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سياسة

االثنني  4تموز  2011العدد 1452

المشهد السياسي

ّ

 14آذار في البريستول  1757وإال...
اختارت قوى املعارضة أمس تأجيل مشروعها إلسقاط الحكومة ،محددة مهلة زمنية
إلطالق هذه «املوجة» ،فبدت كأنها تبحث عن الوقت بدل أن تحشر خصمها .االجتماع
الذي عقدته في فندق البريستول بدا باهتًا بغياب رأسي  14آذار .أمام ذلك ،قرر املجتمعون
اللجوء إلى «الضعوط الخارجية» ،من باب طرق أبواب العواصم ال النطق باسمها
نادر فوز
ط� ��وال األي � ��ام ال �ث�لاث��ة امل��اض �ي��ة «ض� ّ�ج��ت
دنيا» قوى  14آذار بإعالنها عقد مؤتمر
«املحكمة طريقنا إلى الخالص» إلطالق
م�ش��روع�ه��ا ال�س�ي��اس��ي للمرحلة املقبلة.
اجتمعت قيادات وشخصيات هذه القوى
ً
ط��وي�لا ف��ي ف�ن��دق ال�ب��ري�س�ت��ول ،وأنتجت
ً
نداء يعلن قدوم «زمن الحقيقة والعدالة»،
ّ
ف �ح��ددت ل�ل��رئ�ي��س نجيب م�ي�ق��ات��ي مهلة
زمنية أقصاها الجلسة األول��ى ملناقشة
ال� �ب� �ي ��ان ال � � � ��وزاري ف ��ي م �ج �ل��س ال � �ن ��واب.
اكتفت قوى  14آذار أمس بالتهديد بأنها
ّ
س�ت��ت�خ��ذ م��وق �ع��ًا م �ع��ادي��ًا ل�ل�ح�ك��وم��ة في
ح��ال ع��دم إع�لان ميقاتي التزامه بالقرار
 ،1757وإال «فليرحل هو وحكومته غير
مأسوف عليهما».
وبغياب الرئيس سعد الحريري ورئيس
اللبنانية
الهيئة التنفيذية ف��ي ال �ق��وات
ً
سمير جعجع ،ب��دت ق��وى  14آذار باهتة
ّ
يتحكم فيها الرئيس فؤاد السنيورة ،من
ّ
دون أن يكون للرئيس أم�ين الجميل أي
ّ
سطوة على الجلسة ،ولو أن نجله النائب
ً
ّ
الجميل ب��دا فاعال قبل االجتماع
سامي
وخ�لال��ه ،ب�ع��د أن ق��اط��ع اج�ت�م��اع��ات ه��ذه
القوى ألكثر من سنتني .بهتان الجلسة
ج� � ��اء ف � ��ي ال� �ش� �ك ��ل وامل � �ض � �م � ��ون .م �ش �ه��د
الطاولة من دون قطبيها بدا ناقصًا .أما
مضمونها ،فكان «خبصة» بحسب أحد
ّ
املشاركني ال��ذي رأى أن «بعض الشباب،
وخ�ص��وص��ًا م��ن ال �ن��واب ،ح �ض��روا بحثًا

