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تقرير

ق ـ ـبـ ــل ع ـ ــام ـ ــن ل ـت ـش ـج ـي ـع ـه ــم ع ـلــى
التقاعد ،وال يجوز اليوم التصرف
بعكس ما كانت قد قامت به».
ل ـكــن ك ـيــف س ـي ـتــرجــم م ــوق ــف عــون
االع ـت ــراض ــي؟ ي ـقــول ال ــوزي ــر سليم
جريصاتي لـ«األخبار» إن «موقف
عــون سياسي بامتياز ،وعمليًا ال
يمكن أن يترجم في مجلس النواب
غ ـيــر امل ـن ـع ـقــد .ل ـكــن ال شـ ــيء يمنع
مــن تـحــويــل االع ـت ــراض دسـتــوريــا،
عـ ـن ــد انـ ـعـ ـق ــاد املـ ـجـ ـل ــس فـ ــي دورة
ع ــادي ــة أو اس ـت ـث ـنــائ ـيــة» .وأك ـ ــد أن
«االع ـتــراض هــو تحت سقف إبقاء
الحكومة وعــدم تفجيرها ،لكن من
دون أن يعني ذلك عدم التنبيه إلى
أي بـهـلــوانـيــات يـمـكــن أن تحصل،
خـصــوصــا أن تــوقـيــت ص ــدور قــرار
التمديد جــاء غــداة تعطيل مجلس
الـ ـ ــوزراء بـسـبــب ع ــدم االت ـف ــاق على
آل ـيــة إصـ ــدار الـ ـق ــرارات ف ـيــه .فكيف
يـمـكــن أن يتعطل مـجـلــس الـ ــوزراء
من جهة ،فيما يحق لوزير اتخاذ
خـ ـ ـط ـ ــوة بـ ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـح ـ ـجـ ــم مـ ـ ــن دون
استشارة أحد؟» .وفي السياق ،قال
الــوزيــر نهاد املشنوق لــ«األخـبــار»
إن «مـ ـس ــأل ــة الـ ـتـ ـم ــدي ــد ل ـل ـض ـبــاط
جــزء مــن الخلل الحاصل ،كما هي
ح ـ ــال ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات» ،وأض ـ ـ ــاف أن ــه
«إذا اقـتـضــى األم ــر ،ف ـس ــأزور عــون
للنقاش».
ب ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ــد م ـق ـبــل أن «ال ـت ـم ــدي ــد
ل ـل ــواء خـيــر واضـ ــح وقــانــونــي مئة
في املئة ،واستندت في هــذا القرار
إلـ ـ ــى امل ـ ــرس ـ ــوم االش ـ ـتـ ــراعـ ــي ،102
وإلـ ــى صــاح ـيــاتــي ك ــوزي ــر دفـ ــاع».
وأوضــح أن «مسألة التمديد ملدير
امل ـ ـخـ ــابـ ــرات (إدمـ ـ ـ ـ ــون فـ ــاضـ ــل) فــي
الجيش مــن صالحياتي حصريًا،
واملــادة  55تضمن هــذه الصالحية
لـلـمـصـلـحــة الــوط ـن ـيــة ح ـيــث تتخذ
بـعــض الـ ـق ــرارات» ،غــام ـزًا مــن قناة
عـ ــون بـ ــاإلشـ ــارة إلـ ــى «أنـ ـن ــا ال ـيــوم
بـحــاجــة إل ــى الـعـمـيــد شــامــل روك ــز
وإل ــى الـعــديــد مــن ال ـض ـبــاط» ،علمًا
ً
بأن معلومات ترددت ليال أن مقبل
اتخذ قــرارًا بالتمديد لفاضل الذي
ي ـح ــال ع ـلــى ال ـت ـقــاعــد ف ــي  20آذار
املقبل.
اآللية الحكومية
وف ـ ــي سـ ـي ــاق آخ ـ ـ ــر ،يـ ـط ــرح رئ ـيــس
الـحـكــومــة تـمــام س ــام آلـيــة جــديـ ّـدة
إلدارة مجلس الـ ــوزراء ،بعد تعثر
اآللية القديمة التي تتطلب إجماع
 24وزيـ ـ ـ ـرًا ع ـل ــى أي ق ـ ــرار ت ـص ــدره
الحكومة .وتطرح مبادرة سالم أن
«الـبـنــود الـتــي تحتاج إلــى الثلثني
في حال وجود رئيس للجمهورية،
ي ـصـ ّـوت عليها بــاإلجـمــاع اآلن في
ّ
ظ ــل الـ ـف ــراغ ،وال ـب ـن ــود ال ـت ــي كــانــت
تـحـتــاج إلــى الـنـصــف زائـ ـدًا واح ـدًا،
يـ ـص ــوت ع ـل ـي ـه ــا ب ــال ـث ـل ـث ــن زائ ـ ـ ـدًا
واحـدًا» .غير أن هذه اآللية «ليست
م ـق ـبــولــة ،وهـ ـن ــاك ان ـق ـس ــام حــولـهــا
حتى داخل تيار املستقبل و 14آذار،
وي ـعــارض ـهــا ال ـعــون ـيــن ،والــرئـيــس
بــري يعتبرها مخالفة للدستور،
فـيـمــا يـتـعــاطــى ح ــزب ال ـلــه بليونة
كـ ـبـ ـي ــرة» ،ع ـل ــى م ــا تـ ـق ــول م ـص ــادر
وزاري ــة .وقالت مصادر وزاريــة في
 14آذار إنه «لم يعد هناك إمكانية
لالستمرار في اآللية الحالية ،ألنها
استنفدت قدرتها على الحياة ،وأي
صيغة أخرى لن تستمر أكثر من 5
أو  6أشهر ،وال مؤشرات إلى انعقاد
جلسات وزارية قبل أسابيع ،وإلى
حني االتفاق على صيغة جديدة».

