى
على األساسيات .الصراعات املستمرة
تقلل من فرص اإلنقاذ .االنهيار املالي
واالقتصادي يترسخ يومًا بعد يوم.
أمس سجلت املصارف أعدادًا قياسية
مــن املــودعــن الساعني إلــى سحب ما
أمكن مــن أمــوالـهــم .قبل نصف ساعة
مــن اإلقـفــال ،سجل فــي أحــد املصارف
وجــود  230زبــونــا ينتظرون دورهــم.
الذل اليومي الذي يتعرض له الناس
صــار ع ــادة ،لكن مــاذا عــن الـهــزة التي
شـهــدهــا اإلق ـل ـيــم بــاغـتـيــال قــائــد قــوة
الـقــدس فــي الـحــرس الـثــوري اإليــرانــي
ق ــاس ــم سـلـيـمــانــي؟ ه ــل ح ـقــا ث ـمــة من
ً
يعتقد أن لبنان سيكون مـعــزوال عن
تداعياتها؟ إن كانت اإلجابة بال ،فهل

ّ
تعدلت حسابات التأليف؟ حتى اليوم
ال يزال األمران معزولني عن بعضهما
الـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــض .االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق ع ـ ـلـ ــى ح ـك ــوم ــة
تكنوقراط ساري املفعول ،والخالفات
اليوم ،تندرج في إطــار مختلف .لكن
األكيد أن في  8آذار من خرج ليقترح
ال ـ ـعـ ــودة ع ــن امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى حـكــومــة
ت ـك ـن ــوق ــراط صـ ـ ــرف ،ان ـط ــاق ــا م ــن أن
البلد بحاجة إلى مواجهة التحديات
الـخــارجـيــة بـمـقــدار حــاجـتــه ملــواجـهــة
الـتـحــديــات الــداخ ـل ـيــة .ول ــذل ــك ،عــادت
امل ـط ــال ـب ــة ب ـح ـك ــوم ــة ت ـك ـنــوس ـيــاس ـيــة
تتجدد .مع ذلــك ،فــإن حــزب الله يكاد
يكون أخرج يديه من التأليف .أولياته
صارت في مكان آخر ،بالرغم مما نقل
سابقًا عن مصادر قريبة منه بأنه ال

يــزال حريصًا على تشكيل الحكومة
بــأســرع وقــت مــن دون أي تعديل في
شكلها.
فـ ــي م ـط ـلــق األحـ ـ ـ ـ ــوال ،وب ــال ــرغ ــم مــن
ال ـكــام عــن خــافــات تتعلق بحقيبة
الخارجية تحديدًا ،يبدو أن االتفاق
على املبادئ لم يتم بعد .ليس خالفًا
عـلــى اس ــم دمـيــانــوس قـطــار بـقــدر ما
هــو خ ــاف عـلــى مـبــدأ حـصــول ديــاب
عـ ـل ــى ح ـق ـي ـب ــة م ـس ـي ـح ـي ــة أس ــاس ـي ــة
(الخارجية أو الدفاع) .باسيل يعتبر
أن ال ـخ ــارج ـي ــة م ــن ح ـص ـت ــه ،وي ـصــر
عليها وع ـلــى «ال ـطــاقــة» و«ال ــدف ــاع».
ّ
لكن قبل الدخول باألسماء ،لم ُيتفق
على الحصص .رئيس التيار الوطني
ّ
ّ
مصر على الثلث املعطل ،أي أن
الحر

غاب أبي رميا
ومنسقية «التيار»
في جبيل عن احتفال
عين الغويبة

يحصل رئـيــس الجمهورية والتيار
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـ ـحـ ــر مـ ـع ــا عـ ـل ــى س ـب ـعــة
م ـقــاعــد ،فـيـمــا يــذهــب مـقـعــد لـكــل من
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امل ــردة والـطــاشـنــاق .وهــو األمــر الــذي
استدعى ردًا من كتلة املستقبل ،التي
نبهت في اجتماعها إلى «املعلومات
امل ـت ــداول ــة ع ــن م ـح ــاوالت وض ــع الـيــد
م ـجــددا عـلــى الـثـلــث امل ـع ـطــل» .عمليًا
ح ـص ــول ديـ ـ ــاب ع ـل ــى ال ـخ ــارج ـي ــة أو
الــدفــاع ،يعني تلقائيًا سقوط الثلث
ّ
امل ـعــطــل م ــن ي ــد بــاس ـيــل ،إض ــاف ــة إلــى
سقوط حقيبة وازنة من حصته.
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاف فـ ـ ــي ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر بــن
الطرفني وصــل إلــى حد تعبير دياب
عن امتعاضه من طريقة عمل باسيل.
قــال« :أنــا رئيس الحكومة وال يمكن
أن ت ــؤل ــف مـ ــن دون أن يـ ـك ــون ل ــدي
فيها ش ــيء» .الـخــاف وصــل إلــى حد
إبداء التيار الوطني الحر استعداده

