2

السبت  21كانون األول  2019العدد 3939

السبت  21كانون األول  2019العدد 3939

لبنان

لبنان

3

ملف

«لهجة هادئة» لهيل ...ونحو حكومة طوارئ إنقاذية

الحريري يقطع الطرقات

ّ
تبين من المشهد الميداني ،أمس ،أن الرئيس سعد الحريري يكيل بمكيالين .في ّالسياسة يظهر تجاوبًا وإيجابية مع
ّ
تكليف الرئيس حسان دياب لتأليف الحكومة ،وفي الشارع ُي ّ
يستمر دياب ويجتاز
حرك مناصريه لغاية لم تتضح بعد… فهل
قطوع محاولة إسقاطه في الشارع؟
ّ
بـ ـ ـ ـ ّـدت ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ك ــأنـ ـه ــا
تنفست الصعداء ،للمرة األولــى منذ
م ــا ب ـع ــد «ضـ ــربـ ــة» االس ـت ـق ــال ــة ال ـتــي
ّ
وج ـه ـه ــا رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـســابــق
سعد الحريري في  29تشرين األول
املاضي .هذه القوى التي لطاملا غفت
ف ــي األي ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ع ـل ــى كــواب ـيــس
س ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــوات الـ ـف ــوض ــى وال ـف ـت ـن ــة،
اعتبرت بعد تكليف الرئيس الجديد
حـ ّـســان ديــاب لتأليف الحكومة أنها
م ـ ّـررت «الـقـطــوع» بــأقــل ض ــرر ...حتى
اآلن! التسمية الـتــي أتــت على عجل،
بعد اعتذار الحريري عن عدم القبول
ُباملهمة ،ال تعني طـ ّـي الصفحة التي
ف ِتحت مع انطالق االنتفاضة ،وإدارة
األزم ــة على الطريقة التقليدية .وإن

دياب :أرفض وصفي
بمرشح حزب الله
ص ـ ّـح وصـفـهــا بـ ــ«امل ــدوزن ــة» ،ف ــإن رد
الـفـعــل عـلـيـهــا ف ــي ال ـش ـُـارع ال يعطي
انطباعًا بــأن األمــر قد قضي .لم يكد
دي ـ ــاب ُي ـن ـهــي قـ ـ ــراءة ب ـي ــان الـ ُتـكـلـيــف
بعبدا ،حتى بدأ الوجه املعاكس
من
ُ
لـتـيــار املـسـتـقـبــل يـظـهــر فــي ال ـشــارع،
إذ تـ ـج ـ ّـددت ف ـص ــول ق ـطــع ال ـطــرقــات
ً
واالع ـت ـصــامــات ،الـتــي ب ــدأت أوال من
ّ
ُ
أم ــام م ـنــزل الــرئ ـيــس املــك ـلــف ف ــي تــلــة
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــاط ،حـ ـي ــث كـ ـ ــال امل ـع ـت ـص ـمــون
ال ـش ـتــائــم ل ــدي ــابّ ،
ورددوا ه ـتــافــات
ال ـت ــأي ـي ــد ل ـل ـح ـّـري ــري ك ــون ــه «امل ـم ـث ــل
الــوح ـيــد ل ـل ـســنــة ،وال ـطــائ ـفــة ال تقبل
ً
ب ـغ ـيــره ب ــدي ــا» .ث ـ ّـم ت ـط ــورت األم ــور
الى تجمعات متفرقة من بيروت الى
ال ـب ـقــاع وال ـش ـم ــال وط ــري ــق الـجـنــوب
التي ّ
تسمر فيها املواطنون لساعات
م ـن ــذ ب ـع ــد ظ ـه ــر أم ـ ــس ن ـت ـي ـجــة قـطــع
طريق الناعمة.
ّ
املـشـهــد امل ـيــدانــي أم ــس شــكــل رســالــة
واض ـ ـحـ ــة الـ ـ ــى أن ال ـ ـحـ ــريـ ــري يـكـيــل
ب ـم ـك ـيــالــن .م ــن جـ ـه ــة ،ف ـ ــرض نـفـســه
سياسيًا كمرجعية للطائفة السنية
ّ
ال ُي ـم ـكــن ت ـخــطــي مــوق ـف ـهــا ،ث ــم ذهــب
ل ـي ـف ــرض ـه ــا ب ـع ــد ذلـ ـ ــك فـ ــي ال ـ ـشـ ــارع.
ف ـب ـع ــدم ــا ك ـ ــان الـ ـح ــري ــري قـ ــد أع ـطــى

ّ
هيل في اجتماعاته مع المسؤولين لم يتناول ملف الترسيم الحدودي (مروان بوحيدر)

