2

السبت  10آب  2019العدد 3830

السبت  10آب  2019العدد 3830

لبنان

لبنان
المشهد السياسي

في الواجهة

ٌ
ّ
لقاء المصالحة :قليل من الثلج على التورم

مصالحة بعبدا :اللي استحوا ماتوا!
ّ
كرست القوى السياسية في لقاء المصالحة الذي انعقد َ
يوم أمس بين وليد جنبالط وطالل أرسالن صورتها كقوى غير مؤتمنة
على إدارة البالد .بالتأكيد ،ليس المطلوب منها االستمرار في التقاتل وتعطيل الحكومة ،لكن أضعف اإليمان هو إظهار بعض الخجل،
واالعتذار عن إهدار المزيد من الوقت ،رغم أنه لم يكن ُ
سيستغل في تحسين حياة الناس .فالمتصالحون أمس تراجعوا عن سقوفهم
وقبلوا بحلول كان يمكن السير بها منذ اللحظة األولى .يمكن الجزم أن أحدًا منهم لن يعتذر ،ألن «اللي استحوا ماتوا»
ب ـع ـ َـد أك ـث ــر م ــن ش ـه ــر و 10أي ـ ــام عـلــى
َ
تصاعد الدخان
حادثة «قبر شمون»،
األبيض من املساعي املاراثونية التي
َ
وص ـل ــت ال ـل ـيــل بــال ـن ـهــار ف ــي الـيــومــن
املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،وأس ـ ـ ـفـ ـ ــرت ع ـ ــن ف ـ ـ ـ ّـك أس ــر
ال ـح ـكــومــة ال ـت ــي سـتـجـتـمــع ق ـبــل ظهر
ال ـيــوم بـعــد تعطيل جلساتها بسبب
االنـ ـقـ ـس ــام ال ـ ـحـ ــاد فـ ــي املـ ــوقـ ــف ح ــول
وجهة السير القضائية التي يجب أن
يسلكها التحقيق في الحادثة .برعاية
الرؤساء الثالثة ،اجتمع النائب طالل
أرس ـ ـ ـ ــان وغ ــريـ ـم ــه الـ ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق
ولـيــد جنبالط فــي قصر بعبدا أمــس،
ليتصالحا بعد الجريمة.
أمـ ـ ـ ـ ــام هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـش ـ ـهـ ــد ،لـ ـ ـي ـ ـ َـس ُم ـم ـك ـن ــا
س ــوى ال ـس ــؤال عــن الـسـبــب ال ــذي دفــع
بالقوى السياسية الى تعطيل البالد
بعراضاتها الكالمية ،ومن ثم الذهاب
الى حلول لم تحقق مكسبًا ألي طرف
س ـ ــوى الـ ـتـ ـع ــادل ال ـس ـل ـب ــي وال ـت ــأك ـي ــد
ع ـلــى أن ش ــرك ــاء االئـ ـت ــاف الـحـكــومــي

قوى سياسية بال خجل ،وبال
أي حس بالمسؤولية ،قررت
تعطيل البلد اآلخذ باالنهيار
مـقـتـنـعــون بـ ــأن حـكــومـتـهــم «ال ت ـقـ ّـدم
وال ت ــؤخ ــر» .م ــا الـ ــذي تـحـقــق نتيجة
ال ـت ـع ـط ـيــل؟ م ــن الـ ــرابـ ــح؟ ه ــل ث ـمــة من
اسـتـغــل جــريـمــة قـبــر شـمــون لتحقيق
ب ـنــود م ــا ف ــي بــرنــامــج ع ـمــل سـيــاســي
خ ــاص ب ــه؟ ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة ،ل ــم يظهر
ً
م ــا ي ـبــرر الـتـعـطـيــل س ــوى أن ك ــا من
طــرفــي ال ـنــزاع رف ــع سـقــف مــواقـفــه إلــى
درج ـ ــة صـ ــار م ـع ـهــا ال ـت ــراج ــع صـعـبــا،
واضـطــر حلفاء كــل منهما إلــى دعمه،
مـ ــن دون أي ط ــائ ــل سـ ـي ــاس ــي .ق ــوى
س ـيــاس ـيــة ب ــا خ ـج ــل ،وبـ ــا أي حــس
باملسؤولية ،قررت تعطيل البلد الذي
تـ ـج ــاوز ش ـف ـيــر الـ ـه ــاوي ــة اق ـت ـص ــادي ــا،
ً
وب ــدأ فـعــا بــاالنـهـيــار .األصـ ــح ،ربـمــا،
أن ــه فــي حــالــة ان ـح ــدار دائ ـم ــة ،لـكــن ما
تـغـيــر هــو الـســرعــة ال ـتــي يـنـحــدر بها.
وع ــدا عــن ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة ،لــم يجد
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،ما

