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خيوط اللعبة

«الشغور الماروني»
ف��ي ت�س�م�ي��ة ال��رئ �ي��س ال �ج��دي��د وت��وج�ي��ه
االس�ت�ح�ق��اق امل�ق�ب��ل ،وإال ذه��ب الجميع
إل� ��ى ف � ��راغ ت �م�ل�أه ح �ك��وم��ة م �ي �ق��ات��ي ،أو
ح�ك��وم��ة س�ل�ام إذا ق�ي��ض ل�ه��ا أن تبصر
ال �ن��ور .ح�ص��ل ذل��ك ف��ي اس�ت�ح�ق��اق 2007
واألش � �ه � ��ر ال �س �ت ��ة ال �ت ��ال �ي ��ة م� ��ن ش �غ��ور
ال��رئ��اس��ة األول ��ى :تزامنت تسمية «تيار
املستقبل» الرئيس التوافقي آن ��ذاك مع
انتقال صالحيات الرئاسة إل��ى حكومة
ال �س �ن �ي��ورة ال �ت��ي وض �ع��ت ب�ي�ن ي��دي �ه��ا ـــ
وكانت تقتصر على تمثيل فريق واحد ـــ
صالحيات رئيس الجمهورية والسلطة
اإلجرائية معًا.
ف��ي وق��ت الح��ق على استقالة الحكومة
ال�ح��ال�ي��ة ،ت��راج�ع��ت ع�ل��ى ن�ح��و ملحوظ
ال� � �خ �ل��اف � ��ات ال� �ع� �م� �ي� �ق ��ة ب �ي ��ن م �ي �ق ��ات ��ي
وال�س�ن�ي��ورة ،وخ�ص��وص��ًا بصفته رأس
ال�ت�ي��ار ال ��ذي ي�م�ث��ل ،ع�ل��ى وف ��رة حمالت
«ت�ي��ار املستقبل» على رئيس الحكومة
املستقيلة وتوجيه اتهامات شتى إليه.
لم يكن من الصعب ،على رئيس املجلس
ن �ب �ي��ه ب� ��ري ع �ل��ى األق� � ��ل ،م�لاح �ظ��ة شقة
ال� �خ�ل�اف ت �ض �ي��ق ت��دري �ج��ًا ب�ي�ن م��وق�ف��ي
ال��رج �ل�ين ،إل ��ى أن اق �ت��رب��ا م��ن أن يكونا
م �ت �ط��اب �ق�ي�ن ح� �ي ��ال رف � ��ض اج �ت �م��اع��ات
الحكومة ومجلس النواب على السواء،
وبعضها دار في مكتب رئيس املجلس
ب ��ال ��ذات .ج �م��ع ب�ي�ن�ه�م��ا ك��ذل��ك أك �ث��ر من
ملف سياسي وأمني أو ملفات ارتبطت
بشؤون الطائفة.
وه� � � ��و ي � ��وش � ��ك ع � �ل� ��ى ن � �ه� ��اي� ��ة والي� � �ت � ��ه،
ي�ج��د رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ن�ف�س��ه م�ق� ّ�ي�دًا
بالخيارات تلك.
ال ي�م�ل��ك م �ن �ف��ردًا م� �ب ��ادرة ال �ح��د األدن ��ى
إلخ � ��راج ال �ب�ل�اد م��ن م��أزق �ه��ا ال�س�ي��اس��ي
والدستوري في آن واحد:
ـــ من دون موافقة ميقاتي ال يسعه دعوة
الحكومة املستقيلة إلى االجتماع .وقد

