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سياسة

وزارة الداخلية
لن تستطيع إجراء
االنتخابات إن لم
تحسم آلية
القانون
قبل  15أيلول
(هيثم الموسوي)

ّ
أسبوعني ،وإل فــإن «االنتخابات في
خطر» ،فيما يبدو االتفاق خالل املهل
ً
أمرًا مستحيال!
ّ
وك ـ ــان امل ـش ـن ــوق ق ــد أك ـ ــد ف ــي جلسة
مجلس الــوزراء أنه لن يطرح مسألة
االن ـت ـخــابــات ال ـفــرع ـيــة ف ــي طــرابـلــس
وكسروان في الجلسة ،بل في جلسة

أمـ ــا الـ ـي ــوم ،وب ـع ــد أن أص ـب ــح رئـيـســا
ل ـل ـح ـكــومــة ،ال أح ــد قـ ــادر ع ـلــى حصر
ال ـ ــزي ـ ــارة الـ ـج ــدي ــدة بـ ـعـ ـن ــوان وح ـي ــد.
ّ
وف ــي ظ ــل الــوضــع اإلقـلـيـمــي املـتــدهــور
وال ـخ ــاف ــات الـخـلـيـجـيــة ـ ـ الخليجية،
ّ
يعول الحريري على أن تكون الزيارة
«خ ـط ــوة نـحــو تـعــزيــز وضـعـيـتــه أم ــام
موازين القوى الداخلية» ،ولها أربعة
أس ـ ـبـ ــاب؛ األول أنـ ـه ــا «ت ـع ـط ـيــه دف ـعــا
داخ ـ ـ ــل ب ـي ـئ ـت ــه ،ب ـص ـف ـتــه ال ـش ـخ ـص ـيــة
الـسـنـيــة الــوح ـيــدة ال ـق ــادرة عـلــى طــرق
أب ــواب رؤس ــاء ال ــدول الـكـبــار كـمــا كــان
ُ
والــده يفعل» .هل ُيمكن أن تثمر هذه
ّ
الــزيــارة شـيـئــا؟ لـيــس مـهـمــا .املـهــم هو
إيصال هــذه الـصــورة عنه في الدرجة

