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سياسة

سياسة
على الغالف

في الواجهة

جدار الرشيدية :ال لشيطنة الفلسطيـنيين!
مخيم الرشيدية أهدأ ّ
ّ
استطلع
اللبناني
الجيش
المحيط.
مع
انسجامًا
وأكثرها
لبنان،
في
الفلسطينيين
النازحين
مات
مخي
ّ
إمكانية إقامة جدار على غرار جدار ّعين الحلوة .وهنا ال ضرورات أمنية تبيح «المحظورات» .الجدار حول الرشيدية فكرة تطل
مع بشائر «صفقة القرن» التي يتطلب تنفيذها المزيد من شيطنة الالجئين الفلسطينيين ،ودفعهم إلى داخل «الغيتو»،
أو إلى الرحيل إلى أبعد مكان عن فلسطين
فراس الشوفي
العبور على حاجز الجيش اللبناني
عن يمني أوتوستراد صور  -الناقورة
ّ
مخيم الرشيدية لالجئني
إلــى داخــل
الـفـلـسـطـيـنــن ج ـن ــوب مــدي ـنــة ص ــور،
لـ ـي ــس أم ـ ـ ـ ـرًا صـ ـعـ ـب ــا .يـ ـق ــف ال ـج ـن ــود
بــأريـحـيــة مـقـبــولــة ه ـنــا ،يستطلعون
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــوه ال ـ ـ ــداخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن وال ـ ـ ـخـ ـ ــارجـ ـ ــن
وسياراتهم ،والطمأنينة بادية على
وج ــوه ـه ــم ،وك ــأن ـه ــم ح ـف ـظــوا وج ــوه
األه ــال ــي ال ــذي ــن اع ـ ـتـ ــادوا املـ ـ ــرور من
املخيم وإليه.
وم ـ ــع أن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن فـ ــي ل ـب ـنــان
يـ ـتـ ـش ــارك ــون ج ــاجـ ـلـ ـه ــم واملـ ـصـ ـي ــر،
لـكــن مـخـ ّـيــم الــرشـيــديــة ال ي ـقــارن بـ ٍّ
ـأي
م ــن مـخـيـمــات ال ـش ـتــات الفلسطيني
ف ــي ل ـب ـنــان ،ال ع ــن ال ـح ـلــوة وال بــرج