س ��ارع ب ��دوره ق�ب��ل ي��وم�ين إل��ى التحفظ
ع��ن اجتماعها م��ا ل��م تحتمه ال�ض��رورة
ال � �ق � �ص� ��وى .ي �ل �ت �ق��ي ب� ��ذل� ��ك م � ��ع رئ �ي��س
ال �ح �ك��وم��ة ،وك��ذل��ك ق ��وى  14آذار ،على
ّ
تصر عليه قوى  8آذار ويدعمه
رفض ما
ب � � ��ري ،وه � ��و ان� �ع� �ق ��اد م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ملناقشة ملف النفط.
ول �ع��ل امل �ص��ادف��ة ت �ق��ود إل ��ى ت��زام��ن ب��دء
املهلة الدستورية النتخاب الرئيس مع
انقضاء سنة على استقالة الحكومة ،لم
يتح لرئيس الدولة خاللها سوى ترؤس
اجتماع واحد ملجلس الوزراء ،ما يشير
ً
هباء
إل��ى إه��دار سنة كاملة من ال��والي��ة
ومجانًا.
ــ ومن دون موافقة سالم ،ال يسعه إصدار
مراسيم قبول استقالة حكومة ميقاتي
وت �س �م �ي��ة ال��رئ �ي��س ال �ج��دي��د ل�ل�ح�ك��وم��ة
وت��أل�ي�ف�ه��ا .واق ��ع األم ��ر أن س�ل�ام أض��اف
إل��ى التأليف معيارًا ج��دي�دًا ،هو رفضه
ح �ك��وم��ة ت��ول��د م �ي �ت��ة .ال ي �ض �ي��ره ،ش��أن
رئيس الجمهورية ،حكومة ال تحوز ثقة
م�ج�ل��س ال �ن ��واب .ب�ي��د أن خ ��روج طائفة
رئيسية م�ن�ه��ا ،ك��ال��وزراء ال�ش�ي�ع��ة ،ف��ور
صدور تأليفها ال يقتصر على إفقادها
الصفة امليثاقية ،ب��ل يضع ال�ب�لاد أم��ام
نصفي حكومتني.

السني
الفريق ّ
بسر حكومة ال
يمسك ّ
ترحل وأخرى ال تأتي

األسد الروسي
ه � �ك� ��ذا ،م� ��ن غ� �ي ��ر امل �س �ت �ب �ع��د أن ي�ص��ل
سليمان إلى الدقيقة األخيرة من واليته،
م�ن�ت�ص��ف ل �ي��ل  24أي� ��ار امل �ق �ب��ل ـ �ـ ال�ل�ي�ل��ة
األكثر وط��أة على ال��رؤس��اء املتعاقبني ــــ
والبالد تشهد ألول مرة تعايش رئيس
مكلف تأليف حكومة مع رئيس حكومة
مستقيلة .األح��رى أن ال��وط��أة أثقل عند
مغادرة سليمان قصر بعبدا قبل تمكن
م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب م� ��ن ان� �ت� �خ ��اب رئ �ي��س
جديد.
م��ا خ�ب��رت��ه ال�ت�ج��رب��ة ال��رئ��اس�ي��ة ع�ل��ى م� ّ�ر
عقود االستحقاق ،أن يجري الرئيسان
ال ��ذاه ��ب واآلت � ��ي ت�س�ل�ي�م��ًا وت �س �ل �م��ًا .مع
ّ
الجميل عام  1988وإميل
الرئيسني أمني
ل �ح��ود ع ��ام  2007ق�ي�ل��ت ع �ب��ارة واح ��دة
تقريبًا ،هي أنهما تركا القصر وراءهما
خاليًا من خلف .قيل ،كذلك ،إن الرئيس
امل �ن �ق �ض �ي��ة وال ّي� �ت ��ه ي �ت �ح� ّ�م��ل ق �س �ط��ًا م��ن
ّ
م�س��ؤول�ي��ة ت�ع��ث��ر ان�ت�خ��اب رئ�ي��س يسلم
إليه الجمهورية.
بل ما يبدو معلنًا للرئيس الحالي أنه
ل��ن ُّي�ت��رك ال��والي��ة ،وخ�ص��وص��ًا ف��ي ح��ال
ت�ع��ث��ر ان�ت�خ��اب رئ�ي��س ج��دي��د ،ب�ين ي��دي
ح �ك��وم��ة ت�م�ث��ل ف��ري �ق��ًا واح� � �دًا ـ �ـ أض�ح��ى
وال ��رئ� �ي ��س ع �ل��ى ط ��رف ��ي ن �ق �ي��ض ـ �ـ �ـ ه��و
ق��وى  8آذار تتولى صالحيات الرئاسة
األولى وتدير الحكم .في املقابل ،ال يملك
س�ل�ي�م��ان ال �ب��دائ��ل ال �ك��اف �ي��ة ل �ب �ل��وغ ه��ذا
الهدف من دون أن يحظى بدعم الرئيس
امل �ك �ل��ف ك ��ي ي �ش ��ارك ��ه م �ج ��ازف ��ة ت��أل�ي��ف
ح�ك��وم��ة ج��دي��دة ب ��دءًا ب �ص��دور م��رس��وم
ق�ب��ول استقالة حكومة ميقاتي إلنهاء
االزدواج�ي��ة .خطوة تسبق الخوض في
م �ق��درة ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��دة ع�ل��ى امل�ث��ول
أمام مجلس النواب.
وقد تكمن القطبة املخفية في الطربوش
ف��ي الحكومة ال�ت��ي تخلف ال��رئ�ي��س ،ما
دام الجميع يرجح شغورًا حتميًا.