ّ
ع� ّ�م��ن ي �ص��ف��ق ل� �ه ��م» .ل �ك��ن ،م ��ن ّال � ��ذي لم
ّ
يكن يعلم أن هذه القوى ستتبنى خيار
إسقاط الحكومة؟ وما الجديد الذي حمله
البريستول؟ الجواب واضح :تلويح هذا
الفريق بورقة الضغط الخارجي وتكبيل
الدولة اللبنانية وفرض الحصار عليها
حكومة وشعبًا ،ب�لا ح��رج وم��ن دون أي
اع�ت�ب��ار للسيادة ال�ت��ي سبق أن اتخذها
ه��ذا الفريق ش�ع��ارًا ل��ه خ�لال ث��ورة األرز.
ّ
ويؤكد أحد املشاركني أن تضمني البيان
ّ
ه��ذا البند ه��و ب�ه��دف «ج��س نبض هذه
ال� ��دول ال أك �ث��ر» ،م�ش�ي�رًا ف��ي ه ��ذا اإلط ��ار
ّ
ّ
إلى أن قوى  14آذار ستؤلف وفدًا لزيارة
سفارات الدول الخمس الدائمة العضوية
في مجلس األمن ،من دون أن تحسم عدد
امل �ش��ارك�ي�ن ف ��ي ه ��ذا ال ��وف ��د وأس �م��اء ه��م.
ً
ف �ض�لا ع��ن ذل� ��ك ،ث� ّ�م��ة رس��ائ��ل وخ �ط��وات
ّ
م �ب��ط �ن��ة اخ� � �ت � ��ارت األق� �ل� �ي ��ة أن ت�ب�ق�ي�ه��ا
ّ
ب�ع�ي��دة ع��ن اإلع�ل��ام ،ب��اع�ت�ب��ار أن «ح��رك��ة
إس� �ق ��اط ال �ح �ك��وم��ة س �ت �ك��ون ت �ص��اع��دي��ة
وت��دح��رج �ي��ة» .وأب� ��رز ال��رس��ائ��ل ال �ت��ي لم
يشأ هذا الفريق إظهارها علنًا هي اآلتية:
ّ
ان دم الرئيس رفيق الحريري ب�ين يدي
الرئيس ميقاتي .دم باقي ش�ه��داء ث��ورة
األرز ب�ي�ن أي� ��دي م ��ن ي�ح�م��ي ح ��زب ال �ل��ه.
ال ف��رق ب�ين ال�ث�لاث��ي م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان ـــــ
نجيب ميقاتي ـــــ ول�ي��د جنبالط وباقي
الفريق الحاكم.
باختصار ،اخ�ت��ارت املعارضة املحافظة
ع� �ل ��ى أوراق � � �ه� � ��ا ،أك � � ��ان ل �ج �ه��ة ال �ت �ل��وي��ح
ب��ال�ل�ج��وء إل��ى ال �ش��ارع م��ن ب��اب التعبير
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الديموقراطي أم باستخدام لغة االتهام،
ك�ـ«ح�ك��وم��ة ال�ق�ت�ل��ة» أو «ح�ك��وم��ة حماية
ّ
ضجة
نفسها والقتلة» ،األم��ر ال��ذي أث��ار
ب �ي�ن ال �ب��ري �س �ت��ول �ي�ي�ن ،ودف � � ��ع ع � � ��ددًا م��ن
املشاركني في املؤتمر إلى االمتعاض من
ّ
املسودة املطروحة ،والتشديد على أنها ال
تحمل اللغة املناسبة ملواجهة الحكومة،
وال ت�ت�ض� ّ�م��ن خ �ط��وات عملية وواض �ح��ة
يمكن التعويل عليها وإق�ن��اع الجمهور
بهاّ .
شد تيار املشاركني لجهة «القصف
امل�ب��اش��ر دون أي م�ه�ل��ة» ،م��واج�ه��ًا ت�ي��ارًا
آخر اقترح إعطاء الرئيس ميقاتي يومني
لتغيير موقفه .فماذا ينتظر املعارضون
إلطالق حملتهم على خصومهم؟ ال أحد
يعرف ،حتى من اجتمعوا في البريستول
أمس يجهلون ملاذا حصل هذا التأخير.
ّ
وم��ا ي��ؤك��د ح��ال��ة ع��دم ال��رض��ى أن ال�ج��زء
ُ
األك�ب��ر م��ن االج�ت�م��اع ك � ّ�رس ملناقشة أمر
واح��د :مل��اذا االنتظار حتى ي��وم الثالثاء
للمباشرة في مشروع إسقاط الحكومة؟
فالسيد حسن نصر الله كان واضحًا ّفي
تأكيد ع��دم ت�ع��اون��ه م��ع املحكمة .انقض
كثير من الصقور على زمالئهم بالكثير
م ��ن األس �ئ �ل ��ة ،م �ط��ال �ب�ين ب�ت�غ�ي�ي��ر لهجة
ض �م �ي �ن��ه خ� �ط ��وات س�ي��اس�ي��ة
ال �ب �ي ��ان وت � ّ
واض �ح��ة ت�م��ث��ل ال�ع�م��ود ال�ف�ق��ري مل�ش��روع
إسقاط الحكومة ،داعني إلى مباشرة هذا
امل �ش��روع م��ن ال�ب��ري�س�ت��ول وع ��دم ال�ت� ّ
�ري��ث
حتى يوم الثالثاء إلطالقه.
وتشير صورة النقاشات الداخلية ،أمس،
ّ
إل��ى أن ع ��ددًا م��ن م �ع� ّ�دي م �س� ّ�ودة البيان

حوار بني السنيورة وأوغاسبيان في البريستول أمس (مروان بوحيدر)
ان�ق�ل�ب��وا ع�ل��ى أن�ف�س�ه��مّ ،
وأول� �ه ��م ال�ن��ائ��ب
ّ
الجميل ،عضو اللجنة الخماسية التي
ّ
ّ
أعدت املسودة ،وإذا به أمس ينتقد النبرة
غير العالية وغياب االقتراحات العملية،
م��ا أع ��اد األم ��ور إل��ى ال� ��وراء ،وخصوصًا
ب �ع � ّ�د ان� �ض� �م ��ام ع � ��دد م� ��ن ال� �ص� �ق ��ور إل ��ى
ض��ف��ة ال �ج �م� ّ�ي��ل االب � ��ن ،ف �خ��اض��وا ن�ق��اش��ًا
ّ
ومنسق األمانة
مستفيضًا مع السنيورة

