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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

في الواجهة

واشنطن تمنع تأليف الحكومة
المسبب الرئيسي لتوقف المفاوضات والنعدام الحلول
اإلدارة األميركية تعرقل تأليف الحكومة .ببساطة ،هذا هو ّ ً
الداخلية .إزاء ذلك ،يقف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مكبال وغير قادر على االعتذار أو التأليف .في غضون ذلك،
ّ
التحدي في وجه اإلدارة األميركية ،مؤكدًا مرة أخرى تحالفه الوثيق مع حزب الله
رفع رئيس التيار الوطني الحر سقف

الدوالرات لن تأتي قبل التدقيق الجنائي؟
تحريف
كالم باسيل
فيما كان رئيس التيار الوطني الحر،
الـنــائــب جـبــران بــاسـيــل ،يتحدث عبر
قناة «العربية ـ ـ الحدث» ،كانت املحطة
تـعـمــد ال ــى تـحــويــر كــامــه عـبــر نشر
رسائل عاجلة مقتطعة من املقابلة ال
تعبر عما يقوله مباشرة على الهواء.
ه ــذا األداء دف ــع بــاسـيــل إل ــى إص ــدار
وتحوير كالمه،
بيان
يؤكد «تحريف ّ
ً
وم ـح ـيــا م ــن يــريــد االط ـ ــاع عـلــى ما
قــالــه ال ــى راب ــط املـقــابـلــة امل ـتــوافــر على
املوقع اإللكتروني للمحطة أو ملا نشره
بنفسه على صفحته على تويتر أو
موقع التيار».

زار رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة امل ـك ـل ــف ،سعد
الحريري ،رئيس الجمهورية ميشال
عـ ـ ــون ظـ ـه ــر أمـ ـ ــس ل ـل ـت ـب ــاح ــث ب ـش ــأن
امل ــوض ــوع ال ـح ـكــومــي .لـكــن مـنــذ م ــدة،
ل ــم ت ـعــد هـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــارات ذات ج ــدوى
نتيجة الـ ّ
ـدوامــة التي أدخــل الحريري
نفسه طوعًا فيها .فبات كمن يفتش
عــن نـشــاطــات يمأل بها وقـتــه ،ومنها
زي ـ ــارة ق ـصــر ب ـع ـبــدا ك ــل ي ــوم ــن ولــو
أنــه ال يحمل أي حلول أو تسهيالت.
فيما نصيحة الرئيس عون الدائمة له
تقتصر على ضــرورة لقائه كل الكتل
الـنـيــابـيــة قبيل االت ـف ــاق األخ ـيــر معه،
األمـ ــر الـ ــذي يــرفـضــه الــرئ ـيــس املكلف
ح ـتــى ال ـس ــاع ــة .ل ــذل ــك ،ك ــل اإلشـ ـ ــارات
وامل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ت ـش ـي ــر الـ ـ ــى أن ف ــرص
تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة م ـن ـعــدمــة ،وه ــو ما
أدرك ــه الـحــريــري شخصيًا بعد لقائه
السفيرة األميركية في لبنان دوروثي
شيا ،التي أبلغته رفض بالدها تمثيل
ح ــزب الـلــه فــي الـحـكــومــة ،مـبــاشــرة أو
عبر ما يسمى باالختصاصيني .فيما
كان الحريري حتى موعد اللقاء ّ
يعول
عـلــى «غ ــض ط ــرف» أمـيــركــي عــن هــذه

