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المشهد السياسي

ـكمة دستوريًا
م��ع ال��دس �ت��ور ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ك�م��ا سيؤمن
جنبالط رج�ح��ان كفة فريق املعارضة
السابقة في مجلس الوزراء (الى جانب
وزراء رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة) ف ��ي حال
ال��وص��ول ال��ى التصويت على تحويل
ملف شهود الزور الى املجلس العدلي،
وف ��ي م�ج�ل��س ال �ن ��واب ف ��إن ن��ائ�ب�ين من
ال�ل�ق��اء ال��دي�م��وق��راط��ي ل��ن ي�ص� ّ�وت��ا الى
ج ��ان ��ب ب � ��ري وج� �ن� �ب�ل�اط ه �م��ا مروان

ح �م ��ادة وف � ��ؤاد ال �س �ع��د ،ل �ك��ن ستكون
ه� �ن ��اك م �ف ��اج ��أة ف ��ي ب �ع��ض األصوات
ال �ت��ي س�ت�ع�ي��د االص �ط �ف��اف ال ��ى جانب
ّ
ب��ري ،رغ��م أنها تعد من رم��وز  14آذار،
علمًا بأنه وبمعزل عن أي مفاجأة في
التصويت بما يتعلق بشهود الزور،
ف��إن ق��وى امل�ع��ارض��ة ال�س��اب�ق��ة ستعمل
على حشر سليمان وجنبالط الى أبعد
ال � �ح� ��دود ،وس � ��وف ي �ك��ون ع �ل��ى جدول

أعمالها قريبًا اق�ت��راح بتنحية املدعي
ال�ع��ام للتمييز القاضي سعيد ميرزا،
وم �ع��ه آخ � ��رون م ��ن ب�ي�ن�ه��م القاضيان
الياس عيد وصقر صقر.
ه � � ��ذا االت � � �ج� � ��اه ق � ��د ي �ت �ط �ل��ب الذهاب
(ق �ب �ل��ه أو خ �ل�ال امل� �س ��ار) ال ��ى الدوحة
ث��ان �ي��ة وم � �ج � ��ددًا ،م ��ع م ��ا ي �ع �ن �ي��ه ذلك
م��ن اس �ت �خ��دام أس��ال�ي��ب إلق �ن��اع رئيس
الحكومة بضرورة الذهاب الى الدوحة
ل �ل �ت �ف��اوض م ��ع م��واط �ن �ي��ه واألطراف
السياسية ف��ي ب�ل�اده ،ورب�م��ا ال يقتنع
رئيس الحكومة بضرورة إقامة تسوية
جديدة بعدما انتهت مفاعيل الدوحة ــ
 ،1وتكاد تنهار مفاعيل اتفاق الطائف
بما فيها وقف الحرب األهلية.
ف��ي زي � ��ارة م �س��اع��د وزي � ��رة الخارجية
األميركية جيفري فيلتمان األخيرة الى
لبنان ،حاول القول ملن تحدث إليهم إن
الواليات املتحدة ترغب في بقائهم على
مواقفهم السابقة ،وإن املحكمة ستؤدي
الى تعزيز أوضاعهم ،وإن املطلوب هو
التصويت ملصلحة املحكمة وملصلحة
منع املحاكمة عن الشهود ،وحني قال له
أحد الذين تحدث إليهم« :من يحمينا
ف��ي ل �ب �ن��ان؟» أج� ��اب امل��وف��د األميركي:
«نحن الى جانبكم دائمًا وسنحميكم».
ف ��رد ال �ق �ي��ادي ال�ل�ب�ن��ان��ي« :ش��اه��دن��ا ما
ال ��ذي فعلتموه م��ن أج�ل�ن��ا ف��ي السابع
م��ن أي ��ار» .لكن ال�ه��م األم�ي��رك��ي الفعلي
ب �ق��ي م�ن�ص�ب��ًا ع �ل��ى م ��ا س �ي �ك��ون عليه
تصويت النائب وليد جنبالط ورئيس
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ف � ��ي م �ج �ل �س��ي النواب
وال� ��وزراء ،بينما ف��ي س��وري��ا م��ن يقول
إن جنبالط «قد ّ
سمي كاهنًا ،وعاد إلى
موقع خوض حرب الجبل عام .»1983
ف��ي األي � ��ام ال�ق�ل�ي�ل��ة ً امل��اض �ي��ة ،استقبل
الرئيس السوري كال من وليد جنبالط
ون �ب �ي��ه ب� ��ري وال ��رئ �ي ��س ع �م��ر كرامي،
بينما ك��ان��ت ب�ع��ض ال�ش�خ�ص�ي��ات في
امل�ع��ارض��ة تلتقي ف��ي ب�ي��روت قياديني
رف�ي�ع��ي امل �س �ت��وى م��ن ح ��زب ال �ل��ه ،كان
البحث في بيروت ي��دور ح��ول املرحلة
امل �ق �ب �ل��ة ،وك � ��ان ف ��ي األف � ��ق ح ��دي ��ث عن
احتماالت ،وعن ترتيبات واستعدادات،
لكن ه��ذه امل��رة ل��م ي�ت�س� ّ�رب الكثير مما
ّ
حصل ومما يعد ،ولم يشارك كل حلفاء
ح��زب ال�ل��ه ف��ي امل �ش ��اورات والدراسات
والترتيبات التي جرى إعدادها للمقبل
م��ن األي ��ام ،ب��ل اكتفي بعدد منهم دون
غ �ي��ره��م .وس �ي �ك��ون ل ��دى األم�ي��ن العام
لحزب الله إطاللتان إعالميتان ،األولى
ي ��وم ال� �ح ��ادي ع �ش��ر م��ن ش �ه��ر تشرين
الثاني املقبل في يوم الشهيد ،واألخرى
لم يحدد موعدها بعد».

