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سياسة

سياسة
على الغالف

حريريون يحتفلون بـ«صحوة سعد»:
عودة التوازن إلى عالقتنا بعون

الحكومة والخيارات الجديدة ـ ـ القديمة:
الحريري يتغير وعون كذلك
معطيات التأليف الكثيرة تتبدل يوميًا ،وتتبدل معها التفاهمات .لكن اإليجابية التي يريد رئيس الجمهورية والرئيس
َّ
المكلف إعطاءها للمشاورات الحكومية لن تترجم قريبًا
هيام القصيفي
ف ـ ــي ج ـع ـب ــة ال ــرئـ ـي ــس املـ ـكـ ـل ــف سـعــد
ال ـح ــري ــري اق ـت ــراح ــات ع ــدة يـطــرحـهــا
اليوم أمام رئيس الجمهورية العماد
مـيـشــال ع ــون ،ال ت ـهــدف فـحـســب إلــى
ال ــدف ــع بـمـســار تــألـيــف ال ـح ـكــومــة ،بل
أيضًا إلى الخروج من مأزق سياسي
دخ ـل ـت ــه كـ ــل ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
امل ــرحـ ـل ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ب ـع ــدم ــا ظ ـه ــر أن
خ ــري ـط ــة ال ـت ـح ــال ـف ــات وال ـت ـف ــاه ـم ــات
السياسية تتغير.
ً
ليس سهال أن تتبدل املعطيات بعد
االنـتـخــابــات النيابية ،فتبدو القوى
السياسية قــد عــادت إلــى تموضعها
القديم ،مع بعض التغييرات الطفيفة.
رئـيــس الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر جـبــران
باسيل ،يتحدث عن انتهاء التفاهم مع
معراب ،ويكاد ينعى اتفاقًا مسيحيًا
مـشـتــركــا ،وي ـص ـ ّـر عـلــى دوره شريكًا
أســاس ـيــا ف ــي الـتــألـيــف م ــن ال ـنــد للند
مــع الــرئـيــس املـكـلــف سـعــد الـحــريــري.
الـقــوات اللبنانية تتمسك بالتفاهم،
وتـ ـتـ ـبـ ـل ــغ م ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
متابعته الخاصة مللف العالقة معها،
والحريري يعود إلى إحياء تفاهماته

تفاهم معراب ينص على
حصول عون على وزيرين في
حكومة من  24وزيرًا و 3وزراء
في حكومة من  30وزيرًا
القديمة مع القوات ومع رئيس الحزب
الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي ول ـيــد جنبالط
والــرئـيــس نبيه ب ــري .تغير جوهري
ً
معطى
يضع رئيس الجمهورية أمام
من نوع جديد ،األمر الذي جعله ّ
يعبر
عــن استيائه مــن هــذا التبدل فــي أداء
ّ
وملمحًا إلــى قــدرتــه أيضًا
الـحــريــري،
على التغيير .فالحريري يتحدث بثقة
عن صالحياته في تشكيل الحكومة
ويرفض املساس بها ،ويطرح شروطًا
ال يسهل تأليف الحكومة من دونها.

معارضو رئيس التيار الحر ُيطلقون على الحكومة المقبلة تسمية «حكومة باسيل الرئاسية» (مروان طحطح)

وهــذا أمــر ليس بسيطًا في حسابات
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة أو ف ــي م ـعــادلــة
«املاروني القوي».
ال يتغاضى عون عن مسار الحريري،
َّ
املكلف ّ
تغير
يــدرك تمامًا أن الرئيس
ف ــي األش ـه ــر األخـ ـي ــرة ،لـكـنــه ال يــريــد
قطع شـعــرة مـعــاويــة مـعــه ،ألنــه يريد
تسهيل الحكومة ،ساعيًا إلى تدوير
ال ــزواي ــا وتـسـهـيــل ال ـعــراق ـيــل .فعالقة
الـحــريــري مــع ال ـقــوات ليست وحدها
ال ـتــي ت ـبــدلــت ،ب ــل عــاقـتــه بـجـنـبــاط،
وحــرصــه على عــاقــة ودي ــة وتنسيق
ّ
تام مع الرئيس بري الذي ال يكن عون
له الود نفسه.
تبدل أداء الحريري السياسي بعدما
تبدل معظم فريقه املحيط بــه ،وفي
م ـق ــدم ـه ــم ن ـ ـ ــادر ال ـ ـحـ ــريـ ــري امل ـن ـســق
ال ــدائ ــم م ــع بــاس ـيــل .ولـعـلـهــا النقطة
األسـ ـ ـ ـ ــاس ال ـ ـتـ ــي أعـ ـ ـ ـ ــادت وص ـ ـ ــل مــا
انقطع مع القوات ،بعدما بقي الوزير
غطاس خــوري على خط االتصاالت
معها ،والــوحـيــد مــن الفريق القديم.

