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«شوربة» لبنانية
فيلتمان طوال يومني في مكتب املستشار
ال��رئ��اس��ي ل��ل��ش��ؤون الدبلوماسية ،ج��ان ـ ـ ـ
دافيد ليفيت .ألقى مضاربه هناك ،قريبًا
من غيان ً ،متخفيًا عن ناظريه في الشكل
فقط .أصال ،ليفيت صديق قديم ،منذ أيام
نيويورك والقرار  ،1559وكوندي وغوردو
ـ ـ ـ مونتانيو وال��زم��ن ال��ط��ي��ب ...ع��ل��ى مدى
ي���وم�ي�ن ،ت����روي ب���اري���س ،أن ف��ي��ل��ت��م��ان كان
ي��ح��اول أن ي��ش��رح لليفيت ،م��ش��روع الحل

األم��ي��رك��ي .ل��ك��ن األول���وي���ة األول����ى ملسعاه،
ك���ان���ت إل����غ����اء م���وع���د ع�����ون ف����ي اإلليزيه.
ح���اول امل��س��ؤول الفرنسي ال��ت��ج��اوب ،غير
أن ال��ذري��ع��ة ال�ل�ازم���ة ل�ل�إق���دام ع��ل��ى خطوة
اإلل����غ����اء ك���ان���ت ت��ن��ق��ص��ه .وت������روي باريس
نفسها أن فيلتمان نسج لزميله الفرنسي
السيناريو اآلتي :تبادر أنت من عندياتك،
إلى إلغاء املوعد .وعلى األرجح ،لن ينتبه
الرئيس إلى األم��ر .فنربح الوقت املطلوب

ّ
عون وقرينته خالل اللقاء بأبناء الجالية اللبنانية في باريس (شربل نخول)

مل���ش���روع���ن���ا اآلخ�������ر .أم�����ا إذا ل���ف���ت أح�����د ما
انتباهه إل��ى امل��وض��وع ،فعندها تقول إن
اتفاقًا ضمنيًا ك��ان ق��د أق��ر م��ع ع���ون ،على
أن ي��ك��ون م���وع���ده ف���ي اإلل���ي���زي���ه ،مشروطًا
ب��ص��دور ك�ل�ام إي��ج��اب��ي م��ن��ه ح��ي��ال فرنسا
ودورها في املنطقة .ثم تقول ،إنك فوجئت
بعد أي���ام قليلة م��ن تحديد امل��وع��د ،وقبل
إبالغه إلى صاحبه ،بكالم معاكس أعلنه
ال���ج���ن���رال ،ف���ي  12ت��ش��ري��ن األول املاضي.
في احتفال ملناسبة انتقاله إلى«األراضي
الفرنسية» ف��ي سفارتكم ف��ي ل��ب��ن��ان ،قبل
عشرين عامًا ،كما عشية وص��ول الرئيس
اإليراني إلى بيروت .عندها ارتأيت أنت أن
كالمه هذا مؤشر استفزازي ،وأنه ال يجوز
لدولة عظمى مثل فرنسا أن تتغاضى عنه.
فوجدت من املناسب إلغاء املوعد ،بمبادرة
شخصية منك ،وذلك حماية لرؤسائك ،من
أي ذيول سلبية ملثل هذا القرار.
أخذ سيناريو فيلتمان طريقه إلى التنفيذ،
ل��ك��ن م���ح���اوري���ه ال��ف��رن��س��ي�ين أص������روا على
سؤاله :وماذا عن مشروعكم املضاد؟

