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حمليات �سيا�سية

دم�شق ومفتاح الكرملين
 محمد حمية
حرك التدخل العسكري الروسي في سورية المياه الراكدة
على المستويين العسكري والسياسي ،فروسيا أمهلت ولم
تهمل ،السياسة والتصريحات األميركية حيال س��وري��ة التي
سبقت التدخل الروسي س ّرعت قرار روسيا الدخول العسكري
المباشر على خ��ط ال�ح��رب ال�س��وري��ة ،فقد ق��ال ال��رئ�ي��س ب��اراك
أوب��ام��ا ب��أنّ التحالف ال��دول��ي يحتاج ال��ى خمس س�ن��وات إلنهاء
تنظيم «داعش» فيما زاد وزير الدفاع آشتون كارتر المدة إلى 10
سنوات ،بينما ذهب مسؤولون أميركييون آخرون الى ح ّد الـ 30
سنة ،ما يعني أنّ موسكو أدركت أنّ صوماالً جديدة ستشهدها
سورية والمنطقة بر ّمتها.
فهل ستحقق روسيا ما عجزت عنه أميركا وتحالفها؟
يؤكد مصدر عسكري لـ»البناء» أنّ الضربات الجوية الروسية
وفي أق ّل من شهر ونصف الشهر حققت إنجازات ميدانية هامة،
فقد د ّم��رت أه��داف�ا ً للتنظيمات اإلرهابية فاقت بأضعاف أهمية
األهداف التي ضربها التحالف خالل عام ونصف العام.
ويعدّد المصدر العسكري األه��داف التي حققتها روسيا بعد
تدخلها في سورية ،ويوضح أنّ الهدف األول هو إسقاط «المنطقة
العازلة» التي سعت تركيا إلنشائها منذ أربع سنوات حيث اقتنعت
بأن ال إمكان إلقامتها بعد التدخل الروسي ،أما الثاني بحسب
المصدر فهو سقوط احتمال الدخول العسكري التركي المباشر
أي عمل عسكري مشترك بين القوات التركية
الى سورية ،ألنّ ّ
وحلف «الناتو» سيصطدم بالقوات الروسية ،أما ثالث األهداف
بحسب المصدر ،هو أنّ الحظر الجوي الروسي في سورية قلّم
أي ع��دوان عسكري «إسرائيلي»
أظافر «إسرائيل» وح��ال دون ّ
على سورية ،أما رئيس الحكومة «اإلسرائيلية» بنيامين نتنياهو
فتلقف الرسالة الروسية خالل لقائه الرئيس فالديمير بوتين
ال��ذي أبلغه ب��أن ال أح��د سيهدّد األم��ن «اإلسرائيلي» من سورية
لكن على السالح الجوي «اإلسرائيلي» أن يوقف التحليق في
األج��واء السورية كي ال تعترضه الطائرات الروسية .أما رابع
األهداف فهو حماية العاصمة السورية دمشق من خطر هجمات
المجموعات اإلرهابية.
لكن هل يعني ذل��ك أنّ القضاء على التنظيمات اإلرهابية في
سورية بات قريباً؟ وبالتالي إنهاء الحرب على سورية وإطالق
الح ّل السياسي؟
يبدو من خالل عمل التحالف الدولي منذ عام ونصف العام أنّ
القرار األميركي ليس القضاء على «داع��ش» بل احتوائها ورسم
خطوط حمراء لها واستثمارها الح�ق�اً ،حيث تدخلت الواليات
المتحدة عسكريا ً عند اقتراب التنظيم من حدود إقليم كردستان
ف��ي ال �ع��راق لحماية مصالحها االق�ت�ص��ادي��ة وال�ت�ج��اري��ة ،بينما
لم تتدخل عند هجوم التنظيم على مدينة عين ع��رب السورية
«كوباني».
أعلنت تركيا حليفة أميركا منذ أشهر أنها ستحارب «داعش»
فيما هي الداعم األول له ،وهي اليوم تحت ستار الحرب عليه تقوم
بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني بمئات الغارات الجوية،
بينما ال تطلق سوى غارة خلّبية على «التنظيم» وتب ّرر ذلك بأنها ال
تستطيع السيطرة على كامل حدودها مع سورية والتي تبلغ 800
كلم ،لكنها بذلك تقوم بابتزاز أميركا للحصول على مساعدات
عسكرية إضافية ،بينما الواقع هو أنّ «داعش» ال يمكنه الدخول
الى سورية من الحدود التي يسيطر عليها األكراد والممتدّة من
القامشلي حتى «كوباني» ،ما يعني أنّ مقاتلي التنظيم يدخلون
عبر المنطقة التي تسيطر عليها تركيا ،الممتدّة من أعزاز وصوالً
الى الساحل السوري.