م ـق ـب ـل ــة ف ـ ــي قـ ـص ــر ب ـ ـع ـ ـبـ ــدا .ويـ ـب ــدو
ك ـ ــام امل ـش ـن ــوق املـ ـ ـك ـ ـ ّـرر« ،ت ـسًــوي ـفــا»
لالنتخابات الفرعية ،ترجمة لقرار
واضـ ــح م ــن ال ـح ــري ــري ،وب ـغ ـطــاء من
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،ب ـعــدم إج ــراء
ّ
االنتخابات الفرعية ،كل لحساباته،
ع ـل ـمــا بـ ــأن وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة كـ ــان قد
أرس ـ ــل م ـش ــاري ــع امل ــراس ـي ــم املـتـعـلـقــة
ب ــاالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـف ــرع ـي ــة م ـن ــذ مـ ـ ّـدة
طويلة إلى رئاسة الحكومة.
م ــن ج ـهــة ثــان ـيــة ،ظ ـهــر أم ــس الـتـبــايــن
الحاد في موقفي كتلة الوفاء للمقاومة
وامل ـك ـتــب الـسـيــاســي لـتـيــار املستقبل،
ال ــذي انعقد أمــس فــي «بـيــت الــوســط»
برئاسة نائب رئيسه باسم السبع ،بعد
متناقضني صدرا عن الطرفني.
بيانني
ّ
وفــي حــن تــوقــف بـيــان املستقبل عند
«املــواقــف الـتــي ص ــدرت عــن مسؤولني
سـعــوديــن ب ـشــأن ل ـب ـنــان» ،فــي إش ــارة
إل ــى م ــوق ــف وزيـ ــر ال ــدول ــة ال ـس ـعــودي
لشؤون الخليج تامر السبهان ،والذي
ّ
حادًا على حزب الله ّ
شن هجومًا ّ
وهدد
الـلـبـنــانـيــن مـطــالـبــا إيــاهــم بــالــوقــوف
ض ــد ح ــزب ال ـلــه أو م ـعــه ،طــالــب بـيــان
كـتـلــة امل ـقــاومــة بــ«تـصــويــب الـعــاقــات
مــع ســوريــا ومـعــالـجــة الـشــوائــب التي
تضر باملصالح املشتركة واملتداخلة
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن» .وب ـي ـن ـمــا اع ـت ـبــر بـيــان
املستقبل كالم السبهان «رسالة تنبيه
ي ـجــب تـلـقـفـهــا وال ـت ـع ــام ــل م ـع ـهــا بكل
جــديــة وم ـســؤول ـيــة» ،وأن «االسـتـقــرار
ال ـس ـي ــاس ــي ال ي ـس ـت ـق ـيــم ع ـل ــى ق ــاع ــدة
اإلفراط املتواصل والبذيء في االساءة
لـلـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة ودول
الخليج العربي ،على صورة ما يجري
تـ ــداولـ ــه م ــن خـ ــال ن ـ ــواب واش ـخ ــاص
يدينون بالتبعية لحزب الله وبقايا
ال ـع ـســس ال ـق ــائ ــم ع ـلــى خ ــدم ــة الـنـظــام
ّ
ال ـســوري» ،أكــد بيان املـقــاومــة على أن
«التطورات االيجابية في كل من لبنان
وس ــوري ــا تـسـمــح ل ـلــدول ـتــن بـمـقــاربــة
موضوعية للعالقات فــي مــا بينهما
ت ـس ـهــم إي ـج ــاب ــا ف ــي تـخـفـيــف األع ـب ــاء
عـ ــن ال ـش ـع ـب ــن ال ـش ـق ـي ـقــن وم ـعــال ـجــة
ع ـ ـ ــودة الـ ـن ــازح ــن ال ـط ــوع ـي ــة اآلمـ ـن ــة،
وتدفع باتجاه إعادة تفعيل العالقات
السياسية واالقتصادية وغيرها في
إط ــار االح ـتــرام املـتـبــادل بــن البلدين،
وتحقيق املصالح املشتركة».

يعتقد الحريري أن
زياراته الدولية ترفع
من أسهمه لدى
جمهوره وتدعم
بقاءه في السراي
األول ـ ـ ـ ــى .وف ـي ـم ــا ال ي ـم ـلــك ال ــرج ــل أي
أوراق فــي الــداخــل اللبناني يستطيع
وضعها على الطاولة ،اختار اإلمساك
ّ
فتحول إلــى ّ
رحالة
بامللف الخارجي،
ف ــي رح ــات ــه م ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة،
إل ــى فــرن ـســا ،واآلن إل ــى مــوس ـكــو .من
ه ــذا الـسـبــب ي ـت ـفـ ّـرع آخ ــر ،مـبـنــي على
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قبل عرسال كان هناك الكويخات
محمد نزال