يحول دون أن يقول أمــس إن الوضع
املالي في البالد «!»Top
ب ــدا الـجـمـيــع مـحـكــومــن بــال ـنــزول عن
ال ـش ـجــرة ،وتـحـقــق م ــا اع ـت ـبــره رئـيــس
مجلس ال ـنــواب نبيه ب ــري «إن ـج ــازًا»،
وخ ـص ــوص ــا أن األمـ ـ ــور كـ ـ ـ َـادت تـعــود
إلى النقطة الصفر أول من أمــس .لكن
«صــرخــة» ب ـ ّـري خــرجــت ب ــأن «الــوضــع
ل ــم ي ـ ُـع ــد ي ـح ـتـ ِـمــل ،وأن الـ ـب ــاد مقبلة
عـلــى تـصـنـيـفــات سـلـبـيــة ت ـكــاد تطيح
بـ ـن ــا» .ل ـ ــذا ،ل ــم يـسـتـسـلــم امل ـف ــاوض ــون
ُ
ه ــذه املـ ــرة ،بــل كـثـفــت االت ـص ــاالت بني
رئيس املجلس وحزب الله ،وال سيما
بعدما رفض جنبالط املسعى األخير،
وأبلغ بري عبر أحد وزراء االشتراكي
أنــه مــا «بــن وج ــوده والــوضــع السيئ
سيختار وجوده» ،مؤكدًا أنه سيطلب
من وزراء الحزب االشتراكي االستقالة
من الحكومة فيما لو انعقدت جلسة
وط ـ ـ ــرح اقـ ـ ـت ـ ــراح إحـ ــالـ ــة ج ــري ـم ــة قـبــر
شمون على املجلس العدلي .في هذه
األثـ ـن ــاء ،أعـ ــاد بـ ـ ّـري ت ـعــويــم م ـبــادرتــه
الـ ـت ــي س ـب ــق أن ط ــرح ـه ــا م ـن ــذ ب ــداي ــة
األزمة وتتضمن لقاء املصالحةّ ،
وفعل
اتـ ـص ــاالت ــه م ــع حـ ــزب ال ـل ــه لـلـتـنـسـيــق
مــع رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال عــون
وبــاس ـيــل وأرسـ ـ ــان ،فـيـمــا واص ــل هو
التفاوض مع جنبالط للقبول باللقاء
والتالزم بإسقاط الحق الشخصي في
َ
حــادثــتــي «الـبـســاتــن» و«الـشــويـفــات».
ً
ل ـكــن ذلـ ــك ،ال يـسـجــل ان ـت ـص ــارًا كــامــا
لجنبالط ،إذ إن البيان الذي تال اللقاء
َ
كــان واضـحــا لجهة أن «خـيــار العدلي
لــم يسقط بالكامل ،وبــاإلمـكــان إعــادة
إحيائه على ضــوء التحقيقات» وهو
ما أصر عليه أرسالن وحلفاؤه.
موافقة األطــراف تأمنت صباح أمس،
وعـ ـل ــى ع ـج ــل تـ ـق ــرر لـ ـق ــاء امل ـصــال ـحــة
العشائري لتهدئة التوتر السياسي
ف ــي الـ ـب ــاد ،وال ـ ــذي سـبـقــه ل ـقــاء مــالــي
ـ ـ ـ ـ اق ـت ـص ــادي ب ــن الـ ــرؤسـ ــاء ال ـثــاثــة،
انضم إليه الــوزراء :علي حسن خليل،
مـنـصــور بطيش وسـلـيــم جريصاتي،
بــاإلضــافــة ال ــى حــاكــم م ـصــرف لـبـنــان
ري ـ ـ ـ ـ ــاض س ـ ــام ـ ــة ورئـ ـ ـي ـ ــس ج ـم ـع ـي ــة
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف سـ ـلـ ـي ــم صـ ـفـ ـي ــر ورئ ـ ـيـ ــس
لجنة امل ــال النيابية ابــراهـيــم كنعان،