من غير املستبعد أن يصل سليمان إلى الدقيقة األخيرة من واليته بوجود رئيسني للحكومة (هيثم املوسوي)

إسرائيل الحرب المقبلة مدمرة
ال �ل��ه ،ال ��ذي ي�م�ل��ك ت��رس��ان��ة ه��ائ�ل��ة من
الوسائل القتالية والصواريخ ،وهي
ترسانة ال تتناسب إطالقًا مع منظمة
بهذا الحجم ،وه��ي ت��وازي ق��وة نارية
ل��دول��ة ك��ام �ل��ة ،م��وج�ه��ة ب�ك��ل م��ا فيها
نحو إسرائيل».
وأشار «أمير» إلى أن «تدريبات سالح
ال�ج��و ت��رك��ز ف��ي ال�ف�ت��رة ال�ح��ال�ي��ة على
زي��ادة فاعلية امل�ب��ادرة السريعة للرد
على أي اعتداء ،وهو رد سيكون ناجع
ومبني على معلومات استخبارية»،
م� ��ع ال� �ت� �ش ��دي ��د ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ع� �ل ��ى أن
االستخبارات اإلسرائيلية
«إمكانات
ّ
ه��ائ �ل��ة ،وه ��ي ت��وف��ر م�ع�ط�ي��ات دقيقة
جدًا عن طرق عمل حزب الله».
وأشار الضابط إلى أن «طائرات سالح

قوة حزب اهلل
توازي قوة دولة كاملة
موجهة نحو إسرائيل

الجو هي أكثر تقدمًا ودقة من أي وقت
مضى .ولهذا السبب ستكون املعركة
املقبلة ضد حزب الله أقصر وأكثر دقة
بكثير» .وأضاف« :صحيح أن القصف

سيكون دقيقًا وفي وقت قصير جدًا،
إال أن ��ه س�ي�س�ب��ب دم � ��ارًا أك �ب��ر بكثير
من كل ما شاهدناه سابقًا ،سواء في
ح��رب  ،2006أو ف��ي ق�ط��اع غ��زة ضمن
عملية عمود السحاب».
ول� ��م ي��وف��ر ال �ض��اب��ط ت��وج �ي��ه رس��ال��ة
ال�ت�ه��دي��د ب��ات�ج��اه ال �ش��رق ال�ب�ع�ي��د ،أي
ن �ح ��و إي � � � ��ران .وردًا ع �ل ��ى س� � ��ؤال ع��ن
«ال �ه��دف اآلخ ��ر» م��ن ه��ذه ال�ت��دري�ب��ات،
«ال � �ت� ��ي ي� �ق ��ال أي� �ض ��ًا إن� �ه ��ا مل �س��اف��ات
ب �ع �ي��دة» ،ق ��ال امل �ق��دم إن «ال �ت��دري �ب��ات
ل�ي�س��ت م�خ�ت�ص��ة ب��دول��ة م� �ح ��ددة ،بل
ت�ج��اه ك��ل م��ا يمكن أن يشكل تهديدًا
ألم��ن إسرائيل .فنحن على استعداد،
ون�ع��م ق ��ادرون على ال��وص��ول إل��ى أي
هدف قد يشكل تهديدًا إلسرائيل».

