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في الواجهة

لقاء كليمنصو :تبريد محسوب ينتظر انتخابات 2018
«سـ ـق ــط ب ـف ـض ــل ت ــرسـ ـي ــخ ال ـس ـع ــودي ــة
ووزيرها ثامر السبهان لهذا املنطق».
ال أحد يعلم أين تنطلق شــرارة الحرب
املقبلة ،ومـتــى« .ولـكــن نـعــرف أن حزب
ّ
ال ـلــه والـ ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي يـتـحـ ّـضــران
لها ،ولــو ّأنهما ال يريدانها» .التشاؤم
ـرده أيـضــا «ع ــدم وجــود
الجنبالطي م ـ ّ
سـلـطــة مـتـكــاتـفــة ُت ـنــاقــش ه ــذا الـخـطــر
وكيفية مواجهته».
خــال االجـتـمــاع الـثــاثــي ،جــرى تناول
م ـع ـظ ــم املـ ـلـ ـف ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،وال ـت ــوت ــر
ال ـس ـعــودي تـجــاه ح ــزب الـلــه وإمكانية
ان ـع ـكــاس ذل ــك عـلــى ال ــوض ــع الــداخ ـلــي،
والــدور الــذي من املمكن أن يقوم به كل
ّ
من بـ ّـري والحريري وجنبالط للحفاظ
على التهدئة في البلدّ .
مروا بسرعة على
املـلــف االنـتـخــابــي ،مــن دون أن يبحثوا
فــي آلـيــات تطبيق قــانــون االنتخابات.
وبحسب املصادر املعنية« ،كانت جلسة
املجلس النيابي أمس ُاملخصصة إلقرار
جتمعني
الضرائب مادة للنقاش بني ُامل ّ
الثالثة» .وفــي خالصة اللقاء ،تبي أن
ّ
ّ
هم الحريري األول «صون االستقرار»،
ّ
ويتالقى مع نظرة بــري وجنبالط بأن
«ال تــؤثــر الـتـشـنـجــات اإلقـلـيـمـيــة على
همة جدًا
الوضع اللبناني .هذه مسألة ُم ّ
وجامعة ،ليس فقط ثالثية».
في اإلطــار نفسه ،تؤكد مصادر رفيعة
املستوى في تيار املستقبل أن الحريري
ّ
«ل ــن يـلـجــأ إل ــى أي خ ـطــوة م ــن شأنها
أن ُت ـش ـعــل ال ـب ـل ــد ،إرضـ ـ ـ ـ ًـاء ألي ط ــرف.
وق ــد أثـبـتــت ال ـت ـجــارب أن األمـ ــور التي
ّ
ال ُتـقـنـعـنــا ،ال ن ـقــوم ب ـه ــا» ،ف ــي إش ــارة
إلــى محاولة السعودية تشكيل جبهة
معادية لحزب الله .وتقول املصادر ّإنه
«داخل اململكة هناك تفهم ملوقفنا ،الذي
بأنه يخدم مصلحة البلد».
نعتقد
وفي ما ّ ّ
خص االنتخابات النيابية ،أكد
رئـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون أمــام
أعضاء هيئة اإلشراف على االنتخابات
الذين أقسموا اليمني ،بحضور الوزير
نهاد املشنوق ،أن «االنتخابات النيابية
ّ
سـتـجــرى ف ــي مــواع ـيــدهــا عـلــى أس ــاس
ُ
ال ـق ــان ــون الـنـسـبــي ،وك ــل م ــا ي ـق ــال غير
ذلـ ــك ال ي ـم ـكــن االع ـ ـتـ ــداد ب ـ ــه» .واع ـت ـبــر
ع ــون أن «ال ـت ـجــارب الـســابـقــة فــي عمل
ّ
هيئة اإلش ـ ــراف اعـتــرتـهــا شــوائــب كــان
يمكن تفاديها لــو الـتــزم الجميع املهل
القانونية واألنـظـمــة املرعية اإلج ــراء»،
بقسم
داعيًا أعضاء الهيئة الى «الوفاء َ
ال ـي ـمــن ل ـض ـمــان ن ـجــاح ـهــم وح ـيــادهــم
في ممارسة عملهم» .في اإلطــار نفسه،
اعتبر املشنوق أن «وجــود هــذه الهيئة
ّ
ال ـي ــوم وقـ َـسـمـهــا الـيـمــن أم ــام فخامته
يــؤكــدان أن ك ــل الـحــديــث عــن تمديد أو
ّ ّ
تــأج ـيــل لــان ـت ـخــابــات غ ـيــر وارد ،وأن
ّ
االن ـت ـخ ــاب ــات س ـت ـجــرى ف ــي مــوعــدهــا،
وبـ ــاإلم ـ ـكـ ــانـ ــات املـ ـت ــاح ــة ل ـ ــدى وزارة
الداخلية لتطبيقها ،وفي أول مناسبة
سنرسل مرسومًا الــى مجلس ال ــوزراء
ُ
م ـجــددًا ح ــول قــراء تـنــا لتطبيق قــانــون
االن ـت ـخ ــاب ب ـعــد املـ ـش ــروع األول ال ــذي
عرضناه وال ــذي لم نتمكن من تحقيق
التفاهم حوله ،وهذا ما يمكن تسميته
ال ـخ ـط ــة «ب» مل ـنــاق ـش ـت ـهــا ف ــي مجلس
ال ـ ــوزراء ،وب ــداي ــة فــي الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة
التي ُتمثل كل القوى السياسية املعنية
بالتفاهم على هذه الخطة».
وبعد ما حكي عن ّ
توجه تيار املستقبل،
ُ
والـ ـح ــري ــري ،لـلـعـمــل م ــن أجـ ــل تــأجـيــل
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،أكـ ـ ــدت مـ ـص ــادر األخ ـي ــر
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن االس ـت ـح ـق ــاق «سـيـتــم
ّ
في موعده ،وفــق القانون الحالي ومن
دون تـ ـع ــدي ــات ،مـ ــع االسـ ـتـ ـغـ ـن ــاء عــن
التسجيل املسبق والبطاقة املمغنطة أو
البيومترية».
(األخبار)