وي��رى م�ص��در عسكري س��اب��ق زار دول��ة أوروب �ي��ة منذ أيام
لـ»البناء» ،أنّ الغرب ال سيما األوروبي ،أدرك في وقت متأخر أنّ
اإلرهاب الذي دعمه في المنطقة وصل اليه ،وهذا أحد أسباب تغيّر
الموقف األوروبي من سورية خصوصا ً بعد الدخول العسكري
الروسي الى سورية ،ويبدي اعتقاده بأنّ الع ّد العكسي للقضاء
على اإلرهاب في سورية قد بدأ ،وأنّ االتفاق الدولي ت ّم على ك ّل
النقاط األساسية للوصول ال��ى ح� ّل سياسي لألزمة السورية
باستثناء وضع الرئيس بشار األسد.
ويضيف المصدر ،أنّ تركيا شكلت ق��اع��دة هجرة مبرمجة
للنازحين السوريين ال��ى دول أوروب��ا فيما تركتهم لمصيرهم
المجهول للضغط على أوروبا لتحقيق مصالح متعدّدة ،ويوضح
المصدر أنّ تركيا اخطأت كثيرا ً في عدائها للنظام والشعب في
سورية بعد أن و ّرطتها أميركا وأقنعتها بإمكان تحقيق حلمها
التاريخي «السلطنة العثمانية» وض��رب الرئيس التركي رجب
أردوغ���ان ف��ي ال�ع��ام  2012مواعيد ب��أن��ه سيصلي ف��ي الجامع
األموي بعد أسابيع قليلة.
على رغم ادّعاء بعض المحللين الغربيين والخليجيين أنّ الدولة
السورية ال تسيطر على أكثر  30في المئة من الجغرافيا السورية،
لكن نصف سورية الديمغرافية م��وج��ودة ضمن المنطقة التي
تسيطر عليها الدولة السورية ،ال سيما دمشق وحمص والالذقية
ودرع��ا وهذه المنطقة تحتضن أكثر من  14مليون سوري نزح
معظمهم من مناطق سيطرة التنظيمات المسلحة ،يختم المصدر
العسكري.
عند الحديث عن خطط روسيا المقبلة في سورية واحتماالت
تراجع أم تكثيف عملياتها العسكرية وتأثير العمليات االرهابية
ض ّد مصالحها على ذلك ،يجب العودة الى ما قاله الرئيس بوتين
بأننا «نقاتل في سورية للدفاع عن موسكو» .وعندما نريد معرفة
مدى العالقات التاريخية واالستراتيجية بين روسيا وسورية
علينا أن نتذ ّكر أنّ االمبراطورة كاترينا الثانية التي تولّت عرش
القياصرة ال ��روس ف��ي ال�ق��رن الثامن عشر أج��اب��ت على سؤال
طرحه أحد مستشاريها عن س ّر اهتمامها الزائد بسورية قائلة:
«إنّ مفتاح بيتي موجود في دمشق».

ن�صراهلل يعر�ض التطورات
مع عبد اللهيان

نصرالله مستقبالً عبداللهيان والوفد المرافق
استقبل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله معاون وزير
خارجية الجمهورية اإلسالمية اإليرانية حسين أمير عبد اللهيان والوفد
المرافق له حيث ت ّم استعراض آخر المستجدات والتطورات السياسية
في المنطقة.
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خفايا
خفايا

جماعي...
انتحا ٌر
ّ
 روزانا رمال
إذا أراد ُك�تّ��اب السيناريوات السينمائية صياغة رواية
مشهدية تحكي انتقام البشر من بعضهم البعض عبر رسم
أقدارهم وترجمة الكراهية أفعاالً لتحصيل حقّ هُدر ،أو وقف
ظلم وقع ،فإ ّنهم سيعجزون أمام مطالعتهم فكر التكفيريين
الذين يقدّمون أغلى ما يملكه إنسان في ه��ذه الدنيا ،وهي
الروح.
المحظور الذي وقع في ضاحية بيروت الجنوبية فاق أي
اعتبار من الوحشية ،ول��م يعد س��را ً بالنسبة للمتابع أنّ ما
جرى مرتبط باألحداث اإلقليمية وتحديدا ً باألزمة السورية.
لم يعد س � ّرا ً أيضا ً أنّ ال��ذي جرى يؤكد الفشل ال��ذي تعيشه
المجموعات اإلرهابية عموماً ،وتنظيما «داعش» و»النصرة»
خصوصاً ،بعدما ت ّم تحرير مطار كويرس العسكري شرق
حلب ،وهو أول هزيمة لـ»داعش» ،وبعدما ت ّم تحرير منطقة
الحاضر التي ُتعتبر مفصالً مه ّما ً ف��ي سير العمليات في
منطقة ريف جنوب حلب ،كونها المعقل الرئيس لـ «النصرة»
في ريف حلب الجنوبي ،ما يعكس قيمة اإلنجازات ويؤشر
إلى االنهيارات في المناطق المجاورة في الحالتين في األيام
المقبلة.
