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تقرير

رسالة «رؤساء السفارة»:
فكرة السنيورة بإيعاز أميركي ومباركة سعودية
بايعاز أميركي
ُ
ومباركة سعودية ،كتبت
رسالة «الرؤساء الخمسة»
المعادية للمقاومة
ُ
وو ّجهت الى القمة العربية.
من هو ُصاحب «الفكرة»
وكيف خطط لها؟
ميسم رزق

نيسان
الوطنية ولـيــس بــاملـقــاربــات الطائفية
القائمة على األعداد واألحجام!
وخ ـت ـم ــت ال ـك ـت ـل ــة ب ـي ــان ـه ــا بــال ـتــأك ـيــد
أن «ال ـن ـس ـب ـيــة ال ـكــام ـلــة ه ــي الـصـيـغــة
ال ـتــي تـسـتـجـيــب مل ـنــدرجــات الــدسـتــور
ووث ـ ـي ـ ـقـ ــة الـ ـ ــوفـ ـ ــاق الـ ــوط ـ ـنـ ــي وت ـم ـن ــح
فرصًا متساوية أمام جميع ّ
املكونات،
خصوصًا مــع الـتــزام املناصفة» ،وهو
مــا يـنــاقــض ال ـكــام عــن مــواف ـقــة الكتل
السياسية على قانون مختلط يعاكس
الوفاق الوطني.
والـ ـخـ ـشـ ـي ــة م ـ ــن ال ـ ـ ـفـ ـ ــراغ أو م ـ ــن ع ــدم
ال ـ ـتـ ـ ّ
ـوصـ ــل إل ـ ـ ــى اتـ ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى ق ــان ــون
ّ
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ،ال تـ ـعـ ـن ــي ج ـ ـ ــر ال ـ ـقـ ــوى
السياسية إلــى قانون «األمــر الــواقــع»،
أي اقـتــراح باسيل الـحــالــي ،ال ــذي بات
واضـ ـح ــا أنـ ــه ي ـ ّ
ـؤس ــس ألزمـ ـ ــات قــادمــة
ولتمثيل غـيــر ع ــادل وتمثيل مذهبي
وطائفي ّ
مكرس في النص وليس في
العرف فحسب .وهو كما يظهر ،رهان
ّ
في غير محله ،إذ إن موقف حزب الله
ّ
أســاســي ومـهــم فــي الــرفــض أو املوافقة
ّ
على أي قانون انتخابي ،إل أن الكثير
مــن الـقــوى السياسية فــي قــوى  8آذار
تحديدًا ترفض مشروع باسيل ،وهي
على اسـتـعــداد للرفض واملـجــاهــرة به
ورف ــض خــوض االنـتـخــابــات ،حتى لو
ك ــان م ــوق ــف ح ــزب ال ـل ــه م ـغ ــاي ـرًا .ومــع
ّ
أن املـعـلــومــات تــؤكــد مــوافـقــة الــرئـيــس
سعد الحريري على القانون املختلط
األخير ،ال تزال مواقف املستقبل املعلنة
م ـت ـضــاربــة ،ب ــن م ــن ي ــرف ــض ال ـقــانــون
ّ
املـخـتـلــط وم ــن ي ــؤك ــد أن ال ـح ــري ــري ال
يـمــانــع صيغة بــاسـيــل األخ ـيــرة ،ألنها
ّ
«تؤمن ّ
حصة تيار املستقبل».