لالنتقال إلــى املـعــارضــة وت ــرك ديــاب
يؤلف كما يشاء في حــال لم يحصل
على املقاعد التي يريدها .لكن دياب
رد بالقول :كيف تــريــدون أن تكونوا
فــي املـعــارضــة وأنـتــم طـ ّـيــرتــم حكومة
سعد الحريري لتكونوا في الحكومة.
فـكــان ال ـج ــواب :مـسـتـعــدون إلعطائك
الثقة وإن كنا في املعارضة .بنتيجة
انسداد أفق التفاهم مع باسيل ،قرر
ديــاب عــدم التواصل معه .ما زاد من
حدة املشكلة ،كان اإلعالن عن مقابلة
تلفزيونية مع باسيل ،يتحدث فيها
عن الشأن الحكومي .لكن باسيل لم
يـسـهــب ف ــي ال ـحــديــث ع ــن الـحـكــومــة.
قال إن «معيارنا الوحيد هو امكانية
ن ـج ــاح ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي اخ ــراجـ ـن ــا مــن

ال ــوض ــع ال ـحــالــي ون ـحــن كـغـيــرنــا من
الكتل نعطي رأينا وتشكيل الحكومة
يقوم به رئيس الجمهورية ورئيس
الحكومة املكلف».
وب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــل ،زار دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب رئ ـ ـيـ ــس
الجمهورية أمــس ،وتــردد أن الزيارة
حققت إيجابيات ملحوظة .لكن هذه
اإلي ـج ــاب ـي ــات ل ــم ت ـســاه ــم ف ــي زيـ ــادة
التفاؤل باقتراب تشكيل الحكومة.
ال ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،اس ـت ـق ـب ــل ب ــاسـ ـي ــل أم ــس
ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــرة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة الـ ـي ــزابـ ـي ــت
ريـ ـتـ ـش ــارد وجـ ـ ــرى ال ـب ـح ــث ،بـحـســب
م ـصــادر مطلعة« ،ف ــي حـمــايــة لبنان
مــن نـيــران املنطقة وام ــن االميركيني
في لبنان».
(األخبار)

حصته وحصة العهد .مفاوضات التيار مع الرئيس
املكلف وحرق أسماء مرشحني موارنة ،وتزكية أسماء
مـقــربــة مــن بــاسـيــل أثـبـتــت أن ال ش ــيء تغير فــي أداء
التيار ،وأن العهد يريد استكمال التوجه الحكومي كما
قبل  17تشرين األول ال كما بعده .كان التيار منذ قرار
تسمية دياب يريد التقاط الفرصة في وجه التظاهرات
ليعود من الشباك بعدما حاولت التظاهرات إخراجه
من الباب العريض.
حتى هــذه املـفــاوضــات ،كــان حــزب الـلــه ال ي ــزال ينظر
الــى مــا يجري بعني غير راضـيــة .لــم يرغب فــي إثــارة
فوضى إشكالية في عالقته االستراتيجية مع التيار،
لكن ال هــو وال الــرئـيــس نبيه بــري كــانــا راضـيــن عن
مسار التفاوض الذي سلكه التيار مع الرئيس املكلف
أو املنحى الحكومي الـعــام .رفــض الحزب وبــري أكثر
من اسم طرحه التيار ،ورفضا تمسكه بأسماء وزارية
من الحكومة الحالية ،كما أداء التيار في املفاوضات
ونظرته الى الحكومة من زاوية أنها انتصار له وحده
دون غـيــره مــن الـقــوى السياسية ،بــوجــه تكنوقراطي
لفريق سياسي خالص يأتمر به وحده.
مــع اغـتـيــال سـلـيـمــانــي ،تـغـيــرت امل ـعــادلــة .ت ــرف اللعب
واملفاوضات بال طائل انتهى ،بالنسبة الى حزب الله،
لكن التيار لم يلتقط بسرعة معنى االغتيال وارتداده،
ّ
ّ
مصرًا على الخوض في امللف
وتداعياته محليًا ،وظل
الحكومي وكأن عقارب الساعة لم تتوقف لدى الحزب
في بغداد ،إال حني وصلت الرسالة واضحة من الحزب.
صحيح أن حــزب الله يريد تحييد الساحة اللبنانية،
ّ
وأن املشكلة اليوم ليست سنية شيعية ،لكن الحزب
أيضًا يدرك أن أي تفاعالت إقليمية ليس بإمكان أحد
أن ّ
يتكهن نهايتها الحتمية وإمكان ارتدادها في لبنان.
لــذلــك ،فــإن الـتـحــوط هــو بــدايــة الـبــدايــات بالنسبة إليه.
وهذا ال يمكن أن يحصل إال عن طريقتني :إما حكومة
سياسية جامعة ،وإما حكومة تصريف أعمال .هناك
كالم عن أن الحزب أعطى ضوءًا أخضر لدياب إلكمال
مساعيه كرئيس مكلف مــن دون عراقيل مــن التيار
وأنه ال يمكن أن يتراجع عن قبوله بحكومة تكنوقراط
صافية ،في مقابل إشارات حاسمة لحليفه بتخفيف
شــروطــه وشــروطــه املـضــادة .لكن الـحــزب يريد مزيدًا
مــن الــوقــت قبل أن تنضج ظــروف الـخـيــارات األخـيــرة.
مستعجل ك ــل م ــن ي ـحــدد مــواع ـيــد ص ــدور مــراسـيــم
التشكيل ،قبل أن تختمر لدى حزب الله مالمح مرحلة
ما بعد االغتيال.