سياسياً ،لم يعد س ّرا ً أنّ قطار المفاوضات المتعثر حول
سورية يسير ببطء وبدقة شديدين ،وأنّ طريق هذا القطار
لن يتضح بسرعة وأنّ ركابه جميعا ً يسعون إلى الوصول
المريح من دون توقف عند عقبات قد تعيده إلى بداية السكة،
أي إلى نقطة الصفر ،من دون الوصول إلى أهدافه وخريطته
المعتمدة.
ال�لاع�ب��ون ُك�ثُ��ر والمتغيّرات سريعة .إن�ه��ا س��وري��ة التي

ترتبط جزئيا ً وكليا ً بلبنان واللبنانيين وهي التي أدخلت لبنان
في محنة ،بسبب أزمتها ،وهي القادرة على إخراجه .مصير
واحد ...وحدة مسار ومصير ،سلبا ً وإيجاباً ،قدر واحد .أيقن
الرافضون لهذه المقولة اليوم أنّ هذه هي الحقيقة الوحيدة
وأنّ اتهام حزب الله بجلب الويالت إلى لبنان بات عجزا ً عن
يفسر ما يجري وال يمكن
التعبير ،حيث ال يمكن لمشهد أن ّ
للسياسة وحدها أن تتحدّث ألنّ التركيبة النفسية واإلجرامية
للعقول التي يتمتع بها عناصر التنظيمات اإلرهابية تحكي
ما هو ما أبعد من السياسة وإغراءات المال والدنيا وتؤكد أنّ
لإلرهاب طائفة .نعم إنها طائفة اإلرهاب ،ذلك الذي قالوا فيه
إن ال دين له ،لكنه أثبت في الضاحية الجنوبية أنه طائفة بح ّد
ذاته ،انتمى إليها ك ّل ضا ٍّل وفاسد.
أربعة عناصر من تنظيم «داعش» أو خمسة ،لم يعد يه ّم،
دخلوا إل��ى الضاحية الجنوبية متخطين أمنيّات ح��زب الله
التي نجحت في إطالة عمر االستقرار هناك ،ليس ألنّ هؤالء
اإلرهابيين نجحوا اليوم في ف ّك شيفرتها ،بل على العكس،
فهم لم يتوقفوا عن محاوالت تخطيها والعبث بأمن البالد،
حتى ك��اد ال يمر أسبوع ال تلقي األجهزة األمنية اللبنانية،
م��ن األم ��ن ال �ع��ام واس�ت�خ�ب��ارات الجيش وق ��وى األم ��ن على
خلية إرهابية خططت لتفجيرات إرهابية في لبنان بمختلف
مناطقه ،بل ألنهم أرادوا الكشف عن نوع جديد من العمليات
االنتقامية...
كان انتحارا ً جماعياً!
انتحروا جميعاً ...ليس مشهدا ً سينمائياً .إنها الحقيقة .لم
يعد لديهم ح ّل لمواجهة حزب الله والشعب الذي يحتضنه
وي�م� ّد ل��ه حبل االن�ت�ص��ارات ال��ذي خنق رقابهم .ه��ذا الحبل
هو صنيعة ه��ذا الشعب القادم من زم��ن دح��ر أعتى جيوش
المنطقة .ال ينتظر اإلرهابيون شيئاً ،ويعرف «داع��ش» أنّ

ح��زب ال�ل��ه ل��ن يتراجع ع��ن سياساته ول��و لثانية ،ويعرف
التنظيم أن��ه دخ��ل مرحلة الخطر ،لك ّن هناك من يبذل جهدا ً
كبيرا ً إليقاع البالد والمنطقة في المحظور ،الفتنة السنية ــــ
الشيعية ،وهي الهدف ال��ذي لم ولن تتنازل عنه «إسرائيل»
التي عززت المشروع التكفيري للقيام بالمه ّمة.
انتحار جماعي وصل صوته صراخا ً إلى آخر معقل من
معاقل التكفير ،ترجم منازعة للموت ،فالساعة أتت واألوراق
اختلطت والنصر حليف فريق واحد.
في هذه الحرب ال يوجد نصف منتصر ،بل هناك حياة أو
موت ،وقد دعا األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
األط��راف التي عبثت بسورية بعد إعالن انتصار «كويرس»
إلى المثول للمفاوضات من دون شروط ،أي بكالم آخر قال
لهم :أصبحتم في نهاية الطريق.
