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تقرير

التحدي :الرئاسة الثانية الخصم الدائم
العهد أمام
ّ
يضع رئيس المجلس النيابي
نبيه بري خريطة طريق
للعهد ،الذي لم يكن
صاحب كلمة في وصوله.
ويضع العهد أمام الرئاسة
الثانية خريطة طريق،
بتخطيها
اقتضت حتى اآلن ّ
وتسجيل نقاط في مرماها

من يخسر ومن يربح في أحداث األيام
األخيرة؟ األكيد أن الضرر وقع بقوة،
وأن االس ـت ـق ــرار ال ـس ـيــاســي واألم ـنــي
ّ
اهتز ألول مرة بهذا الشكل منذ بداية
العهد وثـبــات املــؤسـســات السياسية
واألمـنـيــة ،وال سيما ّأن أرك ــان الحكم
كــانــوا ال يــزالــون يتغنون أليــام خلت
بأنهم تـجــاوزوا قطوع أزمــة استقالة
الرئيس سعد الـحــريــري بأقل أكــاف
ممكنة وأض ــرار على األم ــن والـلـيــرة،
وأن ال ـب ـل ــد م ـف ـت ــوح أمـ ـ ــام م ــؤت ـم ــرات
دول ـيــة وأمـ ــام م ــوازن ــة جــديــدة ونفط
ومعالجة ملف النازحني وانتخابات
نيابية باتت كلها على املحك.
مـ ــن الـ ـصـ ـع ــب ت ــوصـ ـي ــف أو تـ ـج ــاوز
م ــا حـ ـص ــل .ه ــو ل ـي ــس مـ ـج ــرد خ ــاف
م ــزم ــن بـ ــن رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
نـبـيــه ب ــري وال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاسـيــل
منذ انتخابات عــام  2009حــن أعلن
باسيل أنــه يريد أن «يسترد» جزين

م ــن ب ـ ــري ،وال ه ــو الـ ـص ــراع امل ـت ـجــذر
بــن رئيس الجمهورية ميشال عون
مع بــري .هي حالة عــداء مع الصورة
املستقبلية التي يمثلها باسيل الذي
يــؤســس ملرحلة جــديــدة ،تتعدى تلك
الـتــي مثلها ع ــون مـنــذ التسعينيات
ول ــم يـكــن بــري عـلــى ّ
ود مـعـهــا .وعلى
ه ــذه الـنـقـطــة ،يـفـتــرض ق ــراءة مرحلة
ما بعد الحدث ،ألن القضية تتجاوز
خ ــاف ــا ع ــابـ ـرًا ح ـ ــول ك ـل ـمــة أو رف ــض
باالعتذار.
ث ـم ــة أعـ ـ ـ ــراف يـ ـص ـ ّـر ب ـ ــري ع ـل ــى ع ــدم
الـ ـقـ ـف ــز فـ ــوق ـ ـهـ ــا ،وتـ ــال ـ ـيـ ــا ه ـ ــو ي ـضــع
مسبقًا خريطة طريق لكل من يعنيه
ً
األم ــر الـيــوم ومستقبال .ف ــإذا كــان قد
ت ــم ت ـ ـجـ ــاوزه ف ــي م ــرح ـل ــة الـتـحـضـيــر
لرئاسة عــون ،فإنه لن يقبل أن يكون
مجرد متفرج في العهد الذي لم يكن
ً
يرغب به أصال .بالنسبة إلى بري ،ما
بـنــي عـلــى بــاطــل هــو بــاطــل .والـبــاطــل
ه ـن ــا ه ــو ال ـت ـس ــوي ــة ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـتــي
أت ــت بـعــون رئـيـســا مــن خ ــارج اإلط ــار
ال ــذي ك ــان رئ ـيــس املـجـلــس قــد رسمه
مـنــذ الـشـغــور الــرئــاســي .ال ــواض ــح أن
ب ــري يـسـتـفـيــد م ــن أي خـلــل أو عـثــرة
سـيــا ّسـيــة م ــن جــانــب ع ــون وبــاسـيــل،
لينقض على التسوية وأدواتها .على
هذا األساس ،جرت محاولة استيعاب
ردة فـعـلــه ح ــن ت ــم ال ـق ـفــز ف ــوق طــرح
الـسـلــة املـتـكــامـلــة ،فـسـلـمــه ح ــزب الـلــه
إدارة التفاوض حول الحكومة ،لكنها
ك ــان ــت شـ ــاقـ ــة ،إذ وق ـ ــف ب ــاس ـي ــل فــي
وجهه فيها ،وال سيما بالنسبة الى
حقيبة وزارة األشغال ،ما اضطر بري
الــى إعطائها مــن حصته .فــي قانون