 –2ب ��اري ��س ه� ��ذه ق � � ��ادرة أك� �ث ��ر م ��ن عدة
ع� ��واص� ��م أخ � � ��رى ع �ل ��ى ال �ض �غ ��ط عمليًا،
وحفظًا ملصالحها ،للفصل بني القضائي
والسياسي،
مع العلم بأن السفير الفرنسي في بيروت
دون ��ي ب�ي�ي�ت��ون ي �ح��اول م�ن��ذ ب ��دأت أصابع
االتهام باإلشارة إلى ضلوع حزب الله في
اغ�ت�ي��ال ال��رئ�ي��س الشهيد رف�ي��ق الحريري
لقاء األم�ين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله ليغسل ي��دي فرنسا أم��ام��ه من
ق ��رار ك �ه��ذا ،وي�ع�ل��ن اس�ت�ع��داد دول �ت��ه لبذل
الجهد ملعالجة تداعياته .وبحسب معلومات
موثوقة ،سعى بييتون عبر ثالث وساطات
ج��دي��ة للقاء نصر ال�ل��ه ،ك��ان الرئيس نبيه
بري الوسيط في إحداهاّ .
ف��ي ال�ن�ت�ي�ج��ة ،ي��رى أح��د امل��ط�ل�ع�ين ع�ل��ى ما
ي �ح �ص��ل ف ��ي ب ��اري ��س أن م ��وق ��ف اإلدارة

ال �ف��رن �س �ي��ة ،م �ن��ذ أع �ل ��ن ال��رئ �ي��س نيكوال
س��ارك��وزي قبل ث�لاث��ة أش�ه��ر أم��ام السلك
الدبلوماسي الفرنسي رغ�ب��ة ب��اري��س في
ال ��وق ��وف ع�ل��ى م�س��اف��ة واح� ��دة م��ن جميع
اللبنانيني ،حتى تأكيده أخيرًا أمام الرئيس
سليمان تأييده ملا يجمع عليه اللبنانيون
بشأن املحكمة ال��دول�ي��ة ،يشير إل��ى «رغبة
فرنسية ف��ي ال��دخ��ول على خ��ط األزم ��ة ،ال
محبة باللبنانيني فقط ،بل ضمانًا ملنظمة
األم��ان التي تحمي اليونيفيل في الجنوب
اللبناني ،وخصوصًا أن القوات الفرنسية
اختبرت غضب األهالي الجنوبيني ،وبات
لديها ّ
تصورها ّ
عما سيحصل حني يسمع
األهالي أن املنظمة املسؤولة عن القوات التي
ترابض في أرضهم تتهم حزبهم باإلرهاب
وت �س �ع��ى إل� ��ى ت��وق �ي��ف ب �ع��ض عناصره،
تمهيدًا للتحقيق مع أمينه العام».

