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عــلى الــرغم من تــكــلــيـف حــسـان
ديـاب بـتـشـكـيل حـكـومـة لـبـنـانـية
جديدة خلفا حلكومة احلريري إال
راقب شككوا في أن الكثير من ا
إمكانية جناح احلـكومة اللبنانية
ـتفاقمة في حل االزمة اللـبنانية ا
خــــاصـــة فـي ظل الــــتـــعــــقـــيـــدات
السياسية واألمنية التي تشهدها
ــنـطــقــة في ظـل الـدور لــبــنــان وا
الـذي يـلـعـبه حـزب الـله الـلـبنـاني
في تـنفـيذ اجـندة إيـران في لبـنان
ـنـطقـة. وفي ظل تـلك األوضاع وا
أدلى  مـصـطـفى عـلـوش الـقـيـادي
ــســـتــقـــبل الـــلــبـــنــاني بــتـــيـــار ا
بــــتــــصـــــريــــحــــات في حــــوار مع
(الــــزمـــان) تـــنــــاول فـــيـه وجـــهـــة
نــظـــــــــره جتـــاه األوضـــاع الــتي
يـعـيـشـها لـبـنـان وفـيـما يـلي نص

احلوار:
{ مـا  رؤيــتك الخـتــيـار حــسـان ديـاب
لـرئـاسـة احلكـومـة الـلـبنـانـيـة اجلـديدة?
ومـا هي إمكانية جناحه في حل االزمة

السياسية ?
- إن كان اختـبار إنشـاء احلكومة
مع الـدكـتـور حـسان ديـاب صـعب
ـعــروفــة بــســبب لــلــمــعــطــيــات ا
ـــرتـــبـــطـــة ـــعـــقـــدة ا األوضـــاع ا
بــاإلقـتــصــاد والــســيـاســة واألمن
وتـشــابك تــلك األمــور مع احلـراك

الــشـــعــبي ووالــوضـع اإلقــلــيــمي
ـســلـحـة ـيــلـيــشـيــات ا ووجــود ا
حتت اسم حـزب الله هـو اختـبار
ستـحيل لكن صعب وقـريب من ا
تـعقيـد الوضع اإلقـليـمي الطارىء
بـاغـتيـال قاسم سـليـماني يـضيف
صـعـوبـات جـديـدة جلـهـة تـشكـيل
احلكـومة أوال وإمكـانية جنـاحها

ثانيا.
القـضية اليـوم هي إمكانـية تأم
كــتــلـة مــالـيــة وازنــة من الــعـمــلـة
الـــصــعـــبـــة إلعــادة الـــتــوازن إلى
ـــالـــيـــة وســعـــر صـــرف الــدوالر ا
وتــوفــر الــســيــولــة لــلــمــواطــنـ
وإمكـانيـة حتريك اإلقـتصاد االني
ـــبــاشــر ومن بـــعــدهــا إقــنــاع وا
ـــواطــنـــ الـــلـــبــنـــانـــيـــ بــأن ا
طـلـوبـة في الـبـنـية اإلصالحـات ا
ـتهالكة في اإلدارية والسـياسية ا
لـبـنـان. لـكن حـتى اآلن ال يـبدو أن
الدكـتور دياب سـيتمـكن من إقناع
ال الــداخل وال اخلــارج بـأنـه قـادر
على القيام ولو باجلزء القليل من
ــهــمــة الــصــعــبــة. فــاحلــكــومــة ا
الـــنــتـــظــرة ســـتــبـــقى حتت إدارة
الـتـيـار الـوطـني احلـر وبـالـضـبط
حتـت لواء زعـيـمه جـبـران بـاسيل
الــــذي فــــشل هــــو إيـــضــــا في كل
ــلـفــات الـتي تــوالهـا عــلى مـدى ا
ســنــوات طـويــلــة وهـو ال يــحـظى
بـــاي مـــصــداقـــيـــة في الـــســـاحــة