سـبـقــت رس ــال ــة «ال ــرؤس ــاء الـخـمـســة»
الرئيس ميشال عــون إلــى قمة البحر
امليت العربية .لم يكن توقيع الرؤساء
أمني الجميل وميشال سليمان وفؤاد
السنيورة على ما ورد فيها مفاجئًا،
ف ـب ــن الـ ـث ــاث ــة وب ـ ــن املـ ـق ــاوم ــة ـ ـ ـ ـ ـ أي
مقاومة ـ ـ عداء مستحكم .لكن املفاجأة
كــانــت فــي «سـقـطــة» الرئيسني نجيب
ميقاتي وتمام ســام .فمن الــذي حفر
ّ
الحفرة ،ومن الذي خطط للقاء ورتب
له وهندس بيانه من األلف إلى الياء؟
ف ـ ـ ــي أي تـ ـ ـش ـ ــوي ـ ــش عـ ـ ـل ـ ــى املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة
وسـ ــاح ـ ـهـ ــا ،فـ ـت ــش ع ـ ــن الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة.
ف ــال ــرج ــل ه ــو «ال ـخ ـب ـي ــر» ف ــي صـنــاعــة
األزمـ ـ ـ ّـات الــوط ـن ـيــة واف ـت ـع ــال املـشــاكــل
وشـ ـ ـ ــق الـ ـ ـص ـ ــف ،حـ ـت ــى داخـ ـ ـ ــل ال ـب ـيــت
الـ ـ ـ ــواحـ ـ ـ ــد .ف ـ ـعـ ــل ذلـ ـ ـ ــك سـ ــاب ـ ـقـ ــا داخـ ـ ــل
حكومته ،وداخل  14آذار ،وحتى داخل
ً
تيار املستقبل مستغال غياب الرئيس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري .ووف ـ ــق امل ـع ـل ــوم ــات،
ف ــإن الـفـكــرة اخـتـمــرت فــي رأس رئيس
ال ـح ـكــومــة األسـ ـب ــق ،بــإي ـعــاز أم ـيــركــي،
وبمباركة سعودية .وبالطبع ،لم يجد
في بحثه عن شريك أساسي أفضل من
الــرئـيــس ميشال سليمان .فـ»صاحب
إعـ ـ ـ ــان بـ ـعـ ـب ــدا» اصـ ـ ـط ـ ــف ،مـ ـن ــذ زم ــن
طويل ،في صف العداء للمقاومة ،ولن
ينسى لها وقوفها بحزم أمــام تمديد
كان يلهث وراءه .كان إقناع السنيورة
لسليمان أسهل من «شربة مي» :التقى

االث ـ ـنـ ــان وات ـف ـق ــا ع ـل ــى األس ـ ـمـ ــاء ال ـتــي
سيدعوها سليمان الى مأدبة غداء في
منزله وعلى إلزام الحاضرين بتوقيع
كــل ورق ــة مــن أوراق الــرســالــة حـتــى ال
ّ
يتنصل أحد من أي بند فيها أو يزعم
عــدم اطالعه عليها .وتــردد أن الدعوة
وج ـه ــت أي ـض ــا إلـ ــى ال ــرئ ـي ــس الـســابــق
حسني الحسيني ،لكنه رفض تلبيتها.
ح ـ ـ ــن وص ـ ـ ـ ــل امل ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــوون ال ـ ـ ـ ــى دارة
سـلـيـمــان ،ك ــان نــص الــرســالــة جــاه ـزًا.
ً
وعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــت «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» أن ت ـ ـعـ ــديـ ــا
بـسـيـطــا أدخ ـ ــل ع ـلــى ال ـف ـق ــرة الــراب ـعــة
الـتــي نـ ّـصــت عـلــى «ضـ ــرورة االهـتـمــام
ال ـع ــرب ــي ب ــال ـت ـض ــام ــن م ــع ل ـب ـن ــان فــي
ت ـح ــري ــر أرضـ ـ ــه ،وفـ ــي رفـ ــض ال ـس ــاح
غير الشرعي ،وضــرورة بسط الدولة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وأجـ ـه ــزتـ ـه ــا ال ـع ـس ـك ــري ــة
واألمنية لسلطتها وحدها على كامل
التراب اللبناني» .إذ إن الصيغة التي
وضعها السنيورة ّ
نصت حرفيًا على
«رفض سالح حزب الله» .لكن ميقاتي
وس ـ ـ ــام ط ـل ـب ــا اسـ ـتـ ـب ــدالـ ـه ــا ب ـع ـب ــارة
«السالح غير الشرعي».

ف ـ ـ ــي الـ ـ ـي ـ ــوم ـ ــن املـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــن ،ت ـ ـ ـ ــرددت
مـعـلــومــات ع ــن أن الــرئ ـيــس الـحــريــري
لم يكن بعيدًا عن أجــواء الرسالة ،وأن
أولى ثمارها كانت رحلته الى الرياض
ع ـل ــى طـ ــائـ ــرة املـ ـل ــك ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي .غـيــر
أن م ـصــادر سـيــاسـيــة بـ ــارزة فــي تيار
املستقبل نفت هذه املعلومات ،مؤكدة
استياء رئـيــس الحكومة مــن الرسالة
وشعوره بـ«الخديعة» ،وخصوصًا أنه
استقبل الـسـنـيــورة ومـيـقــاتــي وســام
في السرايا قبل أسبوع« ،ولم يفاتحه
أي م ـن ـه ــم بـ ـ ــاألمـ ـ ــر» .وه ـ ـ ـ ــذا ،بـحـســب
املصادر نفسها ،ما دفع الحريري الى

حزب الله قرر
مقاطعة ميقاتي

طلب ميقاتي وسالم استبدال «سالح حزب الله» بـ«السالح غير الشرعي» (مروان طحطح)