العامة لقوى  14آذار ،فارس سعيد.
وأبرز الوجوه التي تحدثت بهذا النهج،
ال �ن��واب س��ام��ي ال�ج�م� ّ�ي��ل وه ��ادي حبيش
وب� ��در ون � ��وس ،وال ��وزي ��ر ال �س��اب��ق حسن
منيمنة وعميد الكتلة الوطنية كارلوس
إده .س� ��أل ه� � ��ؤالء :ك �ي��ف ي �م �ك��ن إس �ق��اط
ال�ح�ك��وم��ة ،وم��ا ال�ع�م��ل ب�ع��ده��ا؟ مؤكدين
ّ
�آخ ��ر،
أن امل ��واج� �ه ��ة «ي �ج ��ب أن ت �ك ��ون ل�ل ِ

ّ
هجوم ّ
األقلية «باملفرد» على حزب الله
ّ
يستمر السجال
منذ ي��وم الخميس امل��اض��ي
الداخلي منحصرًا في شؤون القرار االتهامي
وش�ج��ون��هّ ،
وأول �ه��ا م��وق��ف األم�ي�ن ال�ع��ام لحزب
ال �ل��ه ،ح�س��ن ن�ص��ر ال �ل��ه ،م��ن ه��ذا ال �ق��رار .أكثر
امل ��واق ��ف ح ��دة ،ق�ب��ل ب �ي��ان ال�ب��ري�س�ت��ول أم��س،
صدر على لسان عضو كتلة املستقبل النائب
نهاد املشنوق ال��ذي دع��ا وزراء ح��زب الله إلى
ّ
التنحي عن الحكومة «تحت عنوان االرتياب
امل � �ش� ��روع» .ف �ب ��رأي ��ه« ،ال ي�س�ت�ق�ي��م أن ي�ك��ون
أعضاء من ح��زب الله في الحكومة ،وآخ��رون
م�ش�ت�ب��ه ف�ي�ه��م م��ن ن�ف��س ال �ح��زب ف��ي اغ�ت�ي��ال
رفيق الحريري ومطلوبني للعدالة الدولية ،حتى
جالء الحقيقة» .ذهب املشنوق بعيدًا في ّ
حدية
موقفه أم��س ،ف��أش��ار إل��ى ّأن حكومة الرئيس
نجيب ميقاتي هي «حكومة الخيانة واألكثرية
امل�س��روق��ة» ،مضيفًا« :إذا اعترضنا قيل إننا
ال نريد االستقرار .ولكن ما قيمة االستقرار
ّ
من دون كرامة وعدالة وحرية ووطنية»؟ وحذر
امل�ش�ن��وق م��ن ت��وج�ي��ه أي إس ��اءة أو تهمة إل��ى
«الطائفة اإلسالمية الشيعية التي هي جزء منا
ونحن ج��زء منها ،وه��ي أش��رف وأنبل من أن
يطالها أي ك�لام ع��ن االغ�ت�ي��ال .أم��ا ح��زب الله،
فهو جسم سياسي وأمني ،لذا لن تكون هذه
الحكومة مؤتمنة على قرار مجلس األمن الذي
يعنينا ويحقق كرامتنا السياسية .فمن واجب
وزرائه تعليق مشاركتهم في السلطة التنفيذية
ً
حاال ،ال االستقالة» .وأكد ّأن «الفتنة تحتاج إلى
م��ن يوقظها ،ون�ح��ن ال ن��ري��د إيقاظها ،وليس
لدينا السالح إليقاظها».
وف ��ي ال �س �ي��اق ذات� ��ه ،رأى ن��ائ��ب رئ �ي��س ح��زب
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ال�ك�ت��ائ��ب ،سجعان ق��زي ،أن «ك��ل الفرضيات
ق��ائ �م��ة ف ��ي ق �ض �ي��ة اغ �ت� �ي ��ال ال ��رئ� �ي ��س رف �ي��ق
ال �ح��ري��ري ب�م��ا ف�ي�ه��ا إس��رائ �ي��ل» ،وت��وج��ه إل��ى
ّ
السيد حسن نصر الله بالقول« :بكفي» ،داعيًا
إياه إلى «تسليم املتهمني إلى املحكمة الدولية».
ول �ف ��ت ق� ��زي إل� ��ى أن� ��ه ال «أح � ��د م ��ن األف ��رق ��اء
الداخليني أو الدوليني يتهم حزب الله كما فعل
السيد نصر الله خ�لال مؤتمره ،عندما داف��ع
بقوة عن املتهمني» .وشدد قزي على ّأن الحزب
أصبح خارجًا عن العدالة الدولية «بعدما كنا
نعتبره حزبًا خ��ارج��ًا ع��ن امليثاقية» ،مشددًا
ع�ل��ى أن ��ه «ل ��م ي�ع��د ه �ن��اك إم �ك��ان ل�ع�ق��د ط��اول��ة
الحوار أو تأليف حكومة وح��دة وطنية يتمثل
فيها حزب الله».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،أك��د عضو كتلة ال��وف��اء للمقاومة
النائب حسن فضل الله أمس ضرورة اغتنام
ف��رص��ة وج� ��ود ه ��ذه ال �ح �ك��وم��ة «ل �ن �ب��دأ ال�ع�م��ل
بمعزل عن الضجيج واإلثارات واملحاوالت من
هنا وهناك» ،مشددًا على ّأن الحكومة ستنال
ال�ث�ق��ةّ ،
وأن «ال ��رد على ك��ل األق��اوي��ل وامل��واق��ف
واإلثارات يكون باإلنتاج والعمل» .على صعيد
آخ ��ر ،أك��د ال�ب�ط��ري��رك ب �ش��ارة ال��راع��ي أم��س أن
عنصر اس�ت�ق��رار» ،مشيرًا إل��ى ّأن
«لبنان هو ّ
«ل�ب�ن��ان امل�ش��ق��ف ب�ين  8و 14يستوجب عقدًا
اجتماعيًا انطالقًا من ميثاقنا الوطني» .ورأى
الراعي خالل لقائه فاعليات مدينة البترون أنه
ً
«ليس مقبوال أن يأخذ أح��د ق��رارًا يختزل به
الشعب اللبناني بأجمعه ،ألن لدينا دستورًا
واض�ح��ًا يحترم ك��ل ف��رد ف��ي ل�ب�ن��ان» ،مشددًا
على «أننا في حاجة إلى ذهنية جديدة ورؤية

