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المشهد السياسي

أعتقد أن أحدًا يدعو إليه في هذه املرحلة .لدينا
آل ـيــات واض ـحــة إلن ـجــاز قــانــون ان ـت ـخــاب ،فـلـمــاذا
نــربـطــه بـتـغـيـيــرات ت ـطــاول كــل الـبـلــد فــي وق ــت ال
تسمح الظروف بمثل هذا النوع من األداء.
¶ واض ــح أن ال ـس ـجــال االن ـت ـخــابــي األخ ـيــر أظ ـهــر وكــأن
ً
هـنــاك ح ــاال مــن الـتـبــاعــد بــن حــزب الـلــه والـتـيــار الوطني
الحر؟
ـ ـ نقاش الحزب مع التيار حول قانون االنتخابات
واض ــح وصــريــح وبــن حليفني .مــن الطبيعي أن
نـتـفــق عـلــى أم ــور ونـخـتـلــف عـلــى أخ ــرى .وه ــذا ال
يضر بالتحالف وال يؤثر عليه .بعض التعليقات
اإلعــام ـيــة أو فــي وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
حــول هــذه الـعــاقــة ليست فــي محلها .والحظنا،
في األسبوع األخير ،تراجع هذه الحملة ما يشير
إلـ ــى وج ـ ــود أوركـ ـسـ ـت ــرا ت ـح ــرك امل ــوض ــوع لـتـبــرز
خالفًا جوهريًا غير موجود .تفاهمنا مع التيار
الــوط ـنــي ال ـح ــر مـظـلــة مـهـمــة ل ـل ـطــرفــن ول ـل ـب ـنــان،
وه ــي قــائـمــة وم ــوج ــودة ،وامل ـص ـط ــادون ف ــي امل ــاء
ال ـع ـكــر ل ــن يـحـقـقــوا ش ـي ـئــا .ه ـنــاك آل ـي ــات ملـنــاقـشــة
قــانــون االن ـت ـخــاب بـكــل حــريــة ومــوضــوعـيــة ،وأيــا
كانت النتيجة فلن تؤثر على هذا التحالف.

اعتداء الشعيرات محدود
¶ بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت األبيض وقصف
مطار الشعيرات أخيرًا ،بدا وكــأن املحور املقابل التقط
أنفاسه في املنطقة؟
ـ ـ أميركا لم تحسم بعد خياراتها التفصيلية في
املسألة السورية ،وهي ال تزال تعمل على قاعدة
أف ـكــار عــامــة مـشـتـتــة وم ــن دون بــرنــامــج متكامل
تـحــت مظلة سياسية واض ـحــة .لــذلــك ،أعـتـقــد أنــه
في الفترة املقبلة ،على األقل في الشهور املقبلة،
ستكون هناك مراوحة وانتظار للتطورات بعدما
اتضح لألميركيني أنهم في حاجة إلى إنجازات
مـبــاشــرة عـلــى األرض ،ولـيــس عـبــر وسـيــط تركي
أو سعودي أو قطري .وهذا ما بدأوا ترجمته من
خــال فـكــرة تـحــريــر الــرقــة مــن «داع ــش» .وإل ــى أن
يحصل تحرير الرقة الذي سيتزامن في نتيجته
مــع االن ـت ـهــاء مــن تـحــريــر امل ــوص ــل ،عـنــدهــا يمكن
الحديث عن إمكانية جلوس األطراف ،بمن فيهم
األميركيون ،إلى الطاولة للبحث في أفكار حول
الحقوق السياسية .ما عــدا ذلــك ،فــإن كل ما نراه
ونـسـمـعــه ال ـيــوم هــو فــي سـيــاق تـحـســن مختلف
األطــراف لواقعها امليداني من دون أفق سياسي
واضح .ال يمكن أن يكون الحل السياسي موجودًا
إذا لم تشارك األطراف األساسية ،أميركا وروسيا
والسعودية وإيران وتركيا وسوريا واملعارضة.
