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«تشابهار» بني الحرير والنار

ق ّل��ل الح��رس الث��وري م��ن تداعي��ات االعت��داء
اإلرهاب��ي عل��ى مركز الش��رطة ف��ي مدينة تش��ابهار
المهم��ة اس��تراتيجيا واقتصادي �اً ف��ي الوق��ت ال��ذي
توع��دت الجه��ات العس��كرية واألمني��ة بمالحق��ة
الفلول اإلرهابية والكش��ف عن الجهات الداعمة لها
ما يعطي الشرعية التامة للعمليات العسكرية خارج
الحدود اإليرانية.
تش��ابهار مح��ور االتف��اق الثالثي االيران��ي الهندي
االفغان��ي ف��ي  ٢٧ماي��و  ٢٠١٦بش��أن تأهي��ل بنادره��ا
وإحياء المنطقة الحرة وربط بحر عمان والمحيط
الهندي ربطاً مس��تقبليا  -ولعله في عام  ٢٠١٩كما
ال وص��و ً
ه��و متوق��ع  -بطري��ق الحري��ر ش��ما ً
ال إل��ى
قفقاز وش��رق أوروبا عبر السكك الحديدية الهندية
االيراني��ة م��ن بواب��ة المي��اه الدولي��ة ف��ي تش��ابهار؛
وبالتال��ي تحم��ل ه��ذه االتفاقي��ة نتائ��ج اقتصادي��ة
ايجابي��ة لألط��راف الثالث��ة م��ن جه��ة وتحدي �اً
اس��تراتيجيا واس��تفزازاً تجار ّياً للس��عودية واإلمارات
بشأن نقل البضائع إلى أوروبا من جهة أخرى.
ِّ
الممزق��ة
ال ي��روق الش��يطان األكب��ر أمري��كا
لالتفاقي��ة النووي��ة عدم حصول نتائج ملموس��ة بعد
الضغوطات األمريكية االقتصادية بس��قفها الرفيع؛
ف�لا ب��د م��ن إرب��اك الواق��ع األمن��ي ف��ي المراك��ز

االقتصادي��ة المهم��ة بتموي��ل س��عودي إمارات��ي بدءا
من االعتداء اإلرهابي في أهواز وصو ً
ال إلى التفجير
االنتحاري في تشابهار حتى اآلن.
ل��م يم��ر وق��ت طوي��ل حتى آت��ت ش��جرتهم الخبيثة
أكله��ا عندم��ا أعل��ن (أنص��ار الفرق��ان) المس��ؤولية
التامة عن االعتداء اإلرهابي وهذا يعني؛

أو ً
ال :نش��اط الح��ركات (الراديكيلي��ة اإلس�لامية)
اإلرهابية في البالد اإلس�لامية وغيرها دون اس��تثناء
بدعم سعودي مطلق.
ثاني �اً :اس��تمرار بريطاني��ا ف��ي تمزي��ق األم��ة
اإلس�لامية عب��ر إيج��اد الح��ركات المتطرف��ة تحت
شعار (ف ّرق تسد).

األنانية هي القاسم املشترك لـ بن سلمان ،وترامب ونتنياهو

م��ن فرائ��د العص��ر ان ي��رى الم��رء األنانيي��ن
المتطرفين الثالثة ،ممن َّ
يدعون اإلنتماء للديانات
االس�لامية والمس��يحية واليهودية،مجتمعي��ن في
ه��ذه الفت��رة المهم��ة م��ن التاري��خ ،ويكون القاس��م
المش��ترك األكب��ر له��م( ،نظ��رة كل واح��د منهم
تجاه اآلخر).
فمما الشك فيه عندما تراجع األجيال القادمة
شخصيات وأفعال هذه الشخصيات الثالثة ستجد
أن األنانية متجذرة في نفوس��هم أكثر مما لمسه
معاصروه��م منه��م ،وسيش��هدون ب��أن اإلنحراف��ات
النفسية لهؤالء الثالثة ،هي التي دفعتهم للعجب
بالنف��س واألناني��ة والغ��رور والعج��ب بالنف��س،
ماجعله��م يتصوروا بأنهم يجب أن يكونوا في قلب
العالم ،ليبقى اآلخرون حقراء منحطون ،على مر