ّ
فيلتمان في بيروت :صوتوا مع املحكمة وسنحميكم! (أرشيف ــ أ ب)

ف��ي توقيتها ال�ح��ال��ي أه�م�ي��ة بالنسبة إلى
امل �ع��ارض��ة ال�س��اب�ق��ة ال�ت��ي ت��رى أن املوقف
الفرنسي تجاه املحكمة الدولية مهم جدًا،
على اعتبار أن باريس إحدى أكثر العواصم
اه�ت�م��ام��ًا ب�ه��ذا امل�ل��ف م�ن��ذ ب��دء ال �ت��داول به.
وه��ي العاصمة األك�ث��ر قلقًا ،بعد بيروت،
من انعكاس القرار الظني على االستقرار
في لبنان ،نظرًا إلى وجود قوات اليونيفيل
ذات اللباس الفرنسي على تماس مباشر
مع الالاستقرار.
وباالستماع إلى وجهة نظر بعض األفرقاء
ف��ي امل�ع��ارض��ة ال�س��اب�ق��ة ،يمكن تجزئة ما
يفكرون فيه كاآلتي:
 –1ب��اري��س معنية بحفظ االس�ت�ق��رار في
ل �ب �ن��ان أك �ث��ر ب�ك�ث�ي��ر م��ن ب �ع��ض العواصم
التي ليس لها في بيروت إال سفارة ،يغادر
أفرادها عند أول اختالل أمني.

غياب التوافق يطيح
جلسة الحكومة
توقع أكثر من مصدر وزاري أمس تأجيل جلسة الحكومة
لتفادي أي أزمة قد تنتج من هذا امللف،
إلى األسبوع املقبل
ّ
مع تأكيد هذه املصادر أن االتصاالت قائمة ملحاولة إيجاد
املخرج املناسب لهذه املعضلة
ي�ج�ه��ل م�ع�ظ��م ال � � ��وزراء م��وع��د الجلسة
املقبلة للحكومة ،بعدما امتنع الرئيسان
ميشال سليمان وسعد الحريري حتى
ال �س ��اع ��ة ع ��ن ال� ��دع� ��وة إل� ��ى ج �ل �س��ة هذا
األس� �ب ��وع .وأم � ��ام س�ل�ي�م��ان والحريري
س��اع��ات قليلة ل�ل��دع��وة إل��ى عقد جلسة
ُحكومية ي��وم الجمعة أو ال�س� ًب��ت ،وإال
أ ّج � � ��ل ع �ق��ده��ا أس� �ب ��وع ��ًا ك ��ام �ل�ا بسبب
س�ف��ر ال�ح��ري��ري ي��وم االث �ن�ين امل�ق�ب��ل إلى
بريطانيا في زيارة رسمية.
ّ
واستغرب أمس عدد من الوزراء تكهنات
بعقد ّجلسة نهار الجمعة ،مؤكدين أنهم
لم يتلقوا بعد أي دع��وة إل� ّ�ى االجتماع.
واس � �ت � �ب � �ع� ��دت م� � �ص � ��ادر م ��ط� �ل� �ع ��ة على
أج��واء الحكومة إمكان عقد جلسة قبل
التوصل إل��ى صيغة جامعة ب� ًين الكتل
بشأن ملف شهود الزور ،مشيرة إلى أن
ع�ق��د جلسة م��ن دون إت �م��ام االتصاالت
ال�لازم��ة من شأنه تفجير الوضع داخل
مّ�ج�ل��س ال � ��وزراء .وأك� ��دت ه ��ذه املصادر
أن ح��رك��ة االت �ص��االت ق��ائ�م��ة ومستمرة
إليجاد الحلول الالزمة لهذا امللف ،وهو
األم ��ر ال ��ذي يتماشى م��ع م��ا أش ��ار إليه
أ ّم��س ال��وزي��ر وائ��ل أب��و ف��اع��ور ال��ذي أكد
أن «ال�ج�ل�س��ة امل�خ�ص�ص��ة ل��دراس��ة ملف
ش �ه��ود ال� ��زور ق��د ت��ؤج��ل إل ��ى األسبوع
