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قضية اليوم

وقائع حمل كاذب
ُ

أين المفاوضات الحقيقية؟

من تشاطر باسيل وخطأ حزب الله الى «نقزة» بري وعناد «الستة»

رفع اللقاء التشاوري سقفه تزامن مع استئناف الخالف على الحقائب الوزارية (هيثم الموسوي)

ابراهيم األمين
ما كاد األمــن العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله ينهي خطابه في «يوم
الشهيد» ،قبل شهر وعشرة أيام ،حتى
اقتنع مــن بـيــده أمــر تأليف الحكومة
بأنه ال مناص من حل عملي يقوم على
قاعدة تمثيل اللقاء التشاوري للنواب
ّ
الـ ـس ــن ــة امل ـ ـعـ ــارضـ ــن ل ـل ــرئ ـي ــس سـعــد
ال ـح ــري ــري .بـعــد ذل ــك ب ـســاعــات ،ب ــدأت
االتـصــاالت تجرى على أســاس توفير
إخراج لهذا املطلب ،بما يضمن حقهم
ً
فــي التمثيل أوال ،وال يكسر الرئيس
سعد الحريري ثانيًا ،ويترك لرئيس
الجمهورية الـعـمــاد ميشال عــون أمر
اإلخراج ثالثًا.
ل ــم ي ـك ــن اح ـ ــد م ــن امل ـع ـن ـيــن بـتـشـكـيــل
الحكومة ينكر أن حــزب الـلــه قــال منذ
يقبل بحكومة
حــزيــران املــاضــي إنــه ال ّ
ال ت ـضــم مـمـثـلــن ع ــن «س ــن ــة  8آذار»،
وخصوصًا الحريري ووزير الخارجية
ج ـبــران بــاس ـيــل .لـكـنـهـمــا ،اع ـت ـقــدا ،عن
اقتناع أو عن مناورة ،بأن هذا املطلب
ليس شرطًا الزمًا ،وأنه يمكن تجاوزه
بحجة الظروف الدقيقة .وكان اتكالهم،
ضـ ـمـ ـن ــا ،عـ ـل ــى تـ ــراجـ ــع ال ـ ـحـ ــزب ألج ــل
سالمة البالد .لكن الذي حصل يومها،
أن باسيل ـ ـ على األقل ـ ـ ملس من خالل
اتـصــاالتــه شبه اليومية بقيادة حزب
الله أن املطلب ليس مناورة ،وأنه ال بد
من تحقيق التمثيل .ولذلك ،سارع الى
وضــع خطة طــوارئ ،تقوم على قاعدة
تــوف ـيــر املـتـطـلـبــات ال ـث ــاث ــة :الـتـمـثـيــل،
ع ــدم اس ـت ـفــزاز ال ـحــريــري وتــولــي عــون
اإلخراج.
ت ـب ـ ّـن ،ب ـعــد وقـ ــت ،أن بــاس ـيــل ك ــان قد
أعــد الئـحــة بــأسـمــاء مــن يعتقد بأنهم
يحاكون هذه التسوية الثالثية .وكان
األبـ ـ ـ ــرز لـ ــديـ ــه ،اس ـ ــم رئـ ـي ــس مــؤس ـســة
«ال ــدول ـي ــة لـلـمـعـلــومــات» جـ ــواد ع ــدرا،
وذلـ ـ ـ ـ ــك ،ان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن اقـ ـتـ ـن ــاع ــه ب ــأن