الزمان وعليهم أن يكونوا خدما لهم.
لك��ن مم��ا يثي��ر العج��ب ل��دى علم��اء النفس ،هو
إجتم��اع ه��ؤالء الثالث��ة ف��ي الفت��رة الحالي��ة م��ن
التاري��خ ،وبالرغ��م م��ن أن كل واح��د منه��م يتربع
عل��ى ع��رش األناني��ة وم��رض العج��ب بالنفس ،وال
يمك��ن ان يتحم��ل اي��ا منه��م الط��رف اآلخ��ر لك��ن
كل واح��د منه��م اضح��ى ينظ��ر لآلخر بأن��ه اآللة
والوس��يلة التي يمكن اإلعتماد عليه لبلوغ أهدافه
ونواي��اه المبيتة ،وقد يكون هذا هو س��ر اجتماعهم
في الفترة الراهنة.
وبن��اء عل��ى ه��ذه الرؤي��ة ،ف��إن (اب��ن س��لمان)هو
مج��رد دوالرات س��وداء بترولي��ة ،يمك��ن أن يقدمها
رخيص��ة ليتمكن م��ن إرتقاء ع��رش الملكية ويكون
جنديا مجدا للحكومة األمريكية.

كم��ا أن ترام��ب ينظ��ر لنتنياه��و ،بأن��ه رئي��س
حكوم��ة وهمي��ة ،تش��كل الركي��زة الرئيس��ية
إلس��تمرار التوغل األمريكي في المنطقة ،لتتمكن
من سلب اكبر قدر ممكن من ثرواتها ،وذلك من
خالل إتباع زرع التوتر فيها.
عل��ى صعي��د آخر فإن ابن س��لمان عندم��ا يراجع
أحالمه المستقبلية ،ويتصور جلوسه على العرش
الس��عودي ،ليتمك��ن م��ن قي��ادة العال��م االس�لامي،
ي��رى ف��ي ترام��ب عميال ،كلم��ا أتخم بال��دوالرات،
يس��عى ف��ي اإلس��راع لتحقي��ق أح�لام ول��ي العه��د
الشاب.
كم��ا ان اب��ن س��لمان يعتق��د ،م��ع وج��ود ترامب،
وإغرائ��ه بالبترودوالر ،يمكن إستس�لام امريكا امام
كل ه��ذه األم��وال ،وعن��د ذل��ك ل��ن تبق��ى أهمي��ة
لنتنياه��و او تهدي��دات حكومت��ه .ألن نتنياه��و ف��ي
فك��ر ولي العهد الس��عودي الش��اب ه��و متكد جريئ
وصل��ف ،ويرى مس��اعدته حقا عل��ى اآلخرين .ومن
أج��ل ذل��ك زع��م اب��ن س��لمان س��لفا أن للصهاين��ة
ح��ق اإلس��تيطان في فلس��طين ،األمر ال��ذي يمكن
ان يجعل��ه إح��دى الركائ��ز الرئيس��ية ل �ـ (صفق��ة
ترامب) في المس��تقبل القريب .والى جانب هذين
األنانيي��ن ،ي��رى المراقب��ون ان نتنياه��و ل��ه ب��اع
آخ��ر ف��ي األناني��ة والعج��ب بالنف��س ،فه��و يعتم��د
المحرفة ،ويرى أن مس��تقبل
التعليم��ات اليهودي��ة
َّ
العالم يجب ان يكون من حصة القومية اليهودية،
وبلده الوهمي المفتعل (اسرائيل).
بهذه األفكار المحرفة ،وفي الوقت الذي لم يتعد
كل يهود العالم الـ  15مليون نسمة ،يرى نتنياهو
علي��ه ان يكم��ل رس��الته ف��ي إنج��از مش��روع تهوي��د
َّ
المقنعة بقناع
فلس��طين ،وبن��اء على نفس الرؤي��ة