ـعــضـلـة الـلــبـنـانــيـة والـدولــيـة. ا
األخـــــرى هـي وضع حـــــزب الـــــله
ووجـــوده في احلــكـــومــة ووقــوع
لـــبــنـــان بـــســـبـــبه حتـت تـــأثـــيــر
اتــلــعــقــوبـــات األمــريــكــيــة وهي
سـتزداد حـتـما بـعد إصـرار حسن
نـصــر الـله عـلى وضـع لـبـنـان في
ـواجـهة اإلنـتـحـارية مع صـدارة ا
اجملــتـــمع الــدولـي وبــاألخص مع
الـدول العـربيـة الفـاعلـة. لذلك فإن
احتمـال النجـاح ألي حكومة اآلن
وبــغض الـــنـــظــر عن رئـــيــســـهــا

. سيكون صفراً
{  مـع اســــتـــــمــــرار الـــــتــــظـــــاهــــرات
واالحــتـجــاجـات فـي لـبــنـان . مــا مـدى
تـأثير اسـتمرار تـلك اإلحتجـاجات على

األوضاع السياسية واالقتصادية ?
سـتمر في األزمة هو - والعامل ا
تـواصل اإلحـتـجـاجـات الـشـعـبـية
فـي مــنـاطـق مــتــعــددة وقـد زادت
ـرتــبـطـة فـوقـهــا اإلحـتـجــاجـات ا
يـثاقيـة بالنـسبة لـرئاسة بـخرق ا
الـــوزراء وبــــالـــتـــالي مـــقـــاطـــعـــة
الــشـخــصـيــات الـســنـيــة الـوازنـة
لـلـحكـومـة. وبذ1لك فـإن استـمرار
اإلحــــــتـــــجـــــاجـــــات  وإن كـــــانت
ضـــروريـــة فـي ســـبـــيـل حتـــقـــيق
أهـداف احلـراك لـكنـهـا بـالـتـأكـيد
سـتـزيـد تـفـاقم تـعـقـيـد الـوضـعـ
السياسي واإلقتصادي واحتمال
تطور ذلك إلى تعقيدات أمنية هو

وارد بـــــــشـــــــكل واضـح مـن خالل
تزايـد عـمـليـات الـشغب والـسـرقة
وغـيـرهـا من األمـور الـتي تـتـزايـد
عــــــــادة مع تــــــــفــــــــاقـم الــــــــوضع

اإلقتصادية.
{ وهل تـــرى أن تــلك اإلحــتـــجــاجــات
ــقــام األول إلى هــيــمــنـة مــوجــهـة في ا
حــزب الـله عــلى األوضــاع الــلــبـنــانــيـة

ورفض األجندة اإليرانية في لبنان ?

- عـلى الـرغم من أن تـأثـيـر إيران
السـلبي من خالل حـزب الله على
األوضـاع األمــنـيـة واإلقــتـصـاديـة
والــســيــاســـيــة في لــبـــنــان لــكن
احلـراك الــشـعـبي جتــنب تـوجـيه
اإلحـــتــــجــــاجــــات نــــحــــو إيـــران
وأتباعها أمال في حتييد احلراك
ـواطــنـ الــشـيــعـة واسـتــدراج ا
لــلـــمـــشــاركـــة فـــيه ولـــكن أعــداد

ـــشــاركـــ من الـــشـــيـــعــة بـــقي ا
ضئـيال وبرأيي فإن حتـييد حزب
الـله وإيـران عـمل لن يـنـجح ال في
حتــشـيـد الـلـبـنـانـ حـول قـضـيـة
اإلصالح وال في تــخــفـيـف تـأثــيـر

إيران السلبي على لبنان.
{ هل تـــرى أن تـــلك اإلحـــتـــجـــاجـــات
سـوف تقلص نفوذ حزب الله في لبنان

نطقة? وا

- ال أعــتـــقـــد أن اإلحـــتـــجـــاجــات
سـتـؤدي إلى تـقلـيص نـفـوذ حزب
الـله في لــبـنــان فـنــفـوذه مــرتـبط
بـوجوده ضـمن طائـفته وهـيمـنته
عــلــيـهــا وبــسالحه وقــدرته عـلى
اسـتــعـمــاله والـتــهـديــد به ولـكن
األهم ارتــــبــــاطه بــــإيــــران. وأظن
بــشـكـل مـوضــوعي أن نـفــوذ هـذا
ــنــظـور مــرتـبط ـدى ا احلــزب بــا
بـشـكل أســاسي بـصـمـود الـنـظـام