للبحث فــي كيفية الـخــروج مــن األزمــة
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،بـسـبــب
ســوء الـحــال وبلوغه درجــة عالية من
الخطورة نتيجة التعطيل الحكومي،
مـ ــا اسـ ـت ــدع ــى تـ ـح ــذي ــرات دول ـ ـيـ ــة مــن
ان ـع ـكــاس ذل ــك ع ـلــى امل ـس ــاع ــدات الـتــي
ينتظرها لبنان.
رئيس الحكومة سعد الحريري ،الذي
التقى السفيرة األميركية قبل التوجه
ال ــى ب ـع ـبــدا ،أش ــار ب ـعـ َـد الـلـقــاء يــن إلــى
أن «املجتمعني ع ـبــروا عــن ارتياحهم
ل ـل ـت ـطــور ال ـح ــاص ــل ل ـج ـهــة املـصــالـحــة
وامل ـص ــارح ــة ب ــن جـنـبــاط وأرس ـ ــان،
والـ ـتـ ـش ــدي ــد عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة االل ـ ـتـ ــزام
باملحافظة على االستقرار السياسي،
وأك ــد املـجـتـمـعــون ال ـتــزام ـهــم للحفاظ
على سعر صــرف الليرة ،وتــم االتفاق
على خـطــوات سياسية سيعمل على
تطبيقها فــي املرحلة املقبلة ،تساهم
ف ــي تـعــزيــز االق ـت ـصــاد وامل ـب ــاش ــرة في
مناقصة ماكنزي».
وأضـ ــاف «م ــن ال ـخ ـطــوات األســاسـيــة،
إق ــرار مــوازنــة  2020وتطبيق موازنة
 2019ووضـ ـ ـ ـ ـ ــع خـ ـ ـط ـ ــة ت ـف ـص ـي ـل ـي ــة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ب ـ ـ ـ ــإط ـ ـ ـ ــاق مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع
اسـتـثـمــاريــة والـبــالـغــة  3.3مـلـيــارات،
إضــافــة ال ــى مـشــاريــع س ـيــدر ،تطبيق
خـطــة الـكـهــربــاء كــامـلــة ،إق ــرار قــوانــن
إص ــاحـ ـي ــة وال س ـي ـم ــا امل ـن ــاق ـص ــات
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرب ال ـ ـضـ ــري ـ ـبـ ــي
والـ ـجـ ـم ــرك ــي ،وال ـت ـن ـس ـيــق م ــع لـجـنــة
تحديث القوانني ،تفعيل لجان العمل
الوزراية ،استكمال خطوات اإلصالح
الـ ـقـ ـض ــائ ــي وت ـ ـعـ ــزيـ ــز عـ ـم ــل أجـ ـه ــزة
الرقابة ،ضبط الهدر والفساد ،إعادة
النظر باملؤسسات غير املجدية» .أما
بــالـنـسـبــة إل ــى االج ـت ـمــاع الـخـمــاســي،
ف ـ ـقـ ــال إن «املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــن اسـ ـتـ ـنـ ـك ــروا
خالله حادثة قبر شمون ـ ـ البساتني
وال ـ ـت ــي س ـق ــط ن ـت ـي ـج ـت ـهــا ضـحـيـتــان
وع ــدد مــن ال ـجــرحــى ،وه ــي بــاتــت في
عهدة القضاء العسكري استنادًا الى
القوانني املرعية اإلجراء ،وعلى ضوء
التحقيقات تتخذ الحكومة القرارات
امل ـنــاس ـبــة» ،مـعـلـنــا ع ــن «ع ـقــد جلسة
للحكومة غدًا الساعة  11صباح اليوم
في قصر بعبدا».

بــالـنـسـبــة ال ــى االج ـت ـمــاع امل ــال ــي ،فقد
أش ــارت مـصــادر قصر بعبدا الــى أنه
وضـ ــع «خ ــري ـط ــة ط ــري ــق» ل ـل ـخ ـطــوات
اإلص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـع ـت ـب ــر ركـ ـي ــزة
الـثـقــة عـنــد ال ــدول املــانـحــة فــي مؤتمر
«س ـي ــدر» .وقــالــت امل ـص ــادر إن «جــرى
التأكيد على ضرورة الصمود ملتابعة

ه ـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ،ك ـم ــا ج ـ ــرى ع ــرض
تفصيلي من قبل الحاضرين من أهل
االخـتـصــاص ،فتحدث حاكم مصرف
لبنان عن املصارف ،فيما تناول كنعان
عـمــل لـجـنــة املـ ــال واملـ ــوازنـ ــة» .ولفتت
املـصــادر الــى أن «الـنـقــاش فــي موازنة
ع ـ ــام  2020أخ ـ ــذ ح ـ ّـيـ ـزًا ف ــي الـجـلـســة