عبد الله :نتعاون مع األجهزة ّ
األمنية ،وكل مطلوب لدينا نسلمه
بأسرع وقت ممكن
نشر أسالكًا
مصدر أمني :الجيش
ّ
حديدية في أماكن محددة،
واألمور جيدة اآلن
الـ ـب ــراجـ ـن ــة وال م ـخ ـ ّـي ـم ــات ال ـش ـم ــال.
الرشيدية ،مع مخيمي البرج الشمالي
والـبــص« ،ألـطــف» بعض الشيء على
ّ
ســكــانـهــم .ال ـضــوء فــي الــرشـيــديــة بني
الـبـيــوت ليس ن ــادرًا ،وال ـش ــوارع على
ضيقها ،أشرح من تلك الزواريب التي
تحكم عني الحلوة ومار الياس وبرج
البراجنة.
م ــن ح ــاج ــز ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي ،إل ــى
سـ ــاحـ ــة امل ـ ـخـ ـ ّـيـ ــم ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ،ب ـضــع
شجيرات منثورة هنا وهناك تكسر
حـ ـ ّـدة ال ـب ــاط ــون امل ـخ ـفــي خ ـلــف أل ــوان
البيوت .توصل الدرب من على يسار
الساحة الرئيسية ،إلــى مكتب حركة
ف ـتــح .رايـ ــات ص ـفــراء عـلــى الـجــانـبــن،
وصور الراحل ياسر عرفات مرسومة
عـلــى جـ ــدران امل ـك ـتــب ،وح ـ ـ ٌ
ـارس يتيم
ّ
يتفيأ مــع بندقيته هــربــا مــن شمس
ال ـظ ـه ـيــرة ع ـلــى ال ـس ــاح ــل وال ــرط ــوب ــة
الالذعة.
يـ ـك ــاد م ـخ ـ ّـي ــم ال ــرش ـي ــدي ــة ي ـغ ـيــب عــن
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ألش ـ ـ ـهـ ـ ــر .فـ ـ ــا اشـ ـتـ ـب ــاك ــات
ّ
ّ
مسلحة إل في ما نــدر ،وال مطلوبني
ّ
ّ
خـطــريــن ت ـت ــردد أس ـمــاؤهــم ك ــل ي ــوم،
حتى ّ
الصراع «الفصائلي» التقليدي
ّ
ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـل ــى س ــاح ــة امل ـخ ــي ـم ــات،
تخفت حـ ّـدتــه هـنــا .وحــدهــا يوميات
الفلسطينيني املـثـقـلــة بـهـمــوم الـيــوم
وهواجس املستقبل صامدة.
ق ـبــل أس ــاب ـي ــع ،ق ــام وف ــد م ــن الـجـيــش
ال ـل ـب ـنــان ــي ب ـج ــول ــة اس ـت ـط ــاع ـي ــة فــي
م ـح ـيــط امل ـخ ـ ّـي ــم ،ب ـه ــدف غ ـيــر مـعـلــن،
هــو دراسـ ــة رف ــع مـسـتــوى اإلجـ ــراءات
األمنية فــي محيطه ،مــن نشر أســاك
شــائـكــة وإم ـكــان ـيــة إق ــام ــة جـ ــدار على
ُ
غرار ذلك الذي ط ّوق به عني الحلوة.
ُ
بــاملـنــاسـبــة ،ج ــدار عــن الـحـلــوة ه ـ ّـرب
تـهــريـبــا .ات ـخــذ ال ـق ــرار الـسـيــاســي في
ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وهـ ــي م ــن املـ ــرات
النادرة التي يتعامل فيها اللبنانيون
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ك ـ ـ ـ ـ ـ ــ«دولـ ـ ـ ـ ـ ــة»ّ ،
ربـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ألن «اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــر»
فلسطيني ،واملطلوب «خنقه» .وقبيل
ال ـ ـبـ ــدء ب ــال ـب ـن ــاء وأث ـ ـ ـنـ ـ ــاءه ،اع ـت ــرض
الفلسطينيون ،الفصائل والـسـفــارة،
ّ
ثم انقسموا على املوقف .اللبنانيون
ك ــان ــوا أذك ـ ـ ــى .اع ـت ــرض ــت ح ــرك ــة أم ــل
وحــزب الله ،فتوقف البناء ،ثـ ّـم نسوا
األمـ ـ ــر ،ف ـص ــار ج ــزء م ــن الـ ـج ــدار أم ـرًا
واقـ ـ ـع ـ ــا .ثـ ـ ـ ّـم وقـ ـع ــت اشـ ـتـ ـب ــاك ــات فــي
امل ـخـ ّـيــم ،أو ح ــروب صـغـيــرة ،واختبأ
في داخله مطلوبون جدد ،لبنانيون
هذه ّ
املرة ،فبدأ البناء من جديد ،على
السكت .خفتت االعتراضات ،أصيبت
القوى السياسية بـ«الحياء»ّ ...
ربما،
أو ّ
ربما هي سياسة القضم.
في حالة عني الحلوة ،قد يجد األمنيون
مـبـ ّـررًا ُيـحــرج الـقــوى السياسية ،بأن
الجدار حاجة أمنية ّ
ملحة :مطلوبون
خ ـ ـطـ ــرون ،أمـ ـي ــر ل ـت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ــش»،
أم ـ ـيـ ــر ل ـت ـن ـظ ـي ــم «ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة» ،م ـل ـجــأ
إلرهــاب ـيــن ف ـ ّـاري ــن م ــن دول املـحـيــط،
ومصدر لعمليات إرهابية في الداخل