ما قبل اتفاق الطائف ،إذ ُيــراد نسف
ال ـط ــائ ــف وال ــدسـ ـت ــور وخ ـل ــق أعـ ــراف
وق ـ ـ ــواع ـ ـ ــد جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة» .وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ال
ي ـتــوق ـعــن أحـ ــد م ـن ــي ،أنـ ــا ن ـب ـيــه ب ــري،
ّ
أن أق ـبــل بـتـثـبـيــت مـثــل ه ــذه األعـ ــراف
والقواعد املخالفة للطائف والدستور.
مشكلتهم أنهم ال يعرفونني جيدًا ولم
يقرأوني جيدًا أيضًا» .وجدد مطالبته
باالعتذار من كل اللبنانيني.
مواز ،نقلت مصادر رئيس
وعلى ّ
خط ٍ
املـجـلــس عـنــه وصـفــه بـيــان ح ــزب الله
ب ــ«امل ـم ـت ــاز ...وي ـجــب االلـ ـت ــزام بسقفه
وأكــدت أن التنسيق بني
وضوابطه»ّ .
ح ــرك ــة أمـ ــل وح ـ ــزب ال ـل ــه «ك ـب ـيــر ج ـدًا
حول كل التفاصيل» ،و«موقف الحزب
هــو أرض صـلـبــة يـقــف عليها رئيس
املجلس» .ورأت أن ّ
بري «ليس رئيسًا
لحركة أمل ،بل رئيس ملجلس النواب.
واإلهــانــة التي ّ
تعرض لها هي إهانة
ُ
ل ـكــل ال ـن ــواب ال ــذي ــن يـم ـث ـلــون الـشـعــب
اللبناني .لذا أقل الواجب هو االعتذار
مـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن» .ورأت أن رئ ـيــس
ال ـح ـك ــوم ــة أعـ ـط ــى «جـ ــرعـ ــة ت ـخ ــدي ــر»
بتأجيله جلسة الحكومة إلى ما بعد

ف ــالـ ـت ــر ش ـت ــاي ـن ـم ــاي ــر أمـ ـ ــس ،ح ــرص ــه
عـ ـل ــى «وح ـ ـ ـ ــدة لـ ـبـ ـن ــان وال ـل ـب ـن ــان ـي ــن
واالستقرار ،وعدم السماح بأي شيء
يهددهما».
في مــوازاة ذلــك ،استمرت حرب حركة
أمل على باسيل عبر مواقع التواصل
االجتماعي مطالبة باستقالته ،وهو
م ــا ط ــال ــب ب ــه ع ـض ــو ك ـت ـلــة ال ـت ـحــريــر
والـتـنـمـيــة أن ــور الـخـلـيــل ال ــذي طــالــب
بــاس ـيــل ب ـت ـقــديــم اس ـت ـقــال ـتــه ف ــي حــال
لـ ــم ي ـت ــم ت ـص ـح ـيــح الـ ـخـ ـط ــأ .ول ـل ـي ــوم
ال ـثــانــي ،ن ــزل م ـنــاصــرون لـحــركــة أمــل
إلـ ــى ال ـ ـشـ ــوارع ف ــي مـخـتـلــف امل ـنــاطــق
تنديدًا بكالم باسيل ،فيما انعكست
األزم ــة عـلــى الـعـمــل الـنـيــابــي ،فـ ُـطـ ّـيــرت
جلسة اللجان املشتركة أمــس بحجة
«تباين اآلراء بني فريق يطالب بإحالة
االقـ ـت ــراح ــات ع ـل ــى ال ـل ـج ــان ال ـفــرع ـيــة
وهددت
وفريق آخر يطالب بدرسها»ّ .
الـنـقــابــات الـعــامـلــة فــي م ـطــار بـيــروت
بإعالن العصيان في املطار.
ال ــى ذل ــك ،ح ـ ّـذر وزي ــر الـثـقــافــة غطاس
خوري من أن «فتح معركة في الشارع
الـ ـي ــوم ي ـطـ ّـيــراالن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيـة

هيام القصيفي

باسيل سيشارك
في مؤتمر الطاقة
االغترابية في
ساحل العاج

عودته من زيارته لتركيا ،لكن «املؤكد
أن ال جـلـســة ق ـبــل االع ـ ـتـ ــذار» .وفـيـمــا
أكدت املصادر أن «الخيارات مفتوحة
أم ــام ـن ــا» ،لـفـتــت ال ــى أن ب ــري «أعـطــى
تــوجـيـهــات ب ـعــدم ال ـق ـيــام ب ــأي أعـمــال
ش ـغ ــب وعـ ـ ــدم ال ـت ـع ــرض ألي مـنـطـقــة
مسيحية» .وقــد ّأك ــد رئـيــس املجلس،
لدى استقباله الرئيس األملاني فرانك