على أي ح��ال ه�ن��اك رس��ال��ة وص�ل��ت إل��ى ح��زب ال�ل��ه قبل
انفجار برج البراجنة ،وهي الرسالة المد ِّوية التي أطلقتها
إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما بوضعها ملف حزب الله
على الطاولة منذ أيام بشكل الفت للنظر ،فبعدما جدّد أوباما،
خالل لقائه رئيس ال��وزراء «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو،
التزام واشنطن بأمن «إسرائيل» ،شدّد على ضرورة التصدّي
ألنشطة حزب الله و»داعش» في سورية.
إنّ ربط حزب الله بالملف السوري واضح ،وهذا التشدُّد
في التصدّي ال يكون من دون رسائل دموية تكسر نشوة
ان�ت�ص��ارات��ه إلح ��داث أك�ب��ر ق��در ممكن م��ن األل��م ف��ي قاعدته
الشعبية وإرساء موجة من اإلحباط في صفوفها.
«إسرائيل» المرتبكة والعاجزة عن تنفيذ مخططاتها في
لبنان واقعة بين ف ّكي كماشة إلقاء القبض على متعاونين
معها وبين عزلة سياسية ليست ق��ادرة على خرقها بعد،
للدخول على خط المفاوضات اإلقليمية الساخنة.

يتيم لبرلمان ال�ضرورة وا�ستغالل الفر�صة
فتحٌ ٌ
لتمرير ت�شريعات مع ّينة ب�إرادة دولية

بري مفتتحا ً الجلسة

هتاف دهام
حكمت الجلسة التشريعية التي عُ قدت أمس ،مجموعة
من التطورات ب��رزت أهميتها في التسوية السياسية
الموضوعية التي منعت حافة الهاوية التي وصل إليها
ك ّل الالعبين السياسيين ،وأعادت لملمة الوضع الداخلي،
وسمحت لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري بأن يكون
في قلب التسوية التي جرت عبر “صدفة الرياض” ،التي
بأمس
لعب فيها الحريري نفسه دور الحاضنة ،وهو
ّ
الحاجة إلى أن يظهر بمظهر القادر والفاعل سياسيا ً بعد
غياب طويل وتشرذم لتياره السياسي ،وإنْ ح��اول أن
يظهر بمظهر الحريص على إقرار قانون االنتخاب برفض
المشاركة في أيّ جلسة مقبلة ال يُد َرج على جدول أعمالها،
محاوال ً بذلك ص ّد أبواب المجلس النيابي إلى أجل غير
مس ّمى ،وق��د يكون ما قاله النائب في كتلة لبنان أوال ً
سيرج طورسركيسيان الذي برغم األجواء الكوميدية التي
يشيعها في الجلسة وتبعث الحياة ولو للحظات“ :هذه
جلسة تاريخية ،وقد ال ُتعاد ،وهي تعبّر عن الواقع»،
فرئيس مجلس النواب نبيه بري القاه بالقول« :ليجتمع
مجلس النواب بدّك الجن ،وليجتمع مجلس الوزراء بدك
اإلنس والجن!» .لـ»يطلع دين» الوزير بطرس حرب من
الجمود المسيطر في البالد ومن شلل الحكومة وصعوبة
الوضع ،وهذا خير دليل على أنّ هذه الجلسات الثالث التي
دعا إليها بري أمس واليوم ستبقى يتيمة إال إذا حصلت
معجزة االتفاق على قانون االنتخاب.
أع��ط��ت ه��ذه الجلسة ف��رص��ة ال��ح � ّد األدن���ى للحفاظ
على االستقرار الداخلي وتحصين الوضع األمني بهذا
الح ّد األدنى من االستقرار السياسي .وأتى تفجيرا برج
البراجنة في الضاحية الجنوبية مساء أمس كتأكيد على
الماسة لمثل هذا االلتئام الداخلي الذي عبّرت
الحاجة
ّ
عنه الجلسة ،ال بل إنّ التفجيرين سيشكالن حافزا ً للمزيد
من البناء على ما جرى في المجلس ،بخاصة أنّ الجلسة
استبقت عشية انعقادها بدعوة من األمين العام لحزب
الله السيد نصرالله ،وبتوقيت مهم وم��دروس جداً ،إلى
تسوية سياسية والتركيز على الشراكة.
وأمام الجريمة الكبرى التي حصلت مساء أمس ،والتي
خطفت األضواء عن الجلسة التي رفعها بري إلى اليوم،
َ
يخيفنا» ،بعد أن وقف
مؤكدا ً «مواجهة اإلرهاب الذي لن
النواب دقيقة صمت على أرواح شهداء برج البراجنة ،وما
أفرزته من معطيات ،يبقى من الواضح أنّ المب ّرر المالي
وبعض التشريعات المرتبطة بانعقاد الجلسة هي كلمة
الس ّر الحقيقية وقوة الدفع التي أدّت إلى الفتح اليتيم
لبرلمان الضرورة واستغالل الفرصة لتمرير تشريعات
معيّنة ب���إرادة دولية استفادت من الظالل اللبنانية
ومب ّرراتها لتم ّرر ما تريد من دون أن ينتبه إليها كثيرون.