اللبناني ،واشتباكات وحروب دائمة
تنتقل سريعًا إلى مدينة صيدا ّ
تهدد
«س ـل ـم ـه ــا األه ـ ـل ـ ــي» وتـ ـقـ ـط ــع ط ــري ــق
الجنوب .إن اعـتــرض حــزب الله على
الـجــدار ،يقول الشامتون إن املقاومة
ال ت ــري ــد األمـ ـ ــن ل ـل ـب ـن ــان ،وإن سـكــت
قـيــل إن ح ــزب الـلــه ي ـشــارك فــي سجن
الـفـلـسـطـيـنـيــن خ ـلــف ج ـ ــدران كــانــت
إســرائـيــل سـ ّـبــاقــة إلـيـهــا فــي فلسطني
املحتلة.
إذا كان الرشيدية باعتراف املعنيني
في الجيش واألجهزة األمنية وجهاز
ّ
املخيمات هــدوءًا
أمــن املقاومة ،أكثر
واستقرارًا ،فما ّ
مبرر رفع جــدار إذًا؟
ه ــل ألن الـتـهـمــة ج ــاه ــزة« :م ـخـ ّـيــم»؟
ت ـم ــام ــا م ـث ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،يـمـشــي
وتهمته معه؟ في الرشيدية إذًا نحو
 28م ـت ـه ـمــا ح ـت ــى ت ـث ـبــت ب ــراء تـ ـه ــم،
وم ـ ــن األف ـ ـضـ ــل ح َّـف ــاظ ــا ع ـل ــى األمـ ــن
الـلـبـنــانــي أن ُيـ َـحــضــر سـجــن كـبـيــر...
ُ
استباقيًا .العصا األمنية تــرفــع في
ّ
وجه املخيمات بذريعة خطر يشكله

عـشــرون «إرهــاب ـيــا» هنا ومطلوبان
ب ـجــرم إطـ ــاق ال ـن ــار ف ــي حـفــل زف ــاف
هـ ـن ــاك .شـيـطـنــة ال ــاج ـئ ــن ال يمكن
فصلها عن السياق السياسي العام،
إقليميًا ودوليًا« .صفقة القرن» الحت
بشائرها مــن واشنطن إلــى القدس،
ف ـمــن الـ ــذي ي ـص ـ ّـر ع ـلــى ج ـ ّعــل لـبـنــان
عضوًا إلزاميًا في نادي منفذيها؟
م ــا إن ي ـحــن م ــوع ــد ان ـت ـه ــاء ال ـ ــدوام
امل ـ ــدرس ـ ــي ،ح ـت ــى ي ـت ـب ـع ـثــر األطـ ـف ــال
فـ ــي ط ــري ــق الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى ب ـي ــوت ـه ــم.
ّ
يتجمعون هنيهة أمــام مكتب فتح،
ّ
يلعبون بقناني املياه ،ثم يتراكضون
هربًا من الكاميرا .في الطابق ّ
األول،
مكتب العميد توفيق عبد الله قائد
األمن الوطني الفلسطيني في صور.
ع ـب ــد الـ ـل ــه ،م ـث ــل أي فـلـسـطـيـنــي فــي
الرشيدية ،ال يجد سببًا إلقامة جدار
ّ
مخيمه« .نتعاون مع األجهزة
حــول
األمـ ـنـ ـي ــة ومـ ـ ــع ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة،
ّ
وكــل مطلوب لدينا إن وجــد نسلمه
بـ ـ ــأسـ ـ ــرع وقـ ـ ـ ــت م ـ ـم ـ ـكـ ــنّ .
رب ـ ـ ـمـ ـ ــا هــي

