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سياسة
قضية اليوم

«ثالثية الحوار» :عودة الى «الستين»
 ...وفي اليوم الثالث من «ثالثية الحوار» ،فعلها الرئيس فؤاد السنيورة .كل الكالم اإليجابي في الجلسة الثانية محاه صباح اليوم الثالث.
وعاد «جماعة  14آذار» الى النغمة القديمة نفسها« :السالح غير الشرعي» للمقاومة .الحوار بال نتيجة ،سوى دفن بعض الملفات في
مقابر اللجان ،وترسيخ القناعة بأن القوى السياسية لن ّ
تقر أي قانون جديد لالنتخابات النيابية ،ليبقى «الستين» سيد القوانين
ميسم رزق
على عكس ما استرسل به املشاركون
فــي الـحــوار مــدى ثالثة أيــام مــن ّ
تخيل
إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية
لــأزمــة فــي لبنان ،هناك ثالثة عوامل
ّ
ت ـشــكــل م ـع ـضــات ال ُي ـم ـكــن ف ــي ظلها
إرسـ ـ ـ ــاء ه ـ ــذه الـ ـتـ ـس ــوي ــة؛ األول :ع ــدم
تــوافــر مناخ دولــي وإقليمي النتخاب
رئ ـ ـيـ ــس ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة (مـ ـ ــع اش ـ ـتـ ــراط
ب ـعــض األط ـ ـ ــراف أن ي ـك ــون ه ــذا املـلــف
هو البند التنفيذي األول الــذي يسبق
كــل الـبـنــود) .الـثــانــيّ :
تشبث كــل طرف
بموقفه ،والثالث إصرار بعض الجهات
(ت ـحــدي ـدًا ت ـيــار املـسـتـقـبــل وال ـك ـتــائــب)
على إجهاض كل توافق .وقد ظهر ذلك
جليًا فــي الـجــولــة الثالثة مــن «ثالثية
ال ـحــوار» حيث انقلب كــل مــن الرئيس
ف ـ ـ ـ ــؤاد الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة وال ـ ـنـ ــائـ ــب س ــام ــي
الجميل على مواقفهما اإليجابية في
الجلستني األولــى والثانية ،حتى كاد
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب نـبـيــه ب ـ ّـري أن
يفرط الحوار بعدما ّ
تطرق رئيس حزب
الكتائب بـصــراحــة إلــى أمــريــن أشــارت
إلـيـهـمــا م ـص ــادر ال ـطــاولــة املـسـتــديــرة،
هـ ـم ــا« :أن الـ ـبـ ـن ــود املـ ـط ــروح ــة داخـ ــل
الحوار مكانها املؤسسات الدستورية
ولـيــس مـقــر الــرئــاســة الـثــانـيــة ،وأن ما
ات ـفــق عـلـيــه ب ـشــأن اس ـت ـحــداث مجلس
لـلـشـيــوخ ال ُيـمـكــن أن يـحـصــل فــي ظل
ال ـس ــاح غ ـيــر ال ـش ــرع ــي»! ه ـك ــذا أنـهــى
ال ـج ـم ـ ّـي ــل مـ ــداخـ ــات ج ـل ـســة الـ ـح ــوار،
ودعـ ـ َـمـ ــه ال ـس ـن ـي ــورة ب ــال ـق ــول «ك ــام ــك
ّ
ً
جـ ّـيــد» ،األم ــر ال ــذي اسـتـفــز ب ـ ّـري قــائــا
«شو باك يا سامي ،إذا ما بدكن حوار
فباله ،وما منروح على جلسة تانية».
بعد انتهاء جلسة الحوار التي ُعقدت
أم ـ ــس ،ل ــم ت ـظ ـهــر أي م ــؤش ــرات تبشر
ب ــإمـ ـك ــان إرسـ ـ ـ ـ ــاء تـ ـس ــوي ــة م ـ ــن ضـمــن
ّ
ّ
ســلــة متكاملة ،وال حــتــى االتـفــاق على
ب ـنــد واحـ ــد م ــن ال ـب ـن ــود امل ـط ــروح ــة .ال
رئــاســة وال مجلس شـيــوخ وال قانون
ّانتخابات .حتى إن بعض املتحاورين
ملح إلى أنه ليس في امليدان إال قانون
ال ـس ـت ــن ،وال مـ ـف ـ ّـر م ــن ال ـ ـعـ ــودة إل ـي ــه.
عمليًاّ ،
ضيعت القوى السياسة وقتها
ووقــت املواطنني حتى تصل إلــى هذه
الـ ـخ ــاص ــة تـ ـف ــادي ــا ل ـت ـم ــدي ــد أو ف ــراغ
محتملني .على مدى ثالثة أيام عجزت
هــذه الـقــوى عــن جعل خياراتها تأخذ
بعدًا وطنيًا ،ولم تكن مداوالتها سوى
م ـحــاولــة إلن ـت ــاج ت ـفــاه ـمــات تـعـيــد من
خاللها تقاسم السلطة تبعًا ملا تفرضه
مــوازيــن الـقــوى .فــي الجلستني األولــى
وال ـثــان ـيــة ت ـعــامــل الـجـمـيــع بــإيـجــابـيــة
ومرونة ألن النقاش جرى على املبادئ