في شيء من استعادة «الفوضى الخالقة»:
ص��در ال���ق���رار ال��ظ��ن��ي م��ت��ه��م��ًا ح���زب الله،
ي�� ُ َ
ف��ت��ش��ل الحكومة اللبنانية ع��ن التصرف،
أو ح���ت���ى ع����ن االج����ت����م����اع وإدارة البلد.
تضغط امل��ح��ك��م��ة ال��دول��ي��ة ع��ل��ى الحكومة
اللبنانية ،ملعرفة موقفها م��ن مقتضيات
ال��ق��رار وخ��ط��وات��ه التنفيذية .فيأتيها في
لحظة غفلة م��ا ،ك��ت��اب م��ن األخ��ي��رة ،يعلن
عجز لبنان عن التزام نتائج القرار الظني،
ويطلب من املحكمة ،و«ممن يهمه األمر»،
أخذ العلم بذلك .تحيل املحكمة الكتاب على
مجلس األمن ،وينطلق عندها مسار دولي
ج���دي���د ،ت��دري��ج��ًا ،ع��ل��ى ط��ري��ق��ة االكتشاف
بالتلمس ،ع��ن��وان��ه :الضغط ال��دول��ي على
ل���ب���ن���ان .ك����ل األف����ك����ار ت���ب���دو ج����ي����دة ،وعلى
طاولة البحث :حصار ،عقوبات ،مقاطعة...
املهم دفع البلد إلى فوضى خالقة جديدة...
أم��ر م��ا مماثل مل��ا حصل ب�ين ع��ام��ي 1989
و .1990فوضى مخارجها مضبوطة إلى
حد م��ا :إم��ا اس��ت��دراج سوريا إل��ى «البازار
الكبير» ،وإم��ا استدراج إي��ران إلى نموذج
ّ
مصغر عن هذا البازار ،وإما زج حزب الله
في وضعية «خاسر ـ ـ ـ خاسر» ،وإما جعل
الوعاء اللبناني يغلي حتى االنفجار ،لعله
يفضي إلى البحث عن صيغة أكثر مالءمة
الستقرار لبناني ج��دي��د ،قائم على نظام
ل��ب��ن��ان��ي ج���دي���د ...ت��م��ام��ًا ك��م��ا أدت فوضى
طائف
أواخ��ر الثمانينيات إل��ى الطائف...
ّ
ثان إذًا؟ لهذا« ،نطق» كوشنير ...ولهذا ملح
ٍ
إل��ى دول عربية قابلة ،ليست غير الدول
الدائرة في الفلك األميركي.

دفع البلد إلى
خلاقة ...تمامًا
فوضى ّ
كما أدت فوضى أواخر
الثمانينيات إلى الطائف

البديل الفرنسي :غيمة من دخان

املشروع األميركي :الفوضى مجددًا
م���اش���ى ب��ع��ض ال��ف��رن��س��ي�ين ف��ي��ل��ت��م��ان في
ضغوطه ،حتى سئل ع��ن ت��ص��وره املقابل
للحل .فجاء ال��ج��واب ،كما ت��روي باريس،

ُيروى في باريس:
الحل الوحيد في إعداد
«س َلطة» لبنانية يسقط
َ
فيها القرار الظني

ّ
الحريري ،وه��ذا الثمن يتركز في الجانب
االقتصادي .ففي فترة ما قبل عام ،2005
ّ
تولى الحريري األب االقتصاد ،وترك األمن
ّ
والخارجية لسوريا ،فيما ّ
تفرغ حزب الله
ل�ل�م�ق��اوم��ة .وال �ي��وم ،ال ي�ب��دو أن ح��زب الله
والرئيس نبيه ب��ري ف��ي وارد التخلي عن
ال�خ��ارج� ّ�ي��ة واألم� ��ن ،وامل �ق��اوم��ة غ�ي��ر قابلة
للنقاش .لذلك ،ال يبقى أم��ام الحريري إال
امللف االقتصادي .وال ُيمانع حزب الله في
ه��ذه التسوية ،رغ��م أن الكالم العلني لاّالذي
ي�ق��ول��ه امل �س��ؤول��ون ه��و ع�ك��س ذل ��ك ،إ أن
املمارسة حتى اليوم ال تزال توحي بالرغبة
ف��ي ه��ذا ال �ن��وع م��ن ال�ت�س��وي��ة .وال إشارات
توحي أن حزب الله مستعد لتغيير شكل
ّ
ال �ن �ظ��ام .ل �ك� ّ�ن م �س��ؤول�ين ف�ي��ه ي ��ؤك ��دون أن
ال �ح��زب ل�ي��س ف��ي وارد إع� ��ادة ال�ع�م��ل في

