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سياسة

سياسة

رسائل
إلى المحرر
أبي اللمع:
الـ 700ألف دوالر
ليست لي
تعقيبًا على التقرير املنشور في
«األخ ـ ـبـ ــار» ي ــوم ،2018/10/25
تـحــت ع ـن ــوان ««ه ـش ــام عيتاني
ي ـس ـع ــى ل ـ ـشـ ــراء بـ ـن ــك االعـ ـتـ ـم ــاد
ال ــوط ـن ــي» ،ج ــاء ن ــا م ــن املـحــامــي
شفيق أبي اللمع الرد اآلتي:
ت ـض ـم ــن ه ـ ــذا امل ـ ـقـ ــال م ـع ـلــومــات
خاطئة ،إذ إنني لست املستشار
ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي ل ـل ـج ـه ــة املـ ـتـ ـف ـ ِّـرغ ــة
«ال ـبــائ ـعــة» ،ب ــل إن ـنــي املـسـتـشــار
ال ـق ــان ــون ــي لـلـجـهــة امل ـت ـف ـ َّـرغ لها
«الـشــاريــة» وال عالقة لــي بمبلغ
ال ـ ــ/700.000/د.أ .الــذي ذكرتموه
والـ ـ ــذي ت ــزع ـم ــون أن ـن ــي ســأنــالــه
م ــن ه ــذه ال ـص ـف ـقــة ،إذ إن املـبـلــغ
امل ــذك ــور ،وك ـمــا ه ــو مـتـفــق عليه
بــن الـفــريـقــن الـبــائــع وال ـشــاري،
يمثل بالتحديد ما يلي:
 -1املصاريف والرسوم والنفقات
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــائ ـ ـ ــدة لـ ـلـ ـجـ ـه ــة املـ ـتـ ـف ــرغ ــة
«البائعة».
 -2األت ـع ــاب الـقــانــونـيــة الـعــائــدة
ل ـل ـم ـس ـت ـشــار ال ـق ــان ــون ــي لـلـجـهــة
املتفرغة «البائعة».
بكل تحفظ وإحترام،
المحامي شفيق أبي اللمع

♦♦♦

ّ
بعبدا :لم نتدخل
في قضية
صحناوي
ص ـ ـ ــدر ع ـ ــن مـ ـكـ ـت ــب اإلعـ ـ ـ ـ ــام فــي
رئاسة الجمهورية البيان اآلتي:
تناقلت وســائــل إعــامـيــة مرئية
ومكتوبة خـبـرًا مـفــاده أن دوائــر
ال ـق ـص ــر الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري «ت ــدخ ـل ــت
إلطــاق ســراح املتهم بالقرصنة
اإللكترونية خليل صحناوي».
يـ ـه ــم م ـك ـت ــب اإلعـ ـ ـ ـ ــام أن ي ــؤك ــد
أن ه ـًـذا الـخـبــر ع ــار ع ــن الصحة
ً
جملة وتفصيال ،ألن توجيهات
ف ـ ـخـ ــامـ ــة رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
العماد ميشال عون تقضي بعدم
التدخل فــي عمل القضاء أو في
القرارات التي تصدر عنه.
إن م ـك ـت ــب اإلع ـ ـ ـ ــام فـ ــي رئ ــاس ــة
الـجـمـهــوريــة ي ـجــدد ال ــدع ــوة إلــى
وسائل اإلعــام بضرورة العودة
إليه فــي كــل مــا يتصل باألخبار
التي تتعلق برئاسة الجمهورية.

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

في الواجهة

تقرير

ْ
صمت الحريري :أكثر من اعتكاف ...أقل من اعتذار

ّ
من الصعب توقع إخراج قريب لمأزق تأليف
الحكومة من دون أن ُيحسب الحل أن أحدًا كسر أحدًا.
تبعًا لشخصية واسعة اإللمام :كبر الكباش ،وبات أكبر
من أصحابه ،مع أن المشكلة أبسط من ذلك .كذلك
حلها .أضحى التأليف مشكلة رؤوس حامية ليس إال