إضافة إلى معطيني مهمني ،أولهما
االنتخابات النيابية التي لم يحقق
ف ـي ـه ــا امل ـس ـت ـق ـب ــل نـ ـت ــائ ــج إي ـج ــاب ـي ــة
فــي دوائـ ــر ال ـك ــورة وب ـي ــروت الثانية
وجــزيــن ،وحيث فــاز مرشحو التيار
الوطني ،وثانيهما ،الدور السعودي
الذي يدفع في اتجاه تنسيق تام بني
حلفائها و«اللحمة بني أصدقائها».
ـق سـعــد الـحــريــري ي ــدرك أن
وم ــن يـلـتـ ِ
أداءه وأس ـل ــوب ــه ت ـغ ـيــرا ،ب ـعــدمــا عــاد
إلى لهجته القديمة حيال القوات ،فال
تشبه تلك التي اعتمدها حيالها بعد
عودته من السعودية ،فيتعامل معها
ك ـح ـل ـي ــف اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ،خ ـصــوصــا
فــي ضــوء معلومات تحدثت عــن أنه
اط ـل ــع ع ـل ــى رس ــائ ــل وج ـه ـه ــا رئ ـيــس
حــزب الـقــوات الدكتور سمير جعجع
إلى ولي عهد اإلمــارات الشيخ محمد
ّ
ب ــن زاي ـ ــد ،طــال ـبــا ال ـتــدخــل ل ـحــل أزم ــة
ال ـحــريــري واسـتـقــالـتــه م ــن الـحـكــومــة
مــن الـسـعــوديــة (أزم ــة تشرين الثاني
.)2017

وإذا كـ ــانـ ــت ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـ ــن ال ـ ـقـ ــوات
وج ـن ـبــاط ق ــد بـقـيــت عـلــى طبيعتها
فـ ــي ظـ ــل خـ ـط ــوط ات ـ ـصـ ــال وت ـن ـس ـيــق
مستمرين ،فإن الحريري بدوره أحيا
الـ ـع ــاق ــة مـ ـع ــه ،ويـ ـص ـ ّـر ع ـل ــى إع ـط ــاء
جـنـبــاط مــا يــريــده ،فــي ظــل محاولة
لـ ـكـ ـس ــر ال ـ ـج ـ ـمـ ــود ،بـ ــإح ـ ـيـ ــاء اق ـ ـتـ ــراح
ب ــإع ـط ــائ ــه ث ــاث ــة وزراء ،وان لـيــس
بــال ـضــرورة أن يـكــونــوا جميعهم من
الطائفة الدرزية.
أمر واحد لم يتبدل في كل هذا املسار،
هـ ــو ت ـم ـس ــك عـ ـ ــون ب ـخ ــري ـط ــة ط ــري ــق
يرسمها الــوزيــر جـبــران باسيل ،إلى
تشكيل الحكومة ،رغــم ما تخلقه من
ح ـس ــاس ـي ــات داخـ ـ ــل صـ ـف ــوف ال ـت ـيــار
وداخـ ـ ـ ـ ــل الـ ـع ــائـ ـل ــة وم ـ ـ ــع ك ـ ــل الـ ـق ــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة ،وهـ ــو ال ـ ــذي حـ ــدد حتى
اآلن «حصته الصافية» في الحكومة
التي بــات معارضوه يطلقون عليها
تسمية «حكومة باسيل الرئاسية».
يــرفــض بــاسـيــل إع ـط ــاء ال ـق ــوات أكـثــر
من  3وزراء ،وإذا كــان قد قبل مجددًا

بعشرة وزراء مع حصة الرئيس عون،
فــإنــه مـصــر عـلــى انتقائهم ف ــردًا فــردًا
بالتنسيق مــع الــرئـيــس وح ــده .بهذا
املعنى يريد أن تكون حصته الوزارية
كتيار وتكتل من اختياره ،وهو وضع
«فيتو» واضحًا وصريحًا على أسماء
ط ــرح ــت ل ـل ـت ــوزي ــر م ــن ج ــان ــب فــريــق
رئيس الجمهورية.
ب ــن ك ــل ه ــذه ال ـن ـقــاط كـيــف يـمـكــن أن
تولد الحكومة؟
فــي املـعـطـيــات امل ـتــوافــرة ،أن اقـتــراحــا
جــاء من جانب فريق الحريري حول
ً
وزيرًا ،بدال من ثالثني.
حكومة من َ 24
حـتــى اآلن لــم ي ـلــق االق ـت ــراح تـجــاوبــا
مــن أي ط ــرف ،ألن مــا يـمـكــن حـلــه في
حكومة مــن  24وزيـ ـرًا يمكن أن يحل
بحكومة ثالثينية .وال يبدو أن رئيس
الجمهورية فــي وارد الـقـبــول بسقف
أق ــل مــن  30وزيـ ـ ـرًا ،عـلـمــا أن ــه ك ــان قد
طالب بحكومة من  32وزيـرًا لتمثيل
األقليات (العلويون والسريان).
وبـ ـ ـم ـ ــا أن عـ ـ ـق ـ ــدة تـ ـمـ ـثـ ـي ــل الـ ـ ـق ـ ــوات

ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة أسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،كـ ـم ــا تـمـثـيــل
جـ ـنـ ـب ــاط ،ن ـش ـط ــت االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت فــي
الساعات األخـيــرة ،وأدت إلــى دخــول
عـ ـ ـ ــون بـ ـ ـق ـ ــوة ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ــط الـ ـت ــألـ ـي ــف،
وس ـي ـف ـتــح ف ــي ل ـقــائــه م ــع ال ـح ــري ــري،
اليوم ،بــاب الحلحلة الحكومية عبر
اقتراحات إيجابية ،واألرجح تجاوبًا
مع الحريري الذين ينقل إليه مطالب
الـ ـق ــوات بـ ــالـ ــوزارة ال ـس ـي ــادي ــة ،علمًا
أن ال ـق ــوات لـيـســت مـتـمـسـكــة بنيابة
رئاسة الحكومة ،في مقابل تمسكها
ب ـح ـق ـي ـبــة سـ ـي ــادي ــة وثـ ــاثـ ــة وزراء،
(ب ـي ـن ـهــم وزي ـ ــر دول ـ ــة) ب ـعــدم ــا أب ــدى
عون تمسكه بنيابة رئاسة الحكومة.
وتـسـتـنــد ال ـق ــوات فــي ذل ــك إل ــى ورقــة
التفاهم بني القوات والتيار الوطني،
ّ
تصر عليه وتتمسك بتنفيذه،
الــذي
وبـحـســب مـعـلــومــات «األخـ ـب ــار» فــإن
الورقة نصت على أن القوات والتيار
يـ ـتـ ـق ــاسـ ـم ــان الـ ـحـ ـق ــائ ــب الـ ـسـ ـي ــادي ــة
ال ـخ ــاص ــة بــامل ـس ـي ـح ـيــن وال ـ ـ ـ ــوزارات
الخدماتية فــي كــل حـكــومــات العهد،
عـلــى أن يحصل رئـيــس الجمهورية
ع ـل ــى وزي ـ ــري ـ ــن فـ ــي ح ـك ــوم ــة مـ ــن 24
وزيـ ـرًا وثــاثــة وزراء فــي حكومة من
 30وزيرًا.
لكن بقدر ما يبدي رئيس الجمهورية
ت ـ ـجـ ــاوبـ ــا واض ـ ـح ـ ــا ف ـ ــي امل ـ ـح ـ ــاوالت
ال ـجــاريــة لتشكيل الـحـكــومــة ويعمل
عـلــى تسهيل الـتــألـيــف ،إال أن ــه أيضًا
ي ـ ـبـ ــدو مـ ـتـ ـش ــددًا فـ ــي مـ ـق ــارب ــة دوره
ودور رئـيــس الحكومة فــي التأليف،
وكــذلــك فــي تمسكه بـحـصــة الــرئـيــس
والـتـيــار مـعــا .مــن هنا يمكن الـســؤال:
ك ـيــف يـمـكــن رئـ ـي ـ َـس ال ـج ـم ـهــوريــة أن
يقنع الــوزيــر باسيل بإعطاء القوات
م ـ ــا تـ ـ ــريـ ـ ــده ،وأي ح ـق ـي ـب ــة س ـي ــادي ــة
ستأخذها القوات ،وفق اتفاق معراب،
الدفاع أم الخارجية التي يتمسك بها
باسيل؟ فيبقى للقوات وزارة الدفاع،
وهـنــا يـطــرح أيـضــا مــوضــوع تقسيم
الـ ـ ـ ـ ــوزارات ال ـس ـي ــادي ــة ب ــن ال ـطــوائــف
وامل ــذاه ــب ،وإل ــى مــن سـتـعــود هــاتــان
ال ـ ــوزرات ـ ــان .وإن ل ــم ي ــواف ــق بــاس ـيــل،
فالحكومة لــن تبصر الـنــور ،بحسب
تــأك ـيــدات ال ـحــريــري وال ـق ــوات ســويــا.
وك ـي ــف ي ـم ـكــن ح ــل م ـش ـك ـلــة ال ـت ــوزي ــر
ال ــدرزي إذا تمسك جـنـبــاط بمطلبه
األساسي بتوزير  3دروز؟
رغم الحديث أمس عن بعض املالمح
اإليجابية في مسار التأليف ،فإن أشد
املتفائلني يتحدث عن مــرور أسابيع
قبل أن تولد الحكومة.

