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سياسة
المشهد السياسي

َ
ّ
عودة التيارين إلى «التأهيلي» تجمد نقاش «مجلس
ّ
إلى مادة للمزايدة ،مع محاوالت إفراغه عبر لصقه بقانون «التأهيل
إصالحي
طرح
من
الشيوخ
مجلس
ل
تحو
يسجل أي اختراق ّ
الطائفي» .وفيما لم ّ
جدي في مفاوضات قانون االنتخاب ،عادت المشاورات إلى مربعها
االول :البالد على حافة أزمة كبرى
فراس الشوفي
ل ــم ت ـكــن ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـن ــائ ــب ولـيــد
جـنـبــاط والــرئ ـيــس سـعــد الـحــريــري
يــومــا ب ـهــذا ال ـس ــوء .م ــع أن جنبالط
ً
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرة ،وت ـ ـحـ ــت ت ــأثـ ـي ــر «الـ ـقـ ـمـ ـص ــان
السود» ،سار خلف حكومة يرأسها
ّ
نجيب ميقاتي ومنح ثقته لها ،إل أن
«البيك» كان دائمًا السند للحريرية
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،فـ ــي م ــرحـ ـل ــة ال ــرئ ـي ــس
الــراحــل رفـيــق الـحــريــري ،ومــن بعده
اب ـنــه س ـعــد ،كـ ــرأس حــربــة ل ـقــوى 14
آذار.
كيف وصلت الـحــال بوليد جنبالط
ليقول إنه ال حليف له سوى الرئيس
ّ
نبيه بري؟ ال ّ
املهم أن الحريري
يهم،
ّ
ن ـف ـســه اخـ ـت ــار ال ـت ـخــلــي ع ــن تـحــالــف
استراتيجي مع جنبالط ،مستعيضًا
عنه بانسياق خلف الرئيس ميشال
ع ـ ـ ــون ،وانـ ـسـ ـي ــاق م ـس ـت ـش ــاره نـ ــادر
الحريري مع الوزير جبران باسيل،
ح ـت ــى كـ ــاد االشـ ـت ــراكـ ـي ــون وآخـ ـ ــرون
ف ــي ع ــن ال ـت ـي ـنــة ي ـخ ـط ـئــون بــاسـمــه،
ّ
معتقدين أنه الرئيس شفيق الــوزان
في زمانه.
ّ
وربـ ـم ــا كــانــت ال ــرس ــال ــة االش ـتــراك ـيــة
ال ــواض ـح ــة ل ـل ـحــريــري ق ـ ّبــل بــاس ـيــل،
أن «ال أحـ ــد يـ ـف ــاوض ع ــن ــا وال أحــد
يـ ـف ــاوض ع ـل ـي ـنــا» ،وراء ال ـل ـق ــاء بني
بــاسـيــل وال ــوزي ــر غـ ــازي الـعــريـضــي،
ث ـ ّـم زيـ ــارة بــاسـيــل لكليمنصو ،قبل