س ـي ــاس ــة ل ـب ـنــان ـيــة ج ـ ــدي ـ ــدة» ،ي ـقــول
ـوان« ،بـصــراحــة،
العميد .يصمت ل ـثـ
ٍ ّ
الـفـلـسـطـيـنـيــون ك ـف ــروا ب ـكــل ش ــيء».
بــالـنـسـبــة إل ــى عـبــد ال ـلــه ،االع ـتــراض
الفلسطيني حتى اآلن ليس كافيًا،
«يـعـنــي ش ــو فـيـنــا ن ـق ــول؟ ه ــي أرض
لبنانية ،وإحنا ضيوف عليها ،بس
ّ
مل ــا ت ـح ــط ال ـن ــاس بـسـجــن يـعـنــي عم
تدفعها نـحــو امل ـج ـهــول ...بـعــد باقي
هالكرامة ،كثيرة على الفلسطيني؟».
ب ـع ــد وقـ ـ ــت ق ـص ـي ــر ،ي ـح ـض ــر عـضــو
ق ـيــادة فـتــح إقـلـيــم لـبـنــان ال ـل ــواء أبــو
أح ـم ــد زي ــدان ــي إلـ ــى امل ـك ـت ــب .ال ـل ــواء
ً
أكثر تفاؤال من العميد ،يقول إن في
م ـع ـلــومــاتــه أن ال ـ ّج ـيــش ك ــان ي ــدرس
ال ـخ ـطــوة ول ــم يـتــخــذ ق ـ ــرارًا ،ويـ ّ
ـرجــح
أن ال ـحــوار مــع الـجـيــش جعله يعدل
عن الخطوة .يعود الـلــواء إلــى حرب
ت ـمــوز .يــومـهــا ك ــان املـخـ ّـيــم ج ــزءًا من
م ـســرح ال ـح ــرب وال ــدع ــم اللوجستي
للمقاومة وألهــالــي الـقــرى املحيطة.
ّ
يوصف اللواء حادثة حصلت خالل

األميركيون
ّ
والمخيمات
ق ـب ــل م ـ ـ ـ ّـدة ،اس ـت ـط ـلــع فــريــق
ع ـس ـك ــري أم ـي ــرك ــي مـحـيــط
م ـخـ ّـيــم ال ــرش ـي ــدي ــة .بــالـطـبــع،
ي ــرب ــط ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيـ ّـون بــن
الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارة ومـ ـ ـ ــا ي ـ ـخـ ــطـ ــط لــه
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــون ملـ ـخ ـ ّـيـ ـم ــات
الشتات مــن تصفية وإنهاء
لـ ـ ـ ـ ــدور األون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا ،ت ـم ـه ـي ـدًا
للقضاء نهائيًا على القضية
الفلسطينية.
وه ـ ـ ــذا الـ ــربـ ــط ا ّلـفـلـسـطـيـنــي
منطقي ،في ظــل السياسات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ح ـ ـيـ ــال م ـســألــة
ف ـل ـس ـط ــن ،واملـ ـصـ ـي ــر الـ ــذي
ّ
تسببه الجماعات اإلرهابية
امل ـ ـ ــدع ـ ـ ــوم ـ ـ ــة مّـ ـ ـ ــن أم ـ ـ ّيـ ــركـ ــا
وحـلـفــائـهــا ،كــلـمــا حــلــت في
مـخـ ّـيــم فلسطيني ،مــن نهر
ال ـب ــارد إل ــى عــن الـحـلــوة إلــى
ّ
مخيم اليرموك.
غـيــر ّ أن امل ـص ــادر اللبنانية،
ال تعلق كثير االهتمام ًعلى
ّ
الزيارة األميركية ،مؤكدة أن
ه ــذه الـجــولــة «اع ـت ـيــاديــة ،وال
عــاقــة بـهــا بـجــولــة الـجـيــش»،
وتــؤكــد أن الــوفــود األميركية
دائـ ـ ـم ـ ــا تـ ــرغـ ــب ف ـ ــي ت ـن ـظ ـيــم
زي ـ ـ ــارات مل ـح ـيــط امل ـخـ ّـي ـمــات،
ّ
ليسجل أنه
«بعضهم يــأتــي
زار أماكن خطرة في لبنان،
ليكافأ بعدها من إدارته».

