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ـت حكومة وحدة وطنية فورًا

يدافع ّبري عن
معادلة  9ـــ 9
ـــ  6لتأليف
الحكومة،
ويأمل من
الفريق اآلخر
مجاراتها
(مروان
طحطح)

ابسط مظاهره.
يدافع ّ
بري عن معادلة  9ـــ  9ـــ  6لتأليف
الحكومة ،ويأمل من الفريق اآلخر ـــ اذا
لم يكن يسعى فعال الى دفع البالد الى
مزيد من ال�ف��راغ ـــ مجاراتها فسحا في
املجال امام ابصار حكومة سالم النور.
ي �ق��ول« :ل��و ك�ن��ت م�ك��ان ف�خ��ام��ة الرئيس
ودولة الرئيس املكلف ألصدرت مراسيم
ح � �ك� ��وم� ��ة وح � � � ��دة وط � �ن � �ي� ��ة ،ووض � �ع� ��ت
الجميع ام ��ام م�س��ؤول�ي��ات�ه��م .بالتأكيد
رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ل�ي��س م �س��ؤوال عن
تعثر التأليف ،وال دور ل��ه ف��ي التأليف
في الوقت الحاضر ،الى ان يعرض عليه
ال��رئ �ي��س امل�ك�ل��ف ت�ش�ك�ي�ل��ة م�ق�ت��رح��ة .لو
ك �ن� ُ�ت م�ك��ان�ه�م��ا وش �ع��رت ب��أن استنفاد
الوقت مع االفرقاء لم يعد يطاق ،لعمدت
ال� ��ى ت��أل �ي��ف ح �ك��وم��ة وح � ��دة وط �ن �ي��ة ال
أح��د يستطيع أن ي�ك��ون ض��ده��ا .طبعا
ل�ي�س��ت ح�ك��وم��ة ام ��ر واق� ��ع ،وال تتوخى
ف��رض �ه��ا ع �ل��ى اح � ��د ،ل �ك �ن �ه��ا ،م ��ن ح�ي��ث
جمعها االط��راف جميعا ،تضعهم امام
م�س��ؤول�ي��ات�ه��م ،وي��ذه��ب ال��رئ�ي�س��ان بها
ال��ى مجلس ال�ن��واب ،ال��ذي ّ
يقرر منحها
الثقة او حجبها عنها .نكون عندئذ قد
خرجنا من املأزق القائم».
يضيف« :حكومة  9ـــ  9ـــ  6هي االفضل
للجميع ،النها تعطي كال من  8و 14آذار
ال�ث�ل��ث  ،1+وه ��و س�ب��ب ك ��اف ك��ي ينشأ
داخ��ل الحكومة ت��وازن متكافئ .عندما
ت��رف��ض ق ��وى  14آذار ق � ��رارا او م��وق�ف��ا
ت �ص��ر ع �ل �ي��ه ق� ��وى  8آذار ،ف ��ي وس�ع�ه��ا
ع��رق �ل��ة ان� �ع� �ق ��اد م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ع�ب��ر
اس �ت �خ��دام ن �ص��اب ال�ث�ل��ث  1+م��ا يحمل
ال �ف ��ري ��ق اآلخ � ��ر ع �ل��ى ال� �ت� �ف ��اوض م�ع�ه��ا