ال ــرد بـبـيــان «قــاســي الـلـهـجــة» ،مبديًا
حرصه على عدم حدوث أي شرخ بينه
وبني الرئيس عون خالل القمة .كما أن
وصــف الوزير نهاد املشنوق الرسالة
بأنها «خطيئة وطنية تجاوزت حدود
اللياقة والسياسة» كان رسالة إلظهار
حجم االستياء ،وخصوصًا من ّ
عرابها
ُ
رئيس كتلة املستقبل النيابية.
ما هي املصلحة التي جمعت الرؤساء
الخمسة؟
ت ـصــف م ـص ــادر مـسـتـقـبـلـيــة ال ــرؤس ــاء
ال ـخ ـم ـس ــة ب ـ ــ«امل ـ ــأزوم ـ ــن س ـي ــاس ـي ــا»،
وب ــ«م ـت ـق ــاع ــدي ــن بــاح ـثــن ع ــن أدوار»
ً
رأوا فــي الــرســالــة مــدخــا «السـتـعــادة
ه ــذا الـ ـ ــدور» .وتـلـفــت إل ــى أن الــرئـيــس
تمام سالم «ربما كان يتوقع تعويضًا
مـعـنــويــا أكـبــر مــن الــرئـيــس الـحــريــري.
وال ي ـم ـك ــن أن يـ ــوصـ ــف وج ـ ـ ـ ــوده فــي
ال ـل ـق ــاء س ـ ــوى ب ــأن ــه ان ـت ـق ــام بـمـفـعــول
رج ـع ــي» .فـيـمــا ال ـس ـن ـيــورة «يـ ــدرك أنــه
فقد دوره ووهجه .والجميع في التيار
ي ـع ــرف أن رئ ــاس ـت ــه لـلـكـتـلــة ص ــوري ــة،
وأن كـ ــل الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـص ــدره ــا
يـقـ ّـرر الرئيس الـحــريــري مضمونها».
بـحـســب امل ـص ــادر« ،ال ـس ـن ـيــورة يغامر
بمستقبله ،والحريري يراكم سقطاته
واحدة تلو األخرى ،وال ّ
بد من أن تكون
لذلك نتائج انتخابية».
أما ميقاتي« ،فالتفسير الوحيد أنه أراد
استغالل الرسالة طرابلسيًا للمزايدة
على ال ـلــواء أش ــرف ريـفــي ،معتبرًا أنه
بفعلته هذه يسجل هدفًا في مرماه».
ولعل حضور ميقاتي وتوقيعه كانا
أكثر ما فاجأ حزب الله ،وخصوصًا أن
لــه مــوعـدًا أسبوعيًا مــع الـحــاج حسني
الخليل املعاون السياسي لألمني العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله .وفي
معلومات «األخ ـبــار» أن الـحــزب «أخــذ
قرارًا بمقاطعته».
وفـيـمــا أقـصــى طـمــوح سليمان الـقــول
إن ــه «ال ي ــزال م ــوج ــودًا» ،ف ــإن الــرئـيــس
الـجـمـيــل «أك ــل ال ـح ـصــرم» ،وق ــد يكون
على نجله سامي الجميل أن يتهيأ ألن
«يضرس» انتخابيًا!

تحليل إخباري

صدى لـ«الرسالة» في تل أبيب؟
علي حيدر
لم يكن مفاجئًا اهتمام املواقع اإلخبارية اإلسرائيلية
بـ«رسالة الرؤساء» الخمسة إلى القمة العربية ،واعتبارها
مؤشرًا على بقاء االنقسام الداخلي حول سالح املقاومة
ودورها في الدفاع عن لبنان .يأتي االهتمام اإلسرائيلي
بهذه الرسالة ،وما سبقها من مواقف وتطورات ،امتدادًا
لالهتمام املتواصل بمجريات األحداث السياسية الداخلية
في لبنان ،باعتبارها جزءًا من البيئة اإلقليمية التي قد
تنطوي على تهديدات وفرص بالنسبة إلى إسرائيل.
نتيجة ذلك ،طاملا كانت الساحة الداخلية اللبنانية موضع
رصد ومتابعة من قبل الجهات االستخبارية والسياسية
واإلعالمية ،وكان لها موقعها في بلورة الخيارات
اإلسرائيلية العدوانية على لبنان واملقاومة.
قبل خروج الجيش السوري من لبنان ،لم يكن للمواقف
الداخلية ،الصامتة أو الناطقة بمعارضتها للمقاومة ،أي
وزن في الحسابات اإلسرائيلية .وكانت الرهانات في تل
أبيب موجهة حصرًا نحو توجهات القيادة السورية ،على
املقاومة،
أمل أن تتمكن من استدراج سوريا للضغط على
ً
إغراء أو ضغطًا ،لكنها في النهاية باءت بالفشل ...وصوال
إلى تحرير عام .2000
منذ عام  ،2005وقبله بقليل ،ازداد وزن الساحة الداخلية
اللبنانية في الحسابات اإلسرائيلية .وبلغ مستوى الرهان
اإلسرائيلي أن ّ
تحول االنقسام الداخلي اللبناني في املوقف
من املقاومة إلى رهان جدي على اإمكانية نزع سالح حزب