الـ ـع ــدوان ،حــن اع ـتــدى أح ــد الـشـبــان
الفلسطينيني على نازح لبناني إلى
ّ
املخيم ،فـقـ ّـرر الـنــازحــون اللبنانيون
ّ
ع ـ ـنـ ــدهـ ــا أن يـ ــرح ـ ـلـ ــوا عـ ـ ــن املـ ـخ ــي ــم
ت ـحــت ال ـق ـصــف .ف ـمــا ك ــان م ــن ال ـلــواء
وفـعــالـيــات املـخـ ّـيــم وق ــادة الفصائل،
ّ
إل أن اجتمعوا بهم في باحة مدرسة
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة إلق ـن ــاع ـه ــم ب ــال ـع ــدول
ع ــن ال ـخ ـط ــوة« .ق ـل ـنــا ل ـه ــم ،سـبـعــون
عــامــا حملتونا عـلــى أكـتــافـكــم ،ملــاذا
تحرموننا شــرف أن نخدمكم خالل
ه ــذا الـ ـع ــدوان؟ ال تــرح ـلــوا ،أن ـتــم في
بيوتكم» .ومن الحادثة ينطلق اللواء
ّ
املخيم بمحيطه .يكفي
ليشرح عالقة
أن أك ـثــر م ــن  300ف ـتــاة لـبـنــانـيــة من
قضاء صور متزوجات بفلسطينيني
من الرشيدية.
عـ ـل ــى املـ ـقـ ـل ــب اآلخ ـ ـ ـ ــر ،يـ ـق ــول م ـص ــدر
أمني لبناني إن زيــارة الجيش كانت
استطالعية ،وإن «الـجــدار كــان فكرة،
واألرجح أنها لن ّ
تطبق ،الجيش نشر
ّ
أس ــاك حــديــديــة ف ــي أم ــاك ــن م ـح ــددة،
واألم ــور جيدة اآلن» .ويـقــول املصدر
إن «ال ـج ـي ــش ي ـل ـجــأ إلـ ــى اإلجـ ـ ـ ــراءات
الـتــي يـجــدهــا مناسبة للحفاظ على
األمن اللبناني ،لكن مسألة الجدار ال
ّ
يتوسع
ترتبط فقط بــاألمــن ،املـخـ ّـيــم
وح ـ ـ ـ ـ ــدوده تـ ـت ــوس ــع لـ ـتـ ـط ــاول أرض
الدولة واملشاع» .لكن أال توجد سبل
ّ
التوسع العمراني؟
أخرى لضبط هذا
«نعم يــوجــد» ،يقول املـصــدر« ،علينا
البحث مع اإلخــوة الفلسطينيني عن
سبل ضبط التمدد العمراني».

باسيل للجبير:
كثيرون يعتقدون أنكم تؤخرون التأليف
ّ
ليست قليلة أسباب تعثر
تأليف الحكومة .في شق
منها خالف على مقاعد
وحقائب ،وفي آخر خالف
على التحالفات .كلما الح
أمل في إحراز ّ
تقدم يتراجع
خطوات إلى الوراء ،وتفتح
السقوف على السماء .كأن
أحدًا ال يريد الحكومة اآلن ،أو
لم تحن ساعتها اإلقليمية
نقوال ناصيف
عـلــى هــامــش إل ـقــاء رئـيــس الجمهورية
مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون ك ـل ـم ـت ــه ف ـ ــي ال ـج ـم ـع ـيــة
ال ـع ـمــوم ـيــة ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة (األربـ ـع ــاء
 26أي ـلــول) فــي ن ـيــويــورك ،الـتـقــى وزيــر
الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل فــي ممشى
امل ـب ـن ــى ال ــزج ــاج ــي ن ـظ ـي ــره ال ـس ـع ــودي
عـ ـ ــادل ال ـج ـب ـي ــر ،ودار ب ـي ـن ـه ـمــا حـ ــوار
قصير ذو مغزى.
ســألــه الجبير بعد مصافحة ن ــادرًا ما
اتسمت بالتحبب :ما أخبار الحكومة؟
ّ
رد باسيل :لــم تتألف بعد .الـحــال مش
ماشي.
سأله :ملاذا؟
اج ـ ـ ـ ـ ــاب :ألن ـ ـنـ ــي وس ـ ـعـ ــد (الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري)
أص ـح ــاب ،أص ـ ّـدق ــه .لـكــن ال أح ــد ســواي
يـصـ ّـدقــه .كـثـيــرون فــي لبنان يعتقدون
أنكم وراء تأخير تأليفها.
ّ
قال الجبير :ال عالقة لنا .نحن ال نتدخل
في تأليف الحكومة.
ّ
رد :الناس الذين يخصونكم يطالبون
ّ
ب ـم ــا ل ـي ــس ل ـه ــم ح ــق ف ـي ــه .ي ـت ـصــرفــون
باستقواء.
نـفــى ّ الــوزيــر الـسـعــودي وكـ ـ ّـرر :نـحــن ال
نتدخل.
الذهاب إلى نيويورك وبعد العودة
قبل
ّ
منها ،يتعذر التوصل إلى مخارج ملأزق
الـتــألـيــف ،بما فــي ذلــك الــرئـيــس املكلف
ّ
املعني بهذه املهمة ،إذ
سعد الحريري
يراكم يومًا بعد آخر أسبابًا تلو أخرى
للتعثر.