أميركا ..املنتهكة األكبر للقوانني الدولية
لق��د اس��تطاعت االدارة االميركي��ة وخ�لال فت��رة طويل��ة م��ن الزمن،
تصوير نفسها كراعية اولى للديمقراطية وحقوق االنسان في العالم،
وبأنها الحامي االول للقانون الدولي ولشرعة االمم المتحدة ،وكانت
دائم��ا ه��ذه االدارة توح��ي للمجتم��ع الدول��ي ،من خالل ديبلوماس��يتها
الناش��طة ،أو م��ن خ�لال اعالمه��ا االخطبوط��ي المتش��عب والمنتش��ر
والمس��اعد للمؤسس��ات
والمو ّ
َجه ُ
الم َح ِّرك ُ
عب��ر العال��م ،أنه��ا تلع��ب دور ُ
الدولية نحو تطبيق قوانينها.
ه��ذا الج��و الع��ام ال��ذي اس��تطاعت االدارة األميركية خلق��ه وتثبيته
س��ابقاً عن��د أغلبي��ة المجتمع��ات ،يب��دو أن��ه اليوم ق��د تغير بنس��بة غير
بس��يطة ،والس��بب ف��ي ذل��ك أن ه��ذه االدارة ،أو ً
ال ل��م تع��د متماس��كة
ومتضامنة بين بعضها بالش��كل الذي س��بق ،وثانياً ألنها انفضحت في
الكثي��ر م��ن الملف��ات الدولي��ة بع��د أن ورط��ت نفس��ها في العدي��د منها،
وثالث �اً واأله��م أنه��ا ل��م تع��د تحظى بثق��ة الكثير م��ن حلفائه��ا بعد أن
لمس��وا لم��س الي��د تخليه��ا عنه��م عن��د أي مفص��ل يتعل��ق بمصالحها
الخاص��ة ،فأي��ن يمك��ن اكتش��اف م��دى الت��زام أو ع��دم الت��زام الواليات
المتحدة االميركية كدولة عظمى بالقوانين الدولية؟
لناحي��ة المعاه��دات واالتفاق��ات الدولي��ة ،ي��زداد يوم �اً بع��د ي��وم ع��دد
المعاه��دات واالتفاقات الدولية التي تنس��حب منها االدارة االميركية
من طرف واحد ،من اتفاقية المناخ العالمية (معاهدة باريس للمناخ)،
ال��ى معاه��دة خف��ض الصواري��خ المتوس��طة والبعي��دة الم��دى ،ال��ى
االتفاق��ات الدولي��ة الخاص��ة بالتجارة العالمية ،والت��ي تقيد الدول في
تجارتها وفي نسبة فرضها للرسوم الجمركية ،الى معاهدات األسلحة
المحرم��ة ،مث��ل معاهدة اوت��اوا لحظر االلغام ،الى االتف��اق النووي مع
اي��ران ،اتفاقية الش��راكة االقتصادية عب��ر المحيط الهادئ  ...وغيرها
الكثير من المعاهدات واالتفاقيات الدولية او شبه الدولية.
ه��ذا ف��ي انس��حاب الوالي��ات المتح��دة االميركي��ة م��ن المعاه��دات
الدولية والتي التزمت بها اساس��ا ،وربما هذا الموضوع معروف وظاهر
ويمك��ن التعام��ل مع��ه ومواجهت��ه والتنبه ل��ه من قبل ال��دول واألطراف
األخ��رى ،ولك��ن يبق��ى األخط��ر واألكث��ر تأثي��راً بش��كل س��لبي عل��ى
النظ��ام العالم��ي ،ع��دم احترامه��ا للقواني��ن الدولية ولبن��ود ومنظومة
القي��ود واالج��راءات الت��ي يضعه��ا مجلس األم��ن والمؤسس��ات الدولية
األخرى في ادارة هذا النظام العالمي ،وهذه السياس��ة أو االستراتيجية
األميركية يمكن اكتشافها في العديد من النقاط والملفات التالية:
أو ً
ال ،ف��ي االزدواجي��ة الت��ي تمارس��ها االدارة االميركي��ة لناحي��ة دعم