ّ
هم االشتراكيون الحريري
يت
ّ
بالتخلي عن تحالفه مع جنبالط
واالنسياق خلف عون
اجتماع ّالخارجية أمس لم
ّ
يحقق أي اختراق بعد عودة
النقاش إلى «التأهيلي»
أن ي ـن ـضـ ّـم ال ـعــري ـضــي إل ــى ل ـق ــاء في
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة أمـ ــس (ضـ ــم إلـيــه
باسيل والنائبني أالن عون وجورج
عدوان ،والحاج حسني الخليل ونادر
الحريري) .ولم يلمس االشتراكيون
أي ّ
خالل لقاء أمس ّ
تحول في موقف
الـحــريــري ،ســوى وقــوفــه أكـثــر فأكثر
ّ
وتشدده حيال «القانون
خلف باسيل
محاولة
في
ومساهمته
التأهيلي»،
ّ
انتزاع ما يعتبره االشتراكيون حقًا
مكتسبًا لـطــائـفــة املـ ّ
ـوحــديــن ال ــدروز
بــرئــاســة مجلس الـشـيــوخ املفترض.
بالنسبة إلــى االشتراكيني وغيرهم،
م ـ ــوق ـ ــف الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري «غـ ـ ـي ـ ــر م ـف ـه ــوم
وغير مـبـ ّـرر» تجاه الـحــزب التقدمي
االش ـت ــراك ــي ،ح ـتــى وإن كــانــت غــايــة
الحريري تحييد نفسه عن املواجهة
ّ
مع باسيل ،عل املواجهة تستعر بني
ع ــون وبـ ـ ّـري وح ــزب ال ـلــه وجـنـبــاط،
ّ
ّ
محيدًاُ .إل أن
فيبقى تيار املستقبل
هؤالء ال يذكرون سوى حكاية «أكلت
يــوم أكــل الـثــور األب ـيــض» .ولــم َ
ينس
الـعــريـضــي أم ــس تــذكـيــر املجتمعني
بأن االشتراكي ،في حكومة ّالرئيس
نجيب ميقاتي الثانية ،تحفظ على
طرح النسبية ألن تيار املستقبل غير
مــوافــق عـلـيــه ،فـيـمــا ي ـتــرك الـحــريــري
االش ـتــراك ـيــن وح ــده ــم ف ــي مــواجـهــة
باسيل.
ومـ ـ ــع أن ب ـ ـ ـ ـ ّـري ،ال ـح ـل ـي ــف ال ــوح ـي ــد
ل ـج ـن ـبــاط اآلن ،ه ــو ص ــاح ــب ط ــرح
تشكيل مجلس الـشـيــوخ بــالـتــوازي

يرى «االشتراكي» أن عدم منح رئاسة مجلس الشيوخ إلى درزي طعنة التفاق الطائف (أرشيف)

ّ
مع قانون االنتخاب ،إل أن ما يثير
اعتراض االشتراكيني هو «التحريف
ال ـ ــدائ ـ ــم» لـ ـط ــروح ــات ب ـ ــري مـ ــن قـبــل
ً
ب ــاس ـي ــل .ف ـم ـث ــا ،ع ـنــدمــا طـ ــرح ب ـ ّـري
«ال ـ ّقــانــون الـتــأهـيـلــي» ووض ــع عتبة
قلق التيار
تــرشــح
نسبية لتخفيف ّ
الوطني ّ
الحر من وصول مرشحني ال
يحظون بأي تأييد داخــل طوائفهم،
عمل باسيل على تحريف القانون،
ً
ح ـ ـ ّـوال ّإيـ ـ ـ ــاه إلـ ـ ــى قـ ــانـ ــون يـح ّـصــر
مـ ـ ـ ّ
املرشحني باثنني ،أي الذين يمثلون
ع ـ ـصـ ــب ال ـ ـ ـطـ ـ ــوائـ ـ ــف .وكـ ـ ــذلـ ـ ــك األمـ ـ ــر
بالنسبة إلى طرح مجلس الشيوخ،
الذي طرحه رئيس املجلس من زاوية
تخفيف سـمــوم العصبية الطائفية
وامل ــذهـ ـبـ ـي ــة فـ ــي قـ ــانـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب
وحـ ـص ــره ــا فـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ.
وب ـ ـ ــدل ذل ـ ـ ــك« ،حـ ـ ـ ـ ّـول ب ــاس ـي ــل وم ـعــه
الـ ـح ــري ــري طـ ـ ــرح م ـج ـل ــس ال ـش ـي ــوخ
م ــن «سـ ـج ــن» ل ـل ـطــائ ـف ـيــة ،إلـ ــى م ــادة

للمزايدة والـتـفــاوض ،تستهدف في
املقام األول الــوجــدان الــذي نشأ عند
ال ــدروز منذ اتـفــاق الـطــائــف ،بعد أن
ّ
التوصل خالل مــداوالت اتفاق
جرى
م ــا ب ـع ــد الـ ـح ــرب ع ـل ــى م ـن ــح رئ ــاس ــة
املـجـلــس لـطــائـفــة املــوحــديــن الـ ــدروز،
كــدلـيــل عـلــى إشــراك ـهــم ف ــي رئــاســات
ّ
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـسـ ـي ــا ّس ــي ،املـ ـ ــوزعـ ـ ــة بــن
املسيحيني والسنة والشيعة» ،فيما
تــؤكــد مـصــادر الـتـيــار الــوطـنــي الحر
أن القوى التي تفاوضه على قانون
ل ــان ـت ـخ ــاب واف ـ ـقـ ــت ع ـل ــى أن ي ـكــون
رئيس مجلس الشيوخ مسيحيًا.
وبـ ـ ـق ـ ــدر م ـ ــا ه ـ ــو تـ ـ ـح ـ ـ ّـول الـ ـح ــري ــري
ّ
مـ ـسـ ـتـ ـف ــزًا ،ت ـس ـت ـن ـفــر ال ـج ـن ـبــاط ـيــن
م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت ب ــاسـ ـي ــل ف ـ ـ ــرض ق ــان ــون
انتخاب مــن خــارج الـتــوافــق .فهؤالء
ال يجدون ّ
مبررًا ملحاوالت التصويب
الـ ــدائ ـ ـمـ ــة ع ـل ـي ـه ــم م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـت ـي ــار
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر ،و«كـ ـ ـ ــأن هـ ـن ــاك مــن