حردان للجميل :الطائف ّ
ينص على استعادة األراضي المحتلة (هيثم الموسوي)

ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،لـ ـك ــن وقـ ـ ــت ال ـت ـن ـف ـي ــذ «كـ ــام
الـلـيــل يـمـحــوه ال ـن ـهــار» ،ول ــم يـكــن أحــد
ف ــي وارد الـتـخـلــي ع ــن أوراقـ ـ ــه ،فسقط
ال ـح ــوار وسـقـطــت مـعــه اآلم ـ ــال ،وب ـنـ ً
ـاء
عليه ستكون عناوين املــراحــل املقبلة
«االنتظار واملراوحة ثم… الفراغ»!
ملـ ــاذا وص ـل ــت ثــاث ـيــة الـ ـح ــوار إل ــى ما
وص ـلــت إل ـيــه؟ تـتـفــق امل ـص ــادر عـلــى أن
أج ــواء الـجـلـســات ال ـثــاث قــد اختلفت.
في األولى «نقاش ّ
جدي تشوبه بعض
العراقيل» .في الثانية «توافق (نسبي)
م ــع ارتـ ـف ــاع مل ـن ـســوب الـ ـتـ ـف ــاؤل» ،وفــي
الـثــالـثــة «عـ ــودة إل ــى الـنـقـطــة الـصـفــر».
وبالشرح املفصل حصل خــرق بسيط
ف ـ ــي م ـ ــوض ـ ــوع الـ ــرئـ ــاسـ ــة ح ـ ــن أب ـ ــدى
البعض استعداده للبحث في مرشح

بري مرتاح :أنا أكثر تفاؤال مما توقعت
في تقويمه لحصيلة األيام الثالثة من خلوة الحوار في عني التينة ،عبر رئيس مجلس النواب نبيه
بري عن ارتياحه الى أعمالها ،قائال« :انا االن اكثر تفاؤال مما توقعت عند دخول الحوار ،لكن
األمور تبقى في خواتيمها».
وأوضح انه طلب من أقطاب الحوار تزويده حتى  ٥أيلول اسماء مقترحة لدخول الئحة الخبراء
الذين سيتولون صوغ مسودتي مجلس الشيوخ وقانون االنتخاب خارج القيد الطائفي ،اسم
واحد لكل منهم ،على ان يصير الى اإلعالن عنها في االجتماع املقبل للحوار كي تباشر مهماتها
منذ ذلك التاريخ ،خصوصا انه لن يتاح انعقاد مجلس النواب ،ولن تكون ثمة دورة استثنائية ،من
ثم تحال املسودات على مجلس النواب.
وذكر بري انه أحال اقتراحي قانونني بالالمركزية اإلدارية على لجنتي االدارة والعدل والداخلية
والبلديات ملباشرة مناقشتهما واستخالص مشروع موحد منهما تطبيقا التفاق الطائف.

