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سياسة

سياسة

ّ
خيارات الحريري :التمسك بالتسوية
أم اصطفافات جديدة؟

تقرير

المشهد السياسي

الرئيس سعد الحريري معدومة .هجومات من داخل البيت الواحد ومحاوالت إلحراجه ثم إخراجه من التسوية
تبدو خيارات ّ
الرئاسية ،لكن كلها من دون خيارات بديلة .فهل يبقى الحريري على التسوية أم يجنح نحو اصطفافات جديدة يطمح إليها
المزايدون على وقع التوترات في اإلقليم؟
فراس الشوفي
تكاد ّ
مقدمات نشرات أخبار تلفزيون
املستقبل لــأسـبــوع املــاضــي تعكس
حـجــم األزم ــة الـتــي وص ــل إلـيـهــا حــال
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس سـ ـع ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري وتـ ـي ــار
املستقبل .فمن الهجوم على الزميل
قاسم يوسف بسبب مـقــال ،إلــى الـ ّ
ـرد
عـلــى الـنــائــب ن ـهــاد املـشـنــوق وال ـلــواء
أشـ ـ ــرف ريـ ـف ــي ،تـ ـ ـ ّـوج ال ـت ـي ــار األزرق
املوقف الحريري عبر إعالمه الرسمي،
ّ
بالرد في مقدمة نشرة األخبار أمس
ّعلى ...اإلعالمي نديم قطيش ،بعدما
مل ــح إل ــى اح ـت ـمــال أن ي ـق ـ ّـدم الـحــريــري
استقالته من رئاسة الحكومة.
ًَ
وجاء موقف املستقبل حاسما لجهة

ّ
من المتوقع أن يزور الحريري عون
اليوم وبري قريبًا ألجل التفاهم
على استمرار التهدئة في البالد
ّ
«املقربون» من الحريري ،كما
أن يترك
ّ
سمتهم املـقـ ّـدمــة« ،ع ــرض تمنياتهم،
ول ـي ـت ــرك ــوا ل ــه (الـ ـح ــري ــري) أن يــأخــذ
قـ ـ ـ ــراره ،الـ ـ ــذي ل ــن ي ـك ــون ح ـت ـم ـاً عـلــى
ّ
ـاع
صـ ــورة تـلــك ال ـت ـم ـنــيــات» .وف ــي دف ـ ٍ
ضـ ــد أص ـ ـحـ ــاب االت ـ ـهـ ــامـ ــات مـ ــن أه ــل
البيت أنفسهم ،حــول أزمــة الحريرية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ق ــال ــت املـ ـق ــدم ــة إن ـ ــه «ال
ال ـح ــري ــري ــة ال ـس ـيــاس ـيــة مـ ــأزومـ ــة وال
الـ ـح ــري ــري ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ...وال ـق ــائ ـل ــون
بــذلــك ي ـشــاركــون ف ــي ح ـمــات الطعن
ب ــال ـح ــري ــري ــة ،وي ـس ـي ـئ ــون إل ـ ــى سـعــد
الـحــريــري ...ويـسـ ّـوقــون لحشر ّ
السنة
فــي خــانــة اإلح ـبــاط وال ـتــراجــع كرمى
لعيون الباحثني عن أدوار».
لــن ي ـكــون ال ـه ـجــوم ال ــذي ي ـت ـعـ ّـرض له
ًَ
الحريري حــالـ ّـيــا مــن أهــل بيته أقسى
م ــن االع ـ ـتـ ــداء الـ ـ ــذي تـ ـع ـ ّـرض ل ــه ي ــوم

حزب الله طمأن الحريري بشكل غير مباشر إلى التزامه بالتسوية الرئاسية (مروان طحطح)

اختطف في اململكة السعودية وأجبر
على تقديم استقالته ،بعد إعالنه أمام
اب ــن سـلـمــان ع ــدم قــدرتــه عـلــى تفجير
لبنان بوجه حزب الله .وليست خافية
أه ـ ــداف هـ ــؤالء ال ـحــريــريــن امل ـبــاشــرة
وم ـحــاوالت الـظـهــور ب ــأدوار البطولة
في الدفاع عن «أهل ّ
السنة» واملزايدة
على الـحــريــري على خلفية التسوية
الرئاسية .لكن الصالونات السياسية
ت ـ ـضـ ـ ّـج ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد مل ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت ف ـهــم
ّ
وسر الهجوم على
املواقف املتسارعة
ال ـح ــري ــري ومـ ـح ــاوالت إح ــراج ــه أم ــام
ً
شــارعــه ّأوال ،وأم ــام السعودية ثانيًا.