وكـ ـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك ت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى ضـ ـ ــرورة
االنـتـهــاء منها فــي الــوقــت املـنــاســب»،
باإلضافة إلى «موضوع التصنيفات
التي وعد سالمة بمتابعتها والعمل
على تأجيلها أو الـحـ ّـد مــن سلبيتها
بالتواصل مع الجهات املعنية».
(األخبار)

اوحت الساعات القليلة
التي سبقت لقاء قصر
بعبدا في حضور الرؤساء
الثالثة وطرفي النزاع
الدرزي وليد جنبالط وطالل
ارسالن ،انه حاصل بتوقعات
مخفوضة .هو اقرب الى
وضع قليل من الثلج على
التورم منه معالجة الورم

حتى اللحظة ،لم يظهر ما يبرر التعطيل (داالتي ونهرا)

نقوال ناصيف
ّ
عولت جهود ليل الخميس وقبل ظهر
الجمعة عـلــى حـصــول مصالحة بني
رئ ـيــس ال ـح ــزب الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي
ول ـ ـي ـ ــد ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط ورئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـحـ ــزب
الديموقراطي اللبناني النائب طالل
ارس ـ ـ ـ ـ ــان ،فـ ـ ـ ــإذا ال ـ ـسـ ــاعـ ــات االخ ـ ـيـ ــرة
املمهدة لها ركزت على الشق الشكلي
ً
ف ـي ـه ــا اوال  -وه ـ ــو م ـه ــم فـ ــي ذات ـ ـ ــه -
املرتبط بلقاء الرجلني ،على ان يصار
الى إنجاح املضمون في اللقاء نفسه.
هــذه الخالصة كانت افضل ما يمكن
توقعه حتى انعقاد االجتماع :حضر
جـنـبــاط بـعــد ايـ ــام قـلـيـلــة عـلــى قــولــه
ان ــه ال ي ـشــارك فــي ل ـقــاء مـصــالـحــة مع
ارسالن في قصر بعبدا ،وبعد ساعات
على قوله ايضًا ان رئيس الجمهورية
وف ــري ـق ــه يـ ــريـ ــدان «االن ـ ـت ـ ـقـ ــام» .كــذلــك
حضر ارســان قبل ان يتحقق اي من
شــروط ــه لـلـمـصــالـحــة .ل ــم ُي ــرد رئـيــس
مجلس النواب نبيه بـ ّـري ،عـ ّـراب هذه
املصالحة ،اساسًا من مساعي الليلة
السابقة وتواصله مع رئيس الحكومة
سعد الحريري ســوى الفصل الكامل
مــا بــن حــادثــة قبرشمون واستعادة
مجلس ال ــوزراء اجتماعاته ،آخـذًا في
االعتبار ان املصالحة الجدية تحتاج
ال ـ ــى وق ـ ــت ب ـع ــدم ــا ت ـس ـب ـبــت ن ــزاع ــات
جنبالط وارســان في اهدار دم درزي
فــي ال ـش ــارع مــرتــن عـلــى ال ـتــوالــي في
سـنــة واحـ ــدة تـقــريـبــا ،فــي الـشــويـفــات
وقـبــرشـمــون .فــي املـقــابــل كــان القاسم
املـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــد ب ـ ـ ــن جـ ـنـ ـب ــاط
وارس ــان ان وزراء ه ـم ــا ال يحضرون
مـجـلــس وزراء ال ي ــأخ ــذ ب ـش ــروط كل
منهما ،بذلك التقيا وحلفاؤهما على
تعطيل الجلسات.
صباح امس خابر بري ارسالن وطلب
منه املـشــاركــة فــي لـقــاء املصالحة في
قصر بعبدا برعاية الرؤساء الثالثة،
بعدما كان تحدث مع عون والحريري
وجـ ـنـ ـب ــاط ،فـ ــرد بــال ـت ـح ـفــظ ،مــواف ـقــا
فحسب على لقاء «مصارحة» .من ثم
ات ـصــل ارسـ ــان بــرئـيــس الـجـمـهــوريــة
ً
وك ـ ـ ـ ــرر ل ـ ــه امل ـ ــوق ـ ــف نـ ـفـ ـس ــه ،م ـف ـض ــا
االتـفــاق سلفًا على معالجة متكاملة
ملشكلة قبرشمون .خابر ارس ــان من
ثــم رئـيــس املـجـلــس مــوافـقــا عـلــى لقاء
وف ــق مــواصـفــاتــه ه ــو ،ارف ـقــه بــاصــدار
ب ـيــان بــذلــك .ج ــواب ب ــري ان املـطـلــوب
في االساس اللقاء ،ثم يصار الى طرح
كل املواضيع .عند هــذا الحد اكتملت
حلقة الحضور.
بـ ـي ــد ان ب ـض ـع ــة م ـع ـط ـي ــات اح ــاط ــت
ب ـجـهــود ال ـســاعــات االخـ ـي ــرة ،وتــركــت