ّ
ي ـظ ــن أن بــاسـتـطــاعـتــه أن يستثني
طائفة بعينها ،أو الـحــزب التقدمي
االش ـتــراكــي ت ـحــدي ـدًا» .نـســي باسيل
أن جنبالط منح أصواته لعون (في
انـتـخــابــات رئــاســة الـجـمـهــوريــة) من
دون م ـقــابــل ،خــافــا لــرغـبـتــه وهــربــا
من القول إن جنبالط يقف في وجه
خ ـ ـيـ ــارات امل ـس ـي ـح ـي ــن ،وأن رئ ـيــس
االشـ ـت ــراك ــي أوعـ ـ ــز إل ـ ــى م ـســؤول ـيــه،
م ـنــذ م ــا ق ـبــل ان ـت ـخ ــاب ع ـ ــون ،بـفـتــح
ص ـف ـحــة ج ــدي ــدة م ــع ال ـت ـي ــار ،طــالـبــا
منهم التعاون الكامل مــع العونيني
في الشوف وعاليه .حتى في مرحلة
ّ
م ــا ق ـبــل ت ــول ــي عـ ــون ال ــرئ ــاس ــة ،كــان
ج ـن ـب ــاط أكـ ـث ــر ال ــداعـ ـم ــن ل ــوص ــول
ال ـع ـم ـي ــد شـ ــامـ ــل روكـ ـ ـ ــز إلـ ـ ــى قـ ـي ــادة
الجيش ،وهــو عاتب الحريري مــرارًا
عـ ـل ــى رف ـ ـضـ ــه وص ـ ـ ـ ــول صـ ـه ــر ع ــون
إل ــى ق ـيــادة الـجـيــشّ .أم ــا فــي مرحلة
اإلعداد لذكرى اغتيال كمال جنبالط

األخيرة ،فحرص جنبالط على العمل
خالل األسبوعني السابقني لالحتفال
ع ـلــى ال ـتــأكــد شـخـصـ ّـيــا م ــن أن سير
ّ
والتجمعات االشتراكية لن
املــواكــب
ّ
تستفز املسيحيني في الـشــوف ،كما
عمل في مرحلة االنتخابات البلدية
عـلــى مـنــح املـسـيـحـيــن م ــا يطلبونه
في البلديات ،في الشوف وعاليه ،ال
ّ
سيما في ّبلديات الغرب األعلى ،التي
ّ
ت ــاب ــع م ـلــف ـهــا ال ـعــري ـضــي شـخـصــيــا.
ح ـت ــى ف ــي الـ ـخ ــدم ــات ف ــي الـ ـ ـ ــوزارات
ّ
ال ـت ــي ت ـســل ـم ـهــا االشـ ـت ــراكـ ـي ــون ،نــال
الـعــونـيــون مــا طـلـبــوه وأك ـثــر ،إن في
وزارة األشغال أو في وزارة الصحة.
ّ
وم ــن امل ــؤك ــد أن ع ــون ل ــم ي ـنـ َـس حني
طلب من الــوزيــر وائــل أبــو فاعور أن
ّ
يخالف القانون لحل ّأزمة مستشفى
ال ـبــوار الـحـكــومــي ،ونــفــذ أب ــو فــاعــور
االشتراكيون« :ملاذا
إكرامًا له .ويسأل
ٌ
استفزازنا بما هــو حــق لـنــا؟» ،علمًا