عوامل مساعدة ،بدءًا من االحتالل
الله ،مدفوعًا بمجموعة ً
األميركي للعراق ،وصوال إلى مفاعيل انسحاب الجيش
السوري من لبنان .وأبرز من ّ
عبر عن رهانات إسرائيل
في تلك املرحلة من تولى رئاسة االستخبارات العسكرية،
اللواء عاموس يادلني ،الذي كشف في محاضرة له ملناسبة
مرور عشر سنوات على حرب ( 2006مؤتمر معهد
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ّأبحاث األمن القومي  ،)2016بالقول إن ّ
ولد شعورًا في إسرائيل بأن حزب الله سيتفكك تلقائيًا».
وأضاف« :كان هناك شعور بأن عامل الزمن يعمل
ملصلحتنا ،فنحن نمتلك قوة أكبر بكثير (من حزب الله)
وقدرة أكبر على التحمل والتسلح أكثر .وكلما مر الوقت،
فإن تنظيمًا صغيرًا مثل حزب الله سيصل في النهاية إلى
نقطة انكسار .لكن الوضع لم يكن كذلك».
فشل الرهان اإلسرائيلي على امكانية أن تؤدي قوى
سياسية لبنانية مهمة نزع سالح حزب الله لوحدها،
وصموده في وجه مفاعيل التطورات اإلقليمية ،دفع
بنفسها ،على أمل أن تتمكن من سحق
إسرائيل للمبادرة
ِّ
حزب الله وقدراته ،بما ُيمكن القوى الداخلية من استكمال
املخطط وتثميره على املستويني السياسي واألمني.
لم يقتصر الفشل على عدم نزع سالح حزب الله ،بل
شمل أيضًا الرهان على إمكانية تقييد إرادة الحزب عن
تفعيل قدراته في مواجهة إسرائيل عبر الساحة الداخلية
اللبنانية.
على خلفية هذه القناعات ،تبلورت في تل أبيب
استراتيجية التلويح بالتدمير الواسع الذي يشمل البنية

التحتية اللبنانية في أي حرب مقبلة ،انطالقًا من أن
«األخيار» في لبنان الذين راهنوا عليهم لم يتمكنوا من
توفير البضاعة املطلوبة واملؤملة إسرائيليًا ،كما ِّ
يسوق
لذلك رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي السابق اللواء
غيورا ايالند.
هكذا تتضح بشكل جلي ،أيضًا ،حقيقة أن قدرة ردع
حزب الله ،التي ثبتت فعاليتها طوال أكثر من عقد ،هي التي
ساهمت في تقليص الرهانات اإلسرائيلية على الداخل
اللبناني .ولو تعدلت – فرضًا – موازين القوى لصالح
حتى على األصوات الباهتة.
إسرائيل لعاد إحياء الرهانات َّ
مع تبدل معادالت الصراع ،لم تتخل إسرائيل عن رهاناتها
على الداخل اللبناني ،ولكن تغيرت وظيفته بعد الفشل
املتكرر في نزع سالح حزب الله ،والحقًا في تقييد إرادة
يؤدي إلى تعزيز قدرة الردع اإلسرائيلية.
تفعيل قدراته بما ّ
الدور الوحيد الذي تبقى ،حاليًا ،لبعض من في الساحة
الداخلية اللبنانية ،ويمكن للكيان اإلسرائيلي العمل على
توظيفه والرهان عليه ،هو استمرار حملة تشويه صورة
حزب الله ،والحمالت السياسية املتواصلة بهدف التشكيك
في دوره الدفاعي والردعي في مواجهة التهديدين التكفيري
واإلسرائيلي .وهو ما يسمح إلسرائيل باالستفادة منه في
التحريض الذي تمارسه عبر وسائل إعالمها وقنواتها
الدبلوماسية ومواقف قادتها السياسيني والعسكريني
ً
وصوال إلى األمم املتحدة ...وليست «رسالة الرؤساء» التي
اهتمت بتظهيرها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بشكل الفت
إال مفردة في مسار طويل.