الحريري لن يقبل بأمرين:
ّ
ـ ـ ال حاسمة للتخلي عــن مقعد سني
لهؤالء.
ـ ـ ال قوية جدًا لتمثيل نواب اللقاء في
الحكومة.
لكن باسيل لــم يحتج الــى جهد كبير
إلقـنــاع الحريري بالتسوية .واألخير
ص ــار يــريــد أي حــل إلع ــان الحكومة،
علمًا بــأن وزي ــر الـخــارجـيــة لــم ينتظر
ً
ط ــوي ــا ل ـي ـس ـمــع م ــواف ـق ــة حـ ــزب ال ـل ــه،
وال سـيـمــا أن ق ـي ــادة ال ـح ــزب سمعت
مــواقــف بعض حلفائها ،ومــن بينهم
تيار «املردة» الذي رحب ممثله الوزير
يــوســف فـنـيــانــوس ب ــاألم ــر ،عـلـمــا بــأن
ع ــدرا ينحدر مــن منطقة الـكــورة التي
ت ـش ـهــد نـ ــزاعـ ــات ق ــوي ــة بـ ــن فــرن ـج ـيــة
وباسيل.
ع ـ ـنـ ــدهـ ــا ع ـ ـمـ ــد بـ ــاس ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ـ ــى إب ـ ــاغ
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــن مـ ــا قـ ـ ــال إنـ ـ ــه «ت ــوض ـي ــح
أسـ ــاسـ ــي» ،ف ـيــه أنـ ــه ي ــرف ــض ب ـق ــوة أن
يكون املخرج على شكل تنازل كتلته
عن مقعد من املقاعد الـ  ،11وأن تنازل
ال ــرئ ـي ــس عـ ــون ع ــن امل ـق ـعــد ال ـس ـنــي ال
يعني خــروج املقعد من حصة رئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة .وش ـ ـ ــرع فـ ــي م ـ ـنـ ــاورات
م ـخ ـت ـل ـفــة ،م ــن إع ـ ـ ــادة امل ـق ـع ــد الـسـنــي
ال ــى ال ـحــريــري مـقــابــل اس ـت ــرداد وزيــر
مسيحي ،إلى توسيع الحكومة لتضم
وزيـ ــريـ ــن إض ــافـ ـي ــن يـ ـك ــون أح ــده ـم ــا
مسيحيًا مــن حـصـتــه واآلخـ ــر مسلمًا
من حصة الحريري ،الى فكرة مقايضة
عــدرا بحقائب وازنــة تضاف الى كتلة
لبنان القوي.
طبعًا ،لــم يـتــرك باسيل األم ــر يمر من
دون السعي الــى استغالل أكبر لهذه
املحاولة .فعاد إلى الحديث عن تركيبة
الحكومة من ناحية املقاعد والحقائب.
وأوحى بداية أنه يهتم حصرًا بإبعاد
امل ــرش ـح ــة ال ـق ــوات ـي ــة م ــي ش ــدي ــاق عــن
أح ــد امل ـقــاعــد امل ــارون ـي ــة .ول ــذل ــك ،عمد
الـ ــى ت ـقــديــم سـلـسـلــة م ــن امل ـق ـتــرحــات،

رفضها الحريري الــذي قــال إنــه التزم
مع «القوات اللبنانية» بما أرسلته من
الئحة بعد االتفاق على حصتها .لكن
ال ـحــريــري ع ــاد ونــاقــش أم ــر الـتـعــديــل،
وفق متطلبات أخرى.
ف ــي مـلــف ال ــوزي ــر ال ـس ـنــي ،أدى رفــض
ال ـ ـحـ ــريـ ــري الـ ـتـ ـخـ ـل ــي ع ـ ــن م ـق ـع ــد مــن
حصته ،سواء كان سنيًا أو مسيحيًا،
ورف ـضــه ف ـكــرة تــوسـيــع الـحـكــومــة الــى
 32وزي ـرًا ،ليحسم األمــر عند باسيل،
وأن ال ـح ــل ال ــوح ـي ــد ي ـك ــون م ــن خــال
تسمية وزي ــر سني مــن حصة رئيس
الجمهورية .وهنا عاد ليثبت ترشيح
جـ ـ ــواد عـ ـ ـ ــدرا ،وب ــاش ــر م ــع ال ـح ــري ــري
وحــزب الله ،ثم مع الرئيس نبيه بري
الـبـحــث عــن آلـيــة ل ــإخ ــراج .وعـهــد الــى

