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تقرير

انحسار العاصفة العونية :ما لها وما عليها
التهدئة الحالية التي
يمارسها تكتل التغيير
واإلصالح بعد تصعيد
األسبوع الماضي ،طرحت
أسئلة داخل أوساط التيار
الوطني .وهذه بعض
منها
هيام القصيفي
ه ـ ــل ف ـ ـ ـ ـ ّـوت ال ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـح ــر
فــرصــة «ض ــرب الـحــديــد وه ــو ح ــام»،
فــانـسـحـبــت األزم ـ ــة الـسـيــاسـيــة الـتــي
أراد رئيس تكتل التغيير واإلصــاح
الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال عـ ـ ــون ،رف ـع ـه ــا إل ــى
مرتبة تعطيل السلطة الحالية ،من
جدول األولويات السياسية ،لتصبح
واح ــدة مــن األزمـ ــات التقليدية التي
يعيشها لبنان منذ أشهر.
ب ـ ــدت األزمـ ـ ـ ــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة األسـ ـب ــوع
امل ــاض ــي وك ــأن ـه ــا الـ ـح ــدث ال ــوح ـي ــد.
تحرك السفراء املعنيون لتوضيحات
ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـت ـم ــدي ــد ل ـق ــائ ــد ال ـج ـيــش
ّ
ولجس النبض
العماد جان قهوجي
حول مسار التحرك العوني وتأثيره
ع ـلــى ال ـح ـكــومــة .وبـ ـ ــدأت ف ــي املـقــابــل
حــركــة ات ـصــاالت مكوكية بــن لبنان
وس ـي ــاس ـي ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج ،ف ــي م ـحــاولــة
إليـ ـج ــاد م ـخ ــرج ل ــأزم ــة الـحـكــومـيــة
ت ــاف ـي ــا ل ـت ـص ـع ـيــد م ـت ــوق ــع م ــن ع ــون
إلـ ــى ح ــد ي ــوص ــل إلـ ــى ت ـع ـط ـيــل كــافــة
املؤسسات وشل بيروت ووسطها.
وبالفعل بدأ واقع التعطيل الذي قال
عون إنه سيقوم به يأخذ مداه بدليل
تعطيل مجلس ال ــوزراء وعــدم دعــوة
الرئيس تـمــام ســام مجلس ال ــوزراء
إلــى االنـعـقــاد .لكن ســرعــان مــا الحت
مــامــح ت ـهــدئــة سـيــاسـيــة م ــن جــانــب
التكتل ،أدت إلى السؤال الذي يطرح
ف ــي أوس ـ ـ ــاط ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر
العاملة ميدانيًا منذ سنوات طويلة.
ورغم حرص عون املستمر على تأكيد
وح ــدة الـتـيــار وضـ ــرورة ع ــدم خــروج
عناصره عن أدبيات التكتل والتيار،
إال أن ما جرى خالل نهاية األسبوع،
س ـم ــح ل ـب ـعــض أوس ـ ـ ــاط ال ـت ـي ــار ب ــأن
تتحدث عالنية عن التهدئة املفاجئة
بـعــدمــا وص ــل الـخـطــاب الـعــونــي إلــى