 14آذار :ال كالم يعلو االتفاق
االميركي ـ اإليراني
رغم االحتفالية التي
استهلتها قوى  14آذار في
إحياء ذكرى استشهاد الرئيس
رفيق الحريري واإلعداد
لذكرى  14آذار ،يبدو العنوان
المحلي الداخلي غائبًا وسط
مراوحة تامة ،في حين يغلب
االتفاق االيراني ـ االميركي
المرتقب على كل ما عداه
هيام القصيفي
ق ــد ت ـكــون دعـ ــوة رئ ـيــس ح ــزب ال ـقــوات
اللبنانية الدكتور سمير جعجع قوى
 14آذار الــى التمثل بعنترة بــن شــداد
والصبر في لعبة عض االصابع« ،ألن
من يصبر ينتصر» ،تعبيرًا وافيًا عن
حالة املراوحة واالنتظار التي يعيشها
ل ـب ـن ــان ،وض ـم ـنــا ف ــري ــق  14آذار .ففي
اللقاء الذي جمعه مساء  14شباط مع
الــرئـيــس سعد الـحــريــري وشخصيات
م ــن ق ـ ــوى  14آذار ،دع ـ ــا ج ـع ـجــع ال ــى
ال ـص ـبــر واالنـ ـتـ ـظ ــار ،ف ــي م ـع ــرض ّ
رده
على التساؤالت التي طرحت في بيت
ال ــوس ــط ع ـ ّـم ــا س ـت ــؤول ال ـي ــه االوضـ ــاع
اللبنانية في ظل املتغيرات واألزمــات
املقبلة على املنطقة.
وقـ ــد ي ـك ــون األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب الـلــه
السيد حسن نصرالله ،في تحديده أول
من أمس ماهية العواصف املقبلة على
املنطقة ،القى قوى  14آذار ـ ومن منظار
مختلف تمامًا ـ في رصد هذه املتغيرات
وآث ــاره ــا عـلــى لـبـنــان .لـكــن مشكلة 14
آذار أنـهــا ،فــي قــراء تـهــا للمتغيرات ،ال
تستطيع إال أن تـقــف مــوقــف املـتـفــرج،
م ــع تـغـ ّـيــر ع ـنــاصــر الـلـعـبــة االقـلـيـمـيــة،
وبعدما افتقدت املبادرة التي امتلكتها
ســابـقــا وبــاتــت ال ـيــوم فــي ملعب حــزب
الله .وهذا يجعلها ،بحكم االمر الواقع،
ت ـس ـت ـج ـيــب ح ـك ـمــا ل ـن ـص ـي ـحــة جـعـجــع
بــ»الـصـبــر واالنـتـظــار والـصـمــود حتى
االنـتـصــار» ،ريثما يتضح أكثر فأكثر
ّ
جو املتغيرات االقليمية والدولية.
الـ ـعـ ـن ــوان ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي ي ـش ـغ ــل ب ــال
القوى املعارضة لحزب الله اليوم في
لـبـنــان هــو مـحــاولــة اسـتـكـشــاف أبـعــاد
االت ـف ــاق االم ـيــركــي ـ ـ االي ــران ــي املــرتـقــب