توافقي من خارج املرشحني الحاليني.
ل ــم ي ـع ــن ذلـ ــك أن أح ـ ـدًا كـ ــان ف ــي وارد
التخلي عــن دعــم العماد ميشال عون
أو الوزير سليمان فرنجية ،إال أن كلمة
ّ
ال ـتــوافــق شــكـلــت عـنــد بـعــض األط ــراف
مخرجًا يمكن الـبـنــاء عليه لفتح باب
ال ـح ــل .وع ـنــدمــا ط ــرح بـ ـ ّـري ف ــي ال ـيــوم
الـثــانــي بند مجلس الـشـيــوخ ،تصرف
الجميع على أس ــاس أن األم ــور تأخذ
منحى إيجابيًا يفتح ثـغــرة فــي جــدار
األزمــة .ناقش املتحاورون التفاصيل،
اص ـطــدمــوا بـبـعــض ال ـهــواجــس ،إال أن
أح ـ ـ ـدًا ل ــم ي ـع ـت ــرض ع ـل ــى امل ـ ـبـ ــدأ .ه ــذه
اإليجابية دفعت بـبـ ّـري إلــى أن ّ
يوسع
النقاش فــي الجلسة األخـيــرة ،وانتقل
ّ
امل ـت ـحــاورون إل ــى مــربــع جــديــد يتعلق
بماهية مجلس الشيوخ وصالحياته
وق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات وال ـف ـصــل بينه
وب ـ ــن م ـج ـلــس الـ ـ ـن ـ ــواب .هـ ـن ــا ،ظ ـهــرت
الـنـيــات الحقيقية عند البعض وعــدم
ّ
رغـبـتـهــم فــي الـتــوصــل إل ــى ح ــل .فبعد
أن قـ ـ ّـدم ال ـس ـن ـيــورة مــداخـلـتــه ف ــي هــذا
ً
الـشــأن مـتـســائــا عــن «كيفية تأسيس
ه ــذا امل ـج ـلــس وص ــاح ـي ــات ــه» ،معتبرًا
أن مهمته «البت بالقضايا املصيرية،
وهــو ما يفرض علينا أن ينتخب هذا
ّ
امل ـج ـلــس بــامل ـنــاص ـفــة» ،وع ــل ــق رئـيــس
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ب ــأن «ال ـقــانــون
األنـ ـس ــب ل ـه ــذا امل ـج ـل ــس ه ــو ال ـق ــان ــون
األرث ــوذكـ ـس ــي ،يـعـنــي أن تـنـتـخــب كل
طــائـفــة ش ـيــوخ ـهــا» ،ع ــاد الـجـمـيــل إلــى
الحديث عن رئاسة الجمهورية .فحني
ط ــرح الــرئـيــس ب ــري مــوضــوع مجلس
الـشـيــوخ أب ــدى الجميل ع ــدم ارتـيــاحــه
ل ـه ــذا ال ـج ــو ،وقـ ــال «ن ـح ــن م ــع إص ــاح
الـ ـنـ ـظ ــام وال ي ـخ ـي ـف ـنــا الـ ـنـ ـق ــاش ح ــول
اإلصــاحــات على طــاولــة ال ـحــوار ،لكن