تأثيرًا متفاوتًا على استعجال اللقاء:
اولها ،بيان كتلة نواب حزب الله الذي
دعا الى وقف السجاالت واملماحكات،
اعقبه تعميم داخلي من جنبالط الى
ن ــواب حــزبــه بــوقــف الـسـجــاالت ايضًا
ح ـي ــال ك ــل م ــن ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
يخف حزب الله تضامنه
وارسالن .لم
ِ
مع ارسالن ووقوفه الى جانبه ،اال انه
حذر من التالعب بأمن الجبل واهدار
دم درزي  -درزي فيه .كل ذلك ال يحجب
خالف حزب الله مع جنبالط وانقطاع
التواصل معه ،واملحافظة على هدنة
ال ـق ـط ـي ـعــة ،اال ان ب ـع ــض امل ـع ـلــومــات
رج ــح ،بــالـتــزامــن مــع لـقــاء املـصــالـحــة،
فتح قنوات حــوار محددة مع الزعيم
الدرزي مجددًا.
ثانيها ،البيان غير املسبوق للسفارة
االميركية بتحدثه عن قضية ذات بعد
امني محض ،في الظاهر على االقل،
هي حادثة قبرشمون واق ــران الكالم
عنها بالدعوة الى مراجعة قضائية
ش ـفــافــة ،وتـجـنـيــب ال ـح ــادث ــة مــواقــف

هل ُيستكمل لقاء قصر
بعبدا بفتح قنوات حوار
بين حزب الله وجنبالط؟

سياسية ونعرات طائفية ومناطقية.
ليس قليل االهمية ان بيان السفارة
ال ـتــي غــالـبــا م ــا ت ـح ــاذر ال ـخ ــوض في
مسائل حساسة كالقضاء ،لم يصدر
قبل تشاورها مع االدارة االميركية.
منذ وصــول السفيرة مــورا كونيللي
ال ــى ل ـب ـنــان ع ــام  2011ال ــى الـسـفـيــرة
الحالية اليزابيت ريتشارد ،احجمت
ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة ع ـ ــن االف ـ ـ ـ ـ ــراط ف ـ ــي إظـ ـه ــار
التدخل في شؤون محلية على غرار
م ــا كـ ــان ال ـس ـف ـيــر ج ـي ـفــري فـيـلـتـمــان،
مكتفية بتبادل املعلومات واملواقف
م ــع اص ــدق ــائ ـه ــا ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ب ـع ـي ـدًا
م ــن االع ـ ــام .ل ــذا اح ـت ــاج ه ــذا الـبـيــان
ال ـح ـس ــاس الـ ــى إذن م ــن ال ـخــارج ـيــة
االميركية ،ناهيك بأنه يبدو موجهًا
فـ ـحـ ـس ــب ال ـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
وف ــريـ ـق ــه ،ب ــاع ـت ـب ــار ان ـه ـم ــا مـتـهـمــان
ب ــال ـت ــأث ـي ــر عـ ـل ــى الـ ـقـ ـض ــاء مـ ــن جـهــة
وامـســاكـهـمــا بمفاتيح ه ــذه السلطة
م ـ ــن الـ ـ ــوزيـ ـ ــر صـ ـ ـع ـ ــودًا ال ـ ـ ــى م ـج ـلــس