فهل تنحصر الحمالت على الحريري
ف ــي إطـ ــار املـ ــزايـ ــدات؟ أم أن املـطـلــوب
مـ ــن ف ــري ــق الـ ـح ــري ــري ــن امل ـت ـض ــرري ــن
م ــن تـســويــة الــرئــاســة وم ــن الـحـكــومــة
الجديدة تهيئة الـشــارع الصطفافات
سياسية جديدة على وقــع الضغوط
امل ـت ـع ــاظ ـم ــة فـ ــي اإلقـ ـلـ ـي ــم ضـ ــد إي ـ ــران
وسوريا وحزب الله؟
ًَ
ال ـت ـســويــة ال ــرئ ــاس ـي ــة ل ــم ت ـكــن س ـب ـبــا
لضعف الحريرية السياسية .بل على
ال ـع ـكــس م ــن ذل ـ ــك ،ل ــم ي ـكــن ال ـحــريــري
ليبحث عــن الـتـســويــة الــرئــاسـيــة لــوال
ال ـض ـعــف ال ـ ــذي أص ـ ــاب تـ ـي ــاره وت ـيــار

 14آذار بأكمله ،مع سلسلة الخسائر
ال ـتــي أصـيـبــوا بـهــا عـلــى وق ــع الـحــرب
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .ث ـ ـ ّـم ج ـ ـ ــاءت االن ـت ـخ ــاب ــات
الـنـيــابـيــة ل ـت ـكـ ّـرس ض ـعــف الـحــريــريــة
السياسية ،إن فــي تــراجــع عــدد نــواب
ّ
كـتـلــة املـ ّسـتـقـبــل ،أو فــي وص ــول ستة
نواب سنة من أخصام الحريرية.
ولـ ـي ــس خ ــافـ ـي ــا أيـ ـض ــا أن ال ـت ـس ــوي ــة
ال ـ ــرئ ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة وتـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــده ـ ــا م ـ ـ ــا ب ـع ــد
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ،ك ــان ــا أفـضــل
ال ـخ ـي ــارات بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـحــريــري،
الـ ـ ـ ـ ــذي ان ـ ـت ـ ـهـ ــى أعـ ـ ـظ ـ ــم أه ـ ـ ــداف ـ ـ ــه إلـ ــى
البحث عن كيفية العودة إلــى رئاسة

الحكومة ،وتحصيل بعض املوارد من
التفاهمات مع الوزير جبران باسيل...
وم ــع أن حــالــة اإلرب ـ ــاك تسيطر على
ال ـفــريــق الـلـصـيــق بــال ـحــريــري وع ــدم
م ـع ــرف ــة ه ـ ـ ــؤالء ب ـك ـي ـف ـيــة ّ
رد رئ ـيــس
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــات الـ ـت ــي
يتعرض لهاّ ،إل أن أجواء هؤالء ّ
ّ
ورد
ّ
ماض
الحريري
أن
دان
يؤك
املستقبل،
ٍ
فــي التسوية الــرئــاسـيــة وسيتجاوز
ّ
كـ ــل أم ـن ـي ــات ال ـس ــاع ــن إلـ ــى إح ــراج ــه
إلخـ ــراجـ ــه ،أو دف ـع ــه إلـ ــى الـتـصـعـيــد
بوجه عون .وبحسب املعلومات ،فإن
االت ـص ــال ال ــذي ج ــرى ب ــن الـحــريــري