اكثر من تفسير يصح في
االجتماع الثالثي مساء االحد
بين الرئيسين نبيه بري وسعد
الحريري والنائب وليد جنبالط
في كليمنصو .اكثر من
مصالحة واقل من تحالف
مغلق او محور جديد .اقرب
ما يكون الى االستعداد
لمواجهات محسوبة
نقوال ناصيف
ي ـص ــح ف ــي ل ـق ــاء ال ــرئ ـي ـس ــن ن ـب ـيــه ب ــري
وسعد الحريري والنائب وليد جنبالط
ف ــي كـلـيـمـنـصــو انـ ــه ت ـح ـض ـيــر ل ـل ــزي ــارة
امل ـتــوق ـعــة لـجـنـبــاط وال ـح ــري ــري تـبــاعــا
ً
ل ـل ــري ــاض ،اس ـت ـك ـمــاال لـسـلـسـلــة دع ــوات
رسـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـ ــى ه ـ ـنـ ــاك تـ ـشـ ـم ــل ق ـ ـيـ ــادات
وشـخـصـيــات اخ ــرى بـعــد رئ ـيــس حــزب
الكتائب ســامــي الجميل ورئـيــس حزب
ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة سـمـيــر جـعـجــع .وقــد
يـ ـص ــح ان ـ ـهـ ــا فـ ــي صـ ـل ــب الـ ـتـ ـح ــوط مــن
تداعيات حمالت االتهامات والتشهير
امل ـت ـب ــادل ــة واملـ ـب ــاش ــرة ب ــن ال ـس ـعــوديــة
وحزب الله ،اآلخذة في تصعيد بال سقف
حتى اآلن ،وتجنيب االستقرار الداخلي
التأثر بها .يصح انها خطوة اولى على
طريق استعداد االقطاب الثالثة لخوض
ان ـت ـخ ــاب ــات  2018ب ـعــد ت ــزاي ــد اش ـ ــارات
ايجابية مشجعة على انـهــا واقـعــة في
م ــوع ــده ــا .وه ــم ف ــي ال ــواق ــع يـحـتــاجــون
الى هذا االستحقاق في سبيل تصويب
توازن سياسي داخلي ناجم عن تسوية
انتخاب الرئيس ميشال عون ،وقد ذهب
اليها كل منهم على طريقته :ترأس ّبري
الجلسة فلم يقاطعها ولم يقترع وكتلته
للرئيس الجديد ،وذهب اليها الحريري
ع ـلــى م ـضــض ك ـطــريــق مـثـلــى ووح ـي ــدة
تعيده الــى السرايا وتعيد اليه قدراته،
وذه ـ ـ ــب ال ـي ـه ــا ج ـن ـب ــاط ألن اآلخ ــري ــن
جميعًا مشوا فيها وألن حزب الله يريد
عون بالذات رئيسًا للجمهورية.
تصح ايـضــا تفسيرات اخ ــرى محتملة.
ل ـك ــن م ــا ي ـص ــح ف ــي ع ـش ــاء كـلـيـمـنـصــو،
النادر الحصول اذ يجمع هؤالء بالذات
ف ــي لـ ـق ــاء واحـ ـ ــد وحـ ـ ــول جـ ـ ــدول اع ـم ــال
مـشـتــرك ،ان بــري والـحــريــري وجنبالط
ي ـ ـت ـ ـم ـ ـس ـ ـكـ ــون ب ـ ــاس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار الـ ـتـ ـس ــوي ــة
السياسية تـلــك ،لسنة خـلــت ،على انها
هي الضامن الفعلي لالستقرار الداخلي
وسـ ـ ــط ال ـ ـعـ ــواصـ ــف االقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة .اال ان
الزعماء الثالثة هم اكثر املتضررين من