املعادلة السابقة ،أي معادلة أن االقتصاد
بيد الحريري ،رغ��م أن األم�ين العام لحزب
ال �ل��ه أع �ل��ن ف��ي أح ��د خ �ط��اب��ات��ه استعداده
الكامل لهذا األمر.
وسيطرة الحريري على امللف االقتصادي
ت�ع�ن��ي ان �ت �ه��اء م �ب� ّ�رر وج ��ود ع ��ون ّ
وتياره
السياسي ،إذ ال يبقى أمامهما إال خيار
ال�ت�ح� ّ�ول ح��زب��ًا خدماتيًا ينهب م��ن الدولة
ُوي ّ
قدم بعض هذا النهب إلى جمهوره ،كما
فعل العديد من األحزاب في فترة الوصاية
ّ
السورية.
م��ن ه �ن��اُ ،ي �م �ك��ن ف �ه��م إص � ��رار ع ��ون على
ال� � ��ذه� � ��اب إل � � ��ى ال� �ت� �ص ��وي ��ت ف � ��ي مجلس
ال � � � ��وزراء ع �ل��ى م �ل��ف ش� �ه ��ود ال� � � ��زور .هو
ّ
ُي��ري��د ال �ت��أك��د م��ن امل��وق��ع ال�ن�ه��ائ��ي لرئيس
ال�ح��زب التقدمي االش�ت��راك��ي ال�ن��ائ��ب وليد

يعتقد عون
أن الفرصة سانحة إلجراء
دستورية
تعديالت
ّ
الحريرية
وإطاحة
ّ
يرى عون أن
أي عمل في الشارع
ُيفترض أن تكون نتيجته
ولمرة واحدة
حاسمة ّ
في إطار بناء الدولة

لم يرتح كثيرون في باريس إلى التصور
األم����ي����رك����ي ،وخ���ص���وص���ًا ف����ي ظ����ل ارتفاع
م��س��ت��وى ال��ت��وت��ر ف��ي ب��ي��روت .وف���ي إحدى
اللحظات ،بدت اإلدارة الفرنسية في نوع
م��ن امل���أزق :معطياتها ودواف��ع��ه��ا الذاتية،
خ��ط��وة م����ا .فيما
ت��ف��رض ع��ل��ي��ه��ا ال��ق��ي��ام ب�� ّ
«نصائح» واشنطن و«تمنياتها» تذهب
���ي ات���ج���اه م��ع��اك��س .ع��ن��د ه���ذا ال���ح���د ،بدا
ف ّ
ك��أن ثمة من اجترح تركيبة توفيقية بني
النظريتني :نستقبل الجنرال ،فنبعث بذلك
رس��ال��ة إل���ى ه���ذا ال��ج��ان��ب ،ب��أن��ن��ا نتحرك،
وال نمتثل لتعليمات أح���د ،وب��أن��ن��ا نملك
ّ
تصورًا ملقاربة عالجية ما.
من جهة أخرى ،نترك التسريبات تتعالى

جنبالط ،واستعداده للدخول بهذه الورشة
ّ
ّ
واالقتصادية.
السياسية
ُ
وم��ن ه��ذه امل�ع�ط�ي��ات ،ي�م�ك��ن ف�ه��م الهجوم
ّ
الحاد الذي يشنه فريق الحريري بمختلف
ّ
ّ
واإلعالمية على الوزير
السياسية
أشكاله
ش��رب��ل ن � ّ�ح ��اس ،ال� ��ذي ي��رم��ز إل ��ى السعي
إلح ��داث تغيير ف��ي ال�س�ي��اس��ات .وتهديد
الحريري ّ
لنحاس ليس تهديدًا لشخصه،
ّ
ّ ُ
ّ
ب��ل مل��ا ُي�م��ث�ل��ه م��ن رؤي ��ة اق�ت�ص��ادي��ة تهدد
وجود الحريري سياسيًا .وهذا ما ُي ّ
فسر
القوى املعارضة
أيضًا سكوت العديد من
ّ
ع��ن الهجوم على ن� ّ�ح��اس؛ ال ب��ل إن بعض
َ
الوزراء لم يتوانوا عن القول في مجالسهم
الخاصة إن ّ
ّ
نحاس «عم يزيدها»ُ .ويشير
م ��راق� �ب ��ون إل � ��ى أن دف � ��اع ح � ��زب ال� �ل ��ه عن
نْ
ّ
رسالتي :األولى إلى عون ،أن
نحاس حمل