لم ُيعد الرئيس سعد
الحريري قادرًا على ّ
تحمل
ّ
«تدخالت رئيس الجمهورية
ووزير الخارجية في عملية
تشكيل الحكومة» .غياب
مدير مكتبه ،نادر الحريري ،بدأ
ينعكس سلبًا على العالقة
معهما .جملة عناصر
داخلية ضاغطة يتعرض
لها الحريري ،تدفعه لرفض
«الشروط»
ميسم رزق
َ ُ
ـوم استبعد نــادر الحريري عن املشهد
يـ
السياسي ،كــان مــن جملة األسئلة التي
َ
ستقبل التسوية
ُوضعت على الطاولة ُم
الــرئــاسـيــة ،والـعــاقــة بــن الــرئـيــس سعد
الحريري والتيار الوطني ّ
الحر .سرعان
م ــا ّأسـ ــس غ ـي ــاب م ــدي ــر مـكـتــب الــرئـيــس
سـعــد ال ـحــريــري ل ـبــدايــة ال ـت ـص ـ ّـدع .غــاب
ُم ـه ـن ــدس الـ ـع ــاق ــة ،ف ـك ــان ال بـ ـ ّـد م ــن أن
ينعكس ذلك سلبًا على عالقة الحريري
برئيس الجمهورية ميشال عون ووزير
ال ـخ ــارج ـي ــة جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل .كـ ــان ن ــادر
األقوى في معادلة التفاهم ،والقادر على
خـيــاطــة الحبكة املـشـتــركــة بــن الطرفني
فــي كــل املـلـفــات ،فــي الحكومة واإلدارات
وكــل الـسـيــاســات .يـقــول مستقبليون إن
ُ
«أح ـدًا غير نــادر لم يكن قــادرًا على فهم
العونيني والتفاهم معهم .حتى الرئيس
الحريري نفسه».
نتيجة الغياب أو االستبعاد ،بات رئيس
الحكومة في املواجهة املباشرة مع طرف
ّ ُ
يؤكد املستقبليون أنه «ال ينظر إلى تيار
املستقبل كطرف قوي في طائفته ،بقدر
ما يرى في الحريري مدينًا بالسلطة له،
ومجبورًا على تسديد الفواتير بالتنازل
َ
تلو اآلخر».
َ
قبل االنتخابات النيابية ،قيل أن الفترة
الـتــي ستليها سـتـكــون أصـعــب مــن تلك
يجب دفعه
التي مضت .ال سيما أن مــا ِ
سيكون باهظًا ،وأول فاتورة ستصرف
فــي الـحـكــومــة .لــم يـنـتـ ِـظــر املستقبليون
ّ
كثيرًا حتى صدقت توقعاتهم .لكن ما لم
ُ
يكن في الحسبان ،هو رد فعل الحريري
الــذي يصفه مقربون منه بـ«الصحوة»
أو ب ــدايـ ـتـ ـه ــا ،ب ـم ـع ـن ــى عـ ـ ــدم ال ــرض ــوخ
ل ـض ـغــوط ال ـعــون ـيــن ف ــي أم ــر الـتـشـكـيــل.

بدأت بالتحقق «األمنية» التي انتظرها
كل معارضي التسوية ،أال وهي «خلخلة
التفاهم ،أو أقله إرســاء نوع من التوازن
ف ــي ال ـعــاقــة الـثـنــائـيــة ،ال ـتــي ل ــم يستفد
م ـن ـهــا ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،ب ـق ــدر م ــا حـقــق
العونيون املكاسب منها».
هـ ــذه «الـ ـصـ ـح ــوة» ال ـت ــي ي ـت ـحــدث عنها
ّ
حريريون ،تجلت في العملية التفاوضية
«ال ـت ــي ل ــم يـقـبــل خــال ـهــا ال ـح ــري ــري بما
ّ
يريده العونيون .تحديدًا في ما يتعلق
بالقوات اللبنانية وحجم تمثيلها في
ال ـح ـك ــوم ــة» .بـ ــات واضـ ـح ــا أن «ال ــرج ــل
مـتـمـلـمــل م ــن ت ــدخ ــات بــاسـيــل ورئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة» ،وإال مل ــا «ان ـت ـقــل الـنـقــاش
من الكالم عن الحقائب والحصص ،إلى
موضوع الصالحيات».
العاملون بخبايا األمور ،بدأوا يتحدثون
عــن «مشكل يـتـ ّ
ـوســع مــع بــاسـيــل» .حتى
ً
إنهم نقلوا استياء واضحًا عند الرئيس
ال ـح ــري ــري ال ـ ــذي س ـمــع ك ــام ــا بــاسـيـلـيــا
م ـف ــاده« :أن ـنــا غـيــر مستعجلني تشكيل
ال ـح ـكــومــة .ول ــن تــؤلــف م ــا دام ــت ليست
ع ـل ــى خ ــاط ــرن ــا» ،م ــع ال ـت ـل ـم ـيــح امل ـب ـطــن
«بعدم التمسك به»!