ف ـع ـل ـي ــا» .ودعـ ـ ــا الـ ــى «وقـ ـ ــف ال ــدوام ــة
للوصول الــى حلول حــواريــة للعودة
ال ــى االسـ ـتـ ـق ــرار» .كــذلــك ن ـ ّـوه ــت كتلة
«املستقبل» النيابية بـ«املوقف الذي
ص ــدر ع ــن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ولـغــة
الـتـســامــح ال ـتــي عـ ّـبــر عـنـهــا ،ودعــوتــه
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ـ ـ ــى االرتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاء ملـ ـسـ ـت ــوى
املـســؤولـيــة فــي مــواجـهــة الـتـحــديــات»،
م ــؤكــدة« ،ف ــي ظــل ال ـظــروف الـتــي يمر
بها لبنان واملـنـطـقــة ،أهمية التمسك
بــاتـفــاق الـطــائـف بــاعـتـبــاره الضمانة
الوطنية التي اجتمع اللبنان يون من
حولها».
مــن جهته ،شـ ّـدد رئيس حــزب القوات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة س ـم ـي ــر ج ـع ـج ــع ع ـل ــى أن
«ت ـق ــدي ــرن ــا ل ــرئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
مـ ـع ــروف ،ومـ ـع ــروف ج ـ ـدًا .ول ـكــن هــذا
شيء ،واللعب باالنتظام العام والنيل
مــن االس ـت ـقــرار والـعـبــث بــاألمــن شــيء
آخ ــر مـخـتـلــف ت ـمــامــا» .وأك ــد «أن ـن ــا ال
عما جرى في
نستطيع أبدًا التغاضي ّ
شوارع بيروت واملنت» أول من أمس.
(األخبار)

االنـ ـتـ ـخ ــاب ،تـ ـك ــررت ال ـق ـصــة نـفـسـهــا.
ُ
ـوبـ ـ َـه بـمـعــارضــة
أدار ال ـت ـف ــاوض وجـ ـ ِ
شديدة ،الى أن تغلب على باسيل من
خالل التشاور مع القوات واملستقبل
والنائب وليد جنبالط.
ليس بإمكان بري أن يقبل بأن يكون
أقل من ضابط إيقاع في تركيبة الحكم
ّ
يصوب على
وإدارة البالد ،وهو هنا
لكن ردة الفعل
عــون والحريري معًاّ .
ع ـلــى بــاس ـيــل تـبـقــى أخـ ــف وطـ ــأة في
الشارع ،مما يمكن أن تكون عليه ضد
ال ـحــريــري ،ال ــذي يكتفي بالتصعيد
الـكــامــي ض ــده ،فــا نشهد تظاهرات
وقطع دواليب ،حتى لو نكث الحريري

ما يجري هو حالة عداء
مع الصورة المستقبلية
يمثلها باسيل
التي ّ
ّ
بالعهود ووقع مرسوم الترقية .ليس
بــإمـكــان بــري أن يقبل بعهد ليس له
فيه كلمة أولى وأخيرة ،وهي رسالته
الى عون وإلى فريقه ،وإلى الحريري.
َ
رئيس الحكومة بعد اليوم
فهل يمكن
أن ي ـت ـجــاوز ال ــرئ ــاس ــة ال ـثــان ـيــة ،على
ّ
اف ـت ــراض أن حــلــت مشكلة االع ـت ــذار؟
وه ـ ــل ب ــإمـ ـك ــان الـ ـح ــري ــري أن يـطـيــح
تـفــاهـمــا غ ـيــر م ـك ـتــوب م ــع ح ــزب الـلــه
وب ــري حــول التهدئة مــن أجــل البقاء
حليفًا لرئيس الجمهورية وحده ،مع
األث ـمــان الـتــي يمكن أن يدفعها وفقًا
لذلك؟