حول نيتنا فتح أبواب اإلليزيه لشخصيات
لبنانية أخرى ،فنعطي بذلك االنطباع عن
أن في جيبنا مشروع «سان كلو باملفرق»،
أو حتى جس النبض آلفاق طائف جديد...
وه���و م��ا يسمح ل��واش��ن��ط��ن بكسب املزيد
من الوقت ،وبالتقاطع مع هدفها األول من
الفوضى الخالقة املقترحة.
لكن ب�ين تلك االح��ت��م��االت ال��ت��خ��دي��ري��ة ،أي
ع��ل��اج ج������ذري م��م��ك��ن ل���ل���م���أزق؟ ي������روى في
ب��اري��س أن أح���د أه���م خ��ب��رائ��ه��ا الرسميني
في الشأن اللبناني وش��ؤون َ املنطقة ،يرى
الحل الوحيد ف��ي إع���داد َ
«س��ل��ط��ة» لبنانية
غريبة عجيبة .نوع من«غيمة دخ��ان» ،كما
يسميها ،أو وعاء حساء ضخم ،على طريقة
امل��ط��ب��خ ال��ل��ب��ن��ان��ي ،ب��ح��ي��ث ي���ص���در القرار
الظني ،ويسقط في ذلك الوعاء ،ويضيع ،أو
يضيعه املعنيون ،وال يمكن بعدها أحدًا أن
يعرف من أين يبدأ أو من أين يكمل.
ف������ي ال�����وق�����ائ�����ع امل�������ج�������ردة ،ي���ق���ت���ض���ي هذا
ال��س��ي��ن��اري��و ،أن يقبل ك��ل ط���رف دف���ع ثمن
ب��س��ي��ط ،لتجنب ث��م��ن ج��س��ي��م .يقبل حزب
ً
أسماء ال أحد
الله صدور القرار ،متضمنًا
يعرفها ،وال تعني شيئًا ألحد .وفي املقابل،
يقبل الحريري انتهاء مفاعيل املحكمة عند
هذا الحد ،وخصوصًا في ظل عدم القبض
ع��ل��ى امل��ت��ه��م�ين .وي��ق��ب��ل الجميع احتضان
الطرفني ،ودعمهما «عاطفيًا» و«معنويًا»،
الس��ت��ي��ع��اب ال��ت��س��وي��ة ،ب����دل تحريضهما
على رفضها ...لكن ،ما هي الخطوة األولى
لهذا السيناريو؟ وم��ن يكون ّ
عرابها؟ في
باريس ،ينقل عن الخبير العتيق ،جوابه
بصوت واثق خافت :إن «شوربة» لبنانية
ك��ه��ذه ،ثمة رج��ل واح��د يحترف طبخها...
نبيه ب��ري .وثمة رج��ل واح��د ،يظل في كل
األح�����وال ،ص��م��ام األم����ان ل��ك��ل احتماالتها:
إن����ه م��ي��ش��ال ع����ون .ف���ي ح��ال��ت��ي اإلق������دام أو
اإلحجام ،االنفراج أو االنفجار ،عون وحده
ق���ادر ع��ل��ى أداء دور ن���ازع ال��ص��واع��ق ،في
امللفات الهواجس ،وفي القضايا املفخخة.
هل من تفاصيل أكثر؟ ال لزوم وال ضرورة.
ففي مكان ما ،هناك التزام باريسي عفوي
ب��ال��ت��ق��ل��ي��د ال���ع���ري���ق ،ح�����ول «ال�����ذه�����اب إلى
ال��ش��رق امل��ع��ق��د ،ب��أف��ك��ار ب��س��ي��ط��ة» .وهناك
إقرار بصحة معادلة كلود شيسون بشأن
الشرق األوسط ،لجهة تعريفه بأنه منطقة،
ق��د ال يتغير فيها ش���يء ط���وال ق���رن ،وقد
يتغير فيها كل شيء ،في طرفة عني.

التسوية ل��ن تكون على حسابه .والثانية
إل ��ى ال �ح ��ري ��ري ،أن ��ه ل ��ن ي�ق�ب��ل ب ��أن تكون
التسوية على حساب أشخاص في ّ
التيار
الوطني ّ
الحر.
ت�ج��در اإلش ��ارة إل��ى ق��ول ع��ون ف��ي مقابلة
م��ع ت�ل�ف��زي��ون  LCIم��ن ف��رن�س��ا ّردًا على
س��ؤال عن أن «ح��زب الله حليفك» بالقول:
«ما يجمعنا مع حزب الله هو تفاهم أكثر
مما ه��و حلف؛ وه��ذا التفاهم ساعد على
االس �ت �ق��رار ف��ي ل �ب �ن��ان ح �ي��ث ال �ع��دي��د من
ّالنقاط التي بإمكانها أن ّ
تؤدي إلى الفتنة،
فجاء هذا التفاهم ليساعد على حلحلتها
وإرساء االستقرار».
التسوية ال
أن
�ى
�
ل
إ
املتابعني
ُيشير لاّبعض
ًّ
ً
ُيمكن إ أن تكون تسوية ظرفية تعيش
لسنوات.