ّ
شنكر واالنتخابات االسرائيلية يعقدان مفاوضات الحدود:
هل ينعقد «الدفاع األعلى» للرد على خرق الناقورة؟
وال ــرئ ـي ــس م ـي ـشــال ع ـ ــون ،بـمـنــاسـبــة
عـيــد الـفـطــر ،حـمــل إشـ ــارات إيجابية
على ضــرورة التهدئة اإلعالمية بني
امل ـس ـت ـق ـبــل والـ ـتـ ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ـ ّـر.
وفـيـمــا يـعــود ال ـحـ ّـريــري إل ــى نشاطه
الـ ـي ــوم ،ف ــإن امل ـت ــوق ــع أن يـ ــزور قصر
بعبدا بعد ظهر الـيــوم أو على أبعد
ت ـق ــدي ــر غ ـ ـدًا الـ ـث ــاث ــاء ،ل ـل ــوق ــوف مــع
ع ــون ّعـلــى آخ ــر ال ـت ـط ـ ّـورات ،كـمــا من
املـتــوقــع أن ي ــزور الـحــريــري الرئيس
ّ
فرئيس الحكومة يعتبر
نبيه ب ــريّ .
أن إنـ ـه ــاء م ـل ــف املـ ــوازنـ ــة خـ ــال هــذا
ّ
الشهر سيكون صعبًا ،في ظل أجواء
ّ
ً
فضال
التصعيد والتوتر في البالد،
ّ
عن انسحاب هذا االشتباك على ملف
الـتّـعـيـيـنــات ،ك ـمــا ح ـصــل ســاب ـقــا مع
ملف نواب حاكم مصرف لبنان.
وعلى الــرغــم مــن أن «القلق» مشروع
مــن أن إح ــراج الـحــريــري والتضييق
عليه قد يدفعه إلى إعادة االصطفاف
في معسكر القوات اللبنانية والحزب
ال ـت ـقــدمــي االش ـت ــراك ــي وش ـب ــه إح ـيــاء
ملعسكر  14آذار عـلــى وق ــع ال ـظــروف
ّ
اإلقليمية ،إل أن االشـتـبــاك الجزئي
مع باسيل ومزايدات فريق الحريري،
ال يلغيان أن التسوية الرئاسية هي
املـكـســب األك ـبــر بالنسبة إل ــى رئيس
ً
الـحـكــومــة ،مــع غـيــاب الـبــدائــل ،فضال
عــن أن الـثـقــة م ـف ـقــودة مــع قـطـبــي 14
آذار ،سمير جعجع ووليد جنبالط؛
فــاألول ال يخفي شماتته بالحريري
من االشتباك ّاألخير مع ًباسيل ،فيما
ال ـثــانــي ال ي ــوف ــر ف ــرص ــة الس ـت ـهــداف
ّ
ّ
الـ ـح ــري ــري إل وي ـس ـت ـغ ــل ـه ــا ،وي ـك ــاد
م ـض ـمــون ت ـغــريــداتــه يـشـبــه إل ــى حــدٍّ
بعيد تصريحات ا ّملـشـنــوق أو حتى
ك ـ ــام ق ـط ـي ــش .وم ـ ــؤخ ـ ـرًا ،ل ــم يـنـجــح
امل ـس ــار الـ ــذي حـ ــاول ج ـن ـبــاط فتحه
مـ ــع ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،عـ ـب ــر ال ـ ــوزي ـ ــر وائـ ــل
أب ــو فــاعــور ،ألس ـبــاب كـثـيــرة ،فماتت
مبادرات ّ
فك االشتباك مع أول تغريدة
لجنبالط حول بلدية شحيم.
مــن هـنــا ،يـبــدو حضن الــرئـيــس عون
أكثر اطمئنانًا للحريري من أي طرح
م ـع ــاك ــس ،خ ـص ــوص ــا أن ح ـ ــزب ال ـلــه
ن ـف ـســه ،وإن ب ـص ــورة غ ـيــر م ـبــاشــرة،
ط ـ ـمـ ــأن الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ح ـ ـيـ ــال ت ـم ـ ّـس ـك ــه
ب ــالـ ـتـ ـس ــوي ــة الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة وض ـ ـ ـ ــرورة
الحفاظ على االستقرار في البالد.