لم يخف بري قلقه من
تفاهم بين الحريري
وباسيل على ادارة األمور
بطريقة تتجاوزه
الـلــواء عباس إبراهيم إدارة العملية،
انطالقًا من ثابتتني:
ـ ـ أن اللقاء التشاوري يتمثل باسم من
خارج أعضائه الستة.
ـ ـ ـ ـ أن ي ـك ــون امل ــرش ــح ع ـض ـوًا ف ــي كتلة
الــرئـيــس ع ــون طــاملــا أن الــرئـيــس عــون
ق ـ ِـب ــل ال ـت ـخ ـلــي ع ــن امل ـق ـعــد ال ـس ـنــي من
حصته.
حتى هذه اللحظة ،كانت األمور تسير
بشكل منطقي .لكن الالفت أن استمزاج
رأي عدرا باملوضوع ،وتثبيت التفاهم
العام مع حزب الله والحريري وحتى

بـ ـ ــري ،ل ــم ي ـك ــن ي ـت ــم ب ـع ـلــم أو م ـعــرفــة
ن ــواب الـلـقــاء ال ـت ـشــاوري الــذيــن قبلوا
عـ ـل ــى مـ ـض ــض فـ ـك ــرة ت ــرشـ ـي ــح واحـ ــد
مــن خــارجـهــم .لكنهم كــانــوا يعتقدون
بــأن األمــر يكون بطريقة تتناسب مع
تصوراتهم ،وهــي تـصــورات جعلتهم
يـفـكــرون بمرشحني مــن الشخصيات
العاملة معهم .وكانت «الصدمة» ـ ـ كما
قال عضوان في اللقاء ـ ـ عند االجتماع
مع اللواء ابراهيم وتقديم األسماء ،إذ
خ ــرج الـنــائــب قــاســم هــاشــم بمظروف
فيه ورقة عليها اسم عدرا.
ع ـنــد ه ــذا ال ـح ــد ،كــانــت األم ـ ــور تسير
وف ــق مــا هــو م ـقــرر .ك ــان عـلــى الرئيس
بري ـ ـ قال إنه كان خــارج املفاوضات،
لـكـنــه ال يـمــانــع ف ــي تــرشـيــح عـ ــدرا إذا
كان في ذلك الخالص ألزمــة الحكومة
ـ ـ أن يتولى اإلخراج ،وهو من طلب الى
النائب هاشم وضــع اسمه ،مفترضًا،
ك ـم ــا اآلخ ـ ــري ـ ــن ،أن ـ ــه س ـي ـس ــاع ــد ح ــزب
الله و اللواء ابراهيم في اقناع اللقاء
التشاوري بالقبول بهذا املخرج.
ّ
ع ـ ــدرا ن ـف ـســه كـ ــان يــط ـلــع ع ـلــى نـتــائــج
امل ـش ــاورات شيئًا فشيئًا ،وك ــان األمــر
بــال ـن ـس ـبــة ال ـي ــه ي ـق ــوم ع ـلــى ف ـك ــرة انــه
ج ــرى ترشيحه ألس ـبــاب ع ــدة ،اهمها
انــه ال تــوجــد ع ــداوة بينه وبــن اللقاء
الـتـشــاوري ،وهــو ليس محسوبًا على
القوى السياسية البارزة حتى يقال انه
وديعة لغيرهم عندهم ،كما ان عالقاته
بمعظم القوى السياسية تتفاوت بني
الـجـيــدة واملـمـتــازة ،مــا يمنع ب ــروز اي
فيتو ،وأن قبوله بهذه املهمة سيكون
انطالقًا من كونه عنصر حل ال عنصر
اشـتـبــاك .لكن ع ــدرا ال ــذي يـعــرف بأمر
الشياطني في تفاصيل اي اتفاق ،سأل
املعنيني باألمر مرة ومرتني وأكثر ،عن
شكل اإلخ ــراج .وكــانــت أسئلته تتركز
حول شكل عالقته باللقاء التشاوري،
وح ــول موقعه داخ ــل الحكومة وعلى
اي كـتـلــة وزاريـ ـ ــة س ـي ـكــون مـحـســوبــا،