سامي كليب
درجت عادة الكتاب على استخدام عبارة «الدب الروسي» .هذه تسمية جاءت
ً
أص�ل�ا م��ن ال�غ��رب ،ورب�م��ا م��ن بريطانيا .أري��د ل�ه��ذا التوصيف تشويه ص��ورة
روسيا على أنها دولة تتصف بالقسوة والشراسة .قابل هذا التشويه صورة
جميلة للواليات املتحدة االميركية على أنها بلد «الحلم االم�ي��رك��ي» .ارتفع
منسوب املقارنة ،وخصوصًا في زمن الحرب الباردة .لم يتأثر الروس كثيرًا.
هم أنفسهم ص��اروا ّ
يروجون لفكرة أنهم روض��وا الدببة عندهم حتى صارت
شعارهم في بعض املناسبات الرياضية العاملية واالحتفاالت .انتشرت صورة
دب روس��ي يعزف على آل��ة موسيقة جميلة اسمها ب��االالي�ك��ا .أحبها ال��روس
والعالم.
منذ تولي رجل االستخبارات الروسي ذي الوجه الرخامي ،فالديمير بوتني
شؤون الرئاسة في بالده ،برزت صفة أخرى .يقال اآلن إن سيد الكرملني بات
«أسدًا في غابة األسرة الدولية» يقتنص الفرص وينقض عليها فينالها .ملعت
صورة الرئيس الرياضي واملوسيقي ورجل األعمال والشاب الدائم الحيوية
وم�ص��ارع ال�ج��ودو والتيكواندو رغ��م العمر ( 62ع��ام��ًا) .ص��ار بتصريح واحد
قادرًا على قض مضاجع البيت األبيض وحلف األطلسي.
ل�ي��س ف��ي األم� ��ر م �غ ��االة .ف ��رض ب��وت�ين م�ع�ظ��م ش��روط��ه ع�ل��ى ال �غ��اب��ة ال��دول�ي��ة
(كلمة أسرة مبالغ فيها) .أجبر االطلسي على مراجعة منظومة انتشار القبة
الصاروخية .هدد بالعودة الى سباق التسلح .عطل معظم ال�ق��رارات الدولية
في مجلس االمن التي لم يوافق عليها .قرر مع الصني ودول البريكس االخرى
تغيير م�ج��رى أح��ادي��ة ال�ق�ط��ب ف��ي ال �ع��ال��م .ل � َّ�وح ب��إن�ش��اء ص �ن��دوق ن�ق��د دول��ي
واس�ت�ب��دال ال ��دوالر االميركي بعملة ج��دي��دة .استخدم خطابًا منذ ع��ام 2008
يؤكد ان على اميركا ان تعامل روسيا معاملة الند للند وان عصر األحادية
انتهى وان العالم ليس تابعًا لواشنطن.
في هذ الغابة الدولية دخل بوتني الشرق االوس��ط بقوة عبر بوابتي سوريا
وايران .هو قادر ايضًا على الدخول من البوابة االسرائيلية حيث لروسيا اكثر
من مليون إسرائيلي من اصل روس��ي .في أوج االزم��ة السورية ،ذهب الى تل
ابيب .قدم نفسه على أنه الوحيد القادر على لعب دور الوسيط بني اسرائيل
والدول األكثر صعوبة بالنسبة إليها.
أدرك بوتني ان صمود السلطة السورية في وج��ه الراغبني بإسقاط الرئيس
بشار األسد سيعطي روسيا صدقية أكبر .لم يقل يومًا انه يدافع عن األسد،
بل عن قانون دولي .هذه نقطة مهمة له ولدور بالده .هو يستطيع القول انه
دافع عن دولة فصمدت .هذا يعطي صدقية أكبر للدور الروسي .غيره دافع عن
الطرف األخر فوجد نفسه ملزمًا بالعودة الى املنطق الروسي القائل ان ال تدخل
عسكريًا وال إسقاطًا للنظام بالقوة وان ال حل اال السياسي وان رحيل االسد
ً
قبل جنيف  2ليس مقبوال وانه ال بد من اعطاء األولوية ملكافحة االرهاب .اقام
مع الصني درعًا دبلوماسية دولية لحماية النظام السوري ،وأتبعه باسلحة
وخبراء واسلحة وربما أكثر من ذلك.
سعت بعض الدول الغربية والعربية إلى تشويه صورة بوتني .قيل انه يدعم
نظامًا دكتاتوريًا ويسهم في سفك الدم السوري .السعودية نفسها قالت في
مرحلة معينة إن روسيا ستخسر مصالحها في املنطقة .لم يتزحزح بوتني
قيد أنملة .كان ال بد من ذهاب رئيس االستخبارات السعودية االمير بندر بن
سلطان في نهاية املطاف الى موسكو.