وم ـ ـ ـ ــدى اسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه م ـن ــه،
والشظايا التي ستلحق لبنان بسببه.
ل ـي ــس ب ـس ـي ـطــا أن ي ـك ـتــب س ـيــاس ـيــون
وإع ــام ـي ــون ون ــاش ـط ــون ف ــي ق ــوى 14
آذار ،ويناقشون بال هوادة ويترصدون
أي م ــوق ــف أو أي ت ـح ــرك أم ـي ــرك ــي في
اتجاه طـهــران ،محاولني ّ
تلمس غرابة
املوقف االميركي الذي تعبر عنه االدارة
االميركية بمزيد من «التورط» مع إيران
الى حد توقيع اتفاق مرتقب معها رغم
االعتراض االسرائيلي الشديد اللهجة،
وخـصــوصــا أن ثمة عنصرين مقلقني
فـ ــي امل ـش ـه ــد الـ ـ ـس ـ ــوري :االول م ـعــركــة
الجنوب الـســوري التي تقودها إيــران
وحزب الله والنظام السوري ،من دون
أي ّ
رد فـعــل دولـ ــي «اع ـت ــراض ــي رادع»
على مشاركة إيران العلنية في املعركة،
والثاني الكالم الذي نقله املوفد الدولي
ستيفان دي ميستورا عن خطة لوقف
القتال في حلب وعن استعداد الرئيس
بشار االســد ليكون جــزءًا مــن الـحــل ،ال
سيما أن ــه سـبــق للرئيس ال ـســوري أن
قــال إنــه تبلغ فــي صــورة غير مباشرة
مـعـلــومــات عــن ال ـغ ــارات ال ـجــويــة الـتــي
يشنها الـتـحــالــف الـغــربــي ـ ـ الخليجي
على تنظيم «داعش» في سوريا.
في الكالم السياسي استغراب يتعدى
اليوميات الى محاولة فهم أبعاد هذا
التحول االميركي وحقيقته .ورغــم أن
ه ــذا الـتـبــدل لــم ي ــأت ف ـجــأة ،بــل سبقته
مقدمات كثيرة وإش ــارات جدية أكثر،
بـ ـ ــدأ اقـ ـ ـت ـ ــراب م ــوع ــد ت ــوق ـي ــع االتـ ـف ــاق
ق ـبــل ن ـهــايــة آذار امل ـق ـبــل ي ــرخ ــي بثقله
على األج ــواء اللبنانية .وفــي ظــل هذا
الــرصــد املـتـنــامــي لــاتـفــاق املــرت ـقــب ،ال
يـنـشـغــل ال ــوس ــط الـسـيــاســي اللبناني
إال بتأثيراته الداخلية ،وخصوصًا أن
متغيرًا بـهــذا الحجم الـتــاريـخــي يأتي
ّ
في مرحلة ّ
حساسة سعوديًا ،ما يخل
بالتوازن الذي كان سائدًا ،إذ إن اتجاه
املنطقة الى ترتيب ّاتفاق بني واشنطن
وطهران ،بكل ما مثلته سياستها في
السنوات االخيرة ،يقابله عدم اتضاح
الرؤية بعد لالستراتيجية السعودية،
فــي ض ــوء الـتـغـيـيــرات الـتــي لـجــأ اليها
املـلــك الـجــديــد سـلـمــان بــن عـبــد العزيز
والتعيينات والـتـبــديــات «الضخمة»
ف ــي كـثـيــر م ــن امل ـفــاصــل االســاس ـيــة في
التركيبة السعودية ،ولم تنته بعد.
ه ــذا املـشـهــد يـجـعــل م ــن الـصـعــب على
قوى  14آذار أن تتماشى معه بسهولة،
وأن تتلقى متغيراته مــن دون تبديل

علم
و خبر
إحصاء الفلسطينيين في لبنان
تنوي لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني إجراء إحصاء ملعرفة
عــدد الــاجـئــن الفلسطينيني املــوجــوديــن فــي لبنان وتحديد
نسبة البطالة فــي املخيمات .علمًا بــأن الـخــاف حــول تحديد
عــدد الالجئني انعكس سلبًا على عالقة الحكومات املتعاقبة
مــع وكــالــة غــوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األون ــروا)،
ّ
يتعدى الـ
إذ تؤكد الوكالة أن عدد الفلسطينيني في لبنان ال
 200ألــف ،فيما تشير إحـصــاء ات الــدولــة إلــى أن عددهم يصل
إلى  700ألف.