لكن مشكلة بــري هــذه امل ــرة أنــه ترك
لــاسـتـفــزاز أن يــأخــذ م ــداه ،فخصمه
ت ـع ـل ــم «صـ ـنـ ـع ــة» بـ ـ ــري ال ـس ـي ــاس ـي ــة
فـيـنــافـســه فـيـهــا وغ ـي ــره م ــن الـطـبـقــة
السياسية عبر تـســويــات سياسية،
ومالية ،وسقف عال ال يمكن التراجع
عـ ـن ــه ،م ـح ـص ـنــا هـ ــذه املـ ـ ــرة بــرئــاســة
لـلـجـمـهــوريــة ودع ــم دول ــي وإقليمي
ملــوقــع الــرئــاســة .بــالـنـسـبــة ال ــى عــون
وبـ ــاس ـ ـيـ ــل ،كـ ـ ــان واض ـ ـحـ ــا أن األمـ ــر
بالنسبة إليهما انـتـهــى تـمــامــا كما
انتهت قضية مرسوم الترقية .ما خال
ذلــك مــن تــداعـيــات ،فــاألمــور متروكة
ألوقاتها .وال يمكن ملن يعرف باسيل
أن يـعـتـقــد بــأنــه ق ــد يـعـتــذر أو حتى
أن يطوي صفحة الـخــاف ،ولــو كان
اعترف بأنه أخطأ باستخدام كلمات
ال تشبه ادبيات التيار الوطني الحر.
فـ ــي املـ ــوقـ ــف الـ ـ ــذي ات ـ ـخـ ــذه بــاس ـيــل،
تأكيد املؤكد ،أن أي تراجع من جانبه
تحت الضغط ،يعني أن ما راكمه في
األشهر والسنوات األخيرة سينهار،
وسيفقد بــذلــك اإلن ـجــاز ال ــذي حققه
ك ــرئـ ـي ــس لـ ـلـ ـتـ ـي ــار ،وال س ـي ـم ــا بـعــد
أزم ـ ــة ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـح ــري ــري مع
ال ـس ـع ــودي ــة ،وب ـع ــد خ ــاف ــه م ــع بــري
ح ـ ــول املـ ــرسـ ــوم وت ـل ــوي ـح ــه بـتـغـيـيــر
رئيس املجلس بعد االنتخابات .وأي
تــراجــع أم ــام ب ــري تـحــديـدًا يعني أن
العهد فقد ركيزة أساسية من قدرته
ع ـل ــى ع ـ ــدم امل ـ ـسـ ــاومـ ــة ،ك ـم ــا يـقـضــي
قاموس التيار.
ب ـ ـهـ ــذا امل ـ ـع ـ ـنـ ــى ،حـ ـق ــق ب ــاسـ ـي ــل فــي
حـســابــاتــه رب ـحــا إضــاف ـيــا .وق ــد بــات
معلومًا أن ما حصل أمام مركز التيار

الوطني فــي سنتر ميرنا شالوحي
كان املؤشر الحقيقي الذي قلب مزاج
ال ـشــارع ال ــذي وق ــف مــع بــاسـيــل بعد
الظهر ،بعدما كان ضده قبل الظهر.
وه ـن ــا ال ـ ـسـ ــؤال :ه ــل إن تـ ــرك األمـ ــور
تتهاوى الى هذا الحد كان مقصودًا
الستثماره سياسيًا ،وهو ما حصل
ً
ف ـعــا ،أم أن ــه بمحض صــدفــة وخطأ
من جانب املتظاهرين ومن وراءهم؟
لكن عدم االعتذار ،وهو جزء من عدة
الـشـغــل الـسـيــاسـيــة ،يـعـنــي أي ـضــا أن
العهد والبلد يواجهان أزمة مفتوحة،
ال ي ـم ـك ــن الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـع ـه ــا كـ ـم ــا فــي
املراحل السابقة التي كان فيها التيار
الوطني الحر يقاطع جلسات مجلس
الـ ــوزراء أو ال ـنــواب وي ـهــدد بــالـشــارع
لتنفيذ مطالبه .اليوم ،التيار الوطني
هو حزب العهد والسلطة ،وأي خلل
في الوضع الداخلي يأكل من رصيد
العهد وصورته وهيبته .فهل بإمكان
العهد أن يبقى على «سلبيته» تجاه
بــري ،ويترك األمــور تأخذ مداها من
ً
ً
انـفـعــاالت ،سيضطر عــاجــا أو آجــا
الى استخدام الجيش لتطويقها ،مع
كــل مــا يحمله ذلــك مــن مخاطر .وهل
يـتـحـمــل ال ـع ـهــد أن يـتـعـطــل مجلس
الـ ــوزراء ومـجـلــس ال ـنــواب وامل ــوازن ــة،
ب ــذريـ ـع ــة أن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات س ـت ـكــون
ً
مفصال حقيقيًا وأن األشهر الباقية
ملوعدها ستكون كفيلة بتسوية كل
الخالفات.
كـ ــا الـ ـط ــرف ــن ي ـل ـع ـب ــان ع ـل ــى حــافــة
الهاوية ،واملشكلة الكبرى أن كليهما
ي ـت ـق ـنــان ل ـع ـبــة ت ـع ـط ـيــل امل ــؤس ـس ــات
والبلد.
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