م ــن ه ـن ــا ،أراد رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة وضــع
بعض الضوابط .فكالمه أول من أمس أنه
«هو رئيس الحكومة وهو من يؤلفها ،لم
يكن ردًا على النائب عبد الرحيم مــراد.
بل كانت رسالة متعددة االتجاهات إلى
ك ــل م ــن يـتـعــاطــى م ـعــه بـصـفـتــه الـحـلـقــة
األضـ ـع ــف» .ل ـكــن ه ــذه «ال ـص ـح ــوة» كما
يحلو للمستقبليني تسميتها «ليست
مــرتـبـطــة ب ــإش ــارة سـعــوديــة كـمــا يوحي
الـ ـبـ ـع ــض» .ف ــالـ ـسـ ـع ــودي ــون ل ـي ـس ــوا فــي

سمع كالمًا
الحريري ِ
باسيليًا مفاده «أننا
غير مستعجلين والدة
الحكومة ولن تؤلف ما
دامت ليست على خاطرنا»

ُ
يقول مستقبليون إن «أحدًا غير نادر لم يكن قادرًا
على فهم العونيين والتفاهم معهم» (هيثم الموسوي)

حاجة إلطالق إشارات «لقد كان موقفهم
َ
واضحًا حني صنفوا حزب الله إرهابيًا.
وهــذا موقف صريح برفضهم مشاركته
في أي حكومة» .في املقابل يربط هؤالء
موقف الحريري بجملة عناصر ضاغطة
فــي ال ــداخ ــل .أول ـهــا ،نـتــائــج االنـتـخــابــات
ً
التي َ
عكست تملمال واضحًا في صفوف
جـمـهــور الـتـيــار؛ وملـ ِـســه ع ــدم االسـتـفــادة
مــن الـتـفــاهــم مــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحـ ّـر،
باستثناء ضمان كرسي الرئاسة الثالثة.
ومن ّ
ثم جاء موقف املفتي عبد اللطيف
َ
دريان ،تعليقًا على ملف النازحني ،حني
ت ـس ــاءل« :ك ـيــف ي ـق ـ ّـرر ف ــرد أو ط ــرف في
مـســألــة خـطـيــرة ك ـهــذه ،كــأنـمــا مــا عــادت
هـنــاك حـكــومــة» ،فــي مـحــاولــة للفت نظر
ال ـح ــري ــري إل ــى كـيـفـيــة إدارة الـ ـب ــاد ،أو
كرسالة حريرية نطق بها املفتي!
م ــا س ـب ــق دفـ ــع ب ــال ـح ــري ــري إلـ ــى فــرمـلــة
األس ـ ـل ـ ــوب الـ ـ ـ ــذي أرس ـ ـ ـ ــاه ن ـ ـ ـ ــادر ،وذلـ ــك
«ف ــي مـحــاولــة مـنــه الس ـت ـعــادة ش ــيء من
ال ـه ـي ـب ــة أو الـ ـ ـت ـ ــوازن» .وه ـ ــي نـصـيـحــة
لطاملا سمعها مــن محيطه املقتنع بأن
«م ـم ــارس ــة االع ـ ـتـ ــدال ب ـه ــذه ال ـطــري ـقــة ال
ّ
ّ
ت ــواج ــه ال ـت ـط ـ ّـرف ،ب ــل تـ ــولـ ــده»ُ .ي ـح ــاول
امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــون اإلي ـ ـحـ ــاء ب ـ ــأن رئ ـي ـس ـهــم
«ليس في وارد التساهل في حــال ّ
املس
بالطائف وصالحيات رئيس ال ــوزراء».
برأيهم أن مشكلة تأليف الحكومة ليست
عـنــد أحــد «بــل هــي عـنــد الـعــونـيــن فقط.
هم ليسوا متفقني مع املــردة ،وال الوزير
ف ـي ـصــل ك ــرام ــي وم ـ ــن ُي ـ ّـمـ ـث ــل .يـفـتـحــون
مـعــركــة ضــد ال ـق ــوات .عــاقـتـهــم مـتــوتــرة
مــع الـنــائــب ول ـيــد جـنـبــاط وحــركــة أمــل
والحزب القومي منذ ما قبل االنتخابات.
وبينهم وبني حزب الله وتيار املستقبل
الكثير من التباينات .فهل ُيعقل أن تكون
كــل األط ــراف السياسية على خطأ وهم
على حق؟».
ُ
االنـ ـتـ ـق ــاد امل ـس ـت ـق ـب ـل ــي لـ ـع ــون وال ـت ـي ــار
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ـ ّـر انـ ـط ــاق ــا مـ ــن كــون ـه ـمــا
«يلتفان على الـصــاحـيــات الدستورية
فــي ات ـفــاق الـطــائــف ،ويـمـ ّـســان بــالـتــوازن
الـ ـسـ ـي ــاس ــي» لـ ــن يـ ـك ــون أسـ ـي ــر الـ ـغ ــرف
املـ ـغـ ـلـ ـق ــة .ص ـح ـي ــح أن أح ـ ـ ـ ـدًا ف ـ ــي ت ـي ــار
املستقبل ال يستعجل نتيجة الـخــاف،
وال ّ
يتأمل كثيرًا فــي فــرط عقد التفاهم،
لكن من املفيد التذكير بــأن «إدارة البلد
من منطلق الرئيس القوي لن تصل بنا
إال إلــى ال ـخــراب» .نصيحة املستقبليني
حاضرة« :فليرجعوا خطوة إلى الــوراء،
ول ـي ـع ـل ـمــوا أن م ـن ـطــق االسـ ـتـ ـق ــواء حــن
كانت السلطة في يد رؤساء الجمهورية
أطــاحــت بالبلد وبـصــاحـيــات الــرئــاســة
األولى»!