حكومة 2019
الرأس
تنتظر
ّ
التي ستتكسر؟
نقوال ناصيف
«ال أحد يتحدث مع أحد» .ليست املرة
األولى يقولها رئيس مجلس النواب
نبيه ب ـ ّـري حـيــال املـ ــأزق الــدس ـتــوري.
ع ـب ــارة يـ ـ ّ
ـودع بـهــا االس ـت ـح ـقــاق سنة
 ،2018مــن غـيــر أن يـكــون متيقنًا في
أي وق ــت يـمـكــن أن تـبـصــر الـحـكــومــة
الجديدة الـنــور ،في األسابيع األولــى
مـ ــن ال ـس ـن ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة .ب ـع ــض غ ــاة
التشاؤم ال يستبعدون إمــرار الشهر
األول كأنه اليوم.
تلفن ّ
بري لرئيس الجمهورية ميشال
عــون وعــايــده ،من غير أن يؤتى على
أي ك ـل ـمــة ع ــن ت ـع ـثــر ال ـت ــأل ـي ــف .كــذلــك
تحدث الــوزيــر علي حسن خليل إلى
الــرئـيــس املكلف سعد الـحــريــري ،فلم
يـسـتـنـتــج مـنــه أي اح ـت ـمــال إيـجــابــي،
سـ ـ ــوى أن الـ ـح ــل مـ ــؤجـ ــل .مـ ــا يـبـعــث
على الـغــرابــة لــدى رئـيــس املجلس أن
الحريري قال إنه ملتزم الصمت ،وال
يريد التعاطي في التأليف ،املنوط به
كمهمة دستورية.
عـنــدمــا ُي ـســأل ب ـ ّـري عــن الـثـغــرة التي
يمكن مــن خاللها التخلص مــن هذه
األزم ـ ـ ــة ،ي ـج ـيــب ب ــاق ـت ـض ــاب« :لـيـســت
مشكلة .توجد الئحة مرشحني
هناك
ّ
للمقعد ال ـســنــي ،س ــواء األصـلـيــن أو
وك ــائ ـه ــم .خـ ــرج اسـ ــم وب ـق ـيــت ثــاثــة
أس ـ ـمـ ــاء ،ف ـل ـي ـس ـمــوا أحـ ــدهـ ــا .أمـ ــا عــن
ال ـح ـق ــائ ــب ،ف ـن ـعــود ب ـهــا إلـ ــى م ــا قبل
ال ـتــاعــب األخ ـي ــر ب ـهــا ب ــاإلب ـق ــاء على
مــا تـ ّـم االتـفــاق سابقًا على توزيعها،
فننتهي».
بحسب ّ
بري املشكلة ليست في أي من
األسماء املرشحة للتوزير في املقعد
ّ
الـســنــي ،بــل فــي املـكــان ال ــذي يقتضي
أن ي ـحــل ف ـيــه« :هـ ــذا ال ــرج ــل ي ـجــب ّأن
ً
ي ـكــون ،وف ـقــط ،مـمـثــا لـلـنــواب السنة
الـسـتــة ،ولـيــس ألي فــريــق آخ ــر .بــل أن
يــأت ـمــر ب ــأم ــره ــم .ع ـنــدمــا ت ـنــازلــت في
حكومة  2011عن مقعد شيعي لوزير
ّ
سني (فيصل كرامي) لم أفرض عليه
أي شــرط ،إال أنــه لم يذهب إلــى مكان
آخر ،بل ّ
صوت في مجلس الوزراء إلى
جانب حركة أمل».
ّ
لـيــس رئ ـيــس املـجـلــس وح ــده يتنكب
الـتـشــاؤم بتأليف الـحـكــومــة .مـنــذ ما
ق ـبــل ع ـط ـلــة املـ ـي ــاد تـكـشـفــت أس ـبــاب
إضــاف ـيــة لـعــرقـلــة الـتــألـيــف ودخ ــول ــه،
عشية العيد ،في الشهر الثامن:
أولها ،انحسار االتهامات التي سيقت
إلى حزب الله على أنه الفريق الوحيد
املرسوم ،بإصراره
الذي يعرقل صدور
ّ
ع ـلــى ت ــوزي ــر الـ ـن ــواب ال ـس ــن ــة ال ـس ـتــة.
سرعان ما أضحى هــذا التوزير أمرًا
واقـعــا ،أقـ ّـر بــه األفــرقــاء جميعًا  -بمن
فـيـهــم امل ـع ـن ـيــون األص ـل ـي ــون ب ــه وهــو
الرئيس املكلف وتياره  -قبل أن تنفجر
مشكلة ال عالقة لحزب الله بها .بعد