كان الحريري ّ
يعول على «غض
طرف» أميركي عن مسألة تمثيل
حزب الله في الحكومة
يبدو الحريري مرتبكًا،
ال هو قادر على التأليف
وال بوسعه االعتذار
امل ـس ــأل ــة .ه ــذا ال ـش ــرط «ال ـت ـع ـج ـيــزي»،
معطوفًا على فرض الفرنسيني َ
اسمي
وزيـ ـ َـري املــالـيــة وال ـطــاقــة ،كـ ّـبــل رئيس
الحكومة الذي كان يملك ترف تأليف
األسبوع األول عبر اتفاق
الحكومة في ّ
داخلي ،لكنه فضل رفع سقف طلباته
وتصفية حساباته الشخصيةّ ،
فشرع
بـ ـ ــاب االنـ ـهـ ـي ــار ع ـل ــى وس ـ ـعـ ــه .وس ــط
ذل ــك ،ك ــان رهــانــه ال ي ــزال قــائـمــا حتى
يــوم أمــس على بيان أميركي فرنسي
شــديــد الـلـهـجــة يـجـبــر األطـ ـ ــراف على
تـقــديــم ت ـنــازالت ل ــه ،لـكــن رهــانــه خــاب
مـجــددًا .والـيــوم ،بــات الحريري أسير
«ف ــرم ــان ــات» اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ،وال
سيما أنــه ال يملك شجاعة تجاهلها
لتأليف حكومة يراها خدمة لـ«لبنان
ً
أوال» ومحاولة للنهوض من االنهيار
ّ
االقتصادي الــذي تسبب به النموذج
الذي ال يزال ،مع قوى سياسية حليفة
وشريكة له ،متمسكًا به .وهنا ،خالفًا
ملا ّ
يروج له وزير الخارجية األميركي
مــايــك بــومـبـيــو ع ــن «ج ـه ــود أمـيــركـيــة
إلق ــام ــة ح ـكــومــة مـسـتـقــرة ت ــرك ــز على
اإلصالحات في لبنان» ،فإن الواليات
املتحدة هــي املعرقل األول ملــا ّ
تحدث
عـنــه األخ ـي ــر ،وشــروط ـهــا تـحــول دون
تــألـيــف حـكــومــة وطـنـيــة تتمثل فيها
الـكـتــل النيابية بـمــا فيها ح ــزب الـلــه.
ب ـم ـع ـنــى آخـ ـ ــر ،م ـن ــذ ن ـح ــو أس ـبــوعــن
ّ
تغير املناخ األميركي الذي كان ُيظهر
«قلة اكتراث» تجاه الوضع اللبناني،
ّ
لتحل مكانه أج ــواء مـتـشــددة ترفض
دخــول حــزب الله الــى الحكومة .ليس
األمـ ــر مـخـفـيــا ،ب ــل عـ ّـبــر عـنــه بومبيو
أمــس خــال لـقــاء مــع وزي ــر الخارجية
الـفــرنـســي ج ــان إي ــف لــو دريـ ــان ،الفتًا
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ال ــى «ض ـ ــرورة م ـحــاربــة ت ـط ـ ّـرف حــزب
الـلــه الـعـنـيــف» .األه ــم فــي هــذا كـلــه ،أن
األج ـنــدة األمـيــركـيــة الـتــي تحمل بندًا
واحدًا يتمثل بعرقلة تأليف الحكومة
وإقــرار اإلصالحات ،وجدت في لبنان
مــن يخضع لـهــا ويـنـفــذ «عـقــوبــاتـهــا»
ّ
بحرفية تــامــة .لــذلــك ،يـبــدو الحريري
مرتبكًا ،ال هو قــادر على التأليف وال
بــوسـعــه االع ـت ــذار لـيـنـضـ ّـم ال ــى قافلة
ال ــذي ــن س ـ ّـم ــاه ــم وأس ـق ـط ـه ــم بـنـفـســه.
الحل األفضل له حتى اليوم هو شراء
املزيد من الوقت ،ومضاعفة رهاناته
الخارجية.
في موازاة انصياع الحريري ألميركا،
رف ـ ــع رئـ ـي ــس الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـحــر
ج ـبــران بــاسـيــل ال ـت ـحـ ّـدي م ـجــددًا يــوم
أمس في وجه الواليات املتحدة ،معلنًا
استعداده لترك الحياة السياسية إذا
ً
ثـبـتــت عـلـيــه أي تـهـمــة ف ـس ــاد ،ســائــا
كيف لدولة كبيرة مثل أميركا «التي
تمسك بكل حوالة مــال في العالم ،أال
تستطيع أن تكشف كــل ش ــيء؟ علمًا

