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سياسة
المشهد السياسي

القوات :ال القتراح باسيل االنتخابي

ّ
ّ
عادت «القوات اللبنانية» لتقف خلف تيار ُ
«المستقبل» في ملف قانون االنتخابات ،مؤكدة تمسكها بالصيغة
ِ
المختلطة ّورفضها طرح الوزير جبران باسيل الجديد ،ومشددة على عدم التخلي «عن الرئيس سعد الحريري
الذي لم يتخل عنا»
تـ ـب ــدو ال ـ ـبـ ــاد ك ــأن ـه ــا ت ـع ـي ــش آخ ــر
أيـ ــام مــرح ـلــة ال ــوئ ــام ال ـتــي أرســاهــا
انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا
ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة .ف ـب ـعــد ك ـ ــام األخ ـي ــر
ع ــن س ـ ــاح ح ـ ــزب الـ ـل ــه واملـ ـق ــاوم ــة،
وم ــا أت ــى ع ـلــى ل ـســان األمـ ــن ال ـعــام
ل ـل ـح ــزب ال ـس ـي ــد ح ـس ــن ن ـص ــرال ـل ــه،
فــي خطابه األخـيــر ،ال سيما لجهة
رفــع لهجته التهديدية ضــد الـعـ ّ
ـدو
اإلســرائـيـلــي وانـتـقــاد مــوقــف الــدول
الخليجية من القضية الفلسطينية
ومـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان عـلــى
اليمن ،بــدأت تلوح في األفــق بــوادر
أزم ـ ــة وط ـن ـي ــة ،ت ـع ـيــد إلـ ــى األذه ـ ــان
م ـش ـهــد االص ـط ـف ــاف ب ــن فــري ـقــي 8
و 14آذار قبل تـبـ ّـدل التحالفات ،إذ
لم تغب هذه املواقف عن تصريحات
ع ــدد م ــن الـشـخـصـيــات ال ـتــي سعت

الكتائب إلى الشارع اليوم
مطالبة بانتخابات في موعدها
وفق قانون جديد
إل ـ ــى ت ـط ــوي ــق ت ــداعـ ـي ــات ال ـخ ـط ــاب،
ف ــي م ـح ــاول ــة ل ــرف ــع امل ـســؤول ـيــة عن
نفسها .وق ــد ك ــان رئـيــس الحكومة
سـعــد ال ـحــريــري أول امل ـب ــادري ــن ،إذ
ّ
ّ
أك ـ ـ ــد فـ ــي م ـس ـت ـه ــل ج ـل ـس ــة مـجـلــس
ال ـ ـ ــوزراء أم ــس أن «ح ـصــانــة لـبـنــان
تصونها عالقاته املمتازة بالعالم
العربي وعلى رأسه اململكة العربية
السعودية» .وحــاول تيار املستقبل
ال ـض ـغــط ع ـلــى رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
العماد ميشال عــون من زاويــة الرد
على خطاب نصرالله ،فأصدر بيانًا
أمــس وضــع فيه «مواقف نصر الله
ِب ـ َـرس ــم ال ـع ـهــد» .ورأى «املـسـتـقـبــل»
أن حــزب الـلــه «شــديــد االنــزعــاج من
احـ ـتـ ـض ــان الـ ـسـ ـع ــودي ــة وق ـي ــادت ـه ــا
الحكيمة للعهد».
وال تبدو األج ــواء املحيطة بقانون
ً
االنتخابات أفضل حاال ،إذ يواصل
ّ
املعنيون البحث فيه ،في وقت يمهد
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ف ـيــه ت ـبــاعــد وجـ ـه ــات ال ـن ـظــر وع ــدم
االتفاق على أي من الصيغ املطروحة
ألزمـ ـ ـ ـ ـ ــة س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة تـ ـ ـح ـ ــت ض ـغ ــط
امل ـه ــل ال ـقــانــون ـيــة ل ــدع ــوة الـهـيـئــات
الناخبة فــي  21ال ـجــاري .ولــم يطل
ال ــوق ــت ح ـتــى ب ــدأ ال ـتــوتــر ينعكس
عـلــى م ــواق ــف ال ـق ــوى الـسـيــاسـ ُـة من
ّ
قــانــون االنـتـخــابــات ،وجعلها تفكر
جــديــا ف ــي ال ـع ــودة إل ــى تحالفاتها
املــاضـيــة .أول ــى اإلشـ ــارات عكستها