والتحاور في املوضوع املختلف عليه،
والوصول الى مخارج مالئمة للطرفني.
ال�ع�ك��س ص�ح�ي��ح اي �ض��ا .ال ت� ّ
�رج��ح ه��ذه
املعادلة فريقا على آخ��ر ،وال تتيح الي
م �ن �ه �م��ا ف� ��رض ارادت � � ��ه دون االخ � ��ذ ف��ي
االعتبار موقف اآلخر .ليس االمر كذلك
ف ��ي ح �ك��وم��ة ال��رئ �ي��س ن �ج �ي��ب م�ي�ق��ات��ي
اليوم ،حيث الغالبية لقوى  8آذار التي
يسمونها حكومة حزب الله ،وال يتمثل
فيها فريق  14آذار».
ي� �ق ��ول ب � � � ّ�ري اي � �ض� ��ا« :أل � �ي� ��س الف� �ت ��ا أال
تنتبه ق��وى  14آذار ال��ى ان فريقنا مع
ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ص��ار ي�م�ل��ك ال�ث�ل�ث�ين في
الحكومة الحالية ،واالكثرية املطلقة في
مجلس النواب؟».
ال ي�خ�ف��ي «أس �ب��اب��ًا خ��ارج�ي��ة ت�س�ه��م في
عرقلة التأليف» ال��ى الشروط الداخلية
التي تمنعه ،مبديا استعداده لتحريك
امل �ي��اه ال��راك��دة ف��ي االس�ت�ح�ق��اق امل��ؤج��ل.
ّ
ي ��ذك ��ر رئ �ي��س امل �ج �ل��س ب �م �ب��ادرت��ه ل��دى
سالم في االسابيع االول��ى من التكليف
ّ
ـــ وك��ان ال ي��زال ف��ي ظ��ل شبه االج �م��اع ـــ
ع �ن��دم��ا اق �ت ��رح ت ��زوي ��ده ب�ض�ع��ة اس �م��اء
ي �خ �ت��ار م��ن ب�ي�ن�ه��ا وزراء ق ��وى  8آذار،
وك ��ان رئ �ي��س امل�ج�ل��س ي�م�ت�ل��ك تفويض
ح�ل�ف��ائ��ه م��ن اج ��ل اس �ت �ع �ج��ال ال�ت��أل�ي��ف،
وتفادي تعريضه للمماطلة لئال يمسي
في ما بعد متعذرًا .السباب جهلها في
ذل��ك ال��وق��ت ،لم يلمس حماسة الرئيس
املكلف الق�ت��راح��ه .ي��درك اآلن ان الفريق
اآلخ � ��ر ي �ت �ع� ّ�م��د ال �ت �ع �ط �ي��ل ب ��رف ��ع س�ق��ف
شروطه يوما تلو اآلخر كي يحول ،في
آن واح ��د ،دون ت��أل�ي��ف ال�ح�ك��وم��ة ودون
التئام مجلس النواب.

تقـرير

إسرائيل غاضبة من أميركا القلقة من «مغامرة الالذقية»
يحيى دبوق
تأكيد اإلدارة األميركية أن إسرائيل هي
املسؤولة ع��ن الهجوم على س��وري��ا ،أث��ار
غ�ض�ب��ًا ك �ب �ي �رًا ف ��ي ت ��ل أب �ي ��ب .ف �ه��ي ق ��رأت
م��وق��ف أم �ي��رك��ا ك �ـ«ن ��ذال ��ة» ،وق � � ّ�درت أن�ه��ا
ت�خ�ش��ى م��ن ت��داع �ي��ات ه �ج��وم ك �ه��ذا وم��ن
ت��وق �ي �ت��ه ،ورب� �م ��ا ت�س�ب�ب��ه ب �م��واج �ه��ة في
املنطقة ،قد ال تستثني حزب الله وإيران.
م �ح��اف��ل س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ت ��ل أب� �ي ��ب أك ��دت
لصحيفة يديعوت أحرونوت ،أن اإلعالن
األميركي أن إسرائيل هي التي هاجمت
في منطقة الالذقية يوم األربعاء املاضي،
ي �ش �ي��ر إل � ��ى وج � ��ود اس �ت �ي ��اء ل � ��دى إدارة
ال��رئ �ي��س األم� �ي ��رك ��ي ب� � ��اراك أوب� ��ام� ��ا ،م��ن
ال �ه �ج��وم ن �ف �س��ه .وب �ح �س��ب ه ��ذه امل�ح��اف��ل
ّ
«يدعون في واشنطن أن توقيت الهجوم
لم يكن موفقًا ،وعلى أق��ل تقدير ج��اء في
وق��ت وف��ى فيه (الرئيس ال�س��وري بشار)
األسد بالتزاماته ،وسمح بتفكيك منشآت
السالح الكيميائي» .ورأت أن «تسريبات
اإلدارة هي إش��ارة إل��ى وج��ود خشية من
ت��داع�ي��ات سلبية للهجوم ،رغ��م أن�ه��م في
واش�ن�ط��ن ام�ت�ن�ع��وا ع��ن ان�ت�ق��اد إس��رائ�ي��ل
علنًا».
وي � � � ��رى م� � �س � ��ؤول � ��ون ف� � ��ي ت� � ��ل أب� � �ي � ��ب أن
ال�ت�س��ري�ب��ات األم�ي��رك�ي��ة ت�ع� ّ�ب��ر ع��ن خشية
إمكان تدهور الوضع األمني في املنطقة،
و«ه��م ف��ي واشنطن قلقون م��ن أن يشعر
األس� ��د ب��أن��ه ل ��م ي �ع��د ق � ��ادرًا ع �ل��ى ال�ص�ب��ر
أكثر من ذل��ك ،فيقرر ال��رد على إسرائيل،
وف��ي م��رح�ل��ة م��ا ،ينضم إل�ي��ه ح��زب ال�ل��ه،
وربما إي��ران أيضًا» .وبحسب املسؤولني
اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ،إن م ��دل ��والت ال �ت �س��ري��ب
األم �ي��رك��ي خ�ط�ي��رة ج� �دًا ،وال س�ي�م��ا أنها
تأتي من جانب حليف استراتيجي.
وأش� � � � ��ارت ال �ص �ح �ي �ف��ة إل� � ��ى أن ت �س��ري��ب
اإلدارة األميركية للمعلومات ،يعني أنهم