بــأنــي أول مــن كشف حساباته للرأي
العام اللبناني» .ولفت باسيل خالل
مقابلة على قناة «العربية ـ ـ الحدث»
السعودية أنه كان «محتاطًا الحتمال
ن ـشــر م ـحــاضــر ال ـل ـق ــاءات بـيـنــه وبــن
األميركيني ،وكلما كان يتكلم كان يفكر
بويكيليكس» .واعتبر قــول السفيرة
األميركية أنــه وعــد بفك التحالف مع
حــزب الـلــه ب ـشــروط« ،مـحــاولــة فاشلة
لــدق اسـفــن ...فــإذا أردنــا فك التحالف
نفعل ذل ــك بــإرادت ـنــا ووف ــق املصلحة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ولـ ـي ــس بـ ـ ـ ــإرادة خــارج ـيــة
تكون نتيجتها العبث بالسلم األهلي.
وعلى افتراض أننا نريد فك التحالف،
نخبر صــاحــب الـعــاقــة ونـبـحــث معه
قبل ذلــك معالجة املــوضــوع ،وعندما
نـيــأس مــن ذلــك نـقــوم ب ــاألم ــر ...أمــا ما
ه ــو مـعـتــاد ل ــدى الـبـعــض م ــن خـيــانــة
وغـ ــدر ومـ ـ ّـس ب ـثــوابــت وطـنـيــة خــدمــة
ألغــراض ال نعرفها ،فهذا غير مقبول
ع ـنــدنــا» .وأك ــد أن لـبـنــان اسـتـفــاد من
ال ـعــاقــة ب ــن ال ـت ـيــار الــوط ـنــي وح ــزب

ّ
ال ـلــه ،مـشـيـرًا ال ــى أن «ال ـتــاريــخ علمنا
أن عــزل أي طائفة يــؤدي الــى انفجار،
وهنا نتحدث عن ّ
مكون بكامله وليس
فقط حــزب الله» .وردًا على طروحات
فــك الـتـحــالــف مــع ال ـحــزب ق ــال« :أق ــول
لــأم ـيــركــي ب ـص ــوت عـ ــال ،أع ـط ـنــي ما
يحفظ أمــن لبنان واسـتـقــراره وقوته
وعدم االعتداء عليه ،فأذهب على رأس
السطح وليس عالسكت وأقول لحزب
الله ذلك باملباشر ،ثم أخبر اللبنانيني
أن ه ــذا م ــا يــأتــي لـلـبـنــان ثـمـنــا لقطع
الـ ـع ــاق ــة .أع ـط ــون ــا الـ ـت ــزام ــا أم ـيــرك ـيــا
ودولـيــا بتقوية لبنان وإع ــادة أرضــه
وإع ــادة الـنــازحــن ،وأن يصبح لدينا
دول ـ ــة قـ ـ ــادرة ـ ـ ـ ـ ب ــالـ ـت ــوازن الـعـسـكــري
ـواجــه ،فـهــذا أمر
االستراتيجي ـ ـ أن تـ ِ
أضعه على طاولة التفاوض مع حزب
الـلــه والــداخــل الـلـبـنــانــي ...أي برنامج
فعلي وليس فقط وعود».
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ت ـحــدث بــاس ـيــل عن
نـجــاح الـحـصــار «اقـتـصــاديــا ومــالـيــا،
ف ـب ــات ال ــوض ــع س ـي ـئــا .ل ـكــن ل ــم نصل

الى الفتنة واالنفجار» ،مضيفًا« :هل
من الصدفة التزامن بني صفقة القرن
وال ـح ـصــار االق ـت ـصــادي وامل ــال ــي على
لبنان؟ أم هو تقاطع مقصود؟» .ولفت
الــى أنــه «مــع مـفـهــوم الــدولــة ،ووثيقة
التفاهم مــع حــزب الـلــه ال تتحدث إال
عن هــذا األمــر .وعـبــارة «استراتيجية
دفاعية» أول ما وردت فيها ،فالوثيقة
ال ت ـت ـحــدث إال ع ــن ال ــدول ــة وسـيــاسـة
الــدولــة .وأن ــا ال أداف ــع عــن وضــع قائم
غير مقتنع به .أما كيفية الخروج منه
فتكون بالعمل السياسي» .وأضــاف:
«نـحــن كـتـيــار ،وأن ــا كــوزيــر خــارجـيــة،
لم نوافق على ذلــك (تدخل حــزب الله
ف ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج) .ل ـك ــن ن ـح ــن نـ ـف ـ ّـرق بــن
الـ ــدفـ ــاع ع ــن املـ ـن ــزل ال ـ ــذي يـسـتــوجــب
أح ـي ــان ــا أن ت ـت ـج ــاوز الـ ـس ــور ق ـبــل أن
يصل الخطر إليه ،وبني أن تذهب إلى
خلف البحار .وملــاذا مسموح لرئيس
الـحـكــومــة املـكـلــف سـعــد ال ـحــريــري أن
يـ ـق ــول إن س ـ ــاح ح ـ ــزب الـ ـل ــه م ـســألــة
ّ
إقليمية تـحــل فــي هــذا اإلط ــار ،بينما