ع ــدم مـشــاركــة أمـيــركــا والـتـعـطـيــل الـخـلـيـجــي لكل
الخطوات يعني أننا لسنا أمام خيارات سياسية
واضـ ـح ــة .أم ــا االعـ ـت ــداء ع ـلــى م ـط ــار ال ـش ـع ـيــرات،
ف ـهــو ح ــادث م ـح ــدود ّأدى هــدفــه وان ـت ـهــى .كــانــت
واشنطن تريد أن تقول إنها مــوجــودة بقوة في
ال ـس ــاح ــة ع ـبــر ض ــرب ــة ي ـك ــون ص ــداه ــا ال ـس ـيــاســي
مضخمًا باملقارنة مع أثرها امليداني .وقــد ظهر
ذلك بوضوح من خالل إعطاء علم مسبق للروس
بــالـضــربــة واإلح ـب ــاط ال ــذي أص ــاب اإلســرائـيـلـيــن
بعد تهليلهم األولي واستئناف القوات السورية
ع ـم ـل ـيــات ـهــا ســري ـعــا ع ـبــر املـ ـط ــار .ك ــل هـ ــذا يــؤشــر
إلــى أن االعـتــداء كــانــت لــه أه ــداف وآث ــار مـحــدودة
وال يـمـكــن أن تـبـنــى عـلـيــه ال ـخ ـط ــوات األم ـيــرك ـيــة
املستقبلية.
َ َ
¶ لكن هـنــاك عــودة إلــى نــفــس املطالبة برحيل الرئيس
بشار األسد ،خصوصًا في تركيا واألردن؟
ـ ـ مسألة بقاء الرئيس األسد في السلطة محسوم.
لم نعد اليوم أمــام نقاش أن يبقى أو ال يبقى ،ال
ُ
بــل كــل الخطوات التي ترسم أو يمكن أن ترسم،
تأخذ في االعتبار أن الرئيس األسد هو املحاور
األســاســي .هــذه مسألة انتهت وتخطاها الــزمــن.
الــرئـيــس األس ــد هــو أس ــاس فــي الـحــل ،وهــو الــذي
سيحمي أي حل.
¶ لكن الحديث تـجـ ّـدد أخـيـرًا عــن عــودة النشاط املسلح
عـلــى ال ـح ــدود األردن ـي ــة وع ــن تـحـضـيــرات لـتـصـعـيــد في
منطقة درعا في الجنوب السوري؟
ـ ـ ـ ف ــي امل ــو ض ــوع األردن ـ ـ ــي ،ي ـج ــب أن ن ـن ـت ـبــه إل ــى
أن الــوجــود الـتـكـفـيــري فــي هــذا الـبـلــد بــدأ ينمو،
وه ـن ــاك خ ـش ـيــة م ــن أن ت ـن ـت ـقــل األزم ـ ــة ال ـســوريــة
إلـ ــى أرضـ ـ ــه م ــن خـ ــال ح ــرك ــة ال ـت ـك ـف ـي ــري ــن .ل ــذا
كــل اإلج ـ ــراء ات املــر تـبـطــة بـ ــاألردن هــي إج ــراء ات
حمائية ودفاعية واستباقية .أما ما يجري في
درعـ ــا ،ف ـهــو ج ــزء ال ي ـت ـجــزأ م ــن م ـعــركــة تـحـســن

ال ـش ــروط و م ــواق ــع ال ـن ـفــوذ بــن ال ــدول ــة الـســوريــة
وامل ـعــارضــة املـسـلـحــة .أي تـصـعـيــد فــي أي مـكــان
فــي ســوريــا سـيـكــون جــزءًا مــن هــذه املـعــركــة .لكن
ل ــن ي ـكــون ل ــه ان ـع ـكــاس س ـيــاســي م ـبــاشــر ألن ــه لــم
ت ـع ــد ه ـن ــاك قــاب ـل ـيــة ل ـت ـغ ـي ـيــر املـ ـع ــادل ــة .م ــوازي ــن
ال ـق ــوى ال ـي ــوم ملـصـلـحــة م ـح ــور امل ـق ــاوم ــة بـعــدمــا
صمدت الــدولــة السورية واستعادت الكثير من
املواقع التي خسرتها.