في انتظار عودة ديفيد
ساترفيلد إلى بيروت
الستكمال المباحثات حول
ترسيم الحدود ،طرأ ّ
تطوران
ّ
مهمان من شأنهما «تعقيد
مسار التفاوض» :االنتخابات
اإلسرائيلية المبكرة وتعيين
ْ
ديفيد ِشن ِكر مساعدًا لوزير
الخارجية األميركي ...فيما
يفترض أن تتحرك االتصاالت
الداخلية لعقد اجتماع في
المجلس األعلى للدفاع يدرس
التحركات اإلسرائيلية على
الحدود البرية
ميسم رزق
ع ـلــى أجـ ـن ــدة اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ،ملف
ُي ـج ــاور امل ـل ـفــات ال ـحـ ّـســاســة ف ــي منطقة
الشرق األوسط ،هو ملف الترسيم البري
والبحري بني لبنان و «إسرائيل» .وأما
طريقة مقاربته (الـتــي عـ ّـبــر عنها ِكبار
املــوفــديــن األمـيــركـيــن أخ ـي ـرًا ،واختلفت
عن طريقة أسالفهم) ُ
فيراد منها ضرب
أكثر من عصفور بحجر واحــد ،األسمن
ب ـي ـن ـهــا ،ورقـ ـ ــة ي ـق ـ ّـدم ـه ــا ف ــري ــق دون ــال ــد
ترامب كإنجاز تحت عنوان «التفاوض
اإلسرائيلي ـ ـ اللبناني باعتباره خطوة
أولـ ــى ن ـحــو الـ ـس ــام» .ب ـه ــذه ال ـب ـســاطــة،
اخ ـت ـ َـص ــر وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي
مايك بومبيو إجابته عن ســؤال طرحه
معرض
مـســؤولــون لبنانيون عليه فــي ِ
اسـ ـتـ ـفـ ـس ــاره ــم عـ ــن املـ ــوقـ ــف األمـ ـي ــرك ــي
امل ـس ـت ـج ــد وامل ـ ــرون ـ ــة الـ ـت ــي أبـ ــداهـ ــا هــو
ومساعدوه خــال زياراتهم للبنان (22
آذار  .)2019لم يتأخر الفريق اللبناني
سمع الجواب في نقله إلى أصحاب
الذي ِ
الـشــأنَ ،
وزاد عليه شـعــورًا بــأن بومبيو
نفسه ُيريد أن يكون جــزءًا من الطبخة،
إذ ّ
يهيئ نفسه للترشح ملركز سيناتور
في مرحلة الحقة.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،ب ـ ــدأ ف ـ ـ ّـك ال ـل ـغ ــز ال ــذي
ي ـ ِقــف وراء شـبــه االسـ ـت ــدارة األمـيــركـيــة
وال ـع ــودة عــن الـسـقــف الـعــالــي لـلـشــروط
ال ـت ــي رم ــاه ــا ســاتــرف ـي ـلــد وزم ـ ـ ــاؤه في
وج ــه امل ـع ـن ـيــن ب ـه ــذا امل ـل ــف ف ــي لـبـنــان،

مــن دون إغ ـفــال األط ـم ــاع األخـ ــرى الـتــي
ّ
تصب فــي مصلحة الـعــدو اإلسرائيلي،
وخــاصــة أن الـفـتــرة الـتــي سبقت زي ــارة
بــوم ـب ـيــو ل ـب ـي ــروت (وال ـ ـتـ ــي ب ـ ــدأ مـعـهــا
الـخـيــط اإلي ـجــابــي بــالـظـهــور) تخللتها
عـ ـ ّـدة أح ـ ــداث أكـ ــدت أن ب ـعــض األطـ ــراف
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن كـ ــانـ ــوا م ــؤي ــدي ــن ل ــأف ـك ــار
األميركية لجهة فصل الترسيم ّ
البري
عن البحري ،يتقدمهم رئيس الحكومة
سعد الـحــريــري .وتـبـ ّـن الحقًا أن هــؤالء
األط ـ ــراف ي ــري ــدون «اإلمـ ـس ــاك بمفاصل
ّ
وتولي التفاوض مع الجانب
هذا امللف َ
األميركي وفق ما يريده األخير ،لتقديمه
ك ـهــديــة لـصـهــر ت ــرام ــب ج ــاري ــد كــوشـنــر
الــذي َ
وعــد ُ
بمقابل ينعش االستثمار».
هذا ما كشفته مصادر مطلعة أكدت أن
«انتقال امللف الى رئيس مجلس النواب
نبيه ب ـ ّـري ،واع ـت ـمــاده مــن قـبــل الجانب
األمـيــركــي كمرجع للمباحثات ،أغضبا
ُ
هــؤالء األطــراف اللبنانيني ،لكن لم يكن
بإمكانهم إظ ـهــار اعـتــراضـهــم ،ال سيما
أن ّبري استطاع انتزاع موافقة أميركية
على اآللية التي وضعها لبنان للقبول
بــال ـت ـفــاوض ،عـلــى أن يـتــولــى امل ــوفــدون
األم ـي ــرك ـي ــون ن ـقــل الـ ـش ــروط الـلـبـنــانـيــة
الــى تل أبيب والـعــودة بإجابات عنها».
وف ـي ـمــا أع ـ ــادت املـ ـص ــادر تــأك ـيــد «ق ـبــول
الـعــدو ببعض الـبـنــود ،مــن ال ـتــازم بني
الـبـحــر وال ـب ـ ّـر وبـ ــدء ال ـت ـفــاوض بــرعــايــة
األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة وض ـي ــاف ـت ـه ــا ب ـح ـضــور