ال يـسـمــح ل ـنــا ذلـ ـ ــك؟» .وأع ـ ــاد بــاسـيــل
الـتــركـيــز عـلــى أن ــه ال يــريــد إال الــدولــة،
«وهذا ما بدأه العماد عون عام 1988
ّ
وأيده الناس ،والتيار ليس في محور
إال املحور اللبناني .نحن مع العالقة
الطيبة مــع الجميع ،وبالنسبة إلينا
الــوحــدة الوطنية تــأتــي قبل أي دولــة
فــي ال ـخــارج ،وأن ــا مــع ال ــدول العربية
قبل أي دول ــة غير عــربـيــة ،لكن هناك
ام ـ ـتـ ــدادات ل ـب ـعــض الـ ـ ــدول ف ــي لـبـنــان
ي ـج ــب ال ـت ـع ــاط ــي م ـع ـه ــا ب ـم ــا يـحـفــظ
ل ـب ـنــان» .و ّك ــان صــارمــا بـتــأكـيــده عــدم
تأييده تدخل أي دولــة في شــؤون أي
دولــة عربية ،كما ال يؤيد أي «تدخل
ل ـب ـنــانــي ف ــي الـ ـخ ــارج .فـنـحــن نـعــانــي
مــن الـتــدخــات الـخــارجـيــة بشؤوننا،
وأرخــص شيء هو العقوبات إذا كان
ال ـس ـب ــب رف ـ ــض الـ ـت ــوط ــن وامل ـط ــال ـب ــة
بعودة النازحني».
فــي س ـيــاق آخ ــر ،كـشــف بــاسـيــل خــال
حديثه عن معارك تحرير الجرود ،أنه
«بـمــا يعنينا عـلــى األرض اللبنانية
وعـنــد الـجــار ال ـســوري ،قمنا بمعركة
ك ـل ـب ـنــان ـيــن ع ـن ــدم ــا ل ــم ي ـق ــم الـجـيــش
بــالــازم ،بـقــرار سياسي كــان مقصرًا،
خ ــال ح ـكــومــة ت ـم ــام سـ ــام .وعـنــدمــا
اتخذ القرار السياسي في عهد العماد
ُ
م ـي ـشــال عـ ــون ح ــررن ــا األرض وهـ ــزم
اإلرهابيون».
ف ــي م ـســألــة  17ت ـشــريــن ،رأى بــاسـيــل
أن ال ـش ـع ــارات ال ـتــي ُرف ـع ــت ض ــده من
امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ت ـت ـمــاهــى م ــع الـ ـخ ــارج،
م ـش ـي ـرًا ال ــى أن امل ـت ـظــاهــريــن ف ــي «17
ت ـشــريــن» ح ــاول ــوا اغـتـيــالــه سـيــاسـيــا.
أم ـ ــا فـ ــي املـ ــوضـ ــوع الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،فـقــد
أش ــار ال ــى أن ات ـهــامــه بـعــرقـلــة تأليف
الحكومة «نغمة قديمة ،ونحن حتى
ال ـســاعــة ل ــم نـضــع شــرطــا وال مطلبًا،
وطــال ـب ـنــا ف ـقــط ب ــوح ــدة امل ـعــاي ـيــر في
التأليف» .وكشف بــأن هناك «وعــودًا
حكومية معطاة للداخل ال تتناسب
مــع املعطاة لـلـخــارج ،وعند جمعهما
بـهــذا الـشـكــل ال يــركــب «ال ـب ــازل» ،وإذا
اح ـت ــرم ــت ال ــوع ــود ت ـتــألــف الـحـكــومــة
فــي  24ســاعــة» .وأك ــد مــن ّجهة أخــرى
ّ
أن ال مــانــع لــديــه ب ــأل يتمثل أحــد من
القوى السياسية في الحكومة« ،لكن
ال أحد يستطيع االستقواء علينا عبر
الخارج ،ونحن نأخذ قرار أن ال نكون
ف ــي ال ـح ـكــومــة ،وال يـمـكــن ف ــرض ذلــك
علينا» .مــن جهة أخ ــرى ،قــال باسيل:
«ليس هناك زعيم مسيحي أوحد في
لـبـنــان ،وأن ــا ال أتـشـ ّـبــه بــأحــد .وطــاملــا
أن الــوكــالــة الشعبية معي مــن التيار
ّ
والـ ـن ــاس أم ــارسـ ـه ــا ،وإل أذه ـ ــب الــى
بيتي».
(األخبار)