املقبل إلي�ج��اد تسوية قانونية لقضية
سياسية» ،مضيفًا أن��ه ليس ف��ي لبنان
أو خارجه «من يريد الوصول إلى أزمة
س�ي��اس�ي��ة ع��ن ط��ري��ق خ� ��روج ف��ري��ق من
الوزراء من الحكومة».
وغ �ي��ر ب�ع�ي��د ع��ن األج � ��واء امل�ت�ف�ج��رة في
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،ع �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة إح� ��ال� ��ة ملف
شهود الزور على املجلس العدلي ،أشار
أم��س رئ�ي��س تكتل التغيير واإلصالح،
ال �ن��ائ��ب م �ي �ش��ال ع� ��ون ،إل ��ى أن «قضية
اغتيال الرئيس رفيق الحريري تحولت
بتاريخ  14شباط
إل��ى املجلس العدلي ينّ
 ،2005وفي  21شباط ع قاضيًا محققًا
عدليًا» ،مضيفًا أن ملف الشهود «قضية
متفرعة من قضية اغتيال الحريري».
وأك� ��د ع� ��ون ،ف��ي م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي بعد
االجتماع األسبوعي للتكتل ،أن «مجلس
ال��وزراء أخذ قرار إحالتها على املجلس
العدلي بعد كل الحوادث التي ّ
سببتها
ّ
ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة» ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن «الغاية
من املحكمة ضرب االستقرار ال استقرار
ال�ع��دال��ة ،والدليل أن رؤس��اء كثرًا ماتوا
عندنا ولم تتحرك الواليات املتحدة من
أجلهم .نريد العدالة ،لكن على أال تكون
مشوبة بالغموض».
وت� � �ط � ��رق ع � � ��ون إل � � ��ى م � ��وض � ��وع عقود
«س��وك�ل�ين» ،فطالب الحكومة بنشرها
باعتبارها «ليست معاهدات دفاعية وال
فيها قضايا سرية» .وقال« :ال يجبرونا
ع�ل��ى أن ن��رف��ع دع ��وى ل�ن�ع��رف م ��اذا في
عقود سوكلني .ثمة عملية ابتزاز وقحة
ّ
حدثت ،إذ إنهم ال يصدقون على مشاريع
كهرباء من دون التوقيع على سوكلني،
وال شيء مبررًا كان أمس لعدم التوقيع
ّع �ل��ى م��وض��وع ال �ك �ه��رب��اء» .ورأى عون
أن ه��ذا االب�ت��زاز ال ينفع« ،وإذا كانوا ال
يريدون الكهرباء ،فسنبلغ الناس أنهم
ال يريدون الكهرباء» ،مضيفًا إن «هؤالء
ال��ذي��ن ي�ب�ق��ون ف��ال�ت�ين دائ �م��ًا ،أح�س��ن أن
ي�غ�ل�ق��وا أف��واه �ه��م ألن�ه��م ال ي�ن�ط�ق��ون إال
بالكذب».
على صعيد آخر ،أع��ادت كتلة املستقبل
أمس تأكيد موقفها الثابت من العالقات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �س��وري��ة «ال �ق��ائ �م��ة على
االح� � �ت � ��رام ،ال� �ت ��ي ي �ن �ب �غ��ي أن تتضافر
ج� �ه ��ود ال �ب �ل ��دي ��ن ال �ش �ق �ي �ق�ي�ن م� ��ن أجل
تعزيزها وإنجاحها ،بصرف النظر عن
التصريحات املتداولة في اإلعالم».