أوعرقل��ة تطبي��ق الق��رارات الدولي��ة وق��رارات مجل��س االم��ن ،المتعلقة
بالكي��ان الصهيون��ي واغتصاب��ه للحق��وق العربي��ة ،من��ذ بداي��ة نش��أته
فرضاً من المجتمع الدولي برعاية اميركية وحتى اليوم ،أو المتعلقة
بالغ��زو االميرك��ي للع��راق والفغانس��تان بطريق��ة مخالف��ة للقان��ون
الدولي الواضح في ذلك ،بعد اختالق التبريرات الكاذبة التي استندت
عليه��ا ،واعتبرت انها تس��تغني من خاللها ع��ن متطلبات التدخل خارج
الح��دود ،والت��ي تتح��دد حص��راً بق��رار م��ن مجل��س االم��ن أو بطلب من
الم َت َد ِخلة بها.
الحكومة الشرعية في الدولة ُ
ولك��ي تمع��ن هذه االدارة في اغتصاب وتج��اوز القانون الدولي ،عمدت
ال��ى خل��ق ش��رعية خاص��ة به��ا ،اس��متها تحال��ف دول��ي ،تحال��ف دول��ي
لمحارب��ة االره��اب مث�لا ،أو مثال تحالف دولي لدعم ش��رعية معينة في
دول��ة أخ��رى ،وه��ذا التحال��ف ينش��أ من عدة دول (باالس��م فق��ط) بقرار
اميرك��ي خال��ص ،إم��ا نتيجة الخ��وف والتهديد أو الوعي��د ،أو بنتيجة
الفرض الديبلوماسي وتوريط تلك الدول بملفاتُ ،تجبرها من خالل
ذل��ك عل��ى االنصياع له��ذه االدارة ضم��ن توجهات ومواق��ف محددة ...
وما الى ذلك.
ايض��ا ،وم��ن ضم��ن االس��تراتيجية الت��ي تتبعه��ا الوالي��ات المتح��دة
األميركي��ة عل��ى األرض ،عن��د تنفيذه��ا أه��داف ه��ذه التحالف��ات
الدولي��ة الت��ي خلقته��ا ،نج��د أنه��ا تخال��ف ،وف��ي تفاصي��ل وإج��راءات

ثالث �اً :صوابي��ة خي��ارات خ��ط المقاوم��ة
االس��تراتيجية وال��دول الداعم��ة له��ا خصوص �اً
الجمهوري��ة اإلس�لامية اإليرانية وس��ورية مما يعني
االس��تمرار ف��ي ه��ذا النه��ج حت��ى إزال��ة (اس��رائيل)
جغرافياً وفكرياً وسياسياً.
رابع �اً :كس��ر أه��داف أمري��كا الرامية إل��ى إضعاف
خي��ارات الش��عوب ف��ي المنطق��ة؛ وذل��ك عب��ر تعزيز
العالق��ات الطيبة بين دول ش��رق األوس��ط بعيدا عن
الصراعات اإلثنية.
وأي �اً يك��ن :س��تنهار خارط��ة طري��ق كول��ن ب��اول
وراي��س وفوضتهم��ا الخالق��ة ف��ي الش��رق األوس��ط
عند أس��وار دمش��ق وسياس��ة إي��ران الحريري��ة أحياناً
والناري��ة ت��ارة أخ��رى ،وال ينس��ى الق��ارئ للمتغي��رات
الدولي��ة المتس��ارعة تحقي��ق الفش��ل الذري��ع ال��ذي
ُمني��ت ب��ه أمري��كا في المنطق��ة وإخراج اإلس��رائيلي
من سماء سوريا وغزة.
ولع��ل اإلدان��ة الرس��مية األردني��ة والكويتي��ة
للعم��ل اإلرهاب��ي ف��ي تش��ابهار تش��ي إل��ى المزي��د
م��ن االصطفاف��ات الش��اقولية الح��ادة ف��ي المواقف
الدولي��ة تج��اه السياس��ة األمريكي��ة ع��ام  ٢٠١٩مم��ا
يعزز القول :إن عوامل المواجهات العسكرية الكبرى
قوية لكن إرادة الحرب ضعيفة.
فه��ل تنتصر سياس��ة الصب��ر االس��تراتيجي الناعم
الحري��ري لخ��ط المقاوم��ة على رصاصه��م ونارهم؟
نعم والشهور بيننا.
محمد حسين خليق