ً
ال ـق ـضــاء االع ـل ــى ن ـ ــزوال ال ــى الـقـضــاة
ال ـك ـبــار .بــالـتــأكـيــد لــم ت ـعـ ِـن ال ـس ـفــارة،
في االش ــارات السلبية التي تناولها
البيان ،جنبالط احد اقرب اصدقائها
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ـ ــذي ال ـت ـق ــى بــاركــان ـهــا
قبل ايــام ،اضــف انــه يتحضر لتكريم
فيلتمان مساعد االمــن الـعــام لالمن
املتحدة مع قرب احالته على التقاعد.
مع ان البيان تحدث عن نقاط مبدئية
ك ـن ــزاه ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق ،اال انـ ــه ان ـط ــوى
ب ــالـ ـفـ ـع ــل عـ ـل ــى مـ ـضـ ـم ــون س ـي ــاس ــي
مضمر ،هو لفت االفرقاء اللبنانيني،
املـ ـنـ ـقـ ـسـ ـم ــن ،ال ـ ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـن ـب ــه
ال ــى ع ــدم االخـ ــال بـخـطــوط الـتـمــاس
امل ـن ـص ــوب ــة ب ـي ـن ـهــم م ـن ــذ ع ـ ــام 2005
بسبب حــادثــة قبرشمون ،والحرص
عـ ـل ــى اب ـ ـق ـ ــاء ه ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـمـ ــاس ه ــادئ ــا
ومـسـتـقـرًا ،وإن بـعـيـدًا مــن اصطفاف
 8و 14آذار .لـ ـي ــس خـ ــاف ـ ـيـ ــا ،ت ـب ـعــا
للمطلعني على دالالت بيان السفارة
االميركية ،ان االميركيني يأخذون في
االعـتـبــار االنـقـســام الــداخـلــي الحالي
بــن رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة وح ــزب الله
وحـلـفــائـهـمــا ،وب ــن جـنـبــاط وح ــزب
ال ـقــوات اللبنانية فـّـي مقلب مـنــاوئ.
بــن الـفــريـقــن ،يـتـقــلــب ال ـحــريــري من
غير ان يفقد عالقته بكل منهما .اذ
استقر رئيس الحكومة على املعادلة
امل ـع ـقــدة ال ـتــال ـيــة :ال يــريــد االش ـت ـبــاك
مــع رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،وال الخالف
مــع ح ــزب ال ـلــه ،ومـتـمـســك بالتسوية
مع الوزير جبران باسيل ،وال يسعه
التخلي عــن جنبالط او الـتـحـ ّـرك في
معزل عن بـ ّـري .االهــم في ذلــك كله ان
يقطف من اليمني واليسار في آن.
ث ــال ـث ـهــا ،ل ـع ــل االي ـج ــاب ـي ــة الــرئـيـسـيــة
امل ـن ـب ـث ـقــة مـ ــن لـ ـق ــاء امل ـص ــال ـح ــة ان ـهــا
ات ـ ــاح ـ ــت املـ ـص ــافـ ـح ــة ،وت ــالـ ـي ــا رغ ـب ــة
ج ـن ـبــاط وارس ـ ــان ف ــي الـ ـخ ــروج من
دوامـ ــة الـعـنــف ال ـ ــدرزي  -الـ ـ ــدرزي ،ما
ق ــد يـ ــؤول ال ــى ط ــي صـفـحــة م ــا حــدث
ف ـ ــي الـ ـش ــويـ ـف ــات وقـ ـب ــرشـ ـم ــون عـلــى
ال ـســواء .بيد ان قلب املشكلة واولـهــا
لم ُي َّ
سو بعد .قبل ايام تجاوز الحزب
التقدمي االشـتــراكــي الـخــاف الــدرزي
 الـ ـ ــدرزي ع ـنــدمــا اع ـ ــاد ،ف ــي مــؤتـمــرهالصحافي ،النزاع الدموي الــى اصله
الـسـيــاســي ،وهــو الـخــاف مــع باسيل
وال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،واس ـت ـطــرادًا
توجيه سهام الى رئيس الجمهورية.
بيد ان هــذا الشق من املشكلة ال يزال
عــال ـقــا ،وه ــو م ــا حـمــل ج ـن ـبــاط ،منذ
 30حزيران ،على القول انه مستهدف
ك ـك ـيــان وزعـ ــامـ ــة .بــال ـتــأك ـيــد ل ــم ي ـعـ ِـن
ارســان ،بل كل ما ترتب على مرحلة
ما بعد انتخابات .2018

تقرير

ناد للمتقاعدين من السياسة!
«مجلس الحكماء»ٍ :
ّ
تتهيأ بعض الشخصيات السياسية،
بقيادة الرئيس األسبق للحكومة،
فؤاد السنيورة إلى إطالق مشروع
«مجلس حكماء» .المجلس الجديد
نسخة «مزيدة ومنقحة» عن«لقاء
ناد سياسي لمجموعة
الجمهورية»ٍ :
فشلت في استعادة حضورها بعد
التسوية الرئاسية