بإزاء ما يشاع أن الحكومة
الجديدة ـ ـ إذا تألفت يومًا ـ ـ
وإصالحاتها يأتيان بالعمالت
الصعبة الى الداخل ،ثمة رأي
مغاير يفصح عنه بعض
َ
المحاورين
الى
أصغى
ن
م
ّ
الدوليين والسفراء المؤثرين:
من دون تدقيق جنائي
في حسابات مصرف لبنان ال
تتوقعوا دوالرًا واحدًا
نقوال ناصيف
ت ـت ـن ــاق ــض اس ـت ـن ـت ــاج ــات امل ـس ــؤول ــن
حـ ـي ــال مـ ــا ي ـس ـم ـع ــون ــه مـ ــن امل ــوف ــدي ــن
الدوليني أو من سفراء الــدول املؤثرة
عن املطلوب من لبنان كي يخرج من
أزم ـت ــه ال ـن ـقــديــة ال ـخــان ـقــة ،ويـسـتـقـبــل
املساعدات والعمالت الصعبة .بينهم
َم ــن سـمـعـهــم ي ـت ـح ـ ّـدث ــون ع ــن أول ــوي ــة
تأليف الحكومة ،ومــن ثم مباشرتها
اإلص ــاح ــات ال ـب ـن ـيــويــة ،وبـيـنـهــم َمــن
ق ـي ــل ل ـه ــم إن األولـ ــويـ ــة ف ــي ال ـتــدق ـيــق
الجنائي في حسابات مصرف لبنان
كـ ـمـ ـفـ ـت ــاح رئـ ـيـ ـس ــي لـ ـي ــس ل ّ ــإص ــاح
فحسب ،بل لوضع ّ
حد لتفشي فساد
السلطات السياسية الــذي أضحى ال
يطاق.
تـ ـ ـق ـ ــاط ـ ــع وحـ ـ ـي ـ ــد بـ ـ ـ ــن األولـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــن
املـ ـتـ ـف ــرقـ ـت ــن ،ه ـ ــو إخـ ـ ـ ـ ــراج ال ـح ـك ــوم ــة
واإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي م ـ ــن أي ـ ــدي
القوى السياسية التي تمسك بإحكام
بالسلطات ومقدرات البالد .ذاك مغزى
ال ـكــام ال ـغــربــي امل ـلـ ّـح عـلــى استعجال
تأليف حكومة اختصاصيني مستقلني
ال مـ ـ ـك ـ ــان فـ ـيـ ـه ــا لـ ـلـ ـكـ ـت ــل وأح ـ ــزابـ ـ ـه ـ ــا
«تنظيف»
واللصيقني بهما ،كما على
ّ
م ـصــرف لـبـنــان م ــن األدران املـعــشـشــة
فـيــه ال ـتــي هــي ص ــورة مـكـ ّـمـلــة للطبقة
الـسـيــاسـيــة انـطــاقــا مــن االف ـت ــراض أن
تنظيفه يكشف الدور الرئيسي لها في
ّ
وتورطها في وصولها
انهيار البالد
الى حافة االنهيار.
ّ
متفرقتان ،إال أنهما
مع أن األولويتني
ص ــورت ــان مـتـكــامـلـتــان ملشكلة واح ــدة
ّ
ل ــدى الـ ـغ ــرب ،ال ح ــل ل ـهــا إال ب ـكــف يد
الضالعني في ما وصل إليه لبنان عن
االس ـت ـم ــرار ف ــي أدوارهـ ـ ــم ووظــائـفـهــم.
من غير املنطقي في حسبانه أن الذي
أغ ـ ــرق االقـ ـتـ ـص ــاد وال ـع ـم ـل ــة الــوط ـن ـيــة
الـ ــى ال ـق ـع ــر ،ي ـس ـعــه إخ ــراج ـه ـم ــا م ـنــه،
وال وضـ ـ ــع اإلصـ ـ ـ ــاح بـ ــن يـ ــديـ ــه .فــي
مـ ـ ــا يـ ـ ــؤكـ ـ ــده ب ـ ـعـ ــض امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــن ،أن