الطريقة التي اديــر بها الحكم وال يزال
في االشهر املنصرمة من عمره ،من غير
ان يخفوا ـ ـ واحدًا بعد آخر ـ ـ امتعاضهم
وتحفظهم عــن هــذا الــواقــع ،ولكل منهم
اكـثــر مــن سـبــب لـلـخــاف ام ــا مــع رئيس
الجمهورية او مع بعض املحيطني به.
ومع ان رئيس مجلس النواب اقل الثالثة
تـ ـع ـ ّـرض ــا ل ـل ـس ـه ــام ،بـ ـ ـ ــازاء م ــا يــواج ـهــه
الـ ـح ــري ــري م ــن طــائ ـف ـتــه خ ـص ــوص ــا مــن
اتهام بالتراخي والتخلي مرة عن دوره
واخــرى عن الشراكة في الحكم كرئيس
ل ـل ـح ـكــومــة ،او م ــا ي ـس ــاق ال ــى جـنـبــاط
ّ
ان ـك ـف ــاؤه ك ـمــا ل ــو ان ــه ب ــك ــر ف ــي تـقــاعــده
ال ـس ـي ــاس ــي م ـك ـت ـف ـيــا ب ـن ــاف ــذة «ت ــوي ـت ــر»
وسيلة وحـيــدة للتواصل مــع االح ــداث،
اال ان لقاء كليمنصو ـ ـ من حيث رمى او
ـرم ـ ـ فتح بابًا على مقاربة مختلفة
لم يـ ِ
للمرحلة املقبلة تبعًا لبضعة معطيات،
منها:
 1ـ ـ تأكيد توافق االقطاب الثالثة مع ما
اتى على ذكره اخيرًا االمني العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله من ان اي ّ
مس
بالتسوية السياسية من شأنه تقويض
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار .اال ان ذل ـ ــك ي ـع ـن ــي اي ـضــا
التوافق على ضــرورة تفادي االنخراط
في لعبة املواجهة السياسية واالعالمية
ب ــن ال ــري ــاض وحـ ــزب ال ـل ــه ،او الــدخــول
طــرفــا فــي تسعيرها على غ ــرار حمالت
مـشــابـهــة غــالـبــا م ــا تــوسـلـهــا الـحــريــري
وحـلـفــاؤه فــي كــل مــرة هــاجــم حــزب الله
الـسـعــوديــة بـعـنــف ،او عـلــى نـحــو ردود
الفعل االخيرة الناجمة عن تصريحات
ال ــوزي ــر ال ـس ـع ــودي ث ــام ــر ال ـس ـب ـهــان ثم
تغريداته العنيفة ايضًا ضد حزب الله.