أما الصخب الذي حصل داخل الجلسة ليس إال تأكيد
ك ّل طرف على حضوره السياسي ومحاولة الحفاظ على
شخصه وبالمجمل ،كان الجدل البيزنطي المم ّل ليس
األس��اس في المشهد ،بل األس��اس ما يُ��راد تمريره من
مشاريع واقتراحات قوانين ،أبرزها مشاريع القوانين
المتعلقة بالتصريح عن نقل األموال عبر الحدود وبتبادل
المعلومات الضريبية وبمكافحة تبييض األموال ومكافحة
تمويل اإلره���اب التي تحظى باهتمام أميركي تبلّغه
الحريري شخصيا ً ورئيس حزب القوات سمير جعجع
عبر موفد أميركي .وه��ذا ما دفع جعجع إلى التفتيش
والحريري أول من أمس ،للساعات القليلة الفاصلة عن
موعد الجلسة ،عن مخرج لحضور الجلسة التي ال يكترث
األميركي ،بحسب مصادر نيابية لميثاقيتها أو للحضور
المسيحي فيها.
وبانتظار جلسة الخامسة من عصر اليوم التي ستق ّر
فيها هذه المشاريع ،فإنّ حزب الله سيفتح نقاشا ً حولها
وس��وف يُدخل تعديالت عليها ،ويطالب بأخذ تعريف
جامعة ال��دول العربية ب��دال ً من التعريف الغربي ،في

قانون االنتخاب
حسين ح ّمود

جانب من الحضور
مشروع مكافحة تمويل اإلره��اب ،ويؤكد ضرورة تعزيز
دور القضاء في مكافحة تبييض األم��وال والحؤول دون
م��ص��ادرة صالحيته من قبل هيئة التحقيق الخاصة،
ويسعى في نقل األموال عبر الحدود إلى التفتيش عن آلية
تحفظ سرية البيانات على قاعدة المعلومات التي يبنيها
الجمرك على أموال المغتربين الذين يدخلون أمواال ً إلى
البالد.
سيطر الملل على الجلسة التشريعية األول��ى بعد
التمديد لمجلس النواب في العام  .2014وبدت الخطابات
السياسية في األوراق الواردة ال معنى لها إلى ح ّد كبير .لم
يستمع أحد من النواب إلى اآلخر ،فأتى الكالم السياسي
أمام حجم األزمات والتطورات قاصراً .هذا الملل حمل نواب
 8و 14آذار وما بينهما من نواب وسطيين إلى الخروج
من القاعة لشرب القهوة سواء في الصالونات والمكاتب
المجاورة للقاعة العامة أو في المقاهي المجاورة للمبنى،
أو عقد اللقاءات الجانبية على الواقف في  lobyالمجلس
واالستمتاع برفقة الصحافيين في األماكن المخصصة
لهم ،فال أحد من أصحاب السعادة ق �دّم جديدا ً جديرا ً
باالستماع واإلصغاء.
المعجل المك ّرر الرامي إلى
أق ّرت الجلسة اقتراح القانون
ّ
استعادة الجنسية وت ّم التوافق على تشكيل لجنة تؤلف
قاض
قاض عدلي من الدرجة العاشرة على األق ّل أو
من
ٍ
ٍ
إداري من الدرجة التي تماثلها على األق� ّل يس ّميه وزير
العدل بعد موافقة مجلس القضاء األعلى أو مكتب مجلس
ش��ورى الدولة رئيساً ،ومدير عام األح��وال الشخصية
عضوا ً وموظف من مديرية المغتربين من الفئة الثانية
على األقل يس ّميه وزير الخارجية عضواً ،وت ّم االتفاق مع
حزب الله وحركة أمل على تعيين مدير عام المغتربين
هيثم جمعة عضوا ً في اللجنة.
كذلك أق ّرت جلسة الضرورة اقتراح القانون المعجل
المك ّرر الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة
 4500مليار ليرة ،بعد التصويت عليه بالمناداة باألسماء
بدل  5417ملياراً .كذلك صدق اقتراح القانون المعجل
المك ّرر الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة
قدره ثمانمئة وواح��د وستون مليارا ً وتسعمئة واثنان
وثالثون مليونا ً وسبعمئة وستة وعشرون ألف ليرة
لتغطية العجز في الرواتب واألجور وملحقاتها.