قبل «موقعة عــرســال» فــي البقاع ،كــان هناك «حادثة
ّ
الكويخات» في عكار .قبل  2آب  ،2014كان هناك 20
ُ َ
سيقتل
أيار  .2012رجل دين اسمه أحمد عبد الواحد،
بعد قليل ،إذ يرفض االمتثال لحاجز الجيش بتفتيش
س ـي ــارت ــه ...ويـنـطـلــق ُم ـســرعــا .كــانــت سـيــارتــه تحوي
ّ
طلق عناصر الحاجز النار
أسلحة
حربية ظــاهــرةُ .ي ِ
ّ
ُ
ّ
على اإلط ــارات ،بــا قتل ،فــيــرد عليهم بطلقات نــاريــة.
يصاب أحد العسكريني .اآلن َ
سيفتح ّ
ضباط وعناصر
الحاجز النار على السيارة بغزارةُ .يقتل الشيخ عبد
الواحد ومرافقه .كان ُيريد الوصول إلى مكان ّ
تجمع
دعا إليه النائب خالد الضاهر ،في حلباّ ،
ردًا على ّ
تجمع
ً
دعا إليه أوال الحزب السوري القومي االجتماعي ،وذلك
ً
إحياء لذكرى مجزرة حلبا ( )2008التي كان الضاهر
ّ
ّ
سيتعرض الجيش بعدها ملوجة إذالل
أحد صناعها.
ّ
وكسر وتركيع لم يعرفها منذ انتهاء الحرب األهلية.
تـقــوم القيامة وال تقعد ِمــن أجــل الـشـيــخ ...ويــا غيرة
الــديــن .تقطع الـطــرقــات ،بــاإلطــارات املشتعلة والعوائق
ّ
الحديدية ،وتتفاعل موجة الخطاب املذهبي .ثالثة ّنواب،
ّ
(شعبية)
ُيحسبون على ّتيار املستقبل ،يقودون حملة
ض ــد ال ـج ـيــش ف ــي م ـنــاطــق ال ـش ـم ــال :خ ــال ــد ال ـضــاهــر،
محمد كـ ّـبــارة ومـعــن املــرعـبــي .مؤسسة دار الفتوى
تنضم :إع ــان الـحــداد ثــاثــة ّأي ــام .حــال فــوج املجوقل
ف ــي ال ـج ـيــش ،الـ ــذي ك ــان يـتـبــع ل ــه حــاجــز ال ـكــوي ـخــات،
ً
ّ
العسكرية ّ
برمتها ،وصــوال إلى
ومــن خلفه املؤسسة
ِ
ّ
ّ
مختلف الـقــوى السياسية :صمت مطبق .إنــه خــوف،
ّ
بل التخويف ،أو الخجل ،أو بمعنى أدق :التخجيل .كان
ّ
سورية «ثائرة» تخرق الحدود ،وبعضها
ّثمة أصوات
ِمــن ّ
مقرها الحديث آنــذاك في طرابلس ،تدلي بدلوها
ّ
متضامنة مع «البيئة الحاضنة» على شكل «يــا أيها
الجيش الصليبي» .أخيرًا ترضخ السلطة .خبر توقيف
ّ
عسكريًا لــن يوقف املــوجــة .قائد فوج
 3ضـ ّـبــاط و19
امل ـجــوقــل ،يــوم ـهــا ،الـعـمـيــد ج ــورج نـ ــادر ،يــدخــل حــالــة
كآبة .لم يفلح في الدفاع عن عسكرييه في السياسة.
ّ
َينشر بعد أربع سنوات ِمن مذكراته« :هذا أنا ،حادثة
الكويخات ،وحيدًا واجهت وبقيت وحيدًا».
ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــون خ ـلــف ال ـق ـض ـبــان .ال ـتــأج ـيــج الـسـيــاســي
واملــذهـبــي ُيــريــد أكـثــر ِمــن ذل ــك :تحطيم زج ــاج سيارة
ع ـس ـكــري ،إطـ ــاق ن ــار ف ــوق رأس أح ــد الـعـسـكــريــن،
محاولة دهس ،مطاردة عسكري في سيارته وإطالق
النار نحوه ،وهكذا .كان ثالثي ّ
«نواب ّ
األمة» املذكورين
يـضـحـكــون فــي سـ ّـرهــم .للسخرية ص ــوت ُسـ ِـمــع ِمــن
أروق ــة الـحــريـ ّ
ـريــة على مساحة مـنــابــرهــا .قيل الحقًا،

