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تقرير

ّ
حزب الله يتشدد داخليًا ...وحتمًا رئاسيًا
بري:
استحقاق الرئاسة
في الثالجة
الحــظ رئيس مجلس النواب
نـبـيــه ب ــري ،أن مــا ح ــدث بني
ال ـس ـع ــودي ــة وإيـ ـ ـ ــران «ت ـط ــور
ك ـب ـيــر ي ـن ـط ــوي ب ـ ــدوره عـلــى
تـ ــداع ـ ـيـ ــات مـ ـم ــاثـ ـل ــة» ،وقـ ــال
لزواره« :أصبح طموحنا اآلن
املحافظة على الـحــوار .هناك
حواران في  11كانون الثاني،
طاولة الحوار الوطني والحوار
ال ــدائ ــر ب ــن ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
وحــزب الـلــه .سألتقي أفرقاء
هذا الحوار الحقًا .هذا الحوار
ال يزال قائمًا ،وكذلك املوعد.
املـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات إيـ ـج ــابـ ـي ــة إل ــى
استمراره ،إال أن عدم انعقاده
يحمل رسالة سلبية جديدة.
ذلــك أن على لبنان أن يبقى
خ ــارج الـفـتـنــة ال ـتــي ال تبقي
وال تذر».
أضـ ـ ـ ـ ــاف رئـ ـ ـي ـ ــس املـ ـجـ ـل ــس:
«ب ـ ـعـ ــدمـ ــا كـ ـن ــا ن ـس ـع ــى إل ــى
انـتـخــاب رئـيــس الجمهورية،
أصـ ـ ـب ـ ــح أقـ ـ ـص ـ ــى ط ـم ــوح ـن ــا
امل ـحــاف ـظــة ع ـلــى الـ ـح ــوار .أمــا
االسـتـحـقــاق الــرئــاســي ،فهو
فـ ـ ــي ال ـ ـثـ ــاجـ ــة فـ ـ ــي أحـ ـس ــن
األحــوال .أما الحوار الوطني،
فـســأضـغــط بـكــل قــوتــي ،ألن
مـ ــن غـ ـي ــر املـ ـقـ ـب ــول ال ـت ـف ــرج
ع ـل ــى انـ ـح ــال ب ـن ـيــة ال ــدول ــة.
ال رئـ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة ،ال
حكومة تجتمع ،وال مجلس
ً
نيابيًا ينعقد .لـيــس مقبوال
أن يستمر الــوضــع على هذا
النحو إال إذا كــان هـنــاك َمن
يريد إنهاء لبنان كدولة .ثمة
خـطــر عـلــى البنية اللبنانية،
ً
وهذا ليس تهويال .لكن ليس
كــل مــا ي ـعــرف ي ـق ــال» .وقــال
بري« :املهم تفعيل الحكومة،
وه ــذا م ــا ب ــدأت ــه ف ــي الجلسة
السابقة للحوار».

من جهة العونيني».
وفيما يراهن املتفائلون على «جلسة
ال ـحــوار الــوطـنــي» االث ـنــن املـقـبــل ملنح
«مـ ـش ــروع تـفـعـيــل ال ـع ـمــل ال ـح ـكــومــي»
ّ
دف ـعــا إضــاف ـيــا ،أكـ ــدت م ـص ــادر الـتـيــار
الــوطـنــي الـحــر غـيــاب أي جــديــد يــؤدي
إل ـ ــى عـ ـق ــد ج ـل ـس ــة مل ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء،
وخ ــاص ــة ف ــي ظ ــل عـ ــدم ح ــل «ال ـع ـق ــدة
الرئيسية املتصلة بمخالفة الدستور
والقوانني من خالل عدم صدور قرارات
عن مجلس الوزراء لتعيني قادة أمنيني
وعـسـكــريــن ب ــدل املنتهية واليــاتـهــم».
ّ
وذك ــرت امل ـصــادر بموقفها مــن قضية
التعيينات االمنية ،إذ ال تزال ترى في
قــرارات التمديد لقائد الجيش واملدير
ال ـعــام لــأمــن الــداخ ـلــي وضــابـطــن في
ال ـج ـيــش «اخ ـت ـص ــارًا ملـجـلــس ال ـ ــوزراء
بتوقيع وزير».
وف ـي ـم ــا ب ـ ــدا الفـ ـت ــا أم ـ ــس لـ ـج ــوء ت ـيــار
املستقبل إلــى اتهام حــزب الله مسبقًا
ب ـ ــأي ح ـ ــدث أمـ ـن ــي ي ـم ـكــن أن ي ـق ــع فــي
البالد ،استكملت مبعوثة األمني العام
لألمم املتحدة إلى لبنان سيغيريد كاغ
اتصاالتها في الرياض وطهران اللتني
زارتهما خالل اليومني املاضيني ،حيث
التقت مسؤولني إيرانيني وسعوديني
«ملـ ـن ــاقـ ـش ــة اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار لـ ـبـ ـن ــان وأمـ ـن ــه
والـ ـجـ ـه ــود ل ــدع ــم اح ـت ـي ــاج ــات ل ـب ـنــان
االنسانية واالنمائية الحيوية».