5

االتـ ـف ــاق ع ـلــى اس ــم امل ــرش ــح املـحـتـمــل
ل ـل ـتــوزيــر ،جـ ــواد ع ـ ــدره ،ن ـشــأ سـجــال
كــان كافيًا لتقويض التفاهم األخير:
الجمهورية ما
عدره وزير َمن ،رئيس
ّ
دام في حصته أم النواب السنة الستة
الذين عرقلوا تأليف الحكومة إلى أن
يرضخ اآلخرون لشرطهم فرضخوا؟
طـيـلــة ال ـف ـتــرة امل ـن ـصــرمــة ،م ــا ب ــن 29
األول،
تشرين األول حتى  21كــانــون
ّ
كــان حــزب الله  -ظهير النواب السنة
الستة  -وراء تعثر التأليف بإصراره
ع ـلــى ت ــوزي ــر ت ـي ــاره ــم ،م ــع أن ه ــؤالء
يتحملون بدورهم قسطًا من العرقلة
بـتـعـنـتـهــم ل ـت ــوزي ــر أح ــده ــم ب ــال ــذات.
ب ـع ــدذاك أص ـبـحــت أص ــاب ــع االت ـه ــام -
مـتـجــاوزة هــذا الـتــوزيــر وقــد أوش ــك -
مـصـ ّـوبــة إلــى بطل آخــر للعرقلة ،هو
ّ
بتشبثه بضم
الــوزيــر جبران باسيل
ع ـ ــدره إلـ ــى تـكـتـلــه م ــا دام ف ــي حصة
رئيس الجمهورية .بتدخله لتوجيه

خابر ّالحريري خليل
مقدمًا نفسه ضمانًا
عوض النواب الستة

حكومة» ،بهذه«
ال
ُ
العبارة تنهي البالد عامًا
مليئًا بالضغوط السياسية
واالجتماعية واالقتصادية،
لتستقبل عامًا جديدًا
ً
ُمثقال بالملفات الداخلية
والخارجية التي ّ
تهدد
بسقوط الهيكل فوق
رؤوس ُالجميع .األيام
األخيرة تقفل على حراك
جديد استأنفه اللواء عباس
إبراهيم بطلب من رئيس
الجمهورية العماد
ميشال عون
ّ
ّ
ّبري :الوزير السني يمثل النواب الستة ويأتمر بهم (علي فواز)

تــوزيــر عــدره إلــى تكتله ،نقل باسيل
االش ـت ـب ــاك امل ـبــاشــر م ــن اش ـت ـبــاك بني
ح ــزب ال ـل ــه وال ـح ــري ـ ّـري ع ـلــى ال ـن ــواب
الستة والثنائية السنية ،إلى اشتباك
غير مباشر بينه والحزب.
ّ
لبري وجهة نظر بإزاء املأزق الجديد،
هـ ــي أن ع ـ ــدره ل ـي ــس وراء امل ـش ـك ـلــة،
وإن بــدا أنـ ّـه ارتـكــب خطأ كــان رئيس
املجلس يفضل لــو لــم يـقــع .هــو الــذي
ّ
حمل اسمه عبر النائب قاسم هاشم
إلــى املـفــاوض الـلــواء عباس إبراهيم.
إال أن صاحب «الدولية للمعلومات»
اخـ ـت ــار أن ي ـك ــون إلـ ــى ج ــان ــب رئـيــس
املفترض أنه وزير
الجمهورية ،فيما ّ
ت ـجـ ّـمــع ال ـن ــواب ال ـســنــة ال ـس ـتــة الــذيــن
اقترحوه.
ثانيها ،استعيد الـجــدل الـحــاد بــإزاء
الثلث  1+بعدما اقترن اإلصــرار على
ضم عــدره إلى كتلة وزيــر الخارجية،
بما فيها حصة رئيس الجمهورية،
كـ ـ ــي ي ـ ـتـ ــأكـ ــد إصـ ـ ـ ـ ـ ــرار بـ ــاس ـ ـيـ ــل ع ـلــى
الـحـصــول عـلــى الـنـصــاب املــوصــوف.
ب ـعــدمــا ُع ـ ـ ّـد ت ــوزي ــر ع ـ ــدره ف ــي حصة
الرئيس وانتقل املقعد منه إلى النواب
ّ
السنة ،انخفض الثلث 1+إلــى عشرة
ً
وزراء ( 3لعون بدال من  4و 7باسيل)،
إذذاك طـلــب ّوزي ــر الـخــارجـيــة دخــول
الــوزيــر الـســنــي ال ـســادس فــي حصته
ه ــو ل ـت ـعــويــض ال ـن ـق ــص ،واس ـت ـع ــادة
النصاب املوصوف.
ّ
ت ـ ــوزي ـ ــر عـ ـ ـ ــدره ع ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ال ـس ــن ــة
ً
الـ ـسـ ـت ــة كـ ـ ــان كـ ـفـ ـي ــا ب ـض ـب ــط تـ ـ ــوازن