اس ـت ـغ ــال ال ـح ــري ــري ل ـه ــذه ال ــزي ــارات
واس ـت ـث ـمــارهــا ف ــي عــاقــاتــه الـعــربـيــة،
تحديدًا مع اململكة العربية السعودية.
ّ
يــظــن أن م ـثــل ه ــذه ال ـل ـق ــاءات سـتــرفــع
مــن أسهمه كشخصية سياسية لدى
اململكة ،وتسمح له باستعادة مكانته.
وم ـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن ي ـ ـ ــزور ال ـس ـع ــودي ــة
كـعــادتــه بعد كــل جــولــة ،لوضعها في
ص ـ ــورة ل ـق ــاءات ــه ،وال ـت ـســويــق لنفسه
على أنه ُيمكن أن يكون سفيرًا لها في
عــواصــم ال ــدول ،أو وزي ـرًا لخارجيتها
ب ــال ــوك ــال ــة .ث ــال ـث ــا ،ي ـس ـعــى ال ـح ــري ــري،
وهو العارف بعدم قدرته على إحداث
أي تغيير فــي الـسـيــاســة الــروسـيــة أو
موقفها ،إلى تقوية مظلته الشخصية

وهــذه قناعة العميدّ ،إن ما حصل كــان «مـ ّ
ـدبـرًا» .كان
ال بـ ّـد للفوج ،ال ــذي كــان رأس حــربــة فــي منع «املنطقة
العازلة» (التي ُحكي عنها ملصلحة املسلحني السوريني
ً
ِم ــن ال ـح ــدود الـشــرقـ ّـيــة الـلـبـنــانـ ّـيــة ،وصـ ــوال إل ــى البحر
غربية ّ
ّ
ّ
تحدثت عــن ذلــك.
استخبارية
غــربــا) .تقارير
دور (بعض) الجيش في طرابلس وعموم الشمال لم
يكن ي ــروق دائـمــا ّ
منسقي قــواعــد األزم ــة املـمـتــدة إلى
لـبـنــان ِم ــن س ــوري ــا .ن ـشــرت األخ ـب ــار ،فــي تـلــك ّ
األيـ ــام،
تـقــريـرًا بـعـنــوان« :امل ـجــوقــل» يــدفــع ثـمــن مـنــع «املنطقة
ّ
عفوية مع
العازلة» ( 23تموز  .)2012كان عن جلسة
ّ
ضباط ِمن الجيشِ ،من املجوقل تحديدًا ،وهم في ذروة
غضبهم مما حصل لزمالئهم ومؤسستهم .أحدهم
ّ
ق ــال« :أث ـبــت الـنــائــب الـضــاهــر أن ــه األقـ ــوى .نـحــن الــذيــن
ُيفترض بنا حماية الناس ِمن الخطر ،بتنا بحاجة إلى
َمن يحمينا ِمن األوغــاد .ال شيء يؤذينا ّ
حاليًا بقدر
اهتزاز صورتنا في عيون اللبنانيني» .نقلوا عن قائد
فوجهم قوله لهم« :سامحوني ،لقد أخـطــأت .أخطأت
بــأن ّ
دربـتـكــم على الشجاعة وال ـشـ ّـدة وع ــدم التراخي،
ففي هــذا البلد يصبح العمل وفقًا لألصول جريمة».
عند إخالء سبيل العسكريني ،ورغم عدم حفظ امللف
قضائيًا ،قامت قيامة الفريق ّإياه ّ
ّ
مجددًا .عاد الضغط
السياسي على الـقـضــاء .صــدر ق ــرار بــإعــادة توقيف
العسكريني .كانت فضيحة .أحد ّ
الضباط قال للقاضي
عند إعادة توقيفهّ :
«بأي وجه تقابلنا مرة ثانية ،وكيف
لك أن تحقق معنا من جديد ،بعدما أخليت أنت سبيلنا
سابقًا؟»ُ .يجيبه القاضي« :ضغط سياسي أكبر ِمن
الجميع».
ّ
ال ـي ــوم ،تـتـحــدث الـسـلـطــة عــن تــأسـيــس مـلــف قضائي
ملحاسبة «قتلة الجيش» في عرسال عام  .2014هؤالء
«القتلة» الذين سيكونون في النهاية «الــدواعــش»ّ .أما
ّ
محلية
َمــن كشف ظهر الجيش واشتغل به سياسة،
ّ
وإقليميةِ ،فمن السذاجة ،في بالدنا ،أن نتوقع محاسبته
ّ
معنويًا .بعد حادثة الكويخات ،اشتهر
كقاتل ...ولــو
ّ
النائب الضاهر بدعوته إلى «تقسيم الجيش» مذهبيًا.
ّ ّ
ّأما ّ
صحافية يتهم فيها
كبارة ،فاشتهر بعقد مؤتمرات
ّ
األبرياء» وال ّبد ِمن املحاسبة .أخيرًا
الجيش بأنه «يقتل ّ
املرعبي ،الذي أظهر كل مواهبه في تقريع الجيش ،إلى
فتم ّ
مرة إلى هدر دم قائد الجيشّ ،
حد أنه دعا ّ
االدعاء
عليه ُ
ور ِفع إلى مجلس النواب طلب نزع الحصانة عنه
ملحاكمته .وكما العادة ،نام الطلب في الدرج األبدي .أين
ّ
ّ
اللبنانية.
مارس» عن ّأمتنا
الضاهر اليوم؟ إنه نائب ُ«م
ِ
ّ
ّ
أين ّ
الحاليةّ .أما
كبارة؟ إنه وزير العمل في حكومتنا
ّ
ّ
الحالية ،أيضًا،
املرعبي ،دام رعبه ،فإنه في الحكومة
ّ
وزير شؤون النازحني .إنه نظام املكافآت في بالدنا.