ّ
جديدة ولغة ديموقراطية ،ولن نقبل بأن يتسلم
أحد مصيرنا».
خ��ارج �ي��ًا ،ب��رز أم��س م��وق��ف وزي ��ر الخارجية
امل� �ص ��ري ،م�ح�م��د ال �ع ��راب ��ي ،ال� ��ذي ش ��دد على
أن��ه «ال مجال للمفاضلة في لبنان بني العدالة
واالس�ت�ق��رار ،حيث إن ال�ع��دال��ة ه��ي مطلب لكل
لبناني وه��ي ال�ض��ام��ن لتحقيق ل�لاس�ت�ق��رار».
وأشار العرابي إلى ّأن تحقيق العدالة يقتضي
استمرار عمل املحكمة وفقًا لألصول القانونية،
الف �ت��ًا إل ��ى ّأن «ال�ت�ح�ق�ي��ق س�ي�ج��ري م��ع أف ��راد
متهمني ال م��ع تنظميات سياسية أو دينية،
انطالقًا من براءة كل متهم حتى ثبوت اإلدانة»،
ّ
معبرًا عن ثقة بالده بالتزام األفرقاء اللبنانيني
بوحدتهم ،وب��أن اللبنانيني «ل��ن يسمحوا بأن
يكون دم الشهداء مصدرًا للفرقة في ما بينهم».
ب��دوره ،رأى سفير حقوق اإلن�س��ان في وزارة
الخارجية الفرنسية ،ف��ران�س��وا زي �م��ورايّ ،أن
ّ
متشبثة بمفهوم
«رسالة فرنسا واضحة ،فهي
ع��دم اإلف�ل�ات م��ن العقاب .نحن ن�ق��ارب العدالة
الدولية من منظار كونها أه��م ّ
تقدم للمجتمع
ال ��دول ��ي م �ن��ذ إع�ل��ان ح �ق��وق اإلن � �س ��ان ،شكل
اعتماد املحاكم الدولية بداية لتفاهم دولي حول
محاكمة الجرائم» .ولفت إلى أن «الجرائم التي
وقعت في لبنان لم تطل شخصيات بذاتها ،بل
وجهت ّ
ّ
ّ
متشبثون
ضد الديموقراطية ،لذا نحن
بالعدالة الدولية واملحكمة ه��ي أح��د وجوهها،
وف��رن �س��ا ت��دع �م �ه��ا ف ��ي م �ب��دئ �ه��ا وت�ش�ج�ع�ه��ا
ف��ي عملها وف��ي حيثياتها وم�س��اره��ا» .ودع��ا
زيموراي الحكومة إلى «دعم هذه املحكمة من
دون أحكام مسبقة».