ه��ا ه��و ب��وت�ين ي��وس��ع ال�ه��ام��ش .ي��رس��ل وزي��ر خارجيته سيرغي الف ��روف الى
طهران للتأسيس لشراكة واسعة .يقول الفروف الصلب كرئيسه إن روسيا هي
أيضًا بصدد توسيع العالقة مع العراق للمساهمة في استقرار البلد .يؤكد ان
ايران العب مهم في جنيف .2
على مسافة كيلومترات قليلة تنعقد قمة دول مجلس التعاون الخليجي .القلق
كبير .التفكك يدخل للمرة االول��ى أروق�ت�ه��ا .سلطنة عمان القريبة م��ن اي��ران
وسوريا تتمرد على اكبر الدول .االمارات تطرد معارضني بذريعة منعهم من
العمل السياسي .الكويت ترسل الى دمشق مؤشرات انفتاح رغم قلق السلطة
فيها من سطوة التيار املتشدد .الجميع باستثناء قطر يشن حربًا معلنة او
تحت الطاولة لضرب تيار اإلخوان املسلمني.
ج��دي��د ال�ق�م��ة الخليجية ،ت��رح�ي��ب ب��االت �ف��اق االي��ران��ي ال �غ��رب��ي .ه��ذا م�ه��م بعد
أسابيع على تجنب السعودية التعليق .جديدها أيضًا إجماع على الترحيب
بمشاركة االئ�ت�لاف الوطني ال�س��وري امل�ع��ارض ف��ي جنيف  .2ه��ذا مهم أكثر.
يأتي الترحيب رغم بقاء االسد في السلطة وياتي أيضًا فيما الجيش السوري
وحلفاؤه يشارفون على انهاء السيطرة على ريف دمشق بعد معركة القلمون.
ً
كل الباقي معروف .ما إن ينتهي مثال تأكيد قمة الخليج أن القدس عاصمة
ال��دول��ة الفلسطينية حتى يطعن مستوطن اس��رائ�ي�ل��ي ش��اب��ًا فلسطينيًا في
القدس نفسها .لن ينتبه له أحد كاملعتاد.
ال يختلف بوتني مع االميركيني على عدم السماح إليران بإنتاج قنبلة نووية.
ال يختلفان أيضًا على ضرورة بقاء إسرائيل قوية في محيطها .يتفقان على
أولوية محاربة اإلره��اب .ال بد من بقاء الجيوش العربية قوية ،بما في ذلك
الجيش ال �س��وري .يقلقان م��ن التمدد اإلس�لام��ي ص��وب ال�غ��رب .نقاط االتفاق
الدولية كثيرة ،لكن التنافس أكثر.
ي�ش�ع��ر ال�غ��رب�ي��ون ب�خ�ط��ورة ال�ت�ض�خ��م ال ��روس ��ي .ال ب ��أس إذًا م��ن ال��دخ��ول من
بوابة اوكرانيا .االوروبيون يندفعون لدعم املعارضة .نائبة وزير الخارجية
االميركي تلتقي معارضني اوكرانيني .تحاول فرنسا قطع الطريق على االتفاق
ال�ن��ووي االي��ران��ي الغربي .تستمر في التقارب مع السعودية بعد ان نفضت
يدها من قطر على أمل رفع مستوى املعارضة املسلحة ضد السلطة السورية.
ال يؤثر كل ذلك على روسيا .يستمر بوتني في التمدد وفرض الشروط.
ما عاد عصر املغامرات العسكرية االميركي ينفع .يدرك بوتني ذلك .يدخل قائد
الحرس الثوري االيراني اللواء محمد علي جعفري على الخط .يسخف عودة
الكالم االميركي واالسرائيلي عن عمل عسكري ضد ايران .يقول« :إن الحديث
عن عمل عسكري ضد ايران مسخرة».
ً
ً
العالم يتغير .باراك اوباما اكثر ميال للتسويات بدال من الغزوات التي تكلف
ً
بالده امواال تحتاجها في الداخل وقد تكلفها حروبًا ال احد يعرف كيف تنتهي.
ً
ً
فالديمير بوتني أكثر ميال للتصديق بأنه نجح فعال في فرض مدخل جديد
ً
وجدي إلنهاء عصر أحادية القطب .ال يبدو األسد العاملي قابال بالتراجع عن
ذلك مهما كلف األمر .الشعب الروسي يشعر مجددًا باعتزازه القومي .لكن ماذا
سيفعل بأسد سوريا؟ هل يستمر بدعمه حتى النهاية؟ هذا هو الفيصل .ثمة
قناعة في دمشق بان روسيا ما كانت لتربح معركتها لو انهارت السلطة في
سوريا .الكالم األخير بني بوتني واالسد أوحى بشيء من هذا القبيل.
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