3

ميسم رزق
منذ إبــرام الرئيس سعد الحريري
ال ـت ـس ــوي ــة ال ــرئ ــاس ـي ــة ع ـ ــام ،2016
بــدأت تظهر الــى العلن مجموعات
س ـيــاس ـيــة ت ـن ـشــط جـمـيـعـهــا تحت
عنوان حماية الطائف والدستور.
وال ت ـتــوقــف ه ــذه امل ـج ـمــوعــات عن
االج ـت ـم ــاع ب ــن ال ـح ــن واآلخ ـ ــر من
أجــل النقاش والتباحث وصياغة
الـبـيــانــات .ب ــدأ تفعيل ه ــذه الفكرة
ب ـ ـعـ ـ َـد ان ـ ـك ـ ـشـ ــاف أم ـ ـ ــر «م ـج ـم ــوع ــة
ال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن» ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـمـ ــدد ش ـع ــور
أع ـض ــائ ـه ــا ب ــال ـس ـخ ــط ع ـل ــى إدارة

رئيس الحكومة للعالقة مع التيار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،ل ـي ـط ــاول ع ـ ــد ُدًا ال
بأس به من الشخصيات التي تعد
مرجعية على الساحة السنية .ومن
ث ـ ّـم َ
درج ل ـقــاء رؤس ـ ــاء الـحـكــومــات
الـســابـقــن (ف ــؤاد الـسـنـيــورة ،تمام
سالم ونجيب ميقاتي) تحت شعار
«الدفاع عن رئاسة الحكومة» ،في
ً
اعتداء عليها.
ضوء ما يعتبرونه
وفي ظل األزمة الحكومية واعتبار
الحريري فاقدًا القدرة على تحقيق
الـتــوازن مــع «العهد الـقــوي» تــزداد
اآلراء الرافضة للتسوية الرئاسية
الـ ـت ــي أدت إلـ ـ ــى «اب ـ ـ ـتـ ـ ــداع أعـ ـ ــراف

جــديــدة فــي نـظــام الـحـكــم» ،بحسب
املعترضني على التسوية .آخر بدع
هؤالء التحضير ملشروع ما ُي ّ
سمى
ّ
«مـجـلــس ح ـك ـمــاء» ،ك ـلــف أع ـضــاؤه
ّ
أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم مـ ـه ـ ّـم ــة «رد االعـ ـتـ ـب ــار
ل ـلــدس ـتــور وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى وثـيـقــة
الــوفـ ّـاق الوطني» .منذ أسابيع ،لم
ت ـتــوقــف امل ـ ـشـ ــاورات ب ــن ال ــرؤس ــاء
ال ـســاب ـقــن لـلـجـمـهــوريــة واملـجـلــس
الـ ـنـ ـي ــاب ــي وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،وح ـق ـق ــت
تقدمًا كـبـيـرًا ،إذ علمت «األخ ـبــار»
متخصصًا أع ـ ّـد صياغة
أن فــريـقــا
ّ
البيان الرقم  1وسلمه الى الرئيس
ف ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ،ال ــذي بـ ــدوره بــدأ

َ
بـتــوزيـعــه عـلــى األع ـض ــاء ،وف ــق ما
ّ
يــؤكــد املـطـلـعــون عـلــى سـيــر العمل
فيه.
هــذا امل ـشــروع الــذيــن سينضم إليه
ع ــدد م ــن الـشـخـصـيــات السياسية
شبه املتقاعدة (مــن بينها الــوزيــر
والـ ـن ــائ ــب الـ ـس ــاب ــق بـ ـط ــرس ح ــرب
وإدمــون رزق وطــارق متري وخالد
قـ ـب ــان ــي والـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــان الـ ـس ــابـ ـق ــان
للجمهورية ميشال سليمان وأمني
الجميل ،والنائب السابق لرئيس
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب فـ ــريـ ــد م ـ ـكـ ــاري)
سينطلق من عنوان «وجوب وقف
ال ـخ ـض ــوع مل ــا ي ـع ـت ـبــرونــه املـنـطــق