لــم يـعــد ثـمــة م ـكــان لـلــوسـطــاء املحليني
فــي تغذية الـنــزاع السعودي ـ ـ االيــرانــي
ب ـع ــدم ــا مـ ـ ـ ّـدت امل ـم ـل ـكــة وال ـ ـحـ ــزب جـســر
املواجهة العلنية واملباشرة.
ّ
 2ـ ـ يذكر لقاء كليمنصو االحــد بآخر
مماثل سبقه قبل  16عامًا ،جمع بري
وج ـن ـب ــاط وال ــرئـ ـي ــس الـ ــراحـ ــل رف ـيــق
ال ـحــريــري ردًا عـلــى اع ــان «ل ـقــاء قرنة
ش ـه ــوان» ف ــي نـيـســان  .2001حـيـنــذاك
تــوخــى اللقاء الثالثي تبريد الخالف
بني الحريري وجنبالط مع دمشق في
مـقــابــل الــدخــول فــي مــواجـهــة مــع عهد
الــرئ ـيــس ام ـيــل ل ـح ــود ،وكـ ــان الــزعـمــاء
الثالثة اضحوا في املقلب املناقض له.
على نحو قد يكون مشابهًا في داللته
اكثر منه مضمونه ،وأحد مغازي لقاء
االحـ ــد امل ـن ـص ــرم ،ت ـبــريــد ال ـخ ــاف بني
ال ـحــريــري وح ــزب الـلــه بـ ــازاء مواجهة
محسوبة مــع العهد على نحو يــؤدي
ال ـ ــى ت ـص ــوي ــب ادارة ال ـح ـك ــم بـ ـت ــوازن
افضل .يكفي ان يكون رئيس املجلس

ّ
يذكر لقاء كليمنصو
ُبآخر مماثل عام 2001
ع ِقد ردًا على إعالن
«لقاء قرنة شهوان»

حاضرًا كي يتيقن الشريكان اآلخــران
من ان مالئكة حزب الله حاضرة ايضًا،
ويكفي ان يبدي جنبالط اصــرارًا تلو
آخ ــر عـلــى مــراضــاة ال ـحــزب ومـجــاراتــه
وعدم االشتباك مع رئيس الجمهورية،
كي ينجدا الحريري للخروج من مأزق
تــأثــره بـصــراع الـسـعــوديــة مــع الـحــزب.
فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع يـ ـق ــف زعـ ـيـ ـم ــا ال ـش ـي ـ ّعــة
والــدروز الى جانبه ـ ـ هو زعيم السنة
ـ ـ كــي يضفيا عليه مــا يشبه االجماع
االســامــي ،فــي وســع رئـيــس الحكومة
اظ ـه ــار مــزيــد م ــن الـتـمـســك بالتسوية
الـسـيــاسـيــة والـتـخـلــص مــن الـضـغــوط
ال ـت ــي تـ ـم ــارس ع ـل ـيــه لـلـتـنـصــل مـنـهــا،
او فـ ــي احـ ـس ــن االحـ ـ ـ ـ ــوال ت ـعــري ـض ـهــا
ً
ل ــاه ـت ــزاز .بــالـتــأكـيــد اوال ان ــه ال ي ــزال
ح ـل ـي ـفــا ل ـل ـم ـم ـل ـكــة ،وإن لـ ــم ت ـع ــد هــي
تـبـصــره حليفها الــوحـيــد .وبالتأكيد
ثــانـيــا ان ــه ال يـكــف عــن الـتـشـبــث بربط
نـ ــزاع ـ ـ ـ ـ وإن ظ ــاه ــري وهــام ـشــي ـ ـ ـ ـ مع
ح ــزب الـلــه مــن غـيــر ان يتسبب فــي ان
تـنـفـجــر حـكــومـتــه م ــن ال ــداخ ــل ـ ـ ـ ـ وهــو
م ــا ال ي ــري ــده او يـفـكــر ف ـيــه ح ـتــى ـ ـ ـ ـ او
يشتبك مع رئيس الجمهورية الذي ال
يحتاج الــى َمــن يمتحنه في املفاضلة
ب ــن تـحــالـفــه م ــع ح ــزب ال ـلــه وتـحــالـفــه
مع سواه .لكن ما هو بالتأكيد ثالثًا ـ ـ
وقد يكون مثار شكوى بري وجنبالط
فــي آن ـ ـ ان الـحــريــري يــديــر بالتفاهم
م ــع ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاسـيــل م ــن خــال
واسطة العقد ابن عمته نادر الحريري
الطريقة املشكو منها في ادارة الحكم
ف ــي ت ـق ــاس ــم ال ـح ـص ــص وال ـت ـع ـي ـي ـنــات
والتلزيمات.