دين��ي مزيف ،ينظ��ر نتنياهو لترامب ،بأنه الممهد
والمس� ِّ�رع لتنفيذ مش��روعه واس��تكماله على ارض
الواقع.
وبن��اء عل��ى ه��ذه الرؤي��ة اإلس��تعالئية لنتنياهو،
يك��ون ترام��ب ممث�لا عم��ن يدع��ون المس��يحية،
واب��ن س��لمان ممث�لا لم��ن يدع��ون إتب��اع الديان��ة
االس�لامية ،وكالهم��ا يصبح��ان ف��ي خدم��ة
الصهيوني��ة لبلوغهم (األرض الموعودة) .وبالرغم
ان األش��خاص الثالث��ة يحاول��ون ع��دم إظه��ار
الحقيق��ة إزاء اآلخ��ر ،اال ان حضوره��م في الش��رق
االوس��ط ،أض��ح المب��رر األول والقاس��م المش��ترك
األكب��ر إلكمال المش��روع المخص��ص لتعاونهم
إزاء فلسطين.
فف��ي الحقيق��ة ه��ذا المش��روع ه��و المب��رر األول
والضام��ن الوحي��د ،إلس��تمرار بق��اء امري��كا ف��ي
المنطق��ة مس��تقبال ،ليك��ون كي��ان اإلحت�لال
اإلس��رائيلي ،الح��ارس المفض��ل لمصالحه��ا ف��ي
المنطقة ،وأن المال الس��عودي هو الذي س��يحرس
ويساعد على ترسيخ الوجود اإلسرائيلي فيها .وفي
نف��س الوق��ت يرى نتنياه��و تحقيق احالم ترس��يخ
كيانه في المنطقة بعد  72عاما ،ستترجم عمليا
م��ن خالل دعم س��يد البي��ت األبي��ض والبترودوالر
الس��عودي ،وبالتال��ي ي��رى اب��ن س��لمان أن أم��وال
الش��عب الس��عودي ،ودع��م ترام��ب ونتنياه��و ل��ه،
آلي��ات وضمان��ة هامة لتحقي��ق أحالمه في إعتالء
الع��رش الملك��ي .لك��ن م��ا ه��ي مدي��ات إس��تقامة
هذه القواس��م المش��تركة ،وإل��ى أي حد يمكن أن
تتحقق عل��ى أرض الواقع؟ نترك ذلك للتطورات
الغير متوقعة ،فالمثل الفارس��ي يقول :قد يهدأ أو
ين��ام فقي��ران في حجرة متواضع��ة ،لكن لن يعيش
ملكي��ن ف��ي بلد واحد .ومما الش��ك فيه ان علماء
النفس يرون ان ثالثة أنانيين اليمكن ان يبقوا في
منطقة واحدة لفترة طويلة.
ابورضا صالح

التنفي��ذ ،القواني��ن الدولي��ة الخاص��ة بالنزاع��ات المس��لحة وبقواني��ن
الح��رب وبالقان��ون الدول��ي االنس��اني ،ومن��اورة التحال��ف الجوي��ة
المباش��رة ف��ي س��وريا العراق وأفغانس��تان خي��ر دليل عل��ى ذلك ،حيث
اس��تهداف المدنيين بش��كل واضح وصارخ ،وحيث االس��تعمال المفرط
للق��وة الصاروخي��ة والقناب��ل الذكية لتدمير م��دن بأكملها كالرقة
والموص��ل والرم��ادي ،وف��ي اس��تعمال القذائ��ف والصواري��خ المجه��زة
الم َح ّظر بشكل متواصل.
بالفوسفور االبيض ُ
أم��ا ف��ي اليم��ن ،فح��دث وال حرج ع��ن مخالف��ة تحالف الع��دوان على
اليم��ن  -ال��ذي ترع��اه بامتي��از االدارة االميركي��ة  -للقواني��ن الدولي��ة
بشكل صارخ ووقح ،حيث استخدام القذائف العنقودية المحرمة دوليا،
وحي��ث تدمي��ر البني��ة التحتي��ة المدنية واالنس��انية ،وحيث إس��تهداف
المدنيي��ن والمؤسس��ات الصحي��ة واالستش��فائية ،وحي��ث الحص��ار
والمجاعة المقصودة للضغط السياسي على اليمنيين واجبارهم على
االستس�لام ،وحي��ث باألس��اس ،ش��ن ع��دوان ص��ارخ على اليمن ألس��باب
واهية وتبريرات دون أي معنى أو مضمون يتعلق بالقانون الدولي.
وتأت��ي م��ن ناحي��ة أخ��رى اس��تراتيجية االدارة االميركي��ة األكث��ر
خط��ورة ،والت��ي تمارس��ها في العديد م��ن الدول والمناط��ق عبر العالم،
في اس��تغالل النزعات أو األهداف القومية للمجموعات أو للش��عوب ،أو
ف��ي اس��تغالل الصراعات التاريخية بين ال��دول ،لخلق التوتر واألزمات،
بطريق��ة تس��مح له��ا بنش��ر قوته��ا البحري��ة والجوي��ة ،تنفيذاً لسياس��ة
التوس��ع وبس��ط النف��وذ ،فنش��هد انخراطه��ا الواض��ح بتفاصي��ل بع��ض
االزم��ات او الملف��ات بطريق��ة توح��ي وكانه��ا معني��ة بالكام��ل في هذه
الملف��ات ،مث��ل مل��ف اوكراني��ا وعالقتها مع روس��يا ،ومل��ف الخالفات
المحلي��ة بي��ن دول آس��يا بأغلبه��ا ،الكوريتي��ن أو الياب��ان وجاراته��ا أو
الصي��ن والفليبي��ن وتايالن��د وكمبوديا وغيره��ا ،أو الملف الكردي في
منطقة الشرق االوسط وفي سوريا بشكل خاص.
انطالق��ا م��ن كل ذل��ك ،ومن خ�لال متابع��ة وتحليل ه��ذه المروحة
الواسعة من الملفات التي تتدخل فيها الواليات المتحدة األميركية،
وطريق��ة تدخله��ا به��ا ،مباش��رة عب��ر المن��اورات بوحداته��ا العس��كرية
الجوي��ة أو البحري��ة أو البري��ة ،أو غي��ر مباش��رة عب��ر ديبلوماس��يتها
الناش��طة والعنيف��ة ف��ي كل دول العالم ،يمكن االس��تنتاج أن الواليات
أما
المتح��دة االميركي��ة ال تلت��زم بالقوانين الدولية ،وه��ي في ذلكّ ،
م��ن جه��ة تس��خر مؤسس��ات القان��ون الدول��ي لمصالحها ،أم��ا من جهة
أخ��رى تتج��اوز ه��ذه القواني��ن ف��ي س��بيل تل��ك المصال��ح ،وتك��ون ف��ي
مطل��ق األح��وال ،الدولة األكث��ر ابتعاداً عن االلت��زام بالقانون الدولي
وبشرعة حقوق االنسان.
شارل ابي نادر