ب ــاالض ــاف ــة الـ ــى ك ــون ــه شـ ــدد ف ــي أكـثــر
مــن ات ـصــال عـلــى ان ــه لــن ي ـكــون وزي ـرًا
ص ــام ـت ــا ،وأن ل ــه مــوق ـفــه م ــن غــالـبـيــة
األمــور التي تطرح على جــدول اعمال
مجلس الــوزراء ،وقد يحصل كثيرًا ان
ال يوافق من رشحه او من وافــق على
ترشيحه ،على موقف من هذه القضية
او تـلــك ،وال سـ ّـيـمــا أن ع ــدرا يعبر عن
املـعـتــرضــن عـلــى ال ـس ـيــاســات الـعــامــة
املتبعة في البالد.
ظـلــت االم ــور تسير عـلــى ه ــذا النحو،
الى ان أعلن عن وجود اتفاق بأن يكون
عدرا مرشح اللقاء التشاوري ويجلس
ف ــي ت ـك ـتــل ل ـب ـن ــان ال ـ ـقـ ــوي .وف ـ ــي ه ــذه
النقطة ،بدأت اإلشكاالت:
ً
أوال :ع ـ ّـب ــر غ ــال ـب ـي ــة اع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـق ــاء
التشاوري عن امتعاضهم من طريقة
اإلخـ ـ ــراج ،وأب ـل ـغ ــوا اح ـت ـجــاج ـهــم هــذا
الــى حــزب الله قبل اآلخــريــن .وطالبوا
بـتـعــديــات عـلــى طــريـقــة تمثيل ع ــدرا،
وإال فــإن النتيجة تـكــون بـفــرط اللقاء
وفـشــل هــذه الـتـجــربــة ،وسـيـكــون لذلك
األثـ ــر الـكـبـيــر عـلــى ح ــزب ال ـلــه قبلهم.
وقــال اعضاء في اللقاء «أال يكفي انه
تــم اس ـقــاط اس ــم ع ــدرا علينا مــن دون
التشاور معنا ،حتى يتم استخدامنا
جسرًا لوصوله الى الحكومة باسمنا
ً
من دون أن يكون ممثال صريحًا لنا؟».
ثانيًا :أعــد اللقاء ورق ــة عمل تتضمن
فــي واح ــد مــن بـنــودهــا (ال ـخــامــس) ان
ي ـكــون عـ ــدرا ،او االس ــم ال ــذي يـخـتــاره
ً
الرئيس عــون ،ممثال لهم فــي مجلس
ال ــوزراء ،وعضوًا في كتلتهم النيابية
والوزارية ،وأن «وزير اللقاء التشاوري
سـيـلـتــزم الـتـصــويــت حـســب تــوجـهــات
اللقاء».
هنا ،لم يقفل اللقاء التشاوري الباب
امام عالج معضلة تموضع عدرا داخل
الحكومة .ولكن أعضاء فيه عادوا الى
رفــع السقف ،بعدما بلغهم ان الوزير
باسيل يرفض ان يكون عدرا ممثلهم