محاوريهم الغربيني جميعًا تقريبًا،
ب ــدءًا بـصـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،م ــرورًا
بالفرنسيني واألميركيني واألوروبيني
ب ـمــا ف ــي ذل ــك م ــا ت ـنــص عـلـيــه م ـبــادرة
ال ــرئ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي ،ي ـب ـل ـغــون إلـيـهــم
أنـ ـه ــم يـ ــأخـ ــذون ف ــي االعـ ـتـ ـب ــار وج ــود
َ
تفسيرين ووجـهــتــي نـظــر متنافرتني
بـ ـ ـ ـ ــإزاء الـ ـت ــدقـ ـي ــق الـ ـجـ ـن ــائ ــي وف ــري ــق
الشركة الدولية «الفاريز اند مارسال»
قـبــل تـمــديــدهــا ثـ َـاثــة أش ـهــر وإبــان ـهــا،
ّ
السرية املصرفية
مرتبطتني بقانوني
َ
وال ـن ـق ــد وال ـت ـس ـل ـيــف .إال أن وج ـهــتــي
النظر هاتني ال تلغيان أولــويــة مهمة
الشركة الدولية املدققة.
مــا يـقــولــه امل ـح ــاورون الـغــربـيــون إنهم
غير معنيني بــالـجــدل الــداخـلــي القائم
حيال هذين القانونني ،إال بمقدار ما
ي ـ ــؤدي الـ ــى ال ــوص ــول الـ ــى امل ـع ـلــومــات
الـ ـت ــي ت ـك ـش ــف ف ـع ـل ـي ــا حـ ـج ــم خ ـســائــر
مـصــرف لبنان واملـســؤولــن عنها ،كي
تترتب عليها املسؤوليات من ثم .بني
هـ ــؤالء َم ــن ق ــال ب ــوض ــوح :ل ــن تــذهـبــوا
الى املستقبل قبل العودة الى املاضي،
ومعرفة املخبأ فيه.
َ
أصغى إليهم من السياسيني
بعض من ّ
اللبنانيني عقب ،وهو يجري مراجعة
منذ مطلع الــواليــة :التدقيق الجنائي
إذا حصل ـ ـ وقــد ال يحصل ـ ـ أخـطــاره
التالية أكـبــر مــن أس ــراره الـقــديـمــة .إما
يـطـيــح األفـ ــرقـ ــاء جـمـيـعــا وال أحـ ــد من
بينهم مستثنى ،أو ال يطاول أحدًا كأن
شيئًا لــم يـكــن .أي ال يحصل أبـ ـدًا .إمــا
يذهب ب ــ«األرذال» جميعهم أو يبقيهم
ح ـيــث ه ــم ك ــأن ــه ي ـبـ ّـرئ ـهــم وي ــرح ــل هــو.
التدقيق الجنائي مشكلة في ذاتــه .لذا
يصعب الــوصــول إلـيــه .لــن يـتــرك أحـدًا
وراءه في مصرف لبنان كما في القوى
السياسية.
ّ
مــع أن امل ـحــاوريــن الــدول ـيــن يفضلون
ً
ح ـ ــا م ـن ـط ـق ـيــا ل ـل ـخ ــروج م ــن ال ـس ـجــال
ال ـقــانــونــي الـعـقـيــم ه ــو ال ـ َت ـئــام مجلس
ال ـنــواب وتـعــديـلــه الـقــانــونــن املعنيني،
يـ ــوض ـ ـحـ ــون ملـ ـح ــدثـ ـيـ ـه ـ ّـم امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن
اللبنانيني أنـهــم ال يـتــوقـعــون مـجــاراة
الـكـتــل ه ــذا ال ـخ ـيــار ،مــا عـنــى بالنسبة
إلـيـهــم أن عـلــى الـحـكــومــة الـعـثــور على
اآلل ـي ــة ال ـقــانــون ـيــة ال ـبــدي ـلــة إلزال ـ ــة هــذا
الـ ـع ــائ ــق .مـ ــن ال ـح ـج ــج الـ ـت ــي سـمـعـهــا
املـ ـ ـح ـ ــاورون ال ـغ ــرب ـي ــون ف ــي ل ـقــاءات ـهــم
مسؤولني لبنانيني ،لتبرير تغطية عدم
الكشف عن املعلومات ،أن ليس في وسع
مـجـلــس ال ـن ــواب االن ـع ـقــاد مــا لــم ُيتفق
سلفًا مع الكتل على تعديل القانونني.
األمر نفسه لدى السلطة اإلجرائية التي
ال يسعها أيـضــا عـقــد اجـتـمــاع فــي ظل
حكومة تصريف األعمال ،ما لم يتوافق
رئيسا الجمهورية والـحـكــومــة عليها
ً
ع ـمــا ب ـمــواف ـقــة اسـتـثـنــائـيــة ي ـقـ ّـرران ـهــا