«يبيعون أسرارنا بثمن بخس» ،موضحة
أن م��ا ج��رى يكشف ع��ن ش��رخ عميق بني
واش �ن �ط��ن وت� ��ل أب� �ي ��ب« ،وخ� �ص ��وص ��ًا أن
ال �ت �س��ري��ب ه ��و ال �ث��ال��ث ه� ��ذا ال� �ع ��ام ،رغ��م
أن األم �ي��رك �ي�ين وع � ��دوا ف��ي ال �س��اب��ق ب��أن
سيناريو كهذا لن يتكرر في املستقبل».
وأش� � ��ارت إل ��ى أن ��ه «ف ��ي امل � ��رات ال�س��اب�ق��ة
ق��دم��ت اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة اع�ت��ذارات�ه��ا ،إال
أن م��ا ج��رى اآلن ّ
يعبر ع��ن ن��ذال��ة خطيرة
صادرة عن اإلدارة عن قصد ،وتهدف إلى
اإلضرار بالسياسة األمنية اإلسرائيلية».
وفي املواقف ،أكد رئيس الهيئة السياسية
األم �ن �ي��ة ف��ي وزارة ال ��دف ��اع اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
عاموس غلعاد ،أن إسرائيل معنية بمنع
ح ��زب ال �ل��ه م��ن ام �ت�ل�اك ق� ��درات ق��د تلحق
أض� � ��رارًا ف��ادح��ة ب��إس��رائ �ي��ل ،م �ش �ي �رًا إل��ى
أن ح��زب ال �ل��ه ي �ح��اول ال�ت�ع��اظ��م وال �ت��زود
باألسلحة ،و«ليس لدى الرئيس اللبناني
(ميشال سليمان) أي علم ،وبشكل مطلق،
في ما يدخل إل��ى االراض��ي اللبنانية من
معدات ووسائل قتالية».
وفيما رف��ض غلعاد التعقيب على أنباء
ال �ه �ج��وم ف ��ي س ��وري ��ا ،ش� ��دد ع �ل��ى أن ما
نشر في الواليات املتحدة عن مسؤولية
إس � ��رائ� � �ي � ��ل ع � �ن� ��ه «ه� � � ��و م � �س� ��أل� ��ة ي �ت �ع�ين
م �ن��اق �ش��ات �ه��ا م ��ع األم �ي��رك �ي�ي�ن م ��ن خ�ل�ال
حوار هادئ ،بعيدًا من األضواء».
ب � � � ��دوره ،رف � ��ض وزي � � ��ر ح �م ��اي ��ة ال �ج �ب �ه��ة
الداخلية وعضو املجلس الوزاري املصغر
للشؤون األمنية والسياسية غلعاد اردان،
التعقيب على الهجوم في سوريا ،إال أنه
أكد في موازاة ذلك ،أن «إلسرائيل سياسة
واض �ح ��ة ب �ش��أن ن �ق��ل س �ل�اح إل ��ى ل�ب�ن��ان،
وهي لن تسمح بنقل أسلحة نوعية إلى
ح��زب الله ،وال سيما أسلحة دف��اع جوي
م �ت �ط��ورة» .وق� ��ال« :ن �ح��ن م�ل�ت��زم��ون ه��ذه
السياسية ،وأقول هذا من غير أن أنفي أو
أن أؤكد» مسؤولية إسرائيل عن الهجوم.