لـيــس ف ــي ال ـفــريــق الــرئــاســي امل ـفــاوض
َم ــن يعتقد أن الــرجــل يكظم س ــوء نية
ّ
يتعمد
إلطــالــة أمــد التكليف عبثًا ،أو
سعيدًا بــإهــدار الــوقــت كرئيس مكلف،
أو يحاول «ابـتــزاز» التفاوض النتزاع
م ــزي ــد م ــن امل ـك ــاس ــب ،ب ــل أك ــد الــرئـيــس
املكلف فــي الـلـقــاء يــن غير املعلنني في
 22أيـلــول اسـتـمــرار االتـفــاق مــع رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة :ات ـف ـق ـنــا ع ـلــى أن نـتـفــق،
ّ
ون ـظ ــل ش ــرك ــاء .جـ ــل م ــا ف ــي األم ـ ــر أنــه
ّ
بكر في إربــاك خياراته ،وإحــراج نفسه
أم ــام ع ــون فــي مــا ب ـعــد ،مـنــذ األس ـبــوع
األول للتكليف :وع ــد الـنــائــب السابق
وليد جنبالط بثالثة مقاعد ،ورئيس
حــزب الـقــوات اللبنانية سمير جعجع
بالحصة التي طالب بها ،وهــي أربعة
مقاعد .كان جواب مفاوضه في الفريق
ال ــرئ ــاس ــي ح ـي ـن ــذاك أن امل ـق ـعــد ال ــراب ــع
ّ
يسدده الحريري من حصته.
ّ
ع ـنــدمــا س ــل ــم إل ــى رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
في  3أيلول مسودته للحكومة ،بعدما
اط ـل ــع عـلـيـهــا بــاس ـيــل ل ـس ــاع ــات خـلــت،
ق ــال ال ـح ــري ــري إن ــه ان ـت ــزع م ــن جعجع
ً
تـ ـن ــازال بـتـقـلـيــص ح ـص ـتــه م ــن خمسة
وزراء إلـ ــى أربـ ـع ــة ،وأق ـن ـع ــه بــالـتـخـلــي
عــن نيابة رئــاســة الحكومة والحقيبة
السيادية .بالتأكيد ،كان ّ
رد فعل رئيس
الجمهورية سلبيًا برفض املسودة تلك.
لم يسع ّالرئيس املكلف سوى أن يقسم
أن ال تــدخــل سـعــوديــا يعرقل التأليف،
وأنـ ـ ــه ي ـك ـفــل ع ـ ــدم اسـ ـتـ ـخ ــدام جـنـبــاط
امل ـي ـثــاق ـيــة ل ـ ُت ـع ـط ـيــل ج ـل ـس ــات مـجـلــس
الوزراء متى أعطي املقاعد الدرزية.
م ــا ب ــات ي ـح ــوط ب ـم ــأزق ال ـتــأل ـيــف اآلن
بضعة معطيات:
 - 1ال يقود عــون معركة توزير النائب
ط ــال أرس ـ ــان ب ــال ــذات ،وال االش ـت ـبــاك
الـ ــدائـ ــر ح ـ ــول امل ـق ـع ــد الـ ـ ـ ــدرزي ال ـثــالــث
ينحصر باالسم وصاحبه بــالــذات ،بل
م ـعــركــة ك ـســر اح ـت ـك ــار ف ــري ــق سـيــاســي
واحــد تمثيل طائفة برمتها ،وإن كان
ً
هــو األكـثــر تمثيال فيها .فــي األسابيع
األولـ ـ ــى لـلـتـكـلـيــف ،ق ـبــل أربـ ـع ــة أش ـهــر،
ن ــاق ــش ب ــاس ـي ــل م ــع أرس ـ ـ ــان ت ــوزي ــره،
وخ ـل ـصــا إلـ ــى أنـ ــه رب ـم ــا كـ ــان م ــن غير
املـ ــائـ ــم وصـ ــولـ ــه ش ـ ّخ ـص ـي ــا إلـ ـ ــى ه ــذا
املنصب ،لكنه سيتمثل حتمًا كرئيس
كتلة نيابية.
 - 2ف ــي مـ ـس ــودت ــه ،أعـ ـط ــى ال ـح ــري ــري
ج ـن ـب ــاط م ـق ـعــديــن ب ـح ـق ـي ـب ـتــن ،عـلــى