ُ
َ
«الكتائب» األكثر واقعية تبادر تجاه العهد؟
ليا القزي
ك ـ ـ ــان ح ـ ـ ــزب ال ـ ـك ـ ـتـ ــائـ ــب ،م ـ ــن أوائ ـ ـ ــل
الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي افـتـتـحــت
ّ
ـس
ال ـ ـس ـ ـجـ ـ
ـال ح ـ ـ ــول مًـ ــلـ ــف ال ـت ـ ُج ـن ـي ـ ً
األخ ـي ــرُ ،م ـع ـتــرضــة عـلـيــه ومـطــالـبــة
رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية
بـكـشــف أس ـمــاء املـجـنـســن كـلـهــم .إال
ّ
أن ال ـح ــزب بــرئــاســة ال ـنــائــب ســامــي
ّ
ُ
ّ
الـجـمــيــل ،لــم ي ـقــدم طعنًا بــاملــرســوم،
ك ـمــا ف ـعــل ح ــزب ــا الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
وال ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــي االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي .ال ـس ـب ــب
األس ــاس« ،ال ـحــرص على عــدم املـ ّـس
ـات رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة،
ب ـص ــاح ـي ـ ّ
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـحـ ــق ل ـ ــه أن ُيـ ـ ـص ـ ــدر ه ـك ــذا
م ــراسـ ـي ــم .رف ـع ـن ــا ال ـ ـصـ ــوت ،بـسـبــب

ّ
الغموض الذي لف املرسوم ،وأردنا
االط ــاع على تفاصيل فـيــه ،لــم تكن
ّ
واضحة» .ولكن الالفت للنظر ،كان
«حـ ـ ـ ــرص» حـ ــزب ال ـك ـت ــائ ــب ع ـل ــى أن
ِ
يــوصــل ،إل ــى الـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر،
رس ـ ــال ـ ــة ع ـ ـ ــدم الـ ـطـ ـع ــن بـ ــاملـ ــرسـ ــوم،
ّ
ُ
وي ـق ـ ّـدم ـه ــا ك ـم ـب ــادرة إي ـجــاب ـيــة ت ــدل
ّ
ع ـلــى ح ـســن ن ــي ــة «ال ـك ـت ــائ ــب» تـجــاه
فريق رئاسة الجمهورية في املرحلة
امل ـق ـب ـلــة .ه ــذه امل ـع ـلــومــة ،تــوضـحـهــا
ّ
مـ ـ ـص ـ ــادر «ال ـ ـك ـ ـتـ ــائـ ــب» ب ــالـ ـق ــول إن
ّ
ّ
القصة ال تتعلق بشخص الرئيس
م ـي ـشــال ع ـ ــون« ،بـ ــل ب ُـمــوقــع رئــاســة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ال ـ ــذي ن ــري ــد ال ـح ـفــاظ
عليه وعـلــى صــاحـيــاتــه» .أال يعني
ّ
ذل ـ ــك أن «الـ ـكـ ـت ــائ ــب» مـ ــع «ال ـع ـه ــد»

ّ
ب ـم ـف ـهــومــه ال ـ ــواس ـ ــع؟ ّ
رب ـ ـمـ ــا .ول ـك ــن
ّ
املصادر ،تعتبر أنه «لو كان ّالهدف
ُمسايرة التيار الوطني ّ
الحر ،ملا كنا،
منذ البداية ،بادرنا قبل غيرنا إلى
ً
ـوال إلــى ّ
حد
فتح هــذا الـسـجــال ،وص ـ
«تلزيم» األمن العام ،مهمة التدقيق
باألسماء الواردة في املرسوم».
ُ
ّ
تـ ـص ـ ّـر ال ـق ـي ــادة ال ـك ـتــائ ـب ـيــة ع ـلــى أن
املوقف الحزبي لم يكن ليتغير مهما
ك ــان ــت ال ـعــاقــة م ــع ال ـت ـيــار ال ـعــونــي،
ّ
ول ـت ــدع ـي ــم ك ــام ـه ــا ،ت ــذك ــر امل ـص ــادر
بـتـجـ ّـدد الـنـقــاش داخ ــل أروق ــة البيت
املركزي في الصيفي «حول الطريقة
ال ـت ــي سـنـتـعــامــل ب ـهــا م ــع امل ــرس ــوم،
ّ
ب ـع ــد أن ش ـع ــرن ــا أن ه ـن ــاك ات ـجــاهــا
لعدم إج ــراء تعديالت عليه» .ولكن،