مسؤولة تنظيمية لـ «بيت الوسط»
إس ـت ـل ـمــت أسـ ـم ــاء انـ ـ ـ ـ ــدراوس الـ ـت ــي ت ـت ــول ــى ت ـن ـظ ـيــم ال ـح ـفــات
واملهرجانات التي يقيمها تيار املستقبل الشؤون التنظيمية
فــي مـنــزل الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري فــي وادي أب ــو جـمـيــل ،وقــد
أوكلت إليها ّ
مهمة اإلشراف الكامل على بيت الوسط .وأندراوس
«ناشطة مدنية» برزت بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في
 14شباط .2005

يصعب على  14آذار أن تتماشى مع االتفاق من دون تبديل جذري في خطابها (االناضول)

ج ـ ـ ــذري فـ ــي خ ـط ــاب ـه ــا ورؤي ـ ـت ـ ـهـ ــا ،مــا
يجعلها تتريث وتنتظر ملعرفة آفــاق
هذا االتفاق وارتدادته عربيًا وخليجيًا
وإسرائيليًا ،علمًا بأن هذه القوى سبق
أن تلقت أيـضــا ارت ـ ــدادات ع ــدم انهيار
النظام السوري بعد ثالثة أعــوام على
بدء الحرب السورية .ورغــم أن سوريا
باملفهوم الذي كان لبنان والعالم يعرفه
لــم تعد هــي نفسها ،إال أن انعكاسات
عـ ــدم وج ـ ــود رؤي ـ ــة أم ـيــرك ـيــة واض ـحــة
منذ أن سحب فتيل الحرب االميركية
على سوريا ،إبان البحث عن االسلحة

محاولة آذارية
لفهم أبعاد التحول
األميركي وحقيقته

ً
الكيمائية ،ظل يتردد وقتًا طويال في
أروقــة اللبنانيني من معارضي األسد
وحزب الله معًا.
فـ ــي ظـ ــل ه ـ ــذا ال ـ ــواق ـ ــع ،ي ـط ـغ ــى حــال ـيــا
ال ـع ــام ــل امل ـح ـل ــي ال ـب ـح ــت ع ـل ــى ال ـك ــام
ال ـس ـي ــاس ــي لـ ـق ــوى  14آذار بـمـخـتـلــف
ّ
مكوناتها ،من نــوع الـحــوارات الدائرة
ل ـل ـت ـه ــدئ ــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،وسـ ـح ــب فـتـيــل
التفجير الـطــائـفــي .وه ــو مــا عـ ّـبــر عنه
بـ ــوضـ ــوح ال ــرئـ ـي ــس سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري
ف ــي خـ ـط ــاب ذكـ ـ ــرى  14شـ ـب ــاط (ال ـ ــذي
لـ ــم ي ـف ـت ـت ـحــه ب ــال ــذك ــرى بـ ــل ب ـم ــا عـ ـ ّـده
أخ ـصــامــه مـبــايـعــة ل ـل ـس ـعــوديــة) ،حني
قال إن الحوار مع حزب الله هو حاجة
إسالمية الستيعاب االحتقان املذهبي.
م ـ ــن هـ ـن ــا ق ـ ــد ت ـش ـه ــد الـ ـفـ ـت ــرة امل ـق ـب ـلــة
مـ ـ ـح ـ ــاوالت ت ــرت ـي ــب لـ ـ ـق ـ ــاءات وت ـه ــدئ ــة
خالفات داخلية ،ليس أكثر ،وال سيما
أن ق ـ ــوى  14آذار سـ ـتـ ـح ــاول تــزخ ـيــم
عودة الحريري مهما طالت أو قصرت
مدتها ،واالسـتـفــادة منها ،فــي تطبيع
الــوضــع الداخلي لعدم تجيير الحوار
الجاري مع حزب الله الى غير عنوانه
األساسي.