أن ي ـكــون ال ـثــالــث ف ــي ح ـصــة الــرئـيــس
املكلف ،وجعجع أربـعــة مقاعد بأربع
ح ـق ــائ ــب .بـ ـ ـ ّـرر اإلك ـ ـثـ ــار م ــن ال ـح ـقــائــب
لـجـعـجــع بــأن ـهــا م ــن حـصـتــه ه ــو .كــان
ال ـ ـجـ ــواب أنـ ــه ع ـن ــدم ــا ي ـم ـنــح الــرئ ـيــس
امل ـك ـل ــف ف ــري ـق ــا ح ـص ــة ت ـف ــوق الـحـصــة
ّ
امل ــوج ــودة فــي حــوزتــه ه ــو ،فــذلــك يــدل
ع ـل ــى أنـ ــه يـمـنـحـهــا ل ـه ــذا ال ـف ــري ــق مــن
كيس ســواه .إذ تبعًا لفحوى مداوالت
سابقة بني الفريق الرئاسي املفاوض
والحريري بمنح الكتل الرئيسية في
البرملان مقاعدها وفق قاعدة النسبية،
ما دام االتفاق على التوزير يأخذ في
االع ـت ـبــار م ـع ـيــارًا رئـيـسـيــا ه ــو نتائج

يخشى الحريري
من وصف الغرب
حكومته بأنها «حكومة
حزب الله» من دون
القوات اللبنانية

االنـتـخــابــات النيابية ،يفضي توزيع
الحصص إلى املعادلة اآلتية:
• الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر وحـ ـلـ ـف ــاؤه
( 29ن ــائ ـب ــا ب ـي ـن ـهــم ح ـ ــزب ال ـط ــاش ـن ــاق
وأرسالن) 6 :وزراء.
• ثـ ـن ــائ ــي ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه  -حـ ــركـ ــة أم ــل
وحلفاؤه ( 30نائبًا بينهم  17نائبًا في
كتلة الرئيس نبيه بـ ّـري و 13نائبًا في
كتلة حزب الله) 6 :وزراء.
• ت ـيــار املـسـتـقـبــل ( 20نــائ ـبــا) :رئـيــس
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء  4 +وزراء ،مـ ــع أن
الــرئ ـ ّيــس املـكـلــف بـسـبــب ت ـفـ ّـرق ال ـنــواب
املستقبل
ال ـســنــة ال ـع ـشــرة خ ــارج ت ـيــار
ّ
يطلب الـحـصــول عـلــى املـقــاعــد السنية
ال ـس ـت ــة .ف ــي أح ـس ــن األحـ ـ ـ ــوال سـيـبـقــى
ً
واحد منها منفصال عنه.
• حزب القوات اللبنانية ( 15نائبًا)3 :
وزراء.
• الحزب التقدمي االشتراكي ( 9نواب):
وزيران.