¶ ح ـ ــزب الـ ـل ــه م ـت ـه ــم ب ــامل ـس ــاه ـم ــة فـ ــي إح ـ ـ ــداث تـغـيـيــر
ديـمــوغــرافــي عـبــر ات ـفــاق امل ــدن األرب ــع (كـفــريــا والـفــوعــة
والزبداني ومضايا).
ـ ـ ـ ـ م ـنــذ أك ـث ــر م ــن س ـن ـتــن ،تـ ــرزح ال ـفــوعــة وكـفــريــا
ال ـل ـت ــان ت ـض ـم ــان  16ألـ ــف م ــدن ــي غــال ـب ـي ـت ـهــم مــن
الـكـهــول والـنـســاء واألط ـفــال تحت حـصــار شديد،
وي ــواجـ ـه ــون اعـ ـ ـت ـ ــداء ات ال ـج ـم ــاع ــات اإلره ــابـ ـي ــة
املحيطة بهما .لم يعد باإلمكان بعد هذه الفترة
إي ـجــاد حــل مـنـطـقــي إال بــامل ـغــادرة وف ــق الـقــاعــدة
التي حصلت .بني بقاء أبناء الفوعة وكفريا على
قيد الحياة في أمان وبني استمرار الحصار الذي
يستنزفهم ،كــان الـخـيــار األول هــو األس ـلــم .ومــن
عــدم اإلنـصــاف الـحــديــث عــن تغيير ديـمــوغــرافــي،
ألن املسألة لها عالقة بأناس يتعرضون للموت
البطيء .أما معالجة التغيير الديموغرافي فهي
تــأتــي ك ـجــزء مــن ال ـحــل الـسـيــاســي الح ـقــا وإع ــادة
الناس إلى بلداتهم في كل سوريا.

إسرائيل لن تحارب
¶ هل تخشون حربًا هذا الصيف؟
ـ ـ ـ ك ــل امل ــؤش ــرات ت ــدل عـلــى أن إســرائ ـيــل مــردوعــة
ول ـي ــس لــدي ـهــا قـ ــرار بـ ـع ــدوان ج ــدي ــد ع ـلــى لـبـنــان
فـ ــي ه ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة .ب ــال ـط ـب ــع ،ل ـي ــس ه ـ ــذا نــاب ـعــا
مــن ك ــرم أخـ ــاق ،بــل مــن إدراك أن أي ح ــرب على
لبنان ستكون مضمونة الخسائر بالنسبة إلى
إســرائـيــل وال مــؤشــرات إيـجــابـيــة عليها ميدانيًا
أو سياسيًا .أضــف إلــى ذلــك اإلرب ــاك اإلسرائيلي
ح ــول ضـعــف الـجـبـهــة الــداخـلـيــة فــي مــواجـهــة أي
ح ــرب ،وال ـتــريــث ملـعــرفــة م ــآل األم ــور فــي ســوريــا.
فإسرائيل تراهن حتى اآلن على أن الحلول التي
ستطرح إذا أخــذت مصالحها فــي االعـتـبــار ،فقد
يغنيها ذلك عن أمور كثيرة .إذًا هناك اعتبارات
س ـي ــاس ـي ــة ومـ ـي ــدانـ ـي ــة ت ـم ـن ــع إمـ ـك ــانـ ـي ــة الـ ـح ــرب
اإلسرائيلية على لبنان .لكن بالنسبة إلينا هناك
الزم ــة دائ ـمــة ال نـنـفــك ن ـكــررهــا وه ــي أن املـقــاومــة
عـلــى أت ـ ّـم االس ـت ـع ــداد .وإذا فــاجــأ اإلســرائـيـلـيــون
كــل الـتـحـلـيــات الـسـيــاسـيــة وأقــدمــوا عـلــى خطوة
ح ـم ـقــاء أو م ـت ـه ــورة ف ــي وقـ ــت مـ ــا ،فـ ــإن مـسـتــوى
ج ـه ــوزي ــة حـ ــزب ال ـل ــه ي ـه ـي ـئــه مل ــواج ـه ــة أي ح ــرب
ً
محتملة عــددًا وعـ ّـدة وأهــدافــا .واملسألة السورية
لــم تشغل املـقــاومــة عــن إبـقــاء خصوصية الــواقــع
اللبناني حاضرة في األذهان.