ّ
بري للحريري :من يؤلف الحكومة ...أنت أم جبران؟
كشفت مصادر مطلعة لـ«األخبار» تفاصيل ما دار بني الرئيسني نبيه ّبري وسعد
الحريري في لقائهما األخير السبت الفائت ،عندما جاء الرئيس املكلف بتأليف
ً
الحكومة حامال إلى رئيس املجلس طلبات وزير الخارجية جبران باسيل ،وهي
ّ
تخلي بري عن وزارة البيئة ملصلحة التيار الوطني الحر ،وتسليم وزارة اإلعالم
لحركة أمل ،وإخراج الشباب والرياضة من حصة حزب الله وتسليم الحزب وزارة
دولة.
ّ
لم يصدق بري ما طلبه الحريري ،فسأله كاظمًا غيظه« :سعد ..من يؤلف الحكومة؟
أنت أم جبران؟ اخترعتم قصة (جواد) عدره وقبلناها ثم انقلب عليها جبران ،واآلن
تريدون انتزاع وزارات منا ملصلحة جبران؟».
ّرد الحريري مبررًا« :أنا ما خصني بقصة عدره ...وهذه مطالب جبران ورئيس
الجمهورية».
هنا ،وقبل أن ُينهي بري ً
لقاء لم يستمر أكثر من  12دقيقة ،قال لضيفه« :شوف
دولة الرئيس ،الصبي مات… وعلينا البدء من جديد ...نحن حصتنا من النواب
وحزب
تعطينا ما بني  ٧و ٨وزراء ،ولم نعد نكتفي بالوزراء الستة ّ (حركة أمل
ّ
الله) يا حبيبي يا ّسعد ،نحن ما عاد عندنا أسنان ...كلها تخلعت بالسياسة .قلو
لجبران يروحوا يقلعوا شوكهم بإيديهم… ولو استمرت العرقلة لعيد امليالد ،2019
أنا مش مستعجل ..انتو الخسرانني».
(األخبار)