الكباش االقليمي بين
السعودية وإيران لن يكون
بعيدًا عن لبنان .وحزب الله
الذي استشعر قبل اندالع
الخالف تطويقًا له ،إقليميًا
ودوليًا ،سيكون أكثر تشددًا
في المرحلة المقبلة
هيام القصيفي
يتأرجح االنـشـغــال اللبناني الداخلي
بارتدادات التوتر السعودي ـ االيراني،
وقطع الرياض عالقاتها الديبلوماسية
مع طهران بعد إعدام الشيخ نمر النمر،
ب ــن مـسـتــويــن س ـيــاســي وأمـ ـن ــي .فما
حصل مع انفجار الخالف السعودي ـ
االيراني يؤشر الى أن لبنان لن يكون
بعيدًا عن كونه ساحة تجاذب مجددًا
على وقع تطورات االيــام االخيرة ،قبل
أن يـنـجـلــي مـصـيــر ال ـخ ــاف االقـلـيـمــي
ال ـحــاد .وامل ـخــاوف جــديــة مــن أن يعود
البلد الى قلب هذا الصراع ،بعد أشهر
طويلة من االستقرار .ولعل إشارة وزير
الخارجية السعودي عادل الجبير الى
لبنان وتدخل إيران فيه أحد املؤشرات
املقلقة.
ك ــان مــن الـطـبـيـعــي أن تـلـجــأ الــريــاض،
ب ـح ـســب س ـيــاســي م ـط ـلــع ،الـ ــى ات ـخــاذ
خ ـط ــوة تـصـعـيــديــة م ــع إيـ ـ ــران ،بـعــدمــا
ثبت لديها ،إثــر أشهر مــن املفاوضات
واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ح ـ ــول سـ ــوريـ ــا وال ـي ـم ــن
والـعــراق ،أن ما يرسم من تسويات أو
ترتيبات ال يرقى الى ما كانت تبتغيه.
وإذا ك ــان ــت س ــوري ــا ت ـش ـكــل بــالـنـسـبــة
ال ـي ـه ــا م ــرك ــز اهـ ـتـ ـم ــام غ ـي ــر م ـس ـب ــوق،
وهي سعت في االسابيع االخيرة الى
تكثيف دورها وجمع القوى املعارضة
ال ـســوريــة ،إال أن ـهــا أيـقـنــت أن الحصة
التي قد تنالها من التسوية ليست على
قــدر طموحها .ففي أولــويــات املطالب
السعودية إسقاط الرئيس بشار االسد،
إضافة الــى مطالب أخــرى .لكن االســد،
بعد سـنــوات مــن الـحــرب واملـفــاوضــات
من جنيف الى فيينا وغيرهما ،ال يزال
باقيًا في الحكم ،ولو لم يكن هذا الحكم
يسيطر على كامل االراضــي السورية.
وفي وقت يقترب فيه املوقف األميركي
من املوقف الروسي من إيجاد تسوية
ل ـس ــوري ــا ،وج ـ ــدت ال ـس ـع ــودي ــة نفسها
خارج إطار يسمح لها بأن تكون رأس
حربة في مشروع التسويات املقترحة،
ّ
أو أن تـنــال عـلــى االق ــل مــا يمكنها من
إبقاء ورقتها حية في سوريا.
مـ ــن ه ـن ــا ب ـ ـ ــدأت الـ ـسـ ـع ــودي ــة تـصـعـيــد
م ــواقـ ـفـ ـه ــا ورفـ ـ ـ ــع ثـ ـم ــن تـ ـش ــدده ــا مــن
أج ــل ش ــروط ج ــدي ــدة لـلـتـفــاوض حــول
مقترحات التسوية في سوريا وغيرها
من دول املنطقة .وإذا كان ثمة ربط بني
إعدام الشيخ النمر واغتيال قائد جيش
االسـ ــام زهـ ــران ع ـلــوش ،بـغــض النظر
عــن ال ــدول الـتــي اس ـت ـفــادت مــن تسليم
رأس االخير ،إال أن ما حصل الحقًا من
تـصـعـيــد ديـبـلــومــاســي وتــذك ـيــر ب ــدور
إي ـ ــران ف ــي س ــوري ــا ول ـب ـن ــان ،يـعـنــي أن
ثمة مرحلة جديدة ،يخشى أن تترجم
ب ـمــرح ـلــة ع ـن ــف ج ــدي ــدة ف ــي س ــاح ــات
ال ـت ـجــاذب ب ــن م ـشــروعــن وم ـحــوريــن،
قبل أن يحني موعد التسوية بينهما.
ما يعني لبنان يكمن أيضًا في الخوف
مــن زعــزعــة االسـتـقــرار االمـنــي بمعناه
الخطر .لكن املـخــاوف تحمل وجهني:
قـ ــوى  8آذار ت ـخ ـشــى مـ ـج ــددًا ان ـفــات
الـشــارع االصــولــي وعــودة التنظيمات
االصولية الى تفجير الوضع الداخلي
تحت عناوين مستجدة .وكان واضحًا
فــي االي ــام االخ ـي ــرة كـثــافــة التوقيفات
االم ـن ـيــة واملـ ـح ــاوالت لـضـبــط الــوضــع
االمني في أكثر من منطقة .أما الوجه
اآلخـ ــر ،فيكمن فــي م ـخــاوف فــريــق 14
آذار مــن توتير الــوضــع الــداخـلــي على