ما هي تداعيات تهديد
عون للحريري؟
إختلط الحابل بالنابل في ملف تشكيل الحكومة
اللبناني��ة التي بات الجميع على قناعة بأن والدتها
تتعث��ر أكث��ر فأكث��ر ،ف��ي ظ��ل تش � ّعب الخالف��ات
والصراع��ات ح��ول العق��دة الس��نية ،وم��ن ال��ذي
س��يضحي م��ن أج��ل تمثي��ل (اللقاء التش��اوري) من
حصت��ه ،رئيس الجمهورية ميش��ال ع��ون أم الرئيس
المكلف سعد الحريري؟
م��ن المفت��رض أن يغ��ادر الحري��ري لبن��ان الي��وم
األح��د متوجه��ا ال��ى باري��س ومنه��ا ال��ى لن��دن في
مهم��ة يري��د م��ن خالله��ا تحصي��ن مق��ررات مؤتمر
س��يدر (بحس��ب أوس��اط تيار المس��تقبل) ،م��ا يعني
أن مشاورات التأليف ستتوقف الى حين عودته ،في
وق��ت يرى فيه متابعون أن س��فر الحري��ري المتكرر
يعط��ي إش��ارة إضافية لمن يعنيهم األم��ر بأن الكرة
ليس��ت ف��ي ملعب��ه وأن تمثيل النواب الس��نة الس��تة