على غ ــرار مــا هــو معتمد فــي ُ كـ ّـم َ هائل
من اإلج ــراءات والـقــرارات مذ أ ِخــذ بهذا
التدبير مــع استقالة حكومة الرئيس
نجيب ميقاتي عام ّ .2013بيد أن شرط
انعقاد مجلس الوزراء متوقف بدوره ـ ـ
على غرار مجلس النواب ـ ـ على موافقة
الـكـتــل الــرئـيـسـيــة املـمـثـلــة فــي الـبــرملــان،
ِّ
واملظللة لحكومة الرئيس حسان دياب.
بذلك يستنتج امل ـحــاورون الغربيون،
فــي ض ــوء تـقــاطــع املـعـطـيــات املـتــوافــرة

يتقاسم سالمة
السياسية
والقوى
ّ
األدوار :هو يتكفل
بحجب المعلومات،
بالغطاء
وهي
ّ
القانوني لسريتها

لـ ــد ّي ـ ـهـ ــم ،أن م ـ ــن الـ ـصـ ـع ــوب ــة ب ـم ـك ــان
َ
مجلسي الــوزراء
توقع انعقاد كل من
بحسب آليته الدستورية،
والنواب ،كل َ
ل ـتـعــديــل ق ــان ــون ــي ال ـس ـ ّـري ــة املـصــرفـيــة
والـ ـنـ ـق ــد وال ـت ـس ـل ـي ــف .م ــؤش ــر حــاســم
ال ــى أن الـتــدقـيــق الـجـنــائــي لحسابات
م ـص ــرف ل ـب ـنــان ال ي ـص ـطــدم بـعـقـبــات

قــانــون ـيــة ف ـح ـســب ـ ـ ـ ـ م ــع أن ث ـمــة رأي ــا
مـغــايـرًا ي ـبـ ّـرر تـجــاوزهــا ـ ـ بــل بموقف
سـيــاســي ي ـكــاد يـلـتـقــي عـلـيــه األف ــرق ــاء
الــرئـيـسـيــون جـمـيـعــا ،ال ـضــال ـعــون في
ملفات ال يستهان بها مــن العمليات
املالية امللتوية مع حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة ،قادت الى االنهيار.
في اجتماعات السرايا مرة تلو أخرى،
قــال سـ َـامــة إنــه فــي حــاجــة الــى تعديل
القانونني كي يتمكن من إجابة الشركة
ال ــدول ـي ــة املـخـتـصــة ع ــن ك ــل أسـئـلـتـهــا،
وهـ ــو ب ــال ـك ــاد أج ـ ــاب ع ــن ث ـل ـث ـهــا ،بيد
أنــه يحيل هــذا اإلج ــراء الــى السلطات
الــدسـتــوريــة املعنية .على نحو كهذا،
يـتـقــاســم ال ـحــاكــم ورف ــاق ــه ف ــي الطبقة
السياسية األدوار :يتكفل هو برفض
ك ـشــف امل ـع ـل ــوم ــات ،ف ـي ـمــا تـتـكـفــل هي
بالحؤول دون رفــع الغطاء عــن ّ
سرية
امل ـع ـل ــوم ــات ت ـل ــك ت ـف ــادي ــا لـلـفـضـيـحــة.
بــذلــك تـ ــدور ال ـشــركــة ال ــدول ـي ــة املــدقـقــة
في حلقة مفرغة .ما بــات يلتقي عليه
ســامــة وال ـق ــوى ال ـسـيــاسـيــة ،مـنــع أي
ِّ
اخ ـتــراق لـلـقــانــونــن املـحــظــريــن ،ســواء
بتعديلهما جزئيًا ،أو بإيجاد مخارج
قانونية ّ
تحرر العقد املبرم مع «الفاريز
اند مارسال» في املدة الجديدة ملهمته
م ــن م ـق ـت ـض ـيــات املـ ـن ــع الـ ـت ــي ي ـنـ ّـصــان
عليها دونما أن يصير الى تعديلهما
بـ ــال ـ ـضـ ــرورة ،بـ ــل إخـ ـ ـ ــراج أح ـكــام ـه ـمــا
امل ــان ـع ــة م ــن الـ ـس ـ ّـري ــة ب ـم ــا ي ـ ــؤدي ال ــى
إنجاز الشركة الدولية وظيفتها التي
ال ت ـع ـنــي ف ــي أح ـس ــن األحـ ـ ـ ــوال س ــوى
كشف الفضيحة السياسية.