ح ــده األق ـصــى مــن خ ــال تصريحات
وزراء ال ـت ـي ــار ون ــواب ــه ف ــي ت ـظــاهــرة
ساحة الشهداء ،والبحث في خيارات
تقارب االستقاالت.
ّ
ال ش ــك ف ــي أن ال ــرؤي ــة تـخـتـلــف بني
س ـيــاس ـيــي ك ــل م ــن ال ـت ـك ـتــل وال ـت ـي ــار.
لـلـفــريــق األول حـســابــاتــه السياسية
ومعلوماته التي تنطلق من ضرورة
ت ــرك ال ـبــاب مـفـتــوحــا أم ــام امل ـب ــادرات
وعدم ترك التحرك امليداني يصل إلى
حد حصول تشنجات قد ترتد سلبًا
على مـفــاوضــات التكتل .وفــي قــراءة
ه ــذا ال ـفــريــق أن الـتـهــدئــة السياسية
الـتــي انطلقت مــع ك ــام األم ــن الـعــام
ل ـحــزب ال ـلــه الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه،
تتقاطع مع استمرار االتصاالت بعد
الدعم السياسي وامليداني الذي قدمه
الحزب .فالتظاهرات أعطت مفعولها،
وتعطيل الحكومة واملجلس النيابي
ال يـ ــزال س ــاري ــا م ــن دون أي تــراجــع.
واألزمـ ـ ـ ــة ال تـ ـ ــزال م ـف ـت ــوح ــة ،ويـمـلــك
التكتل وحــده مفتاح إيجاد حل لها.
ومــا دليل نجاح التكتل فــي معركته
إال ت ـصــاعــد الـحـمـلــة عـلـيــه ف ــي شــأن
ال ـك ـهــربــاء وال ـن ـفــايــات واالع ـت ـم ــادات
املــال ـيــة ،وه ــي كـلـهــا مـلـفــات سـبــق أن
رد عليها الـتـكـتــل وفـنــد مــن يتحمل
مسؤوليتها.
فــي املـقــابــل ،ت ــرى أوس ــاط فــي التيار
ّ
ال ــوطـ ـن ــي أن ال ـت ـه ــدئ ــة ال ـح ــال ـي ــة قــد
ال ت ـك ــون ف ــي م ـح ـل ـهــا .ف ــاالس ـت ـع ــداد
ل ـل ـت ـظ ــاه ــرة الـ ـت ــي ك ــان ــت سـتـحـصــل
ف ــي وس ــط ب ـي ــروت ف ــي عـطـلــة نـهــايــة
األسبوع كانت على قدم وساق ،إال أن
قرار حصولها ظل رهنًا بما سيقوله
نصرالله ،وموقفه من مطالب التيار.
ما إن أطل عون على تلفزيون «املنار»
بعد كالم نصرالله ،بدا واضحًا لهذه
األوس ـ ـ ــاط ،أن جـ ــدول ال ـت ـحــركــات قد
جمد ،وأن ثمة قرارًا بوقف التحركات
ال ـش ـع ـب ـيــة ،وت ـ ــرك االت ـ ـصـ ــاالت تفعل
فعلها.
ب ـع ــد أي ـ ــام ع ـل ــى كـ ــام ع ـ ــون ،ال ي ــزال
الــوضــع عـلــى حــالــه ،تصعيد كالمي
يقابله تعطيل فــي وض ــع الحكومة.
لكن بالنسبة إلى أوساط التيار التي
تعرف جيدًا ما يجري ،فــإن الخشية
مــن أن تـسـحــب الـقـضــايــا السياسية
واألم ـن ـي ــة وه ــج م ـطــالــب ال ـت ـي ــار ،فال
تعود متقدمة كما كانت عليه الحال
األسبوع الفائت.
بني التظاهرة األولى والثانية ،حصل
األمر نفسه ،وكان لبعض املعارضني

ل ــوق ــف ال ـت ـظ ــاه ــرات مــوق ـف ـهــم املــؤيــد
الستمرار التحركات الشعبية ملزيد
م ــن ال ـض ـغــط ال ـش ـع ـبــي .م ــع ال ـت ـحــرك
ال ـث ــان ــي ك ــان ــت مــاك ـي ـنــات ال ـت ـي ــار قد
استنفرت نفسها ،وبدأت باالستعداد

هناك في التيار
من يخشى اليوم ضياع
«اللحظة السياسية
المناسبة»

ملزيد من الضغط .إال أن وقف التحرك
بالنسبة إليها قد ّ
يرتد سلبًا ويعطي
مـ ـع ــارض ــي الـ ـتـ ـي ــار ف ــرص ــة الل ـت ـقــاط
أنفاسهم.
فالحدث العوني على األرض فرض
نـ ـفـ ـس ــه ،ب ــدلـ ـي ــل الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ال ـك ـب ـي ــرة
اإلع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي
قــوبـلــت ب ـهــا .ورغ ــم كــل االن ـت ـقــادات،
أس ـهــم الـتـحــرك فــي تـعـطـيــل مجلس
ّ
الـ ـ ــوزراء .لـكــن مــا حـصــل أن الـحــدث
العوني تراجع بفعل األحــداث التي