وأن يرتبط تصويته داخــل الحكومة
بموقفهم .وأن وزيــر الخارجية يصر
على ان عــدرا هو الــوزيــر الرقم  11في
كـتـلــة ل ـب ـنــان ال ـق ــوي داخـ ــل الـحـكــومــة.
وت ـ ـبـ ــن الح ـ ـقـ ــا ان ب ــاسـ ـي ــل ل ـ ــم ي ـكــن
م ـت ـح ـم ـســا ألن ي ـل ـت ـقــي عـ ـ ــدرا أع ـض ــاء
اللقاء التشاوري قبل إعالن تبنيه من
قبل الرئيس عون ،لكنه لم يكن ليقدر
ع ـل ــى م ـن ـعــه م ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ب ــال ـن ــواب
الستة.
ب ـع ــد ذل ـ ــك ،أدى ت ــدخ ــل وس ـ ـطـ ــاء ال ــى
اس ـت ـم ـهــال ال ـل ـقــاء ال ـت ـش ــاوري وعـ ــدرا،
وعدم اعالن الجانبني اي موقف نهائي
ً
مـ ــن ال ـ ـ ــذي س ـي ـح ـص ــل .ل ـك ــن ت ـف ـص ـيــا
إضافيًا طرأ ،يتصل بمحاولة البعض
اتهام عدرا بأنه كان العبًا في ما سمي
«م ــؤام ــرة بــاس ـيــل» ،وذلـ ــك خـطــأ وفـيــه
ظـلــم لـلــرجــل ،ال ــذي حــرص ط ــوال فترة
املـشــاورات على ان يكون مرشح الحل
ال مرشح الخالف ،وأبدى مرارًا رغبته
ب ــال ـخ ــروج م ــن هـ ــذا ال ـس ـب ــاق إذا كــان
سببًا في تفجير األزمة .وما تمهله في
اعالن موقف يومي الخميس والجمعة
املاضيني ،اال استجابة لطلب وسطاء
ك ــان ــوا يــواص ـلــون االت ـص ــاالت لتذليل
عقبة التمثيل .وإزاء إلحاح عــدرا على
ان يـكــون املـخــرج واضـحــا وال يتسبب
بمشكلة ألحد ،فقد أعدت جهة اساسية
في االتصاالت نصًا ـ ـ اطلع عليه معظم
املعنيني ـ ـ لـبـيــان يعلنه ع ــدرا ويعبر
ً
فيه عن «سروره بأن يكون ممثال للقاء
التشاوري في حــال اختياره» من قبل
الرئيس عون وأن «أكــون في الحكومة
ً
ممثال حصريًا للقاء التشاوري» على
«ان اكون من حصة رئيس الجمهورية»
وفــي االجـتـمــاعــات «أك ــون حيث يكون
وزراء الرئيس عون».
م ــا حـصــل ان رف ــع الـسـقــف م ــن جــانــب
ال ـل ـق ــاء الـ ـتـ ـش ــاوري ت ــزام ــن م ــع ب ــروز
عنصر آخر يتعلق باستئناف الخالف
ع ـلــى ال ـح ـقــائــب ال ـ ــوزاري ـ ــة .وفـ ــي هــذه
الـخــانــة ،عـ ّـبــر رئـيــس املجلس النيابي
عـ ــن غ ـض ـب ــه ج ـ ـ ــراء مـ ـح ــاول ــة بــاس ـيــل
تعديل التوزيع املتفق عليه للحقائب.
ووفــق املقترحات التي جــرى الـتــداول
ب ـهــا ،ك ــان ب ــري يـشـعــر ب ــأن بــاسـيــل ال
ي ــري ــد ح ـص ـرًا إب ـع ــاد م ــي ش ــدي ــاق عن
الحكومة ،بل أيضًا تصفية حسابات
داخــل كتلته مثل ابـعــاد الــوزيــر سليم
جريصاتي .لكن رئـيــس املجلس غير
املـهـتــم بـهــذه الـحـســابــات ،تــوقــف عند
سعي باسيل النتزاع حقيبتي البيئة
والـثـقــافــة مـقــابــل الـتـخـلــي عــن حقيبة
اإلعالم ،وبري ـ ـ مثل الحريري وباسيل
واآلخرين ـ ـ يعرف أن «قيمة» وزارتــي
ال ـب ـيـئــة وال ـث ـقــافــة ف ــي ه ــذه الـحـكــومــة
مــرتـبـطــة ب ــوع ــود مــؤتـمــر ب ــاري ــس ـ ـ ـ ـ 4
(س ـي ــدر) ال ـتــي تـشـمــل إن ـفــاق اك ـثــر من
 350مليون دوالر عليهما ،إضافة إلى
املوازنة الخاصة بكل منهما.
ص ـح ـي ــح ان ب ـ ـ ــري رد س ــريـ ـع ــا ع ـلــى
الحريري برفض اي تعديل على واقع
ال ـح ـق ــائ ــب والـ ـحـ ـص ــص ،ل ـك ــن رئ ـيــس
املجلس استفاق على «نـقــزة» أعادته
الـ ــى األي ـ ـ ــام األولـ ـ ـ ــى ،ف ـل ــم ي ـخ ــف قـلـقــه
م ــن ت ـف ــاه ــم ب ــن الـ ـح ــري ــري وبــاس ـيــل
عـلــى ادارة األمـ ــور بـطــريـقــة تـتـجــاوزه
كـمــا اآلخــريــن (وخـصــوصــا ان مقترح
تعديل توزيع الحقائب يطاول حقائب
مخصصة ل ــوزراء الـحــزب االشـتــراكــي
كما وزراء «القوات اللبنانية») .ولذلك،
أرفق بري رفضه التعديالت بتوصية
عـ ــاج ـ ـلـ ــة الـ ـ ـ ــى ال ـ ـنـ ــائـ ــب هـ ـ ــاشـ ـ ــم ،بـ ــأن
يـكــون هــو املـتـقــدم على اعـضــاء اللقاء
التشاوري في ما ّ
سمي «منع باسيل
من الفوز باملقعد السني».
عـلــى ه ــذا األسـ ــاس ،تــوجــه هــاشــم الــى