ّ
مواقف القوات اللبنانية التي أكدت
مصادرها «رفض الصيغة الجديدة
التي طرحها الوزير جبران باسيل
ل ـقــانــون االن ـت ـخ ــاب ــات ،وأدخ ـ ــل بها
ت ـع ــدي ــات أس ــاس ـي ــة ع ـل ــى م ـش ــروع
الـ ـق ــان ــون ال ـت ــأه ـي ـل ــي ال ـ ــذي طــرحــه
رئـيــس مجلس الـنــواب نبيه بــري».
وفي حني نفت املصادر لـ«األخبار»
كل ما ُيحكى عن «قرب والدة القانون
الجديد» ،أشــارت إلى «أننا ما زلنا

نـ ّ
ـؤي ــد ال ـص ـي ـغــة امل ـخ ـت ـل ـط ــة ،ألن ـهــا
ّ
تؤمن نحو  54مقعدًا للمسيحيني،
ّ
ف ــي ح ــن أن اق ـت ــراح بــاس ـيــل يــؤمــن
 45م ـق ـع ـدًا ف ـق ــط» .أم ــا ال ـجــديــد ّفي
ك ــام م ـص ــادر م ـع ــراب ،الـ ــذي يـمــثــل
عــامــة فــارقــة فــي تحالفات مــا بعد
االنتخابات الرئاسية ،هو تأكيدها
أن «هذا الرفض مرتبط أيضًا بعدم
م ــواف ـق ــة تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل والـ ـح ــزب
االش ـت ــراك ــي عـلــى اق ـت ــراح بــاسـيــل».

وق ــال ــت« :ه ـ ــذا الـ ـط ــرح ال يـتـنــاســب
ومـصـلـحــة الــرئ ـيــس ال ـحــريــري ألنــه
سـ ـي ــزي ــد م ـ ــن ح ـ ـظـ ــوظ املـ ـع ــارض ــن
ّ
نصر
لــه» ،مشيرة إلى «أننا ال نــزال
عـلــى صـيـغــة املـخـتـلــط ال ـتــي اتفقنا
وليد
عليها مــع الحريري والنائب ّ
جـنـبــاط ،فـلـمــاذا علينا أن نتخلى
ّ
عن الحريري وهو لم يتخل عنا؟».
ك ــذل ــك ل ـف ـتــت املـ ـص ــادر إلـ ــى أنـ ــه «ال
ت ـ ــواص ـ ــل سـ ـي ــاسـ ـي ــا جـ ــديـ ــا ب ـش ــأن

تقرير

«التعادل االستراتيجي» يمنع الحرب اإلسرائيلية على لبنان
يحيى دبوق
على وقــع الــرســائــل الــردعـيــة لكلمة
األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـ ـح ــزب الـ ـل ــه ال ـس ـيــد
ح ـس ــن نـ ـص ــرالـ ـل ــه ،ج ـ ـ ــاءت م ـق ــارب ــة
املـعـلـقــن اإلســرائ ـي ـل ـيــن املختصني
ح ــول إم ـكــانــات ال ـحــرب املـقـبـلــة بني
الـ ـج ــانـ ـب ــن ،وأسـ ـ ـب ـ ــاب ام ـت ـن ــاع ـه ــا.
الكلمة ،وإن استبعدت الـحــرب منه
دون أن ت ـن ـف ـي ـهــا ب ــامل ـط ـل ــق ،فــإنـهــا
تضمنت أيـضــا تـهــديــدات وتحديد
مواقع استراتيجية كأهداف ترتبط
ب ــامل ــواجـ ـه ــة الـ ـش ــامـ ـل ــة .واس ـت ـت ـب ــع
ذل ــك دف ــع التعليق اإلســرائـيـلــي من
ب ــاب طـمــأنــة املـسـتــوطـنــن ،وإلع ــادة
التأكيد أن الوضع القائم وموازنة
امل ــواق ــف ال يـسـمـحــان بــاسـتـشــراف
حرب مقبلة.

اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــرب مـ ــرت ـ ـبـ ــط
بـ ــ»الـ ـتـ ـع ــادل االس ـت ــرات ـي ـج ــي» بــن
ال ـ ـجـ ــان ـ ـبـ ــن ،كـ ـم ــا ورد أم ـ ـ ــس فــي
صحيفة هآرتس ،في قراء ة أسباب
امتناع الحرب .وهو مفهوم أوسع
في تأثيراته من «الــردع املتبادل»،
املرن واملتغير بطبيعته« .التعادل
االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراتـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــي» قـ ـ ـ ــد يـ ـتـ ـعـ ـل ــق
َ
باتجاهي تأثير :األول باالمتناع
عـ ــن أصـ ـ ــل امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة إلـ ـ ــى الـ ـح ــرب
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة أث ـ ـمـ ــان ـ ـهـ ــا ومـ ـ ـح ـ ــدودي ـ ــة
جدواها ،فيما يرتبط الثاني بردع
ِّ
ُ
«ي ـ ـسـ ــقـ ــف» الـ ـض ــرب ــات امل ـت ـب ــادل ــة،
ضـ ـم ــن سـ ـي ــاق م ــواجـ ـه ــة مـ ــا دون
الحرب الشاملة .ضمن هذا املعنى،
هو «تعادل» في مفاعيل استخدام
القدرات العسكرية لدى الجانبني.
ً
ابتداء ،إلى ضرورة
أشارت هآرتس،

ّ
رد املواقف الصادرة عن املسؤولني
اإلسرائيليني حول الحرب والحسم
ال ــواض ــح فـيـهــا ،فــي مــواجـهــة حــزب
ال ـل ــه ،إل ــى س ـيــاقــات ـهــا ،م ــن دون أن
تـعـنــي ،بــالـفـعــل ،أن ال ـح ــرب ستقع.
من بني هذه التصريحات ،ما صدر
عــن وزي ــر األم ــن أفـيـغــدور ليبرمان،
ووزي ــر الـتــربـيــة نـفـتــالــي بـيـنــت ،في
الـ ـي ــوم ــن امل ــاضـ ـي ــن ،م ـش ـي ــرة إل ــى
«وجـ ـ ــوب االع ـ ـتـ ــراف» بـ ــأن الـجـيــش
اإلسرائيلي لم ينجح منذ أكثر من
ع ـق ــد ف ــي إنـ ـه ــاء م ـع ــرك ــة بــان ـت ـصــار
واضح.
تـشـيــر الـصـحـيـفــة إل ــى أن الـجـيــش
اإلســرائ ـي ـلــي يــواجــه صـعــوبــة أمــام
ال ـح ـج ــم الـ ـه ــائ ــل ل ـت ــرس ــان ــة ح ــزب
ال ـل ــه ال ـص ــاروخ ـي ــة ،ب ــا رد كــامــل،
إذ قــد يـصــل ع ــدد ال ـصــواريــخ التي

«وحدة الرضوان» هي
أحد تعبيرات القفزة
الرابعة لحزب الله من
ناحية عسكرية

ستسقط على إسرائيل من األراضي
اللبنانية ،إلى ألف صاروخ يوميًا،
وذلــك مع بدء الحرب ،فيما التوقع
أن ي ــزي ــد هـ ــذا ال ـ ـعـ ــدد ،ب ـع ــد االيـ ــام
األولى الندالعها.

ويكتب معلق ال ـشــؤون العسكرية
ف ــي ال ـص ـح ـي ـفــة ،ع ــام ــوس هــرئ ـيــل،
ليشير إلــى أن الحرب في مواجهة
حــزب الـلــه ستتسبب فــي كثير من
الخسائر البشرية وتدمير للبنى
الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة فـ ـ ــي ش ـ ـمـ ــال إس ــرائـ ـي ــل
ووس ـط ـه ــا ،ح ـتــى وإن كـ ــان الـثـمــن
املقابل إض ــرارًا بحزب الله ولبنان
بـ ـص ــورة أوسـ ـ ــع« .ل ـك ــن ف ــي الــوقــت
نفسه ،سيتسبب االستخدام الزائد
(من قبل إسرائيل) للقوة العسكرية
فــي تــداعـيــات وأث ـمــان ،ومــن بينها
توتر مع روسيا التي تعتبر ،حتى
اآلن على االقل ،حزب الله جزءًا من
التحالف الــذي تـقــوده ،لدعم نظام
(الرئيس السوري بشار) األسد في
سوريا».
ّ
مــع ذل ــك ،تــؤكــد الصحيفة أن حجم