ظهر واضحًا وجود
«لوبي» آذاري يسعى
إلى إفشال ما اتفق
حوله في اليوم الثاني

ال نستطيع البحث في اإلصالحات في
غياب رئيس الجمهورية وهذا خروج
َّ
على الدستور» .ورفــض أن ُيتهم بأنه
ضـ ــد اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح ،وقـ ـ ـ ــال «م ـ ـنـ ــذ خـمــس
وع ـشــريــن سـنــة ومـجـلــس ال ـش ـيــوخ لم
ي ـبــت ،ول ــم ي ـكــن بـسـبـبـنــا» ،ول ـفــت الــى
أن «الطائف ّ
ينص أيضًا على تسليم
السالح غير الشرعي» ،في إشــارة إلى
س ــاح ح ــزب ال ـل ــه .وأض ـ ــاف أن «رب ــط
قـ ــانـ ــون االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ب ــإنـ ـش ــاء مـجـلــس
ال ـش ـي ــوخ يـعـنــي الـ ـه ــروب ال ــى األم ـ ــام،
وتـطـيـيــر قــانــون االن ـت ـخــاب أو اإلب ـقــاء
ع ـل ــى ال ـس ـت ــن ،ألن م ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ
يحتاج وقتًا طويال لــدرســه وإنشائه،
ولــدي ـنــا أق ــل م ــن ع ـشــرة أش ـهــر إلج ــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات» .وح ــن أص ـ ّـر ب ــري على
تحديد كل جهة مندوبًا عنها لتشكيل
لـجـنــة ل ــدراس ــة مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،قــال
الـجـمـيــل «أت ـح ـفــظ عـلــى ك ــل م ــا يـجــري
وأت ـ ـم ـ ـنـ ــى أن يـ ـسـ ـج ــل تـ ـحـ ـفـ ـظ ــي .أن ــا
ّ
متحمس للحوار لكن من أجــل تفعيل
ملف الرئاسة وانتخاب رئيس جديد».
وقد ظهر واضحًا وجود «لوبي» آذاري
يسعى إلــى إفـشــال مــا اتـفــق حــولــه في

الجلسة ما قبل األخيرة ،حني ،وبحسب
املصادرّ ،أيــد وزيــر االتصاالت بطرس
ً
حرب كالم الجميل قائال «ما تاكلولنا
قصة الرئاسة» ،وكذلك فعل السنيورة
مـعـتـبـرًا أن ك ــام الـجـمـيــل عــن الـســاح
«جـ ـي ــد وم ـن ـط ـق ــي» .ه ـن ــا ه ـ ـ ّـب رئ ـيــس
الحزب السوري القومي أسعد حردان
ل ـل ــدف ــاع ع ــن سـ ــاح امل ـق ــاوم ــة وت ـ ّ
ـوج ــه
ً
إلــى الجميل قــائــا «إذا عــم نحكي عن
ال ـط ــائ ــف ،فــال ـطــائــف أي ـض ــا ن ــص على
ت ـحــريــر ال ــوط ــن» ،وأث ـن ــى ع ـلــى كــامــه
الـنــائـبــان مـحـمــد رع ــد وط ــال أرس ــان
ال ــذي أب ــدى انــزعــاجــه مــن ه ــذا ال ـكــام.
ه ــذا االش ـت ـبــاك ال ـكــامــي أث ــار حفيظة
الرئيس ّبري الذي استشعر محاوالت
ف ــري ــق ال ـ ــراب ـ ــع ع ـش ــر مـ ــن آذار وم ـعــه
الـكـتــائــب إلف ـســاد ال ـح ــوار ،ف ـ ّ
ـرد بشكل
ح ــازم «إذا مــا بــدكــن جـلـســات ،مــا بقا
بعمل جلسات حــوار» ،قبل أن يتدخل
الوزير السابق غازي العريضي معلقًا:
«فـشــل ال ـحــوار ال يعني فشل الرئيس
ّبري بل فشل جميع القوى السياسية،
واالس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ف ــي ال ـج ـل ـس ــات واج ـ ــب،
ألن ال ـح ــوار ه ــو ال ــذي أن ـقــذ الـحـكــومــة
ومجلس النواب مرات ّ
عدة» .أما في ما
ّ
يتعلق بقانون االنتخابات والتلويح
بالخضوع لقانون الستني من جديد،
فلفتت امل ـص ــادر إل ــى أن «ال ـع ــودة إلــى
ق ــان ــون الـسـتــن ه ــي امل ـس ــار الطبيعي
الــذي سوف نسلكه في ظل عدم توافر
الـتــوافــق» .وقــالــت املـصــادر «إنـنــا على
بـعــد أش ـهــر مــن االسـتـحـقــاق الـنـيــابــي،
هـنــاك ثــاثــة خـيــارات هــي :إمــا االتـفــاق
على قــانــون (وه ــذا لــن يـحـصــل) ،وإمــا
الـ ـتـ ـم ــدي ــد ل ـل ـم ـج ـلــس الـ ـنـ ـي ــاب ــي وإمـ ــا
الـفــراغ» ،وفي هذه الحال «الستني هو
أهون الشرور».