ال ـق ــوى داخـ ــل مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،وفــق
القاعدة التي تحدث عنها الحريري
( 3ع ـشــرات) .ومــع أن أكـثــر مــن فريق،
اثنني أو ثالثة ،في وسعهم الحصول
عـلــى الـثـلــث (كـتـحــالــف ال ـحــريــري مع
الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة وت ـحــالــف ثـنــائــي
أم ــل  -ح ــزب ال ـل ــه م ـ ّـع ول ـي ــد جـنـبــاط
واملردة والنائب السني السادس) ،إال
أن باسيل يريد  -دونما حاجته إلى
التحالف مع أحــد  -القبض على هذا
الـنـصــاب واالسـتـئـثــار بــه عـبــر كتلته
وتلك لرئيس الجمهورية ،كي يجعل
مـنــه ســاحــا مـفـيـدًا فــي اسـتـحـقــاقــات
املــرحـلــة املـقـبـلــة .حـمــل ه ــذا الـتـصـ ّـرف
املعاون السياسي لألمني العام لحزب
الله حسني خليل على القول في حلقة
مغلقة :لم نعد نفهم ماذا يريد جبران.
بـ ــذلـ ــك يـ ـس ـ ّـج ــل س ــابـ ـق ــة وض ـ ـ ــع ه ــذا
النصاب في عهدة فريق واحــد ،على
رغم أن حكومات  2005و 2008و2009
و 2011اخ ـت ـب ــرت ،بــال ـت ـنــاوب ،وضــع
ال ـث ـل ــث  1+ف ــي ف ــري ـق ــي  8و 14آذار،
ً
عـلــى أن ك ــا مـنـهـمــا ائ ـت ــاف أح ــزاب،
قـ ـب ــل ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى حـ ـك ــوم ــة 2014
ال ـتــي أرس ــت لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ ذلــك
الــوقــت قــاعــدة الـثــاث ع ـشــرات .أضف
أن ح ـكــومــة  - 2016األول ـ ــى ف ــي عهد
ع ــون  -لــم تـمـنــح رئ ـيــس الجمهورية
وحزبه هذا النصاب مكتفيني بتسعة
وزراء .كذلك لم يحزه الحريري ،إال أن
تحالفه مع القوات اللبنانية وقتذاك
أو مع جنبالط من شأنه أن يهبه إياه.
ثالثها ،لم يعد مفهومًا أبـدًا ما الذي
يريده الحريري؟ هو الرئيس املكلف
امل ـصـ ّـر عـلــى صــاحـيــاتــه الــدسـتــوريــة
لـتــألـيــف ال ـح ـكــومــة ،ل ـكــن م ــن غ ـيــر أن
يمارسها .إال أنه يرضى بتفويضها
إلـ ــى أك ـث ــر م ــن ط ـ ــرف ،ف ــا ي ـك ــون هو
م ـظ ـل ــة الـ ـتـ ـف ــوي ــض مـ ــا دام ص ــاح ــب
االخ ـت ـص ــاص ك ـمــا ال ـح ــال م ــع ت ـحـ ّـرك
الـلــواء إبراهيم ،أو على األقــل شريكًا
لرئيس الجمهورية في املبادرة التي
أطلقها قبل ثالثة أسابيع.
مـلـتــزم الـصـمــت واالب ـت ـعــاد والـتـفـ ّـرج،
َ
حكومته.
كــأنــه ينتظر م ــن يــؤلــف لــه ّ
قايض بداية مع عون مقعدًا سنيًا في
مقابل حصوله على آخر أرثوذكسي.
أخيرًا طلب إبدال املقعد األرثوذكسي
بآخر ماروني ،ما قلب توزيع املقاعد
املارونية الستة على األقطاب املوارنة
رأسـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى ع ـ ـقـ ــب .أض ـ ــف ت ـقــاس ـمــه
ووزير الخارجية مهمة التأليف .قبل
أكثر من أسبوع خابر حسني خليل،
ورغ ـ ّـب إل ـيــه فــي الـتـخـلــي عــن ال ـنــواب
الـســنــة الـسـتــة ،مـقـ ّـدمــا نـفـســه للحزب
الضامن الذي يطلبه واملتعاون معه.
أتت مكاملته هذه متأخرة ،بعدما كان
خليل استقبل أولـئــك ،وتفاهم معهم
ً
على توزير عدره ممثال لهم.

ميسم رزق
َ
قـ ـب ــل أي ـ ـ ــام د َخـ ـل ــت ال ـ ـبـ ــاد فـ ــي عـطـلــة
املعنية
األعـيــاد ،ودخـلــت معها الـقــوى ّ
بالتأليف في إجــازة سياسية توقفت
معها كل خطوط االتصاالت ،وأطفئت
امل ـحــركــات ال ـجــديــة ب ـعـ َـد فـشــل م ـبــادرة
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد مـيـشــال
ّ
عون األخيرة التي َ
رمت الى حل عقدة
تمثيل اللقاء التشاوري في الحكومة،