اجتماعات اللقاء التشاوري متحصنًا
بموقف بــري والسقف املــرتـفــع ،ليجد
ان اع ـض ــاء ال ـل ـقــاء ح ـص ـلــوا م ــن حــزب
الله على دعم ملوقفهم بالتشدد حيال
م ــوق ــع ت ـمــوضــع امل ــرش ــح ع ـ ــدرا داخ ــل
الحكومة .ولم يبخل احد من الالعبني،
بـمــن فيهم اعـضــاء الـلـ َقــاء الـتـشــاوري،
ف ــي اس ـت ـغــال ك ــل ال ـثــغــر ال ـتــي شــابــت
ع ـم ـل ـيــة االخ ـ ـ ـ ــراج ،ف ــي س ـي ــاق اط ــاح ــة
ترشيح عدرا ،وهذا ما حصل.
وحتى ساعة اعالن بيان اللقاء بسحب
ت ــرش ـي ــح ع ـ ــدرا ،كـ ــان الـ ـل ــواء ابــراه ـيــم
يـسـعــى بــالـتـفــاهــم م ــع ح ــزب ال ـلــه الــى
ايجاد مخرج مناسب للطرفني ،واتفق
صـبــاح الـجـمـعــة املــاضــي مــع الــرئـيــس
عون على أن يكون عدرا مندوب اللقاء
ال ـت ـش ــاوري ف ــي كـتـلـتــه ،ف ــي مـقــابــل ان
ُيس ِقط اللقاء عبارة او شرط الحصرية
الـتــي وردت فــي بـيــانــه .وعـنــدمــا أصـ ّـر
عون على باسيل بأنه يوافق على هذا
املخرج ،كان اللقاء التشاوري يحصد
من مكان آخر:
ع ـ ّـب ــر اعـ ـض ــاء ال ـل ـق ــاء الـ ـتـ ـش ــاوري عــن
انزعاجهم من طريقة التعامل معهم،
واس ـت ـفــادوا مــن رف ــض ع ــدرا ان يكون
عضوًا خالصًا في اللقاء ،لرفع سقف
االح ـت ـجــاج عـنــد ال ـح ــزب .وه ــم ارف ـقــوا
االحتجاج ،بمالحظات وجدت صداها
داخــل قيادة حــزب الله ايضًا ،لناحية
األخطاء التي رافقت عملية اخراج اسم
عدرا .فحسم حزب الله القرار بأن يترك
ل ـل ـن ــواب ال ـس ـتــة أمـ ــر اخ ـت ـي ــار املــرشــح
وموقعه وطريقة تمثيله وتموضعه.
كــان هــذا ال ـقــرار ،معطوفًا على موقف
ب ــري ،كــافـيــا لـيـقــرر ال ـل ـقــاء ال ـت ـشــاوري
رفض اي تفاوض على موقع مرشحه
فـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة .وأصـ ـ ـ ــر الـ ـلـ ـق ــاء عـلــى
حصرية تمثيل عدرا لهم في الحكومة
وعدم التحاقه بأي كتلة اخرى .ما أدى
عـمـلـيــا ال ــى الـنـتـيـجــة امل ـع ــروف ــة ،وهــي
تعطل املبادرة وتوقف الحل!