ع ـب ــر ن ـس ـج ــه عـ ــاقـ ــات دولـ ـ ـي ـ ــة ،يــريــد
م ــن خــال ـهــا الـ ـق ــول إنـ ــه صـ ــوت ق ــوي،
واملحافظة على فــرص الـعــودة رئيسًا
للحكومة بـعــد االنـتـخــابــات النيابية
املقبلة .يفصل ّ
املقربون من الحريري
هذه األيــام بني سياسته وسياسة كل
ّ
ينجر إلى أي مواجهة
تياره« ،فهو لن
مهما بلغت حجم الضغوطات عليه».
وه ـ ـ ــذا س ـي ـك ــون «جـ ـ ـ ــزءًا مـ ــن ال ـن ـق ــاش
الـ ــذي س ـي ــدور ف ــي حــديــث الــرئـيـســن،
وسـيـنـطـلــق م ـنــه الس ـت ـق ـصــاء الــوضــع
الــدولــي ومـســار األم ــور» ،مــع تشديده
ّ
على «سياسة الحياد التي يذكر بها
ع ـن ــد ك ــل ج ـل ـســة داخـ ـ ــل ال ـح ـك ــوم ــة أو
خارجها».

من جهة أخرى ،وفيما يرافق الرئيس
الحريري في جولته عدد من الــوزراء،
مـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن يـ ـنـ ـض ـ ّـم الـ ـ ــى ال ــوف ــد
ال ـس ـيــاســي وفـ ــد اق ـت ـص ــادي ملـنــاقـشــة
بعض االتـفــاقـيــات ،ويبلغ عــددهــا 14
تعنى بها مجموعة من الوزارات .كذلك
ت ــداول ــت ب ـعــض امل ـع ـل ــوم ــات إمـكــانـيــة
انـضـمــام رئـيــس بـلــديــة ب ـيــروت جمال
عـيـتــانــي ال ـي ــه ،إذ قـيــل إن «مـشــاركـتــه
تـهــدف إل ــى الـبـحــث فــي خـطــط خاصة
ب ــأزم ــة الـ ـنـ ـف ــاي ــات» ،غ ـي ــر أن م ـص ــادر
فــي الـبـلــديــة نـفــت أن يـكــون ذلــك سببًا
ملرافقة عيتاني للحريري ،خصوصًا
أن «النقاش اليوم يحصل مع شركات
أملانية ودنماركية».