ّ
إال أن ال �ك �ت �ل��ة ان �ت �ق ��دت أم � ��س الحملة
الرئيس الشهيد
«املنظمة» على مسيرة ّ
رفيق ال�ح��ري��ري ،معتبرة أن ه��دف هذه
الحملة «ال يتوخى املصلحة العامة ،بل
اغتيال الصورة السياسية واإلعمارية
والنهضوية ال�ت��ي حملها وداف ��ع عنها
وعمل من أجلها».
وأش� � � � � ��ارت ال� �ك� �ت� �ل ��ة ،ب� �ع ��د اجتماعها
األس � �ب � ��وع � ��ي ب� ��رئ� � ّ�اس� ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب فؤاد
ال �س �ن �ي��ورة ،إل ��ى أنّ م �س �ي��رة الحريري
األب «ل� �ي� �س ��ت م � �ن ��زه ��ة ع � ��ن املراجعة
املوضوعية ،لكن ما يجري من انتقادات
ه ��و ب� �ه ��دف ال �ت �ش ��وي ��ه ،ول� �ي ��س إلجراء
تقويم موضوعي ،ما يفصح عن القصد
الحقيقي م��ن ج � ّ�رّاء ذل ��ك ،وه��و تحقيق
مآرب كيدية» .وذكرت الكتلة في بيانها
بمشروع القانون ال��ذي أحالته حكومة
السنيورة على املجلس النيابي بتاريخ
 25أي ��ار  2006ب�ش��أن م��راج�ع��ة وتدقيق
جميع ال�ح�س��اب��ات ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة منذ
ّ 1989/11/5ح �ت��ى ال ��وق ��ت الحاضر،
في
مشيرة إل��ى أن ه��ذا املشروع ال ي��زال ّ
أدراج مجلس ا ّل �ن��واب .ورأت الكتلة أن
القوى التي تشن حربًا اليوم على رفيق
الحريري وتياره وسياسته «كانت هي
امل �س��ؤول��ة ف� ّ�ي ف �ت��رة س��اب�ق��ة ع��ن ضياع
وهجرتهم
ال �ب�لاد وت�ش��ت��ت ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين
ّ
وخ ّ� ��راب امل ��ؤس� �س ��ات» ،م �ش �ي��رة إل ��ى أن
تسلم لاّ رف�ي��ق ال�ح��ري��ري للمسؤولية ّ«ما
ك��ان إ محاولة ملعالجة آث��ار م��ا خلفه
هؤالء من دمار».
وف ��ي ل �ق��اء الف� ��ت ،اس�ت�ق�ب��ل أم ��س سفير
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،غضنفر
رك � ��ن آب� � � ��ادي ،س �ف �ي��ر امل �م �ل �ك��ة العربية
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ع� �ل ��ي ال� �ع� �س� �ي ��ري ،وجرى
الحديث ف��ي قضايا لبنانية وإقليمية
وث�ن��ائ�ي��ة .وأش� ��ارت ال �س �ف��ارة اإليرانية،
ف��ي ب �ي��ان ص��در ع��ن مكتبها اإلعالمي،
إل��ى تأكيد الجانبني «ض ��رورة الوحدة
والتضامن بني كل األط��راف اللبنانية»،
معلنني ع��ن اس�ت�ع��داده�م��ا «للمساعدة
على تعزيز األمن واالستقرار في لبنان».
ولفت البيان إلى «العالقات الطيبة بني
ط�ه��ران وال��ري��اض» ،مشيرًا إل��ى تشديد
ال �ط ��رف�ي�ن ع �ل��ى «ض� � � ��رورة ال �ع �م��ل على
استخدام كل اإلمكانيات باتجاه تعزيز
ه��ذه ال�ع�لاق��ات بما ي�خ��دم قضايا األمة
اإلسالمية».
وب �ع �ي �دًا ع ��ن ه� ��ذه األج � � ��واء اإليجابية
ّ
الجميل،
والتوافقية ّ ،لفت النائب سامي
أمس ،إلى أن سوريا تريد عالقة مميزة
م ��ع رئ �ي� ّ�س ال �ح �ك��وم��ة س �ع��د الحريري
وعن املحكمة،
شرط تخليه عن حلفائه ّي�نّ
م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن ذل� ��ك «ت� �ب� م ��ن خالل
م��وق��ف س��وري��ا م��ن امل�ح�ك�م��ة ال ��ذي جاء
ع �ل��ى ل �س��ان وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة السوري
ول� �ي ��د امل� �ع� �ل ��م ،ال� � ��ذي ض � ��رب باملحكمة
عرض الحائط ،كذلك عبر توجيه رئيس
ال � ��وزراء ال �س��وري م�ح�م��د ن��اج��ي عطري
كالمًا ّ
سيئًا ل�ـ 14آذار» .وق��ال« :لتتفضل
سوريا وتعمل بإيجابية ملصلحة لبنان
كما تفعل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،وسنكون
أول من يقف معها ،لكن ال يمكن العمل
والوعيد».
وسط التهديد
ّ
وفي سياق متصل ،علق عضو املجلس
ال�س�ي��اس��ي ف��ي ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ،النائب
ال �س��اب��ق م�ص�ط�ف��ى ع� �ل ��وش ،ع �ل��ى كالم
ع �ط��ري ال� ��ذي وص ��ف ق� �ي ��ادات ق ��وى 14
آذار ب �ـ«ال �ه �ي��اك��ل ال �ك��رت��ون �ي��ة» ،معتبرًا
أن��ه «ك�ل�ام ح��اق��د ع�ل��ى ال �ق��وى السيادية
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ودل �ي��ل ع�ل��ى االع� �ت ��راف بأن
ق ��وى  14آذار ل�ه��ا ال�ت��أث�ي��ر األك �ب��ر على
الساحة اللبنانية في تغيير املعادالت
سلمًا وتبديل الواقع اللبناني».