يد حزب الله كرد فعل على التصعيد
ال ـس ـع ــودي .م ــا ك ــان يـحـكــى ف ــي االي ــام
االخيرة في أوساط قوى  14آذار ،دلت
عليه كتلة املستقبل أمــس بتذكيرها
ب ـ ــ 7أي ـ ــار وبــال ـق ـم ـصــان الـ ـس ــود .وهــي
م ـخ ــاوف جــديــة تـتـحــدث بـهــا أوس ــاط
الطرفني.
لـكــن ،بـقــدر مــا كـبــرت امل ـخــاوف االمنية
أخ ـي ـرًا ،طـغــى الـتــركـيــز الـسـيــاســي على
ج ــان ــب ال ـت ـهــدئــة .ال ــاف ــت ف ــي ذل ــك أنــه
بخالف حــزب الله الــذي ّ
صعد لهجته،
وال سيما من جانب رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب محمد رعد ،من دون
أن يقطع الحوار الثنائي ،كانت قيادات
ّ
ويصر
 14آذار تؤكد أنها تريد التهدئة،
املستقبل مــن نــاحـيـتــه عـلــى استكمال
ال ـ ـحـ ــوار م ــع ال ـ ـحـ ــزب ،وكـ ـ ــأن الـخـشـيــة
االمنية من رد فعل الحزب داخليًا هي
تمامًا كما ّ
عبر عنه بيان املستقبل.
وإذا كانت االنظار موجهة نحو جلسة
ال ـ ـحـ ــوار بـ ــن ح ـ ــزب الـ ـل ــه وامل ـس ـت ـق ـبــل
االس ـبــوع املـقـبــل ،فــإن الـطــرفــن قــاال ما
عندهما أمس ،تمامًا كما يحصل عند
أي اشتباك محلي بني الطرفني يترافق
مع تصعيد كالمي ،علمًا بأنه منذ بدء
ال ـح ــوار ال ـث ـنــائــي ،بـيـنـهـمــا ،ل ــم تشهد

ال ـع ــاق ــة ال ـس ـع ــودي ــة ـ ـ ـ االي ــرانـ ـي ــة مثل
ه ــذا ال ـت ــده ــور .لـكــن مـنــذ ح ــادث ــة منى
تصاعدت الخشية على مصير الحوار
بــن املـسـتـقـبــل وح ــزب ال ـلــه .ل ــذا ينظر
الــى أي تـطــور يمكن أن يـخــرج االمــور
م ــن ع ـقــال ـهــا ال ـس ـيــاســي ب ــن الـطــرفــن
وينعكس على ال ـحــوار بينهما ،على
أنــه محكوم بـقــرار كبير يـخــرج لبنان
كله من دائــرة االستقرار الذي تحركت
أكثر من جهة دولية في االيام االخيرة
لـلـحـفــاظ عـلـيــه وحـمــايـتــه ل ــدى الـقــوى
االقليمية املؤثرة.
أما االنتخابات الرئاسية التي تضررت