ال يعني��ه ،وأن عل��ى الذين يص��رون على توزيرهم أن
يج��دوا لهم مقعدا من حصتهم أو من حصة رئيس
الجمهورية.
توقف كثير من المتابعين أمام ما نقلته وسائل
إع�لام ع��ن زوار قص��ر بعب��دا ح��ول تحف��ظ الرئيس
ع��ون عل��ى اداء الرئي��س الحري��ري وإنتق��اد س��فره
المتك��رر وغي��ر المب��رر ،م��ا يش��ير ال��ى أن تش��كيل
الحكوم��ة لي��س ف��ي صل��ب أولويات��ه ،ما دف��ع رئيس
الجمهوري��ة (بحس��ب ال��زوار ووس��ائل االع�لام) ال��ى
التهدي��د بورق��ة الع��ودة الى مجلس الن��واب اليجاد
ح��ل له��ذه المماطل��ة ،فض�لا ع��ن تهدي��د الرئي��س
المكل��ف بأن��ه إم��ا أن يرض��ى بصيغ��ة الحكوم��ة
الموس��عة بـ  32وزيرا ويشكل حكومته على أساسها،
أو أن يتنح��ى والبدي��ل جاه��ز ،األمر ال��ذي يرى فيه
متابع��ون ضرب��ا للتس��وية الرئاس��ية ومقدمة لعودة
االش��تباك السياس��ي من الب��اب العريض وما يمكن
أن ينت��ج عن��ه م��ن تط��ورات دراماتيكي��ة ف��ي ظ��ل
الظ��روف الدقيقة التي يمر فيها لبنان وما يواجهه
من تهديدات إسرائيلية.
يشير مطلعون الى أن الزيارة التي قام بها باسيل
ال��ى الحري��ري ف��ي بيت الوس��ط ربما تك��ون لتبريد
األج��واء ولش��رح الموق��ف ال��ذي نق��ل ع��ن رئي��س
الجمهوري��ة ،ومحاول��ة أخي��رة قب��ل س��فر الرئي��س
المكل��ف القناع��ه بصيغ��ة ال �ـ  32وزي��را وه��و م��ا
يرفض��ه الحري��ري حت��ى اآلن ،كما يرفض��ه اللقاء
الديمقراط��ي ال��ذي أعل��ن على لس��ان الوزير مروان
حم��ادة أن أح��دا ل��م يطلعن��ا عل��ى ه��ذه الصيغ��ة أو
يتحدث معنا بها.
الموق��ف المس��تجد لرئي��س الجمهوري��ة تج��اه
الحري��ري ف��ي ح��ال كان صحيح��ا ،علم��ا أن��ه ل��م
يص��در ع��ن دوائ��ر القص��ر الجمه��وري م��ا ينفي��ه،
يط��رح سلس��لة تس��اؤالت لجهة :ال��ى أي مدى وصل
الخ�لاف بي��ن ع��ون والحري��ري ح��ول الحكوم��ة؟،
وم��ا ه��و تأثي��ر ح��زب اهلل ف��ي ه��ذا الخ�لاف؟ ،وه��ل
ق��رر الح��زب التخل��ي ع��ن الحري��ري؟ ،وه��ل موقف
الحزب عكسه الوزير السابق وئام وهاب الذي أكد
أن الحري��ري ل��م يع��د مطابق��ا لمواصف��ات رئي��س
الحكومة؟ ،أم أن ما قاله وهاب ال يعدو كونه (فشة
خل��ق) وليس بايحاء سياس��ي أو معلومات من حارة
حري��ك؟ ،ثم في حال كان األمر صحيحا ،كيف
س��يواجه الرئيس الحريري ه��ذه التهديدات؟ وماذا
عن الدستور الذي ال يحدد مهلة زمنية للتكليف؟،
وم��اذا س��يكون موقف رؤس��اء الحكومات الس��ابقين
الداعمين للحريري إضافة الى الشارع السني؟ ،وما
هو مصير مؤتمر (سيدر) الذي يسعى الحريري في
س��فره ال��ى تحصين مقرراته وتثبيته��ا؟ ،وهل يعني
ذلك أننا نتجه للدخول رسميا في المجهول؟
يب��دو واضحا أن عون ومعه باس��يل يتمس��كان الى
أبع��د الح��دود بالثلث المعطل ف��ي الحكومة وبعدم
التفري��ط بالمقع��د الس��ني المخص��ص لرئي��س
الجمهوري��ة ،وأن الصيغ��ة الوحيدة التي من ش��أنها
أن تح��ل العقدة الس��نية وتبقي عل��ى هذا الثلث في
عه��دة التي��ار الوطن��ي الح��ر ،ه��و توس��يع الحكومة
ال��ى  32وزي��را بحي��ث ينضم وزي��ر من الس��ريان الى
حص��ة رئي��س الجمهوري��ة ،ووزي��ر علوي ال��ى رئيس
الحكوم��ة ال��ذي يتخل��ى بالمقابل عن مقعد س��ني
لمصلحة (اللقاء التش��اوري) ،وتصبح حصته أربعة
وزراء س��نة وواح��د مس��يحي وآخ��ر عل��وي ،وم��ا دون
ذلك عبارة عن إهدار للوقت ،فهل يوافق الحريري
عل��ى ه��ذه الصيغة ويحافظ على موقعه في رئاس��ة
الحكومة؟ ،أم أن باب األزمة سيفتح على مصراعيه
ويترج��م إش��تباكا سياس��يا وتوت��رات في الش��ارع ال
يمكن ألحد أن يتكهن بنتائجها؟..
غسان ريفي