إما تدقيق جنائي يطيح «األرذال» جميعًا أو ال يحصل (هيثم الموسوي)

اخبار

عون يرفض الضغوط األميركية:
قهوجي مديرًا للمخابرات الخميس؟
ب ـخ ــاف ال ـض ـغ ــوط األم ـيــرك ـيــة ورغ ـب ــة قــائــد
الـجـيــش الـعـمــاد ج ــوزف ع ــون ،رف ــض رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال عـ ــون ،الـتـمــديــد
ملدير املخابرات طوني منصور في منصبه،
ّ
ووجــه بتعيني العميد أنـطــوان قهوجي مديرًا
للمخابرات ،خلفًا ملنصور ال ــذي ُيـحــال على
التقاعد في غضون ثالثة أسابيع .وفيما كان
ّ
قائد الجيش يمني نفسه بالتمديد ملنصور،
ح ـس ــم رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة األم ـ ـ ــر ،بــرفـضــه
التمديد فــي أي مــوقــع أمـنــي .ومــن املتوقع أن

يـعــرض قــائــد الجيش اق ـتــراح تعيني قهوجي
على املجلس العسكري يوم الخميس املقبل،
َ
ليوافق األخير على االقتراح ُليرفع إلى وزيرة
الدفاع زينة عكر.
وي ــرأس قـهــوجــي «ال ـفــرع الـفـنــي» فــي مديرية
سنوات ،وهو الفرع الذي يتولى
املخابرات ،منذ
ّ
ّ
ّ
التنصت والتعقب التقنيّ .وقد توسع
أعمال
عمل الفرع منذ عام  ،2005بعد تلقيه أجهزة
ً
ومعدات وبرامج من عدد من الدول ،فضال عن
زيادة عديده وإخضاعهم لدورات تدريبية .ولم
يكن قهوجي خيار رئيس التيار الوطني الحر،
ّ
جبران باسيل ،الذي كان يفضل ضابطًا آخر،
وال خيار قائد الجيش الذي أراد تكليف أحد
الـضـبــاط املـقــربــن منه إلدارة امل ـخــابــرات ،في

ّ
حال تعذر التمديد ملنصور ،ولو بالتكليف ال
باألصالة.

استقالة من لجنة الرقابة
على المصارف
ّ
املصارف ،مروان
قدم عضو لجنة الرقابة على ّ
م ـخ ــاي ــل ،أم ـ ــس ،اس ـت ـقــال ـتــه خ ــط ـي ــا إلـ ــى وزي ــر
املــالـيــة غ ــازي وزن ــيُ ،متوقفًا عــن مــزاولــة عمله
فــي «اللجنة» .السبب الرئيسي لالستقالة هو
انضمام مخايل إلى فريق صندوق النقد الدولي
ف ــي واش ـن ـط ــن ،ع ـلــى أن يـنـتـقــل إل ــى ه ـنــاك في
األسابيع املقبلة.
(األخبار)