ّ
ّ
والتصرف على أنه محرج بحلفائه (داالتي ونهرا)
التمسك بالشراكة مع رئيس الجمهورية
الحريري عالق بين

• تيار املردة ( 4نواب) :وزير واحد.
إل ــى هـ ــؤالء كـتـلــة رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
خمسة وزراء على غرار العدد الذي له
في حكومة تصريف األعمال الحالية.
 - 3في صلب الذريعة التي يتسلح بها
في مراعاة القوات اللبنانية وإرضائها،
م ــن غ ـي ــر أن ي ــرب ــط ب ـي ـن ـهــا وحـلـيـفـهــا
اإلق ـل ـي ـمــي ال ــري ــاض ،وبـ ـ ــإزاء اس ـت ـمــرار
تصلب جعجع الذي يصعد إلى خمسة
مقاعد ويهبط إلى أربعة تبعًا لسياق
التفاوض ،قــول الحريري إنــه ال يسعه
تأليف حكومة ال تنضم إليها القوات
اللبنانية .في ظنه أنها ستصدم الغرب
واملجتمع الدولي املهتم ،وتثير ريبته،
وتـجـعـلــه يـعـتـقــد أن ـهــا «ح ـكــومــة حــزب
ّ
الله» فحسب .مع ذلــك ،ذكــره مفاوضه
ب ـ ــال ـ ــدور ال ـس ـل ـب ــي ال ـ ـ ــذي اضـ ـطـ ـل ــع بــه
جعجع إب ــان أزمـتــه فــي الــريــاض فــي 4
تـشــريــن الـثــانــي  ،2017واح ـت ـجــازه في
فندق هناك إلى حني عودته إلى لبنان
في  22تشرين الثاني ،والقطيعة التامة
ال ـت ــي ضــرب ــت عــاق ـتــه بـجـعـجــع ط ــوال
أشهر قبل حمله على مصالحته في 17
ّ
أيار  .2018ذكره أيضًا بأن رئيس حزب
القوات اللبنانيةُ كان أكثر املتحمسني
رغم الحريري عليها،
لالستقالة التي أ ِ
وقال على إثر إعالنها إنه تأخر كثيرًا
فيها.
 - 4يــأخــذ ال ـفــريــق الــرئــاســي امل ـفــاوض
ع ـلــى ال ـح ــري ــري خ ـطــأ ال ـت ـقــديــر .وضــع
م ـسـ َّـودة حكومة فيها كــل مــا ال يوافق
َ
عليه رئيس الجمهورية بــإزاء حصتي
ج ـن ـب ــاط وج ـع ـج ــع م ـق ــاع ــد وح ـق ــائ ــب.
ّ
تــال ـي ــا ،ي ــاح ــظ ه ــذا ال ـفــري ــق أن ــه ُي ـخــل
باالتفاق املبرم منذ عام  2016من خالل
ّ
يتمسك بالشراكة مع
مقاربة متنافرة:
ّ
ّ
رئيس الجمهورية ويـكــرر تعهده هذا
ّ
يتصرف على
أمامه ،وفي الوقت نفسه
أنه محرج بحليفيه وال يسعه التخلي
عـنـهـمــا أو إه ـم ــال شــروط ـه ـمــا .إح ــدى
الحجج الـتــي سمعها الــرئـيــس املكلف
من وزيــر الخارجية قوله لــه :ال يسعك
أن تأخذ منا لتعطي خصومنا الذين
ه ــم أيـ ـض ــا ،وفـ ــي األسـ ـ ـ ــاس ،خـصــومــك
وكانوا شركاء في التخلص منك.
بذلك يقارب الفريق ّ الرئاسي املفاوض
جانبًا مهمًا في تعذر تأليف الحكومة،
م ـفــاده أن املـشـكـلــة مــع ال ـحــريــري تكاد
تكون سياسية ،أكثر منها خالفًا على
توزيع مقاعد وحقائب.