ُ
خــافــا ملــا يـقــولــه «ال ـك ـتــائــب» ،تشير
ّ
امل ـع ـلــومــات إل ــى أن ق ـي ــادة الصيفي
بدأت «استدارتها» السياسية ،بغية
ال ـت ـق ـ ّـرب أك ـثــر م ــن ال ـع ـهــد الــرئــاســي،
بعد أن ّ
جربت ُمعارضته ومعارضة
ُ
عتبر حزب
السلطة القائمة (التي ال ي ُ
ال ـك ـتــائــب غــري ـبــا ع ـن ـهــا) و«خ ــذل ــت»
خالل االنتخابات النيابية األخيرة.
ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحـ ّـر
وحـ ـ ـ ــزب الـ ـكـ ـت ــائ ــب ،ل ـ ــم ت ـب ـل ــغ ي ــوم ــا
ح ـ ّـد الـحــديــث عــن «ت ـفــاهــم» .االلـتـقــاء
ل ــم ي ـت ـب ـلــور م ـ ـ ّـرة واح ـ ـ ــدة ،ع ـلــى رغــم
«العالقة الخاصة» بني الرئيس عون
ورئـيــس «الكتائب» سامي الجميل،
كما كان ُيشيع األخير .بدأ التواصل
يتخذ منحى «أكثر ّ
جدية» ،مع تسلم
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ّ
ال ـنــائــب ال ـي ــاس ب ــو صـعــب «امل ــل ــف»،
بعد تعيينه وزي ـرًا للتربية فــي عام
ّ
 .2014وع ـنــد ك ــل اس ـت ـح ـقــاق ،كــانــت
ّ
االت ـ ـصـ ــاالت ت ـت ـج ــدد ب ــن ال ـفــري ـقــن.
ّ
وك ــلـ ـم ــا ح ـص ــل تـ ـب ــاع ـ ٌـد بـ ــن ال ـت ـي ــار
الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر والـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة،
ب ـع ــد ات ـ ـفـ ــاق م ـ ـعـ ــراب ،ك ـ ــان ال ـتــاقــي
«ال ـت ـل ـقــائــي» ي ـت ـجــدد ب ــن «ال ــراب ـي ــة»
ّ
وق ـ ـيـ ــادة الـ ـصـ ـيـ ـف ــي ...إ ُل ـ ــى أن حــلــت
االنتخابات النيابية ،وفتحت جبهة
متنية «شرسة» بني سامي الجميل
مــن ج ـهــة ،وال ـنــائــب إبــراه ـيــم كنعان
ّ
ُ ّ
مــن جـهــة أخ ــرى ،لــتـقــطــع ك ــل جسور
التواصل بني الحزبني.
ب ـع ــد االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـي ــة ،ب ــدأت
الــرســائــل تـصــل إل ــى الـتـيــار الوطني

مصادر الكتائب:
قد نكون الخطة
البديلة للتيار الحر
بعد أن تراجعت
عالقته بالقوات

ال ـ ـح ـ ـ ّـر ،ت ـت ـض ـمــن ط ـل ــب «ال ـك ـت ــائ ــب»
مواصلة الـحــوار الثنائي ،الــذي كان
قد توقف .أتى ذلك ،بعد أن ّ
قيم حزب
ُ
الكتائب نتائجه «املـخـيـبــة لــآمــال»
خالل انتخابات أيــار املاضي ،وبعد

ّ
أن وجــد أن السياسة القديمة التي
ُ
اتـ ـبـ ـعـ ـه ــا ،ل ـ ــم تـ ـثـ ـم ــر عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
الــرأي العامُ .مخاصمة قوى السلطة
الـ ـح ــالـ ـي ــة ،ورئ ـ ــاس ـ ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة،
واسـتـمــرار وج ــود «الـكـتــائــب» خــارج
ّ
مجلس الوزراء بعد أن تقلصت كتلته
الـنـيــابـيــة ،أم ــور مــن شــأنـهــا أن تزيد
«مـصــائــب» الـحــزب العتيق لبنانيًا.
انطالقًا من هنا ،وجد سامي الجميل
مصلحة في إعادة تدوير الزاويا مع
«الـتـيــار» ،فـكــان اللقاء الثنائي ،قبل
أي ــام ،مــع ال ـيــاس بــو صـعــب .العالقة
ب ــن ال ـحــزبــن ك ــان ــت ه ــي ال ـحــاضــرة
خ ـ ــال ال ـج ـل ـس ــة .أم ـ ــا فـ ــي مـ ــا خ ـ ّـص
ّ
املـ ــلـ ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــيَ ،ف ـ ــاألرج ـ ــح أن ال
ُ َ ً
يكون «الكتائب» ممثال ،كون كتلته