أق ّرت هذه االقتراحات المالية بعد جدل عقيم بدأ في
نهاية الجلسة الصباحية واستؤنف في الساعة األولى
من جلسة بعد الظهر ،يعني ذلك سياسيا ً أنّ االشتباك
السياسي ال يزال قائماً ،فرئيس كتلة المستقبل النيابية
فؤاد السنيورة اعترض بشكل واضح على المشاريع التي
لها عالقة بنفقات العام  2014التي تبلغ  2400مليار
وعلى تسوية العام  2012ومن ثم مشروع  5800مليار
الذي له عالقة بفروق نفقات العام  2016باالستناد إلى
حسابات موازنة  2005مضافة إليها االعتمادات اإلضافية
التي أق ّرت العام الماضي؛ مما يعني أنّ الكتلة الزرقاء تريد
أن يبقى االشتباك المالي والحسابات المالية من العام
 2005عالقا ً وترفض أيّ تفسير جزئي لهذه الحسابات
وتص ّر على تسوية شاملة تتض ّمن تسوية الـ  11مليارا ً
التي جرى إنفاقها منذ العام  2006إلى العام .2009
كذلك أدخ��ل تعديل طفيف على االق��ت��راح المتعلق
بتخصيص اعتماد عقد إجمالي لتحقيق عتاد وتجهيزات
وبنى تحتية لمصلحة الجيش بخفض المبلغ الذي أصبح
 1348من أصل  2400مليار ليرة ،ت ّم التوصل إليه في
االجتماع ال��ذي عقده وزي��ر الدفاع الوطني سمير مقبل
ووزير المال علي حسن خليل والنائب إبراهيم كنعان في
فترة االستراحة ،فطرح التعديل على التصويت في جلسة
بعد الظهر وصدّق باإلجماع ،بعد أن أرجأ بري البت به
في الجلسة الصباحية التي شهدت أخذا ً وردا ً حول مصير
الهبة السعودية افتتحه النائب علي فياض بالسؤال عن
مصيرها ،مشيرا ً إلى «أنّ هذا المشروع أق ّر في العام 2012

في موازاة التفجيرين
اللذين استهدفا أمس
منطقة برج البراجنة،
لوحظت عودة نشاطات
التنظيمات اإلرهابية من
خالل ضبط الجيش عبوة
ناسفة معدّة للتفجير في
جبل محسن وتوقيف
إرهابي يرتدي حزاما ً
ناسفا ً مع ّدا ً للتفجير أيضا ً
في طرابلس .قيادي
فسر هذا األمر
شمالي ّ
المستج ّد بعد فترة طويلة
من الهدوء في المدينة بأنّ
الجماعات اإلرهابية عادت
إلى العمل على الساحة
اللبنانية بغية إرباكها
ردا ً على الخسائر التي
منيت بها في سورية .وإذ
استبعد تفجير الوضع
األمني على نطاق واسع
ت ّوقع في المقابل حصول
عمليات تفجير متنقلة
مع موجة من محاوالت
االغتيال!

من قبل مجلس الوزراء ،قبل أن تبرز الهبة السعودية وإذا
أمعنا النظر بقانون البرنامج الذي تقدّم به مجلس الوزراء
يتبيّن أنّ القسم األكبر من المبلغ مخصص للتجهيزات
الفنية ،فهل إقرار الهبة السعودية ( 3مليارات دوالر +
مليار دوالر) يغيّر في طبيعة البرنامج بخاصة أنهما
يتقاطعان عند موضوع التجهيزات الفنية؟ وأوضح أنّ
هذا ليس اعتراضا ً إنما إيضاحات ،ليوضح وزير الدفاع
سمير مقبل أنّ لبنان تسلّم حتى اآلن  597مليون دوالر من
األساسي للهبة.
أصل  3مليارات دوالر المبلغ
ّ
كذلك تحدّث النائب نواف الموسوي الذي على كثرة
تصريحات  14آذار التي تربط السالح بحزب الله ،قال
ثمة جهات تتح ّكم بنوعية السالح المعطى لحزب الله»،
بدال ً من أن يقول« :المعطى للجيش اللبناني» .فتفاجأ هو
وضحك ومعه نواب من  14آذار ،مضيفا ً على ما يبدو أنّ
خاصة ،فهل ال زالت السعودية على قرارها بتقديم
الهبة
ّ
الثالثة مليارات دوالر؟» ،وأضاف« :الجهات التي تز ّود
الجيش وتقدّم له المساعدات تفرض سقفا ً لألسلحة
ونوعيتها ما يح ّتم علينا البحث عن مصادر تسليح وفق
حاجات المؤسسة العسكرية» ،ما استدعى دفاعا ً حكوميا ً
من الرئيس تمام سالم عن السعودية وهباتها ،شارحا ً
«أن األمور ال تحصل بكبسة زر».