¶ ألــم تكن احـتـمــاالت الـحــرب عالية قبل خـطــاب السيد
حسن نصرالله عن ديمونا واألمونيا قبل شهرين؟
ـ ـ ـ فــي الـحـقـيـقــة ،قـبــل خ ـطــاب األم ــن ال ـع ــام ،كــانــت
التصريحات اإلسرائيلية تحمل طابع العنتريات
العتبارات لها عالقة بالداخل اإلسرائيلي وليس
بقرار الحرب .وجــاء هذا الخطاب ليضعهم أمام
مسألة حـســاســة ،وهــي أن هــذا الـنــوع مــن اإلثــارة
اإلعالمية السياسية قــد يــؤدي إلــى الـحــرب التي
ل ــم ي ـس ـت ـعــدوا ل ـهــا ب ـعــد وال ي ــري ــدون ـه ــا ف ــي هــذه
امل ــرح ـل ــة .س ـكــوت ـهــم ب ـعــد ال ـخ ـط ــاب يـ ــدل ع ـلــى أن
تـصــريـحــاتـهــم كــانــت ذات طــابــع سـيــاســي داخـلــي
ولم تكن مقدمة لحرب.

العقوبات األميركية
¶ كيف ستواجهون الـقــانــون الـجــديــد الــذي تعمل عليه
واشنطن لتشديد العقوبات على حزب الله وتوسيعها؟
ـ ـ ـ ـ نـحــن نـعـتـبــر أن الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة مـســؤولــة
عــن مـتــابـعــة مـلــف الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة بطريقة
ً
ف ـعــالــة وم ـس ــؤول ــة .ل ــن ي ـكــون م ـق ـبــوال أن ُيـعـتــدى
ً
على كل اللبنانيني بحجج واهية ،وليس مقبوال
أن تصبح الدولة اللبنانية أداة تنفيذية لقرارات
أمـيــركـيــة ت ـطــاول مــواطـنـيـهــا .ه ــذا أم ــر سنتابعه
م ــع ال ـح ـكــومــة ،وه ــي تـتـحـمــل م ـســؤول ـيــة تـحــذيــر
األميركيني وإعالمهم باألخطار التي تترتب على
أدائ ـه ــم ال ــذي ي ـطــاول الـلـبـنــانـيــن ع ـمــومــا .فنحن
هنا لسنا ،كما تـســرب ،أمــام عـقــوبــات ألف ــراد من
حــزب الـلــه ،بــل أمــام قــانــون يــريــد معاقبة شرائح
كـبـيــرة فــي املجتمع الـلـبـنــانــي .هــذا أمــر مــرفــوض
كليًا وعلى الحكومة أن تتابع األمــر كي ال نصل
إلى املحذور.

ّ
النسبية تتقدم «ثنائيًا»...
وتضييع الوقت مستمر!
تنقضي سريعًا أيام مهلة الشهر
الذي ينتهي في  15أيار ،من دون
التوصل إلى اتفاق على قانون
جديد لالنتخابات ،ما ّ
يقرب البالد أكثر
فأكثر من أزمة كبرى :فراغ نيابي،
تمديد .وفي الحالتين ،ال ضمانات
أو َ
ّ
بعدم تحول األزمة السياسية إلى
مواجهة طائفية في الشارع
ّ
مر األسبوع األول من الشهر املخصص لالتفاق
ع ـل ــى ق ــان ــون انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،م ــن دون إح ـ ـ ــراز أي
ت ـقــدم ُي ــذك ــر ،بــاسـتـثـنــاء س ـقــوط صـيـغــة جــديــدة
ت ـب ـنــاهــا وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،أي
صيغة ُ «التأهيل الطائفي» .ال اللجنة الــوزاريــة
ال ـتــي شـكـلــت اجـتـمـعــت ،وال األف ــرق ــاء املـعـنـيــون
تـحـمـلــوا مـســؤولـيــاتـهــم .ال بــل يـمـكــن ال ـقــول في
خ ــاص ــة م ـب ــاح ـث ــات أمـ ــس أن م ـت ــاه ــة حـقـيـقـيــة
أضـيـفــت إل ــى مـتــاهــة قــانــون االن ـت ـخــاب ،اسمها
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ .فـفــي وق ــت تـعـجــز فـيــه الـقــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة ع ــن االتـ ـف ــاق ع ـلــى ق ــان ــون انـتـخــاب
الشيوخ،
للمجلس النيابي ،خرج أرنب مجلس
ّ
لـيـضـيــف مـشـكـلــة ج ــدي ــدة إل ــى األزم ـ ــة امل ـعــقــدة.