ت ـ ــوال ـ ــت ،ف ـق ـض ـي ــة ت ــوقـ ـي ــف ال ـش ـي ــخ
أح ـمــد األس ـيــر وم ــا قــد يــرافـقـهــا من
تـ ــداع ـ ـيـ ــات ف ـ ــي ضـ ـ ــوء اعـ ـت ــراف ــات ــه،
طـغــت وسـتـطـغــى فــي األي ــام املقبلة
عـ ـل ــى امل ـ ـطـ ــالـ ــب الـ ـع ــونـ ـي ــة .إض ــاف ــة
إل ــى أن قـضـيــة الـنـفــايــات والــرواتــب
وال ـح ـم ـلــة ال ـت ــي ي ـق ــوم ب ـهــا خـصــوم
التيار لتحميله املسؤولية ،ستكون
م ـت ـق ــدم ــة ع ـم ــا عـ ــداهـ ــا ،األم ـ ــر ال ــذي
س ـي ــؤدي تـلـقــائـيــا إل ــى ع ــدم تـصــدر
مـطــالــب الـتـيــار األســاسـيــة ،املتعلقة
بالتمديد لقائد الجيش أو الحقوق
امل ـس ـي ـح ـي ــة ،ص ـ ـ ــدارة ال ـ ـحـ ــدث .ألن ــه
ح ـتــى ان ـع ـقــاد مـجـلــس ال ـ ــوزراء مــرة
جــديــدة سـتـكــون األح ــداث املتتالية
قد «أكلت» مطالب التيار ،وال سيما
أن اللبنانيني اليوم ال يرون أمامهم
إال إزالة نفاياتهم ودفع رواتبهم.
في الكالم املتداول في هذه األوساط،
أن ك ــام نـصــرالـلــه أعـطــى دفـعــا قويًا
ملطالب التيار ،لكنه لم يترجم عمليًا
على األرض ،وهناك حركة سياسية
داخل تكتل التغيير واإلصالح ،تدعو
إلــى التجاوب مع اتصاالت التهدئة،
وع ـ ــدم ال ـت ـص ـع ـيــد ف ــي ال ـ ـشـ ــارع .لكن
رؤيـ ـ ــة ال ـت ـك ـت ــل ت ـخ ـت ـلــف جـ ــذريـ ــا عــن
رؤية من يتحرك في التيار للدفع في
اتجاه استكمال الضغط واالستفادة
من الوهج الشعبي ومما حصل في
مجلس الوزراء األخير ،إلبقاء الحركة

الشعبية قــائـمــة ،وال ــدف ــع أك ـثــر نحو
الـتـعـطـيــل امل ـبــاشــر ول ـيــس التعطيل
السياسي فحسب ،واإلف ــادة من دعم
نصرالله بطريقة فورية.
ه ـن ــاك ف ــي ال ـت ـي ــار م ــن ي ـخ ـشــى ال ـيــوم
ضياع «اللحظة السياسية املناسبة»،
تحت وطأة استحقاق التيار الوطني
الحر ،ووصــول الوزير جبران باسيل
الى رئاسة التيار كما هو متوقع في
 20أيلول .فاملداوالت التي جرت أخيرًا
وقبل إتمام االنسحابات والتوافقات
ال ـتــي كــانــت مـتــوقـعــة ل ــدى الـعــونـيــن
املـ ـع ــارض ــن ل ـب ــاس ـي ــل ،ح ـ ّـم ـل ــت وزي ــر
الـخــارجـيــة مـســؤولـيــة مــا حـصــل منذ
ال ـح ــوار مــع الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري
ً
وص ــوال الــى املـفــاوضــات الـتــي سبقت
ال ـت ـم ــدي ــد ل ـل ـق ــادة االمـ ـنـ ـي ــن .رغـ ــم أن
امل ـع ــارض ــن ل ـبــاس ـيــل ي ـع ـتــرفــون بــأن
االخـيــر لــن يتراجع أو يقدم تـنــازالت،
ومـ ــا ي ـق ــوم ب ــه ف ــي وزارة ال ـخــارج ـيــة
وجوالته التي يدعو فيها الى تحقيق
مطالب املسيحيني تؤكد عكس ذلــك،
لكن املشكلة أنــه في طريقه كي يكون
واح ـدًا من رؤســاء االح ــزاب املسيحية
ويجلس الى الطاولة معهم من موقع
الـنــد لـلـنــد ،ح ــرق أوراقـ ــا كـثـيــرة داخــل
ال ـت ـي ــار وخـ ــارجـ ــه .وهـ ــو ف ــي ت ــدوي ــره
الزوايا اليوم ،يمسك ملف املفاوضات
والتهدئة ويبقيه في يده حتى يصبح
رئيسًا للتيار الوطني الحر.