في إيران.
{ مـا هي انـعـكاسـات اغـتـيال امـريـكا
لـقاسم سليماني على الساحة اللبنانية
في ظل إمـكــانـيـة قـيـام إيـران بـتـوظـيف

حزب الله في أعمال انتقامية ?
ــا أن إيـــران قــد اســتـــثــمــرت  -
عــشـرات مــلـيــارات الـدوالرات في
تمـويل وتسليـح حزب الله وكون
احلزب فيلـقاً أساسياً في احلرس
الـثوري اإليـراني فإن هـذا احلزب
سـيـكـون له دور أكـيـد في أي عمل
عــسـكـري تــكـتي أو اسـتــراتـيـجي
بالنسـبة إليران. وقد صرح حسن
نـــصـــر الـــلـه بـــوضـــوح بــأن دول
ــمــانــعــة عــلــيــهــا ان تــرد عــلى ا
اغـتـيـال ســلـيـمـاني وهــو يـعـتـبـر
لـــبــــنـــان جــــزءا من تــــلك الـــدول.
باحملـصلـة فـإن سلـبـيات الـصراع
القـائم ستكـون بالتـاكيد مـضاعفة

على لبنان.
{ مـا هي تــوقـعــاتك لـلــسـيـنــاريـوهـات

ـنطـقة في احملـتمـلـة بالـنسـبـة للـبنـان وا
رحلة القادمة? ا

ـــتــوقــعــة - الــســيـــنــاريــوهــات ا
مـرتبـطة بـحجم وطـبيـعة اإلنـتقام
الذي ستلجـأ إليه إيران للرد على
مـقتل سـليـماني وبـاحملصـلة فإن
إيــران مـــحــشـــورة اآلن بــ الــرد
الـقـوي لـلـمـحـافظـة عـلى هـيـبـتـها
بـ أتـبـاعـهـا واخلـوف من حرب
مـفتـوحـة ال قـدرة لـهـا علـى حتمل
تـبـعـاتـهـا. بـالـنـسـبـة لـلـبـنـان فإن
اخلــســارة سـتــكــون حــتــمــيـة في
. لــكن الـواقع هـو أنه ال احلـالـتـ
ســـبـــيل لـــلـــخـــروج من الـــدوامـــة
الـــعــنـــيــفــة لـــلــمــنـــطــقــة من دون
إجــراءات شــديـــدة الــتــدمــيــر ألن
األمـور لـبم تـعـد تـتـحـمل احلـلـول

ؤقتة. اجلزئية وا
ـطـلوب عـربـيـا جتـاه لـبـنان { مـا هـو ا

قبلة? رحلة ا في ا
- حـاجــة لـبــنـان ألشــقـائه مــلـحـة
الـيوم أكـثـر من ي وقت آخر وهي
ــادي تـــتـــمــحـــور حـــول الـــدعـم ا
واإلجتماعي ومع تفـهمنا لقضية
اإلحجـام عن دعم حكـومة يسـيطر
عـليـها حـزب الله والـوزير جـبران
لح باسيل لكنه من الضروري وا
فـي هـذه الــظـروف الــصــعـبــة هـو
دعم مـباشـر للـشعب الـلبـناني من
ــــــنــــــظــــــومــــــات غــــــيــــــر خـالل ا

احلكوميـــــــة.
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واد من قانـون العقـوبات العـسكري ا كـنتم محـكوم غـيابيـاً وفق ا درجة اسـمائـهم ادناه  الى احملـكوم الـغائبـ ا
ا  ان محل اقـامتكم مجهـول لذا اقتضى تـبليغـكم في الصحف احمللـية على ان حتضروا ـعدل و رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ ا
امـام احملـكمـة الـعـسكـريـة اخلـامسـة خالل مـدة (ثالثـة اشـهر) مـن تاريخ نـشـر هـذا االعالن وعـند عـدم حـضـوركم سوف
ادة ٢٤٣ من قانون اصـول احملاكمـات اجلزائيـة رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ يكـتسب احلكم الـدرجة القـطعيـة استنـاداً إلحكام ا
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