ُيشهد ألرك ــان الطبقة الحاكمة قدرتهم العالية على املـنــاورة.
إذ ال يكتفون بتجاهل احتجاجات الناس على الهريان القائمـ
وال تجاهل كل قواعد العمل العادية في اي دولــة فحسب ،بل
يقومون بكل انواع املناورات البعاد االنظار عن خططهم الفعلية
لكيفية ادارة الدولة في املرحلة املقبلة.
وعلمت «االخبار» انه منذ االتفاق على توزيع الحصص الوزارية،
ُ ِّ
وفــي الوقت الــذي شغل فيه «فيلم الــوزيــر املـلــك» ،كــان األركــان
يلتقون ويبحثون مباشرة ،ومن خالل مساعدين اساسيني،
في جدول اعمال الحكومة املقبلة .وتركز البحث على اآلتي:
اوال :ض ـم ــان ان ـج ــاز ب ـي ــان وزاري عـ ــام ي ــرك ــز ع ـلــى الـجــانــب
االقـتـصــادي ويحظى بتغطية عامة تتيح للحكومة الحصول
على الثقة قبل منتصف كانون الثاني املقبل.
ثــان ـيــا :ات ـف ــاق رئ ــاس ــي غ ـيــر قــابــل لـلـنـقــض ،ب ــإط ــاق م ـشــروع
الكهرباء وفق اعتماد مبدأ الشراكة بني القطاعني العام والخاص،
واالسـتـفــادة مــن تمويل مصرفي لعملية بناء معامل واعــادة
تحديث شبكة التوزيع ،على ان يجري ذلك بالتعاون مع الجهات
املانحة في الخارج .وأن يجري التفاوض مع شركات البواخر ملد

لبنان بالطاقة لعامني ونصف عام بعد خفض السعر.
ثانيا :اطالق حملة اعالمية وسياسية تشارك فيها كل القوى
(ينقل عن الرئيس سعد الحريري قوله ان الجميع موافق ،ما عدا
حزب الله) بهدف تحضير الــرأي العام لقرارات «غير شعبية»
تشمل مناقشة اقتراح تجميد دفع نحو  15في املئة من قيمة
الزيادات املقرة في سلسلة الرتب والرواتب.
ثالثا :اطالق ورشة تطبيق البنود املطلوبة من املؤسسات املالية
والـنـقــديــة الــدول ـيــة ،وم ــا يـفــرضــه بــرنــامــج بــاريــس –  4لصرف
التمويل ،وان يحصل ذلك بالتعاون مع مجلس النواب وخالل
فترة ال تتجاوز اواخر شباط املقبل.
رابعا :اقدام مصرف لبنان على اعتماد اجراءات طارئة هدفها
خـفــض كلفة الــديــن ال ـعــام خ ــال ال ـعــام  ،2019بغية تقليص
حــاجــات امل ـصــرف ال ــى الـعـمــات الـصـعـبــة ،مــا يسمح بــإعــادة
خفض اسعار الفوائد ،وتعزيز االستقرار النقدي ،وذلك قبل
نهاية اذار ،حتى ال تعمد مؤسسات التصنيف العاملية الى
وضع لبنان في مرتبة متدنية قد تنعكس تراجعا كبيرا في
قوة النقد الوطني.