في طريقه
كي يكون
واحدًا من
رؤساء االحزاب
المسيحية،
حرق باسيل
أوراقًا داخل
التيار وخارجه
(هيثم
الموسوي)

نتنياهو على الحدود اللبنانية :كل من يحاول االعتداء علينا سنضربه
يحيى دبوق
ُ
ً
ف ــي خـ ـط ــوة تـ ـع ـ ّـد اس ـت ـك ـم ــاال إلع ــان
الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي إج ـ ــراء م ـنــاورة
ع ـس ـك ــري ــة غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة ،ق ـ ــال إن ـهــا
حاكت سيناريوات املواجهة الواسعة
مع حــزب الله و»مجموعات مدعومة
ً
م ــن إي ـ ــران» وشـمـلــت ت ــوغ ــا بــريــا في
األراضـ ـ ــي الـلـبـنــانـيــة وال ـس ــوري ــة ،زار
رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامني
نتنياهو ،منطقة الـحــدود مــع لبنان،
مطلقًا تهديدات إلــى من يعنيه األمر
فـ ــي الـ ـج ــان ــب الـ ـث ــان ــي مـ ــن ال ـ ـحـ ــدود:
«إسرائيل تراقب حدودها ،وستضرب
أي طرف ّ
يهدد أمنها».
وشـمـلــت زيـ ــارة نـتـنـيــاهــو مـقــر قـيــادة
املـنـطـقــة الـشـمــالـيــة ف ــي مــديـنــة صـفــد،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى جـ ــولـ ــة مـ ـي ــدانـ ـي ــة عـلــى
ال ـ ـح ـ ــدود ،ع ــاي ــن خ ــال ـه ــا اس ـت ـع ــداد
ال ــوح ــدات الـعـسـكــريــة املــراب ـطــة هـنــاك
ملــواجـهــة أي ط ــارئ .وراف ــق نتنياهو
وزي ـ ـ ــر األم ـ ـ ــن اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،مــوش ـيــه
ي ـ ـع ـ ـلـ ــون ،ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس األرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان غـ ـ ــادي

اي ــزن ـك ــوت .وبـحـســب ال ـب ـيــان ال ـصــادر
عــن دي ــوان رئــاســة الـحـكــومــة ،استمع
وال ــوف ــد امل ــراف ــق إل ــى إي ـجــاز مــن قــائــد
امل ـن ـط ـق ــة اف ـ ـيـ ــف ك ــوخ ــاف ــي والـ ـ ـق ـ ــادة
امل ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــن ،حـ ـ ــول الـ ــوضـ ــع األمـ ـن ــي
وال ـت ـقــديــرات االسـتـخـبــاريــة املـحــدثــة،
من بينها الحرب في سوريا وأنشطة
حزب الله.
وح ـ ــذر ن ـت ـن ـيــاهــو ف ــي خ ـت ــام ال ــزي ــارة
والجولة امليدانية« ،من الدور اإليراني
في ضرب االستقرار في املنطقة والدعم
الوارد من طهران للجهات التي تعمل
عـلــى ض ــرب إســرائ ـيــل» .وق ــال« :زعـيــم
إي ــران (مــرشــد الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية السيد علي) خامنئي ،وأنا
اقتبس ما قاله ،بأنه «سنقدم كل أنواع
الدعم لكل من يكافح إســرائـيــل» ،كما
قال وزيــر الخارجية اإليراني (مجمد
جواد) ظريف قبل عدة أيام في بيروت
خ ــال ل ـقــائــه زع ـي ــم ح ــزب ال ـل ــه حسن
نـصــرالـلــه وأنـ ــا أق ـت ـبــس« ،ان االت ـفــاق
النووي خلق فرصة تاريخية ملواجهة
الكيان الصهيوني»» .واضــاف« :إذن،

قد اتضح أن ما قلناه وحذرنا منه كل
الوقت كان صحيحًا ودقيقًا ،فاألموال
الـتــي ستدخل الخزينة اإليــرانـيــة في
أعـقــاب االتـفــاق الـنــووي ستنفق على
ت ـعــزيــز الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة الـتــي
تعمل ضــدنــا بــاســم الـنـظــام اإليــرانــي