لقاء االحدّ :
تمسك بالتسوية السياسية ضمانًا لالستقرار (هيثم الموسوي)

علم
و خبر
«تيار زحلة» :لن نستقيل
أكـ ـ ــدت مـ ـص ــادر ف ــي ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن هـيـئــة
ق ـضــاء زح ـلــة ف ــي ال ـت ـيــار اجـتـمـعــت أم ــس وقـ ــررت أن ـهــا ل ــن تستقيل
مــن مهماتها .وتـعـ ّـمــدت الهيئة تسريب خبر يفيد بأنها «ال تــزال
موجودة ومتضامنة ،وستستكمل عملها واستعداداتها للمعركة
االنتخابية» .وأتى االجتماع ،ثم تسريب الخبر ردًا على املعلومات
التي جرى تداولها طوال يوم أمس ،عن أنها قررت االستقالة ،بعد
االج ـت ـمــاع ال ــذي عـقــده رئـيــس الـتـيــار ال ــوزي ــر ج ـبــران بــاسـيــل األحــد
املاضي ،وحضره أركــان الهيئة ونحو  20عضوًا من كــوادر التيار،
لبحث مشاكل الحزب في القضاء.
وفــي الـسـيــاق نفسه ،يـجــري الـحــديــث فــي املــن الشمالي عــن إمكان
اسـتـقــالــة هـيـئــة ال ـق ـضــاء ال ـتــي يــرأس ـهــا امل ـنـ ّـســق ه ـشــام ك ـنــج .ويـتــم
التسويق لهذه املعلومات بصفتها قرارًا ينوي رئيس التيار اتخاذه،
لتعيني املختار أمني خوري منسقًا للقضاء عوضًا عن كنج ،ومديرًا
للماكينة االنتخابية بوصفه العوني الوحيد القادر على التواصل
مع جميع األفرقاء العونيني.

اإلمارات تقبل السفير
ّ
ّ
علمت «األخبار» أن وزارة الخارجية تسلمت يوم أمس رسميًا كتاب
موافقة دولة اإلمارات على تعيني السفير اللبناني في أبو ظبي فؤاد
دن ــدن ،وسـجـلـتــه فــي سـجــاتـهــا .أم ــا الـسـعــوديــة ،فــا ت ــزال تمتنع عن
املوافقة على تعيني السفير اللبناني لديها فوزي كبارة ،كما أنها لم
ترفضه ،رغــم أن مهلة املوافقة دخلت أيامها األخـيــرة .وبعد انقضاء
ُ
املهلة ( 3أشهر تنتهي في غضون  10أيام) ،تعتبر الرياض قد رفضت
التعيني.

المستقبل :لسنا كلتة ّ
سنية
ّ
قالت مصادر رسمية في تيار املستقبل ل ـ «األخـبــار» إن السقف التي
تـلـتــزم بــه لـنــاحـيــة الـتـحــالـفــات مــع األحـ ــزاب ذات األغـلـبـيــة املسيحية،
بالتحول
والقوات اللبنانية ،هو «عدم قبولنا
ّ
كالتيار الوطني الحر ّ
إلى كتلة سنية .بمعنى أننا سنرفض عرض أي حليف سيطلب منا
ّ
الحصول على كل املقاعد املسيحية قبل انطالق املفاوضات بيننا».