بري :البعض ال يريد والدة الحكومة
ّ
ليس التعثر األخير الــذي أصــاب مسار تأليف الحكومة ،في
اليومني املاضينيّ ،
مجرد فرملة مؤقتة .إذ يبدو أن االتصاالت
ّ
أخذت إجازة طويلة قد تمتد الى ما بعد األعياد .فدراماتيكية
املشهد بعد فشل مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال
عــون نتيجة محاولة وزيــر الخارجية جـبــران باسيل سحب
ّ
مرشح اللقاء التشاوري جواد عدرا ليكون من ّ
حصة رئيس
الـجـمـهــوريــة رس ــم عــامــات اسـتـفـهــام كـثـيــرة دفـعــت برئيس
مجلس النواب نبيه بـ ّـري إلى اعتبار ما حصل «غير بريء»
بحسب ما قــال لــ«األخـبــار» .وأبــدى بـ ّـري قلقًا كبيرًا إزاء «ما
ّ
ينتظر البلد في املرحلة املقبلة» ،معتبرًا أن «ما حصل يؤكد
وجود أطراف ال تريد للحكومة ّأن تولد باملطلق ،وأن املوضوع
على ما يبدو أكبر من ثلث معطل وحقائب وحصص» .ولفت
رئـيــس املـجـلــس إل ــى «وج ــود قطبة مخفية مــن طــريـقــة طــرح
توزير جواد عدرا ومن ثم التمسك به على اعتبار أنه من كتلة
الرئيس ،لكن مالمح هذه القطبة لم تتضح بعد ،وأن من الواجب
التنبه جيدًا ومراقبة ما يجري» .وربط ّبري التطورات األخيرة
في الداخل بما يجري في اإلقليم ،ملمحًا إلى أن ّ
«ثمة شيئًا
ّ
يحضر للبلد واملنطقة» ،وقــال إن «االنسحاب األميركي من

سوريا ال ُيمكن أن يكون من دون ثمن».
ّ
مــن جهة أخ ــرى ،علمت «األخ ـبــار» أن االقـتــراح الــذي تـقــدم به
الـحــريــري الــى مـعــاون األم ــن الـعــام لـحــزب الـلــه الـحــاج حسني
ً
الخليل بالحصول على وزارة املهجرين ب ــدال مــن «الشباب
والرياضة» أثــار استغراب الحزب ،علمًا بأن رئيس الحكومة
حــاول إقناع الخليل بهذا الطرح بالقول إن «الحزب معروف
بنزاهته وأمانته وقادر على ضبط هذه الوزارة والسرقة فيها»،
لكن جواب الخليل كان واضحًا بأن «الحزب ال عالقة له بملف
املهجرين وأن موضوع التفاوض بالحقائب ليس معنا ،فنحن
ّفوضنا الرئيس بـ ّـري بهذا األمــر وإن كنت تريد النقاش به،
فاذهب الى الرئيس بري».
من جهة أخرى ،وبعد تبادل التراشق اإلعالمي املنسوب إلى
مصادر كل من التيار الوطني الحر وحزب الله بشأن تحميل
كــل مــن الحليفني اآلخ ــر مـســؤولـيــة عــرقـلــة تــألـيــف الحكومة،
أصدر الحزب بيانًا أمس ليؤكد فيه أنه «للمرة األلف ال يوجد
مصادر في حزب الله أو مصادر قريبة منه» وأن «كل ما ينقل
عن املصادر ما لم يصدر عن جهة رسمية أو مسؤول محدد
في حزب الله باسمه ،ال يعنينا إطالقا وال قيمة له».