ال ـ ـ ـهـ ـ ـ ّـدام عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـت ـم ـث ـيــل
واإلدارة» .كما «الدعوة الدائمة الى
الدستور ووثيقة الــوفــاق الوطني
َ
كمرجعية حني يتصرف املسؤولون
فــي هــذه الـبــاد كمجانني ،وإع ــادة
االنـتـظــام للمؤسسات الدستورية
ع ـل ــى ق ــاع ــدة وجـ ـ ــوب ال ـف ـص ــل بــن
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات» .وحـ ـس ــب مـ ــا تـكـشــف
املـ ـ ـص ـ ــادر ،ف ـ ــإن «ال ــرئـ ـيـ ـس ــن ت ـمــام
ســام ونجيب ميقاتي لــن ينضما
ـس ،ولـ ـك ــل مـنـهـمــا
ال ـ ــى ه ـ ــذا املـ ـجـ ـل ـ ُ
أسبابه» .القاسم املشترك بينهما
هو «أنهما يريدان البقاء كالعبني
بـ ـ ــارزيـ ـ ــن عـ ـل ــى ال ـ ـسـ ــاحـ ــة ف ـ ــي ظــل

ميقاتي
الرئيسان
ّ
وسالم لن ينضما إلى
«مجلس الحكماء»

االعـتـقــاد ب ــأن دوره ـمــا كمرشحني
لــرئــاســة الـحـكــومــة ل ــم يـنـتــه بـعــد».
ل ـ ـكـ ــن لـ ـل ــرئـ ـي ــس مـ ـيـ ـق ــات ــي وجـ ـه ــة
ن ـظــر أخـ ــرى تـعـتـبــر ب ــأن «ال داع ــي
لــوجــود ه ـكــذا مـجـلــس يـســاهــم في
زيـ ـ ــادة االن ـق ـس ــام ف ــي ال ـب ـل ــد ،فيما
ل ـق ــاء رؤس ـ ــاء ال ـح ـكــومــة الـســابـقــن
يدعم موقع رئيس مجلس الــوزراء
ّ
وشــاغ ـلــه ،مــن دون مـجــالــس تــذكــر
ب ــأي ــام ال ـب ــري ـس ـت ــول»ُ .
وي ـن ـق ــل عــن
مـيـقــاتــي تــأكـيــده أن ــه لــن ي ـكــون في
«مجلس الحكماء».
تـقــول املـعـلــومــات إن ه ــذا املـشــروع
س ـي ـن ـط ـل ــق ب ـ ـعـ ـ َـد األعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاد ،ح ـيــث

سـيـعـقــد اج ـت ـمــاعــه األول ،ف ــي ظل
التشكيك بـقــدرتــه عـلــى إح ـ ُـداث أي
فرق ،وال سيما أن األسماء املندرجة
ـاد
ت ـح ــت لـ ــوائـ ــه ت ـب ـح ــث عـ ــن أي نـ ـ ٍ
سياسي بعدما فشلت في استعادة
حضورها .وقــد أفقدها ذلــك ،طيلة
الفترة املاضية ،القدرة على بلورة
مشروع ّ
جدي .بعض الذين رفضوا
االنـضـمــام ال ــى امل ـش ــروع ،أك ــدوا أن
«مجلس الحكماء» سيكون نسخة
مكررة عن «لقاء الجمهورية» الذي
َ
سبق أن أطلقه رئيس الجمهورية
ـابــق مـيـشــال سـلـيـمــان «لتبقى
ال ـسـ ِ
ً
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة أوال» .وفـ ـ ـ ــي رأي ـ ـ ـهـ ـ ــم أن

«امل ـج ـلــس» ال ـجــديــد ،ال ــى مــا سبقه
مــن م ـشــاريــع ،يـسـ ّـجــل ح ـضــورًا في
املـشـهــد ال ـع ــام ،يـطـلــق الـخـطــابــات،
وبرقيات التعازي والتهاني .يدعو
الــى االجتماع ومــن ثم يختفي عن
الـســاحــة الـسـيــاسـيــة كــأســافــه .أمــا
أعضاؤه الحريصون أو الخائفون
على موقعهم في املعادلة الجديدة،
والـ ـ ــذيـ ـ ــن واظ ـ ـ ـبـ ـ ــوا عـ ـل ــى ت ـس ـج ـيــل
اعتراضاتهم منذ انتخاب العماد
ميشال عــون رئيسًا «فلن يفيدهم
املـجـلــس الـجــديــد فــي تـحــويــل هــذه
االعتراضات الى مشروع سياسي
جدي وستبقى بال طائل».