ّ
النيابية ال تضم أربعة نــواب .إال أن
ّ
املـصــادر املعنية ،تؤكد أن «مشاركة
ُ
الكتائب مــن عدمها لــم تحسم بعد.
وق ـبــول ـنــا حـقـيـبــة وزاريـ ـ ــة ال يــرتـبــط
ب ُـنــوع ـهــا ،ب ـق ــدر م ــا يـتـعـلــق بــالـنـهــج
ّ
املتبع وكيفية إدارة امللف» .ما الذي
ق ـ ــد ي ـت ـغ ـي ــر وهـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــوى نـفـسـهــا
جربتموها قبل سنة ونصف السنة،
ورفـضـتــم ُمقاسمتها الـطــاولـ ُـة؟ ترد
ّ
املصادر بـ«واقعية» أن القوى املكونة
للسلطة «موجودة ،فإما أن نبقى في
السلطة إلى أن يتم تغييرها،
خــارج
وإما أن ُن ّ
قرر التعامل معها ُبحسب
امللفات ،التي على أساسها نعارض
أو نوافق».
ي ـن ـفــي ال ـك ـتــائ ـب ـيــون أن ي ـك ــون ــوا هم

ُ
املـ ـب ــادري ــن إلـ ــى إعـ ـ ــادة ف ـتــح ق ـنــوات
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل م ـ ــع «ال ـ ـت ـ ـي ـ ــار» ،وتـ ـق ــول
ّ
م ـ ـصـ ــادر ك ـتــائ ـب ـيــة إن ال ـع ـك ــس هــو
ـان
ال ــذي حـصــل« ،وق ــد نـكــون فــي مـكـ ٍ
مـ ـ ــا ،الـ ـخـ ـط ــة الـ ـب ــديـ ـل ــة ل ـل ـت ـي ــار بـعــد
أن تـ ــراج ـ ـعـ ــت ع ــاقـ ـت ــه بـ ــال ـ ـقـ ــوات».
ت ـس ـت ـح ـضــر املـ ـ ـص ـ ــادر ،زيـ ـ ـ ــارة كـتـلــة
«الـ ـكـ ـت ــائ ــب» إل ـ ــى ال ــرئـ ـي ــس م ـي ـشــال
عـ ــون ،خ ــال االسـ ـتـ ـش ــارات لتسمية
رئيس الحكومة« ،حيث سمعنا منه
كــامــا إيجابيًا عــن نظرته للمرحلة
امل ـق ـب ـلــة ،ورغ ـب ـت ــه أن يـحـظــى الـعـهــد
ب ــدع ــم ال ـج ـم ـي ــع .فـ ـق ـ ّـررن ــا م ـن ــح ه ــذه
الـ ـف ــرص ــة» .ه ــو الـ ـك ــام ن ـف ـســه ال ــذي
أع ـل ـنــه «ال ـك ـت ــائ ــب» ب ـعــد ان ـت ـخــابــات
رئــاســة الجمهورية ،وخ ــال تشكيل

ح ـك ــوم ــة س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ال ـثــان ـيــة،
ُ
ويعيد تـكــراره حاليًا على رغــم عدم
ّ
ت ـبــدل أي مــن املـعـطـيــات السياسية.
ال ب ـ ــل عـ ـل ــى ال ـ ـع ـ ـكـ ــس« ،األخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء»
التي تؤخذ على العهد ترتفع ،و«٨
آذار» ه ــي ال ـت ــي ح ـص ــدت الـغــالـبـيــة
ف ــي امل ـج ـلــس ال ـن ـي ــاب ــي ،فـ ـم ــاذا يــريــد
«الكتائب»؟ «كنا معارضة ،والناس
اختارت أن تتركنا وتنتخب من ّّأمن
لها الخدمات واملــال .وبالتأكيد أننا
سنتخذ املــواقــف نفسها لــو تـكــررت
ال ـ ـظ ـ ــروف .وح ــالـ ـي ــا لـ ــن ن ـس ـك ــت عــن
املشبوهة .ولـكــنُ ،مــن املمكن
امللفات ُ
أي ـضــا أن ن ـع ـ ّـدل مــوقـعـنــا امل ـع ــارض،
ونتعامل مــع امللفات على القطعة»،
تقول املصادر الكتائبية.