وس ـي ــط أمـ ـي ــرك ــي» ،ي ـب ـقــى ب ـن ــد «امل ـه ـلــة
الــزمـنـيــة ال ـتــي يــريــدهــا لـبـنــان مفتوحة
وتريدها إسرائيل محددة بستة أشهر».
وفيما كان من املفترض أن يعود نائب
م ـس ــاع ــد وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـي ــرك ــي
لشؤون الشرق األدنى ديفيد ساترفيلد
إلــى بـيــروت لنقل مــوقــف إســرائـيــل ّ
مما
يتعلق بهذه النقطة ،بعد أن زار لبنان
ً
منذ أسـبــوعــن والـتـقــى كــا مــن رئيسي
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ومـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب ووزيـ ـ ــر
الخارجية« ،غاب الرجل وقال ّ
عدولي»،
ً
طـ ــرأ ت ـ ـطـ ـ ّـوران م ـه ـم ــان ت ـم ـثــا أوال فــي
تـغـيــرات ال ــداخ ــل اإلســرائ ـي ـلــي والــدعــوة
الــى انتخابات في أيلول املقبل ،وثانيًا
ف ــي اإلع ـ ــان ع ــن تـعـيــن م ــدي ــر بــرنــامــج
السياسة العربية فــي معهد واشنطن،
ديفيد شنكر ،رسميًا ،في موقع مساعد

يعتبر من
شنكر
ّ
لكيان
أقرب المقربين
ّ
العدو ومن المتشددين
جدًا في دعمه

(هيثم الموسوي)

وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان يـشـغـلــه
ساترفيلد بالوكالة.
وم ـن ــذ ذلـ ــك الـ ـح ــن ،بـ ــدأ ال ـق ـلــق ال ـج ـ ّـدي
يساور املعنيني بملف التفاوض ،وبدأت
األسـ ـئـ ـل ــة ح ـ ــول م ـ ــدى انـ ـعـ ـك ــاس هــذيــن
التطورين على مسار التفاوض ومجمل
ما بلغته املحادثات .فاملسؤول الجديد
الــذي سيرث إدارة امللف مــن ساترفيلد
يـعـتـبــر م ــن أك ـث ــر امل ـط ـل ـعــن ع ـلــى املـلــف
ال ـل ـب ـنــانــي وم ـ ـعـ ــروف ع ـن ــه وق ــوف ــه إل ــى
جــانــب امل ـصــالــح اإلســرائ ـي ـل ـيــة .وم ــع أن
االنحياز صفة مالزمة ألغلب املسؤولني
األميركيني ،اال أن شنكر يعتبر من أقرب
ّ
املتشددين
املـقـ ّـربــن لكيان الـعــدو ومــن
جـ ـدًا ف ــي دع ـم ــه .وال يـمـكــن م ــع شخص
مـثـلــه أن تستمر ال ــوالي ــات املـتـحــدة في
ّادع ـ ـ ـ ــاء ال ـح ـي ــاد امل ـص ـط ـنــع م ــع ل ـب ـنــان،
بحسب امل ـص ــادر ،الـتــي تـخـ ّـوفــت مــن أن
ّ
يعقد «التفاوض على آلية التفاوض»،
ويعيد األمور الى النقطة الصفر.
ستحمله األيــام املقبلة
وفي انتظار ما
ِ
على صعيد هــذا املـلــف ،وع ــودة املوفد
ّ
ُ
(أيــا يكن ،ساترفيلد أو شنكر) ،تتركز
األن ـ ـظـ ــار ع ـل ــى ال ـت ـع ــدي ــات الـ ـت ــي ت ـقــوم
بـهــا «إس ــرائ ـي ــل» جـنــوبــا عـلــى ال ـحــدود
البرية قرب رأس الناقورة ،لجهة إنشاء
ـال بــرجــا للمراقبة داخــل
جيش االح ـتـ ّ
منطقة «متحفظ عليها» لبنانيًا (أي
أراض ت ـع ـت ـبــرهــا الـ ــدولـ ــة أرض ــا
إن ـه ــا
ٍ
ل ـب ـن ــان ـي ــة) ،إذ ن ـق ـلــت امل ـ ـصـ ــادر ذات ـه ــا
«اس ـت ـيـ ً
ـاء مــن ع ــدم ت ـحـ ّـرك الــدولــة حتى
اآلن في وجه التحركات اإلسرائيلية»،
وهـ ــو م ــا اس ـت ــدع ــى «إج ـ ـ ــراء ات ـص ــاالت
مع القيادات املعنية التخاذ الخطوات
امل ـن ــاس ـب ــة» .وفـ ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،عـلـمــت
«األخبار» أن قيادتي حزب الله وحركة
أمــل ناقشتا األمــرّ ،
وعبرتا عن انزعاج
واضــح ّ
مما يحصل في مقابل تقاعس
الــدولــة عــن القيام بواجبها ،علمًا بأن
«التحركات اإلسرائيلية ،وفــي حــال لم
تقابل بــأي ّ
رد ،قــد تصل إلــى حـ ّـد بناء
جــدار جديد تمامًا كالجدار االسمنتي
ال ــذي ّاستكملته إســرائـيــل فــي املناطق
املـتـحــفــظ عـلـيـهــا لـبـنــانـيــا ،بــاعـتـبــارهــا
مـحـتـلــة ،وخ ـ ّـســر لـبـنــان ورق ــة تـفــاوض
قـ ـ ــويـ ـ ــة» .وبـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،ف ــإن
القيادتني اتفقتا على إث ــارة املوضوع
وإجــراء االتصاالت الالزمة مع رئيسي
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة مـ ـ ــن أجـ ــل
انعقاد املجلس األعلى للدفاع واتخاذ
تــوجـهــات حــاسـمــة ومـنـعـهــا مــن فــرض
أم ــر واقـ ــع بـ ـ ّـري ج ــدي ــد ال ش ـ ّـك ف ــي أنــه
سينعكس سلبًا على الترسيم البحري.

في الواجهة

الحريري  -باسيل :النأي بالنفس عن ...البيزنس
خيارات اقليمية جذرية مستجدة حتى .ال حكومة
ال مبرر منطقيًا لسجاالت االيام
جديدة ،وال مصلحة ألحد في االنقالب على اآلخر
االخيرة بين تيار المستقبل والتيار
قبل احتساب الكلفة .ال تحتاج التعيينات االدارية
الوطني الحر .ال استحقاق وشيكًا
املرتقبة الى مثل هذا االشتباك بني تيار املستقبل
يتصارعان عليه ،هما اللذان ُي ّ
والتيار الوطني الحر ،ما داما يمثالن معًا نصاب
عدان
الغالبية الحكومية في مجلس الــوزراء ،ويمسكان
منذ عام  2016الحليفين االكثر
بالكتلتني الكبريني واالولـيــن في البرملان .رئيس
على
تيار املستقبل هو رئيس الحكومة ،ورئيس التيار
تضامنًا .االقوى إطباقًا ّ
السلطة .من حولهما يقل الحلفاء
الوطني هو الــوزيــر االول الــذي تكاد كلمته تكون
مــوازيــة لكلمة رئـيــس الـجـمـهــوريــة داخ ــل مجلس
ويتضاعف الخصوم
الوزراء عندما ال يحضر الرئيس.
الـفــريـقــان ال ـلــذان ابــرمــا تسوية  2016متفاهمان
على البقاء جنبًا الى جنب في الحكم .لكن ايضًا
نقوال ناصيف
في مواجهة معظم اآلخرين ،اذا كان من الضروري
ً
ال انـتـخــابــات رئــاسـيــة قــريـبــة .كــذلــك ال انتخابات اسـتـثـنــاء ح ــزب ال ـلــه .اض ــف عــامــا جــوهــريــا في
نيابية او بـلــديــة وال قــانــون جــدي ـدًا لــانـتـخــاب .ال هــذا التفاهم ،الــواقــع فــي قلب التسوية تلك ،انهما