وإذا كانت هذه االقتراحات أق ّرت إلى جانب  21مشروع
واقتراح قانون آخرين تتعلق بسالمة الغذاء وبقروض
وهبات واتفاقيات مالية ،فإنّ قانون االنتخاب طرح من
قبل النائب كنعان وفق نص تسوية السعودية ،والقاه
فيها عضو هيئة مكتب المجلس النائب القواتي انطوان
زهرا بطلب التصويت على إلغاء التوصية التي صدرت
في جلسة التمديد للمجلس في العام  2014بأولوية
انتخاب الرئيس .فالقوى السياسية المسيحية قد تح ّررت
من هذه األولوية وع��ادت إلى أولوية النظام االنتخابي
كمدخل النتخاب الرئيس .وإزاء ذلك أعلن الرئيس بري
أنه سيطرح على الهيئة العامة سحب هذه التوصية
وتشكيل لجنة مصغرة للبحث في قانون االنتخابات
خالل شهر .وفي حال لم نصل إلى اللجنة المصغرة فعلى
رئاسة المجلس أن تحيل األمر على اللجان المشتركة وفقا ً
لألصول التنظيمية التي يسير عليها المجلس النيابي
للوصول إل��ى قانون انتخابي جديد ،لكن موقف تيار
المستقبل حليف القوات اللبنانية ،رفض إزالة التوصية
باللجوء إلى التصويت وه��ذا يعني أنه يريد أن يبقي
أولوية انتخاب الرئيس كبند قائم ،فتيار المستقبل ال يقبل
حتى الساعة بالبحث عن سلة متكاملة على أن يتظهّر
موقفه بشكل واضح من قانون االنتخاب في جلسة الحوار
الثالثاء المقبل .وهذا يعزز تأكيد أنّ االشتباك السياسي
سيبقى قائما ً من خالل تشكيل لجنة إلع��ادة البحث في
النظام االنتخابي النسبي التي يتوقع لها أن تكون تكرارا ً
للنقاشات السابقة ما لم يصدر قرار سياسي عن القوى
السياسية بضرورة الوصول إلى تفاهم ما وال يبدو أنّ هذا
القرار ناجز.
وفي موازاة ك ّل ذلك بقي نواب الكتائب منسجمين مع
أنفسهم أكثر من نواب القوات والتيار الوطني الذين في
قرارة أنفسهم يعلمون أنّ قانون االنتخاب لن يبصر النور،
والنائب سامي الجميّل الذي حضر وزمالؤه إلى ساحة
النجمة طالبا ً من الرئيس نبيه ب��ري تحويل الجلسة
التشريعية إل��ى انتخابية وإدخ���ال صندوق االقتراع
النتخاب الرئيس ،انسحب بعد رفض الرئيس بري الذي
يعلم أنّ القرار لم يحِ ن بعد النتخاب رئيس ،وأنّ ما صدر
عن النائب حرب والرئيس السنيورة بعد مغادرة الجميّل
خص تأكيد ض��رورة انتخاب الرئيس ال يتعدّى
في ما
ّ
االستعراض اإلعالمي المم ّل والمزايدات الرئاسية والك ّل
يعلم أنّ االنتخابات الرئاسية تنتظر تطورات الميدان
السوري وما سيتبلور عنها من حلول أو تسويات سياسية
لم يحِ ن وقتها بعد.

بعد اليوم ،إذن ،يقفل المجلس النيابي .بعد اليوم
ال تشريع ضروريا ً أو غير ض��روري .هذه خالصة
التسوية التي أنتجتها اتصاالت اليومين الماضيين
لتسهيل عقد الجلسة التشريعية ،وبعدها اإلنصراف
إلى إعداد قانون انتخابي جديد كشرط وحيد إلعادة
فتح أبواب المجلس.
هذا يعني أنّ المجلس ستطول فترة بطالته .أما
الرابحون الحقيقيون من المعركة األخيرة ،فهما
أميركا والسعودية ،وقد تسلّم الجائزة نيابة عنهما
سعد الحريري.
واش��ن��ط��ن ك��ان��ت ال��داع��م األول لعقد الجلسة
التشريعية بغية إق��رار قوانين مالية ومصرفية
تريد من ورائ��ه��ا الحفاظ على االستقرار النقدي
والمالي في لبنان لمنع اهتراء الدولة اللبنانية أكثر
وتحو ّلها بيئة حاضنة للتنظيمات اإلرهابية .هذا
من جهة ،ومن جهة أخرى ،فإنّ ما يعني أميركا من
ك ّل جدول أعمال الجلسة هو مشاريع قوانين تتعلق
بالتصريح عن نقل األم��وال عبر الحدود وتبادل
المعلومات الضريبية ومكافحة تبييض األموال.