وعليه يفترض تضييع املزيد من الوقت اآلن في
البحث املتعلق بمجلس الشيوخ غير املوجود
على حساب البحث الجدي في قانون انتخاب
مجلس الـنــواب ،ليصار إلــى وضعه جانبًا بعد
أس ـبــوع وإخ ــراج أرن ــب آخ ــر .والــواضــح فــي هــذا
ال ـس ـي ــاق أن ال أحـ ــد يـسـتـشـعــر ال ـخ ـطــر امل ـحــدق
بــالـبـلــد ف ــي ح ــال االس ـت ـم ــرار بـتـضـيـيــع الــوقــت،
مــا دام يؤيد فريق ال ـفــراغ ،ويتمسك فريق آخر
بالتمديد بدل الفراغ .علمًا أن الفراغ والتمديد
ً
ال ي ـه ــددان شـيـئــا أوال وأخ ـي ـرًا أك ـثــر م ــن العهد
الجديد .فالفراغ في السلطة التشريعية سيدخل
ال ـع ـه ــد ف ـ ـ ــورًا فـ ــي الـ ـنـ ـق ــاش ــات ال ـع ـب ـث ـي ــة ب ـشــأن
شــرعـيــة الـحـكــومــة قـبــل أن يــأخــذ ال ـبــاد بخالل
ثالثة أشهر إلــى انتخابات نيابية وفــق قانون
الستني خالفًا ملا ذكره الرئيس ميشال عون في
خطاب القسم .أمــا سيناريو التمديد فسيطيح
كل اآلمــال ويــؤدي إلــى تصادم كبير بني رئاسة
الجمهورية واملجلس النيابي .وعليه ،ثمة أزمة
كبيرة تلوح في األفق في حال عدم االتفاق على
ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ،لـكــن ال ــوزي ــر ج ـب ــران باسيل
يجد نفسه مــرتــاحــا إلــى درج ــة الـقــول إنــه يريد
كشف النيات .علمًا أن اللبنانيني يعلمون جيدًا
ن ـي ــات ج ـم ـيــع سـيــاسـيـيـهــم وال ي ـح ـتــاجــون من
يكشفها لهم ،لكنهم يتطلعون إلى دبلوماسية
سـيــاسـيــة تـ ـ ّ
ـدور ال ــزواي ــا ب ــدل أن تــزيــدهــا حــدة.
ُ
والــواضــح أن الـخـطــاب املــذهـبــي ال ــذي اســتـخـ ِـدم
فــي التعبئة السياسية فــي األســابـيــع املاضية،
أظـهــر فــي اليومني املاضيني عــدة ح ــاالت نافرة
فــي عصبيتها لــم تـجــد بـعــد مــن يضبطها ،في
ظل استفادة القوات اللبنانية من كل ما يحصل
إلقـنــاع جمهور التيار الوطني الحر بــأن حزب
الله يقف في وجــه الحقوق املسيحية ،من دون
أن يخرج صــوت واحــد من التيار الوطني الحر
ليعترض على األداء القواتي.
أم ــا االجـتـمــاع الــربــاعــي (الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر،
املـسـتـقـبــل ،ح ــزب ال ـلــه ،حــركــة ام ــل) م ـســاء أمــس

في وزارة الخارجية ،فحددت قناة «أو تي في»
هــدفــن ل ــه« :تــرك ـيــز األج ــوب ــة امل ـع ـطــاة لـبــاسـيــل
سابقًا بشأن التأهيلي وتثبيتها ،وأخــذ بعض
امل ــاح ـظ ــات ال ـقــدي ـمــة وامل ـس ـت ـجــدة بــاالع ـت ـبــار».