َ
ق ـبــل أن يـسـتــأنــف امل ــدي ــر ال ـع ــام لــأمــن
ال ـع ــام الـ ـل ــواء ع ـب ــاس اب ــراه ـي ــم حــراكــه
ب ـل ـق ــاء مـ ــع وزي ـ ــر ال ـخ ـ ّـارج ـي ــة ج ـب ــران
ب ــاس ـي ــل أم ـ ــس .وقـ ــد م ــث ــل هـ ــذا ال ـل ـقــاء
مـ ــادة ان ـط ـلــق مـنـهــا ال ـب ـعــض لـتــرويــج
أن ثـ ّـمــة حلحلة مــا فــي األف ــق ُيمكن أن
تتضح معاملها في األيــام املقبلةَ .
غير
أن املعلومات بشأن ما يقوم به اللواء
إبــراهـيــم تفاوتت بــن سلبية ،بحسب
مـ ــا عـ ـ ّـبـ ــرت عـ ـن ــه م ـ ـصـ ــادر س ـي ــاس ـي ــة،
أش ــارت إلــى أن «اتـصــاالتــه مــع باسيل
ّ
وكــذلــك رئـيــس الحكومة املـكــلــف سعد
ال ـحــريــري ال تـحـ ِـمــل م ـب ــادرة ملموسة
ً
وال حـلــوال قــريـبــة» ،وأخ ــرى لفتت إلى
أن «بــاسـيــل يـسـعــى م ـجــددًا لاللتفاف
ع ـلــى ال ـل ـقــاء ال ـت ـش ــاوري ،وي ـب ـحــث عن
اسم جديد من خارج األسماء املتداولة
لـتـمـثـيـلـهــم» .غ ـي ـ َـر أن «أعـ ـض ــاء الـ َلـقــاء
ُي ـص ـ ّـرون عـلــى األس ـمــاء الـتــي سـبــق أن
تـقـ ّـدمــوا بها (باستثناء جــواد عــدره)،
كما ُي ّ
صرون على أن يكون الوزير هو
ممثل اللقاء التشاوري حصرًا ،وليس
ّ
فــي كتلة الرئيس وال مــن ضمن تكتل
لبنان القوي» ،وفق ما يقول نواب في
اللقاء أكــدوا أن «أحـدًا لم يبحث معهم
املوضوع حتى اآلن» ،لكن موقفهم هذا
«ينطلق من األجواء التي يسمعونها».
م ـصــادر مطلعة أك ــدت ل ــ«األخ ـب ــار» أن
الـ ـل ــواء اب ــراه ـي ــم عـ ـ َـاد لـلـعـمــل ف ــي ملف
الحكومة بطلب من رئيس الجمهورية
الذي اجتمع به منذ يومني .وعلى ضوء
ه ــذا االج ـت ـم ــاع ،ال ـت ـقــى اب ــراه ـي ــم أمــس

الوزير باسيل حيث ّ
«تم توضيح بعض
الـنـقــاط ،وتـحــديـدًا الـلـغــط ال ــذي حصل
حــول اســم ع ــدره» .ولفتت املـصــادر إلى
أن «هـ ــذه الـجـلـســة بـ ـ ّـردت األج ـ ــواء بني
حزب الله والتيار الوطني الحر» ،إذ إن
«ابراهيم حاول خالل الجلسة توضيح
االل ـ ـت ـ ـبـ ــاس الـ ـ ـ ــذي حـ ـص ــل بـ ــن رئ ـي ــس
الـجـمـهــوريــة وال ـت ـيــار مــن جـهــة وحــزب
الله من جهة أخرى ،بسبب سوء إخراج
امل ـب ــادرة ال ــذي أث ــار عــامــات استفهام
حول االتفاق على اسم عدره» ،ال سيما

أفكار لصيغ
حكومية جديدة لكن
ال شيء محسومًا
َ
بعد أن «ظهر اللقاء التشاوري بمظهر
ّ
امل ـخــدوع ،وح ــزب الـلــه بموقع املتخلي
عـ ــن الـ ـ ـن ـ ــواب الـ ـسـ ـت ــة ،واتـ ـ ـه ـ ــام ال ـت ـي ــار
ل ــه ب ـم ـحــاولــة إف ـش ــال ال ـع ـه ــد» ،م ــا رفــع
مـنـســوب الـتــوتــر بينهما ال ــى ح ـ ّـد غير
مسبوق .وكشفت املصادر أن «الجلسة
ل ـيــس فـيـهــا ش ــي م ـح ـســوم ،ل ـكــن هـنــاك
أفكار لصيغ جــديــدة ،أطاحت الصيغة
القديمة» .ولفتت إلى أن «اللواء ابراهيم