أم��ا تظهير ال��ح� ّل فجاء ع��ن طريق السعودية
التي بدت من خالل التسوية التي أنجزت فيها أنها
«حريصة على لبنان ومؤسساته» ،وذلك بالتزامن
مع وجود رئيس الحكومة تمام سالم والوزيرين
ج��ب��ران باسيل وعلي حسن خليل ف��ي المملكة.
و»ضربة المعلم» كانت على يد سعد الحريري الذي
أظهر نفسه بأنه «حارس الهيكل» ال أحد غيره ،بل
أكثر من ذلك تسلّم مفتاح المجلس النيابي ،علما ً
أنّ الحريري يعلم صعوبة االت��ف��اق على قانون
انتخابات ي��راع��ي مصالح الجميع السياسية
ويضمن تمثيلهم الفاعل في المجلس النيابي أوال ً
وتاليا ً في السلطة التنفيذية ،نظرا ً إلى تضارب تلك
المصالح وتناقضها إلى ح ّد الناحر أحياناً.
فتيار المستقبل ،سيحرج بمطالبة حليفه «القوات
اللبنانية» بمقاعد مسيحية كثيرة في دوائر انتخابية
عدّة أبرزها مقعد نائب رئيس المجلس النيابي فريد
مكاري في الكورة ،ومقعد النائب هادي حبيش في
عكار ومقعد الوزير نبيل دوفريج في دائرة بيروت
الثانية وغيرهم من ن��واب كتلة المستقبل ،وذلك
بغية تكوين «القوات» كتلة نيابية وازنة.
كما أنّ تيار المستقبل ليس في أحسن أحواله
شعبيا ً إذ تراجع تأثيره في المناطق التي كانت
تعتبر مقفلة له ،وال سيما في طرابلس التي قد تشهد
تحالفا ً بين قياداتها القوية ،ال سيما الرئيس نجيب
ميقاتي والنائب محمد الصفدي والوزير السابق
فيصل كرامي ض ّد «المستقبل».
أما حزب الله فهو وإن كانْ يرضى بأيّ قانون
انتخابي في السابق بالرغم من محاربة أميركا
و»إسرائيل» له وسعيهما إلى تحجيمه سياسيا ً
بعدما فشلتا ف��ي القضاء عليه عسكرياً ،إال أنّ
الطرفين رفعا وتيرة التهديدات للحزب وقد ظهر ذلك
خالل اللقاء األخير بين الرئيس األميركي باراك أوباما
ورئيس ال��وزراء «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو
خصص قسم كبير منه لموضوع حزب الله
والذي ّ
وطريقة مواجهته .وما هو السالح األمضى سياسيا ً
لتحقيق هذا الهدف سوى قانون اإلنتخابات؟
التيار الوطني الحر سيحاول إقرار قانون يعطيه
التمثيل الحقيقي الكبير في الشارع المسيحي،
وبالتالي حمل رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال ع��ون إل��ى س��دة الرئاسة األول��ى ،لكن هذا
األمر ،وبالرغم من التحالف الظرفي الذي نشأ أخيرا ً
بين عون وسمير جعجع فإنّ األخير سيسعى بك ّل
الوسائل إلى إحباط طموح عون الرئاسي وسيكون
مدعوما ً ه��ذه ال��م��رة ،م��ن ح��زب الكتائب وبعض
النواب المستقلين وتيار المستقبل ومن يدور في
فلكه إسالمياً.
ليست ه��ذه مشكلة «ال��ق��وات» فقط ،بل هناك
موضوع زحلة التي هي مشكلة جميع األطراف ألنها
أظهرت من خالل دورتي االنتخابات عامي 2005
و 2006أنها «بيضة القبان» نيابيا ً وحكومياً .في
ال��دورة األول��ى خذلت زحلة « 14آذار» بإيصالها
الكتلة الشعبية برئاسة النائب الراحل إلياس سكاف
إلى الندوة البرلمانية ،بينما في الدورة الثانية كانت
لـ» 14آذار» وذلك نتيجة تقسيم الدوائر في قانون
العام  2009فلعب «المستقبل» ورقة المج ّنسين في
البقاع الشمالي فضالً عن الصوت السني في جوار
زحلة ،ما أدّى إلى فوز الئحة « 14آذار» لتعيد الكتلة
الشعبية تأكيد قوتها في المدينة عبر اإلنتخابات
البلدية بفوزها بكامل مقاعد المجلس البلدي.
ل��ذا الجميع عينه على ع��روس البقاع ونجمة
البرلمان ويسعى إلى كسب ودّها.
هذه بعض العقبات الكبيرة التي ستعيق إنتاج
قانون انتخابات في المدى المنظور أو الطويل ،إالّ
إذا نزلت تسوية ما على غرار ما حصل في ح ّل عقدة
الجلسة التشريعية.

