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سياسة
المشهد السياسي

اجتماع بري ـ الحريري ـ جنبالط:

هواجس الضغط السعودي
بعيدًا عن ملف السلسلة ،وقانون الضرائب الذي شغل الرأي العام ،برزت سياسيًا صورة الثالثي نبيه ّبري وسعد الحريري
ظل توجس جنبالط من
ووليد جنبالط .االجتماع الثالثي ،أول من أمسُ ،عقد تحت عنوان رئيسي «حفظ االستقرار» ،في ّ
انعكاس الضغوط السعودية محليًا ،واستفادة إسرائيل منها

مصادر
«المستقبل»:
لن نلجأ ُإلى أي
خطوة تشعل
ً
إرضاء ألي
البلد
طرف (داالتي
ونهرا)

الموسوي :السعودية ستراقب مأساة اللبنانيين
ّ
تحدث النائب نواف املوسوي خالل االحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد محمد علي
نعيم ،عن طريقة تعامل اإلدارة األميركية «ومعها الكيان الصهيوني ،والنظام السعودي عندما ال
ّ
يستطيعون أن يسيطروا على بلد ،فيعملون على تدميره وتقسيمه»ُ ،معتبرًا أنه في لبنان «نواجه
خطرًا عبر السياسة األميركية ـ السعودية ـ الصهيونية ،الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية
فيه من خالل توطني النازحني السوريني ،واتخاذ ذلك ذريعة لتقسيم لبنان على أساس طائفي
ومذهبي».
ّ
وأشار املوسوي إلى أنه «واجهنا التقسيم في سوريا وسنواجهه في لبنان .ولكن نقول لشركائنا،
إياكم واالستماع إلى النصائح السعودية التي ال تريد خيرًا للبنان ،فهي تريد أن تتخذ منه
هراوة لضرب سوريا والوحدة السورية ـ اللبنانية ،وضرب اللبنانيني بعضهم ببعض .ولن يفعل
َ
«تواجه األوامر
السعوديون شيئًا سوى أن يراقبوا املأساة التي تصيب ّاللبنانيني» .ونصح بأن
توجه إلى بعض املسؤولني في لبنان بتعقل وبما ّ
السعودية التي ّ
يتكيف مع املصلحة اللبنانية،
املتمثلة أساسًا باالستقرار واألمان وتكريس الوحدة الوطنية ورفض التوطني والتقسيم ،فهذا
ما نوجهه لشركائنا من موقع التضامن التام معهم في محاولة االستخدام السعودي لبعض
اللبنانيني كأداة لتقسيم اللبنانيني».

باستثناء االجتماعات البروتوكولية
التي يفرضها الدستور واألع ــراف في
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة واالس ـت ـشــارات
ال ـن ـيــاب ـيــة ،ل ــم يـسـبــق لــرئ ـيــس مجلس
النواب نبيه ّ
بري ،طوال السنوات العشر
املــاض ـيــة ،أن انـتـقــل م ــن م ـق ـ ّـره ف ــي عني
التينة ،بغية عقد اجتماعات علنية في
أقله أن الذاكرة
مقار سياسيني آخرين.
ّ ّ
الـسـيــاسـيــة ت ـكــاد ال تـحـفــظ أي ح ــادث
مشابه ،طوال العقد األخيرّ .
سجل ّ
بري
ُ
أحد االستثناءات ليل األحد ،بمشاركته
فــي اللقاء ال ــذي جمع رئيس الحكومة
سعد الحريري بالنائب وليد جنبالط،
في كليمنصو .يأتي ذلك في إطار اقتناع
ّ
بري وتأييده لرغبة جنبالط في عودة
األخـيــر إلــى لعب دور «صـمــام األم ــان»،
فــي ضــوء الضغوط العربية والدولية
ُامل ـم ــارس ــة ض ـ ّـد ل ـب ـنــان .إض ــاف ــة إل ــى أن
ّ
التوازنات املحلية ،منذ ما قبل التسوية
وصوال إلى تشكيل الحكومة
الرئاسية،
ً
الحالية ،ساهمت في «إقصاء» جنبالط
عــن ممارسة لعبته املفضلة كـ«بيضة
ال ـق ـبــان» ،وه ــو يــريــد أن يستعيد هــذه
«املـهـمــة» .لكن ب ـ ّـري وجنبالط ُيــدركــان

يتعذر تحقيق ذلك من دون وجود
ّأنــه
ّ
عــاقــة جـيــدة تجمع نــائــب ال ـشــوف مع
الحريري .التقت مصلحة جنبالط مع
مصلحة رئيس الحكومة الذي ال يريد
أن يفقد التنسيق مــع السعودية ،لكن
في الوقت نفسه من دون أن يؤثر ذلك

بدأ التنسيق الثنائي
بين الحزب االشتراكي
وتيار المستقبل في
التفاصيل االنتخابية

على الـهــدوء الداخلي ،فكانت النتيجة
ال ـل ـقــاء ال ـثــاثــي أول م ــن أمـ ــس ،بعدما
ق ـط ـعــت ال ـع ــاق ــة ب ــن تـ ـي ــار املـسـتـقـبــل
وال ـح ــزب الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي مرحلة
ال ـخ ـطــر ،وب ـ ــدأ الـتـنـسـيــق ال ـث ـنــائــي في

التفاصيل االنتخابية .تقول املصادر
االشـتــراكـيــة إن «االت ـفــاق مــع الحريري
ّ
حول التحالف في دائرة الشوف ـ عاليه
ت ـ ّـم خ ــال الـجـلـســة ف ــي بـيــت ال ــوس ــط».
وبـ ـم ــا خـ ـ ـ ّ
ـص الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ال ـط ــرف ــن،
الـ ـخ ــاف ــات «أص ـب ـح ــت وراء نـ ـ ـ ـ ــا ،فـلـكــل
مرحلة أولوياتها .الهدف اآلن معالجة
كل األمور على الساحة املحلية».
ّ ٌ
أسباب أخرى ،دفعت جنبالط إلى فتح
ّ
دارت ــه أم ــام ب ــري وال ـحــريــري ،قــد يكون
أبرزها توجسه من التطورات اإلقليمية،
وطريقة التعامل مع لبنان .في الحزب
ٌ
التقدمي االشتراكي رأي ،ليس جنبالط
بعيدًا عـنــه ،يعتبر أن خـطــورة املوقف
ّ
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي مـ ــن حـ ـ ــزب الـ ـل ــه وت ـخ ـي ـيــر
الـلـبـنــانـيــن ب ــن مــواج ـه ـتــه أو تـحـ ّـمــل
عواقب الوقوف إلى جانبه ،يتجاوزان
الخالفات الداخلية ليصب في مصلحة
العدو اإلسرائيلي الذي بات لديه غطاء
ّ
عربي لحربه ُاملقبلة بأنه «ال فــرق بني
لبنان والحكومة واملؤسسات املحلية».
ومــا كــان راسـيــا خــال حــرب تموز وما
قـبـلــه ،بتحييد إســرائ ـيــل للمؤسسات
اللبنانية والعاصمة عــن االستهداف،