شــريـكــان فعليان على قــدم امل ـســاواة تقريبًا في
ب ـيــزنــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة .م ـت ـف ـقــان ع ـلــى الـحـصــص
وامل ـك ــاس ــب واالس ـت ـث ـم ــار وال ـت ــوظ ـي ــف وال ـت ـطــويــع
والتلزيمات وتوفير التسهيالت وتـ ّ
ـوزع القطاعات
وت ـس ــوي ــة امل ـخ ــال ـف ــات وال ـت ـغ ـل ـغــل ف ــي ال ـش ــرك ــات
والشركاء واملصارف .شأن استئثارهما  -الى حد
كبير  -بما لكل منهما في كل مفاصل الدولة :في
املال واالقتصاد واالمن والقضاء واالدارة .ال يغفل
ذلك مواقع االفرقاء اآلخرين ذوي الشأن كالثنائي
الشيعي ووليد جنبالط ،وبنسبة اقل بكثير القوات
اللبنانية.
من اجل ذلك ،يمسي مستغربًا انفجار الخالفات
والسجاالت التي تعلو وتهبط بني تياري الحريري
وباسيل ،كانعكاس حتمي ملا يتكهن البعض انه
بــن مرجعيهما .فــي الــوقــت نفسه يظل البيزنس
بينهما فــي مـنــأى عــن كــل مــا ي ـحــدث .ال يـمــد اي

من افــرقــاء التيارين يــده ،او لسانه ،على مصالح
اآلخر او التشهير به ،أو ّ
التعرض له كرد فعل على
التناحر السياسي .كالهما يعرف مــا فــي ادراج
اآلخر من ملفات.
لـعــل االك ـثــر مــدعــاة لـلـعـجــب ،انـهـمــا بــاتــا يـمـثــان،
وخصوصًا منذ نتائج انتخابات  2018اكثر مما
رافــق مطلع العهد ،سابقة غير مألوفة في الحياة
السياسية اللبنانية .منذ اتفاق الطائف على االقل:
ان تــدور اللعبة السياسية برمتها ،في كل آليات
الحكم والسلطة ،من حولهما .ليسا في موقعني
متقابلني ،وال احدهما مــوال واآلخــر معارض ،بل
هـمــا حـلـيـفــان م ـس ــؤوالن مـبــاشــرة عــن «انـتـظــام»
السنوات الثالث االولى من والية رئيس الجمهورية،
حتى اآلن ،وتنظيم ادارتها.
م ــع ذلـ ــك يـنـتـمــي ك ــل م ـن ـه ـمــا ،ف ــي ن ـظــر شــري ـكــه،
ال ــى امل ـحــور االقـلـيـمــي ال ـعــدو ،املـنــاقــض ل ــه :رئيس
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الجمهورية ووزيــر الخارجية ّ
تعدهما السعودية
حليفني لـحــزب الـلــه وتضعهما تــالـيــا فــي محور
ايــران ،وهــذه تــدرج الحريري في خانة السعودية
ما يحيله خصمًا في نزاع االستراتيجيا االقليمية
واملــذهـبـيــة .ال يـحــول ذلــك دون اسـتـمــرار تواصل
زعيمي التيارين مــع املـحــور الخصم .ألجــل ذلك
ثمة سياستان للديبلوماسية اللبنانية ال يعدو
مرورهما في مجلس ال ــوزراء كونه واهـنــاّ ،
يعبر
الرجالن عن كل منهما على طريقته ،شأن مواقف
رئيس الجمهورية ووزي ــر الخارجية مــن الحرب
السورية والنازحني ،ومواقف الحريري من الحرب
السعودية  -االيــرانـيــة فــي اكـثــر مــن مـكــان .اال ان
الـحــريــري وباسيل ال يتنافران كثيرًا .فــي وسع
احدهما ان يكون في آن رئيسًا للحكومة ووزيرًا
للخارجية ،واآلخــر ان يكون فــي آن ايضًا وزيـرًا
للخارجية ورئيسًا للحكومة.