َ
ليس وحــده مــن يتحرك على الساحة،
إذ إن نائب رئيس مجلس النواب إيلي
ال ـفــرزلــي يـلـعــب دورًا ف ــي مـلــف تأليف
الحكومة ،على قــاعــدة إعـطــاء قــوة دفع
لـ ـلـ ـمـ ـب ــادرة األخـ ـ ـي ـ ــرة بــال ـت ـن ـس ـيــق بــن
أعـضــاء فــي الـلـقــاء الـتـشــاوري والــوزيــر
باسيل».
مــن جـهـتـهــا ،قــالــت م ـصــادر بـ ــارزة في
فــريــق  8آذار إن «حـ ــزب ال ـلــه ورئ ـيــس
ّ
مجلس ال ـنــواب نبيه ب ـ ّـري لــم يتبلغا
حتى اللحظة مــا ُيمكن البناء عليه»،
باستثناء «املعلومات التي تصلهما
ع ــن أج ـ ــواء ل ـق ــاء بــاس ـيــل ـ ـ ـ إب ــراه ـي ــم»،
م ـع ـت ـب ــرة أن «م ـ ــن األفـ ـ ـض ـ ــل ان ـت ـظ ــار
الرؤوس الحامية كي ُ
تبرد».
ّ
أما على ضفة رئيس الحكومة املكلف
سـعــد ال ـحــريــري ،فــأكــدت م ـصــادره أنــه
«ال ي ــزال على موقفه بــالـتــزام الصمت
وعـ ــدم إطـ ــاق أي م ــوق ــف» .وإذ لفتت
إل ـ ــى أن ـ ــه «لـ ـي ــس هـ ـن ــاك خ ـ ـيـ ــارات بــن
يديه أو أي خطط في املرحلة املقبلة»،
قــالــت إن ــه «قـ ـ ّـدم كــل مــا ُيـمـكــن تقديمه
كرئيس حكومة ،وهو حتمًا لن يعتذر.
واألسـ ـ ـل ـ ــوب الـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـص ــرف ب ـ ــه هــو
أك ـثــر م ــن اع ـت ـكــاف وأق ــل م ــن اع ـت ــذار»،
خ ـصــوصــا «ب ـع ـ َـد أن مل ـ َـس سـلـبـيــة في
التعامل بني األفرقاء ،تحديدًا حني َ
زار
ّ
متوسطًا إلع ــادة النظر
الــرئـيــس ب ـ ّـري
ف ــي م ــوض ــوع الـ ـحـ ـق ــائ ــب» .واع ـت ـب ــرت
ّ
امل ـص ــادر أن «م ــن املـبـكــر ال ـحــديــث عن
نسف كــل الصيغة القديمة للحكومة
وامل ـع ــاي ـي ــر ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت م ـن ـه ــا ،ألن
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َ
وبعد أن أصبح ّ الخالف
أشهر سابقة.
ينحصر بني االسم الذي سيمثل اللقاء
ال ـت ـشــاوري وت ـب ــادل بـعــض الـحـقــائــب،
سنعود إلــى البحث بمعيار التمثيل
فــي الـحـكــومــة ،مــا سـيـكـ ّـبــر املـشـكــل في
البلد» .من هذه النقطة تنطلق القوات
اللبنانية الـتــي تــأخــذ جــانـبــا ُمـحــايـدًا
مـ ـم ــاّ يـ ـحـ ـص ــل .ف ـب ـح ـس ــب مـ ـص ــادره ــا
«تـفــضــل مـعــراب بعد أن حصلت على
مــا تــريــده فــي الحكومة البقاء جانبًا،
وال سيما أنه ليس لها دخل في العقد
ال ـحــال ـيــة» .وقــالــت امل ـص ــادر إن «حــزب
الله في مرحلة ما ّ
حيد نفسه عن امللف
الحكومي ،انطالقًا من أن العقدة كانت
مسيحية ـ ـ مسيحية».

لقاء باسيل
ّ ــ إبراهيم
برد األجواء
بين حزب
الله ووزير
الخارجية
(هيثم
الموسوي)