علمًا أن األجوبة سبق أن وصلت من املستقبل
وال ـ ـق ـ ــوات واالش ـ ـتـ ــراكـ ــي وحـ ــركـ ــة أم ـ ــل بــرفــض
التأهيلي باملطلق من دون إبداء أية مالحظات،
ســواء قديمة أو مستجدة .فالرئيس نبيه بري
أبـلــغ مــن راجـعــه أمــس بتراجعه عــن كــل الصيغ
التي اقترحها مسبقًا ملصلحة النسبية املطلقة
حـصـرًا .وعلمت «األخ ـبــار» أن النسبية الكاملة
ّ
لتتقدم في النقاشات الثنائية بني القوى
عادت
الـسـيــاسـيــة ،بـعــد س ـقــوط «ال ـتــأه ـي ـلــي» ،رغ ــم أن
الـقــوات والتيار الوطني الحر ال يــزاالن يصران
في اجتماعاتهما الثنائية على رفض النسبية
املطلقة .فيما نقلت قناة «أو تي في» مساء أمس
عن مصادر نيابية قولها إن «النسبية ّ
تتقدم».
لكن هــذا الـتـقــدم ،بحسب مـصــادر «األخ ـبــار» ،ال
يزال يقتصر على نقاشات «ثنائية» بني القوى
ّ
يتحول بعد إلــى طــرح مشترك
السياسية ،ولــم
بني مختلف القوى.
وبمعزل عما يسرب في اإلعــام ،األكيد أن تيار
املستقبل ال يريد شيئًا أكثر من التمديد ريثما
يستعيد عافيته املالية والتنظيمية والسياسية
واإلعــامـيــة .وقــال النائب عقاب صقر أمــس في
مقابلة على قناة «املستقبل» عن مشروع الوزير
جـبــران باسيل االنتخابي« :إنـنــا بصدد قانون

اجتماع رباعي في
«الخارجية» أمس لتثبيت
األجوبة بشأن مشروع باسيل

ان ـت ـخــابــي م ـم ـســوخ يـشـبــه ال ــدول ــة امل ـم ـســوخــة،
ونحن ال نعيش فترة والدة قانون جديد ،فعندما
يـتـعـطــل ال ـت ــواف ــق ن ــذه ــب إل ــى ال ـت ـع ـط ـيــل ،وه ــذا
تــم اعـتـمــاده فــي انـتـخــابــات رئــاســة الجمهورية
واليوم يعتمد مع قانون االنتخابات النيابية».
ّ
ووجه صقر سهام انتقاداته نحو تيار املستقبل،
مؤكدًا أن منطق «تعطيل حــزب الله تسرب إلى
حزب القوات اللبنانية التي صارت تريد أن تقفل
الطرقات لتعطيل املؤسسات الدستورية».
وال ت ـن ـت ـهــي األزمـ ـ ـ ــة فـ ــي مـ ــا سـ ـب ــق .ف ــامل ـص ــادر
السياسية تحدثت عــن تجميد التيار الوطني
الـحــر اجـتـمــاعــات مجلس الـ ــوزراء ريثما يصار
إلى االتفاق على قانون جديد لالنتخابات .في
وقت قال الرئيس نبيه بري للمشاركني في لقاء
األربعاء إنه تسلم مشروع قانون املوازنة الذي
ال يتضمن سلسلة الرتب والرواتب وأحاله فورًا
ّ
على لجنة املال واملوازنة للمباشرة بدرسه ،أكد
ً
أن الـسـلـسـلــة مــدرجــة أص ــا عـلــى ج ــدول أعـمــال
جلسة  15أيــار املقبل التي لــن تكون مخصصة
للتمديد فقط كما يبدو .وجــدد رئيس املجلس
الـقــول إن الـفــراغ يعني املــوت وذه ــاب البلد إلى
املجهول.

بري يعلن أن «جلسة التمديد» ستبحث سلسلة الرتب والرواتب أيضًا (هيثم الموسوي)