وقال مدير مركز موشيه دايان للدراسات
ال �ش ��رق أوس �ط �ي��ة ف ��ي ج��ام �ع��ة ت ��ل أب �ي��ب،
الخبير في الشؤون السورية عوزي رابي،
إن «إس��رائ �ي��ل ت�ح�س��ب ح �س��اب��ات ك�ث�ي��رة

يعبر عن
ما جرى اآلن ّ
نذالة خطيرة صادرة
عمدًا عن اإلدارة
األميركية

قبل أن ت��واف��ق على توجيه هجمات في
سوريا» .وأوضح أن «ما جرى هو رسالة
إسرائيلية موجهة إلى األسد ،مفادها أن
ال تلعب معنا» ،لكنه استدرك بالقول إن
«على إسرائيل أيضًا أن ت��درك أن املوقف
أص�ب��ح أك�ث��ر حساسية م��ن ذي ق�ب��ل ،ألن
هذا يتعارض مع األجندة الديبلوماسية
األميركية».
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،رأت ص�ح�ي�ف��ة ه ��آرت ��س أن
ن�ق��ل ال �س�لاح إل��ى ح��زب ال�ل��ه سيتواصل،
وف��ي م ��وازاة ذل��ك ،ف��إن هجمات إسرائيل
س�ت�ت��واص��ل أي �ض��ًا .م��ع ذل ��ك ،ك�ت��ب معلق
ال� � �ش � ��ؤون ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ف � ��ي ال �ص �ح �ي �ف��ة،
عاموس هرئيل ،الفتًا إلى أن املكان الذي
ُ
استهدف في الهجوم بالقرب من الالذقية
ي �ح��وي م�ن�ظ��وم��ة ص ��واري ��خ دف� ��اع ج��وي
«ث��اب�ت��ة وك�ب�ي��رة نسبيًا وق��دي�م��ة ال �ط��راز،

وهي ليست من النوع ال��ذي يثير الرغبة
لدى حزب الله بامتالكه».
وأش � ��ار ه��رئ �ي��ل إل ��ى أن ت��وق �ي��ت ال�ض��رب��ة
ف ��ي س ��وري ��ا ك � ��ان «م ��ري� �ح ��ًا» م ��ن ن��اح�ي��ة
س� �ي ��اس� �ي ��ة؛ إذ إن � ��ه ي ��أت ��ي ب� �ع ��د ت� �ج ��اوز
الهجوم األميركي على سوريا ،وفي ظل
ت�ف�ك�ي��ك ال� �س�ل�اح ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي ،وم ��ن دون
إث ��ارة أح��د م��ن األط� ��راف ال��دول �ي��ة ،إال أن��ه
أك��د أن «تهريب ال�س�لاح سيتواصل رغم
ال�ه�ج�م��ات ال �ك �ث �ي��رة»؛ إذ ي �ب��دو أن األس��د
سيواصل عمليات تهريب السالح لحزب
ال�ل��ه ،و«ي�ع��ود ذل��ك إل��ى توطيد التحالف
بينهما ،وال سيما بعد أن نجح النظام
ف��ي ص��د ه �ج �م��ات امل �ع��ارض��ة ،وج� ��زء من
ذل��ك يعود إل��ى ال��دع��م م��ن قبل اإليرانيني
وال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن ،أي إن م��دي��ون �ي��ة األس ��د
ت�ص�ع��ب ع�ل�ي��ه رف ��ض ط �ل �ب��ات ح ��زب ال�ل��ه
بالتزود بالسالح املتطور».
وف� ��ي ال �س �ي��اق ن �ف �س��ه ،أش� � ��ارت ص�ح�ي�ف��ة
ج�ي��روزال�ي��م ب��وس��ت إل��ى أن��ه «م��ع ام�ت�لاك
حزب الله  80000صاروخ ،جزء منها قادر
ع�ل��ى إص��اب��ة أه��داف��ه ب��دق��ة ف��ي إس��رائ�ي��ل،
تواجه تل أبيب معضلة يومية حول متى
ي �ج��ب أن ت �ت��دخ��ل مل �ن��ع ب��رن��ام��ج التسلح
للحزب ،وهي خطوة من شأنها أن تشعل
حربًا أوسع ،أو أن تتراجع لتسمح بذلك،
األمر الذي يعني استمرار بناء القوة لدى
حزب الله».
وقالت الصحيفة إن الهجوم في سوريا،
الذي استهدف قاعة صواريخ دفاع جوي،
هي الفصل األخير في حملة إسرائيلية
ط��وي�ل��ة وس��ري��ة ،لتعطيل ب��رن��ام��ج إي��ران
الهائل ،في تزويد حزب الله بالسالح عبر
سوريا ،مشيرة إل��ى أن «النظام السوري
لم يكن أكثر تعاونًا مع هذا البرنامج ّ
عما
ه��و عليه اآلن ،وه��و على أت��م االستعداد
لتلبية املطالب اإليرانية ولتزويد السالح
ونقله إلى حزب الله».