نتنياهو :األموال
اإليرانية بعد االتفاق
ّ
ستعزز التنظيمات التي
تعمل ضدنا
وبــرعــاي ـتــه ،م ــن أج ــل تـحـقـيــق هدفها
املنشود ،وهو تدمير دولة إسرائيل».
وقـ ـ ــال ن ـت ـن ـيــاهــو« :أنـ ـ ــا م ــوج ــود هـنــا
فـ ــي م ـق ــر ق ـ ـيـ ــادة امل ـن ـط ـق ــة ال ـش ـمــال ـيــة

الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،ب ـص ـح ـب ــة وزيـ ـ ـ ــر األمـ ــن
ورئيس هيئة األرك ــان وقائد املنطقة
والـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــادة امل ـ ـي ـ ــدان ـ ـي ـ ــن ،ك ـ ــي أت ـف ـق ــد
االستعدادات الجارية التي يقوم بها
الجيش ملواجهة التهديدات .وكونت
انطباعًا إيجابيًا بشأن االستعدادات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ومـ ـ ـ ــن اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ــذي
يـبــديــه ال ـق ــادة وال ـج ـن ــود .إن الجيش
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي ج ـ ـيـ ــش قـ ـ ـ ــوي ودولـ ـ ـ ــة
إسرائيل دولة قوية ،ونحن مستعدون
ملواجهة أي طــارئ .وكل من سيحاول
االعتداء علينا سنضربه».
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر االم ـ ـ ـ ــن
االس ــرائ ـي ـل ــي مــوش ـيــه ي ـع ـل ــون« :أود
أن أشيد بـقــادة الجيش االسرائيلي
وب ـج ـن ــوده بـ ـص ــورة ع ــام ــة وب ـق ـيــادة
املـنـطـقــة الـشـمــالـيــة ب ـص ــورة خــاصــة،
ع ـ ـلـ ــى ق ـ ـيـ ــام ـ ـهـ ــم ب ـ ـتـ ــأمـ ــن ال ـ ـح ـ ــدود
وبالحفاظ على الـهــدوء الــذي يسود
هنا بالرغم من األحــداث الجارية في
الطرف اآلخر» .واضاف ان «العمليات
العسكرية التي يتم القيام بها تتسم
ّ
باملهنية وهــي تمكن آالف املواطنني

االسرائيليني من زيارة شمال البالد».
ورك ـ ــز ي ـع ـل ــون ،ك ـم ــا ن ـت ـن ـيــاهــو ،عـلــى
م ــا س ـ ّـم ــاه الـ ــدور االي ــران ــي ف ــي ضــرب
االس ـت ـقــرار عـلــى ال ـحــدود مــع ســوريــا،
الفـ ـت ــا الـ ـ ــى ان «ال ـ ـ ـجـ ـ ــوالن ال يـتـمـتــع
بــال ـهــدوء ،وال ـطــرف ال ــذي يسعى إلــى
اإلخـ ـ ـ ـ ــال بـ ــاالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار االمـ ـ ـن ـ ــي هــو
اإلي ــران ـي ــون ال ــذي ــن ي ـحــاولــون إرس ــال
التنظيمات املوالية لهم من أجل شن
عمليات إرهابية ضدنا» .واضــاف ان
«ع ـنــاصــر ال ـح ــرس الـ ـث ــوري اإلي ــران ــي
ينتظرون اآلن تطبيق االتفاق النووي
ال ـس ـيــئ اآلخ ـ ــذ بــال ـت ـب ـلــور ب ــن إيـ ــران
وال ـ ـ ــدول ال ـع ـظ ـمــى ،م ــن أجـ ــل تـحــويــل
املزيد من األموال إلى حزب الله وإلى
التنظيمات اإلرهابية األخرى العاملة
فــي ال ـجــوالن ،وكــذلــك الــى التنظيمات
االرهابية في الساحة الفلسطينية»،
مـشــددًا على ان «الجيش االسرائيلي
يعد العدة كي ال يتمكن احدًا من خرق
الـسـيــادة االســرائـيـلـيــة فــي ال ـجــوالن».
وقــال إن «عمليات الجيش ،الــى اآلن،
تكللت كلها بالنجاح».