الرياض ّ
صعدت
بعدما ثبت لديها أن ما
يرسم من تسويات ليس
على قدر طموحها

أي ـ ـضـ ــا بـ ـفـ ـع ــل ال ـ ـك ـ ـبـ ــاش ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ـ ـ
االي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ،فـ ــا مـ ـك ــان لـ ـه ــا ال ـ ـيـ ــوم فــي
ك ــل ال ـت ـط ــورات االخـ ـي ــرة .ال ب ــل إن هــذا
االنفالت غير املسبوق أثبت للذين كانوا
يـ ّ
ـروج ــون لـتـســويــة رئــاس ـيــة بـضـمــانــة
سـعــوديــة ورض ــى إي ــران ــي ،أن ال وجــود
ملثل هذا الصفقات في الوقت الراهن .ال
بل إن املسار املنطقي ملثل هــذا التطور
االق ـل ـي ـمــي يـكـمــن ف ــي ت ـشــدد ح ــزب الـلــه
مجددًا في امللف الرئاسي وفي التمسك
بمرشحه العماد ميشال عون ،ال السير
بمرشح ،ولو كان من قوى  8آذار ،طرحه
ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري وب ـم ــواف ـق ــة
سـ ـع ــودي ــة ،ك ـم ــا ي ــؤك ــد ف ــري ـق ــه املـ ـق ـ ّـرب.
فالحزب الذي استشعر تطويقًا له دوليًا
عبر عقوبات مالية ،وإقليميًا ومحليًا
عـبــر اغـتـيــال سمير الـقـنـطــار ومـحــاولــة
صياغة تسوية رئاسية وفرضها عليه،
ل ــن يـسـلــم بـسـهــولــة بـتـســويــة رئــاس ـيــة،
في ظل اشتباك سعودي ـ إيراني بهذه
ال ـحــدة ،وفــي ظــرف إقليمي دقـيــق .وقد
يكون الكالم من اآلن فصاعدًا هو قلب
امل ـعــادلــة :مــن ي ــرد الـتـســويــة فـلـيــأت الــى
مرشحنا ،ال العكس .هــذا إذا افترضنا
أنـ ــه ال ي ـ ــزال مـمـكـنــا ب ـعــد ال ـح ــدي ــث عن
انتخابات رئاسية في لبنان.

قوى  8آذار تخشى مجددًا انفالت الشارع األصولي (مروان طحطح)

علم
و خبر
العسكريون المخطوفون في سوريا
ق ــال ــت م ـ ـصـ ــادر وزاري ـ ـ ـ ــة إن امل ـع ـل ــوم ــات
األخـ ـ ـي ـ ــرة ب ـ ـشـ ــأن الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن ال ـت ـس ـع ــة
املـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوف ـ ــن ل ـ ـ ـ ــدى تـ ـنـ ـظـ ـي ــم «داع ـ ـ ـ ـ ــش»
االره ـ ـ ــاب ـ ـ ــي أف ـ ـ ـ ــادت ب ــأنـ ـه ــم م ـ ــوج ـ ــودون
داخ ــل األراضـ ــي ال ـســوريــة .لـكــن الـجـهــود
إلط ــا قـ ـه ــم م ـت ــوق ـف ــة ح ــال ـي ــا ف ــي ان ـت ـظ ــار
ظهور صلة وصل ذات صدقية للتوسط
مع التنظيم.

موقوفو عبرا ّ
يحتجون على «التمييز»
احـ ـت ـ ّـج م ــوق ــوف ــو أحـ ـ ــداث ع ـب ــرا ف ــي سـجــن
ج ــزي ــن ع ـلــى آم ــر ال ـس ـجــن ال ـن ـق ـيــب محمد
ال ـش ـت ـي ــوي ،وتـ ـق ــدم ــوا ب ـعــري ـضــة ت ـطــالــب
ب ـت ـغ ـي ـيــره ل ــ»ت ـم ـي ـي ــزه ف ــي ال ـت ـع ــاط ــي بــن
امل ــوق ــوف ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن وال ـفـل ـس ـط ـي ـن ـيــن

مــن األس ـيــريــن» ،علمًا ب ــأن الـنــائـبــة بهية
الـحــريــري ،ومــراعــاة لألسيريني ،كانت قد
أوص ــت بتكليف الـشـتـيــوي بـمـنـصــب آمــر
ّ
س ـجــن ج ــزي ــن ال ـ ــذي ي ـت ــول ــى إم ــرت ــه ع ــادة
مؤهل أول.

استئناف قضية محام انتحل
صفة قاض
تسلم قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد
ّ
مكنا ملف املحامي وليد ف .الــذي يحاكم
ب ـج ــرم ان ـت ـحــال ص ـفــة ق ــاض وجـ ــرم نصب
واحتيال ،بعد ّ
تنحي القاضي الناظر في
امللف.
وقـ ــد تـ ـق ـ ّـدم وك ـ ــاء ال ـج ـهــة امل ـ ّ
بطلب
ـة
ـ
ي
ـ
ع
ـد
ّ
تـ ّ
ـوســع فــي الـتـحـقـيــق ل ــدى ال ـقــاضــي مكنا
ّ
إلعادة التحقيق مع املدعى عليه ،بعد تركه
من قبل إحدى القاضيات.