ً
االعجب بــازاء ذلــك كله ،ان هذين الحليفني  -كال
على حدة  -هما اآلن اكثر من اي وقت مضى بال
حلفاء تقريبًا :للحريري مشكلة مزمنة مع حزب
الـلــه مرتبطة بــالـخـيــارات االقليمية  -بعدما بات
تجاهل ســاحــه موقفًا مــألــوفــا  -آخــر تجلياتها
تداعيات قمم مكة .ومشكلة مع جنبالط ارتبطت
تـ ــارة بــاسـتـبـعــاد الــزع ـيــم الـ ـ ــدرزي وط ـ ــورًا بـعــدم
الـحــاجــة ال ــى وجـ ــوده قــربــه ،خــافــا ملــا ك ــان عليه
جنبالط مع الرئيس رفيق الحريري كضرورة ال
ُيستغنى عنها ،واخيرًا بلغت شأنًا بلديًا صغيرًا
ّ
ما لبث ان تضخم في منطقة يتقاسمان النفوذ
عليها بعدما ُح ِس َب اقليم الخروب تاريخيًا في
عباءة املختارة .له مشكلة اقل مع القوات اللبنانية
التي ال يسعه االعتماد عليها فأضحت عبئًا ،بيد
انها تحتاج حتمًا الــى ان تلوذ به كي تحوز حدًا
ّ
ادنى من املكاسب ،اذ من دون ظهير سني يفقد

سمير جعجع تأثيره .الى ذلك كله ،ال يزال يجرجر
منذ تسوية  2016اذيال انقسام داخل تياره بني
مــؤيــديــن لـهــا وم ـع ــارضــن .اخ ـي ـرًا وض ــع الـنــائــب
نهاد املشنوق في منزلة الرئيس فؤاد السنيورة،
بإبعاده تمامًا عن دائرة القرار في التيار.
امــا باسيل ،فـحـ ّـدث وال حــرج :خــافــات مستمرة
مــع ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة مــن ف ــوق ال ـس ـطــوح ،احــالــت
مصالحة معراب من املاضي .ومع جنبالط بسبب
اصــراره على مقاسمته الشوف وعاليه ،والتوغل
في الثنائية الدرزية .ومع الرئيس نبيه بري تحمى
كلما اوحت انها بردت .ناهيك بتذمر واحتجاجات
داخـ ــل ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر واسـ ـتـ ـق ــاالت ،رغــم
امساكه بــه بـقــوة ،ومقدرته على الظهور ـ بحكم
موقعه الى جانب الرئيس أبي الحزب وفي النظام،
اقوى رئيس حزب لبناني.
ُ
م ــع ذل ــك ال ت ـف ـهــم ،ف ــي ال ـغ ــال ــب ،ال ــدواف ــع الفعلية

النفجار خالفات القطبني ،وجهًا لوجه او بواسطة
التيارين او بوسائط اعالمهما حتى .وال كذلك
مسارعة الطرفني الى تبديد اي انطباع بأن تسوية
 2016انهارت او توشك على السقوط ،ويصران
عـلــى ان ـهــا بــاقـيــة بـعــد ك ــل م ــا يــدل ـيــان ب ــه .احــدثــه
فــي االي ــام االخ ـيــرة انـهـمــا ق ــررا ،هــذه امل ــرة ،ولــوج
بــاب جديد في االشتباك الغامض ،هو «تحمية»
الشارع وتحريكه طائفيًا .كأن البالد خرجت من
ّ
الـنــزاع السني  -الشيعي ،كــي تستعيد تقليدها
التاريخي :إما املسيحيون في خطر اإلستهداف
ّ
ّ
السني لهم ،أو السنة ُيراد إعادتهم إلى الغنب الذي
كــانــوا عـلـيــه .وه ــو مــا قــد ي ـبـ ّـرر أحـيــانــا الحمالت
عـلــى ال ـحــريــري والـتـشـكـيــك ف ــي ادائـ ــه والـغـضــب
على صمته وتراخيه :مرة هو سامي الصلح عام
 ،1958وثانية هو امني الحافظ عام  ،1973وثالثة
هو شفيق الوزان عام .1983