إش ــارت ــن إ ّيـجــابـيـتــن ،األولـ ــى بـعــدم
تسمية مرشح مقابل ديــاب ،ومن ّ
ثم
استقبال األخير يوم أمس في وادي
أب ــو جـمـيــل ،ج ــاءت دورة الـعـنــف في
ّ
ال ـش ــارع ل ـتــذكــر ب ـيــوم الـغـضــب ال ــذي
دع ــا إلـيــه تـيــار املستقبل ،احتجاجًا
عـلــى قـبــول الــرئـيــس نجيب ميقاتي
بتكليفه تأليف الحكومة عــام .2011
ّ
يتكرر «يوم الغضب»
بعد  8سنوات،
م ــع مـ ـف ــارق ــة غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة .فـفـيـمــا
ّ
كــان الـحــريــري يستقبل دي ــاب ،اتسم
خـ ـط ــاب امل ـت ـظ ــاه ــري ــن بــال ـت ـحــريــض
ورف ـ ــع م ـن ـســوب ال ـت ــوت ــر ،ل ــم تـتــوقــف

الهتافات التي كانت تستهدف حزب
الله والعهد رفضًا لإلتيان بـ«رئيس
فــارســي» للحكومة اللبنانية .ورأت
أوسـ ـ ــاط س ـيــاس ـيــة أن امل ـش ـهــد ال ــذي
ارت ـ ـسـ ــم ،وت ـ ـطـ ـ ّـور م ــن ت ـح ــرك ــات ال ــى
م ــواج ـه ــات عـنـيـفــة ب ــن املـتـظــاهــريــن
ال ـ ــزرق والـ ـق ــوى األم ـن ـيــة ك ـمــا حصل
في منطقة كورنيش املزرعة ،ما ترك
ان ـط ـبــاعــا سـيـئــا ح ـي ــال امل ـس ــار ال ــذي
سيسلكه الـتــألـيــف ،مـتـخـ ّـوفــة مــن أن
يكون الحريري قد انتقل الى منازلة
مــن نــوع آخــر إلفـشــال ديــاب والـعــودة
ال ــى رئــاســة الـحـكــومــة ،وال سيما أن

(مروان طحطح)

الشيوعي يدعو إلى استمرار االنتفاضة
رأى ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـلـبـنــانــي أن
قـ ــوى ال ـس ـل ـطــة «غ ـي ــر آب ـه ــة بـمـطــالــب
املــواط ـنــن وتحكمها نـفــس العقلية
والـ ـحـ ـس ــاب ــات الـ ـخ ــاص ــة ،ب ـح ـيــث تــم
تكليف الدكتور حسان ديــاب رئيسًا
لـلـحـكــومــة م ــن دون أن ي ـجــري حتى
ن ـ ـقـ ــاش ب ــرن ــامـ ـج ــه أو م ـ ـشـ ــروعـ ــه».
وجـ ـ ـ ّـدد الـ ـح ــزب ،ف ــي بـ ـي ــان ،املـطــالـبــة
«بحكومة وطنية انتقالية من خارج
املنظومة السلطوية وذات صالحيات
استثنائية ،وملــدة محددة تقوم على
برنامج ومهمات معينة في طليعتها:
إق ــرار قــانــون انتخابات نيابية على

أساس النسبية خارج القيد الطائفي،
وإجراء انتخابات نيابية مبكرة على
أس ــاس ــه ،واس ـت ــرج ــاع املـ ــال واألمـ ــاك
العامة املنهوبة ومحاكمة املسؤولني
الـفــاســديــن ووض ــع رؤي ــة اقـتـصــاديــة
لالنتقال من نمط االقتصاد الريعي
إلــى اقـتـصــاد وطـنــي منتج وتحقيق
املطالب االجتماعية لالنتفاضة» .وفي
الـسـيــاق ذاتـ ــه ،دع ــا «الـشـيــوعــي» إلــى
«إلغاء ما يسمى «الورقة اإلصالحية»
التي وافـقــت عليها أط ــراف الحكومة
املستقيلة والتي ليست سوى إحدى
أوراق الضغوط املالية األميركية على

ه ــوي ــة امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ل ـي ـســت خــاف ـيــة،
بــل منها مــن هــو م ـعــروف بانتمائه
التنظيمي ال ــى تـيــار املستقبل ،وقــد
ّ
تقدم هؤالء الساحات ،فيما لم يظهر
أث ــر ل ـل ـحــراك امل ــدن ــي .وبـيـنـمــا تشير
امل ـع ـل ــوم ــات األمـ ـنـ ـي ــة ال ـ ــى اس ـت ـم ــرار
ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،واالسـ ـتـ ـع ــان ــة
ب ـم ـت ـظــاهــريــن م ــن ال ـش ـم ــال وال ـب ـقــاع
لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،اع ـت ـب ــرت
األوسـ ـ ـ ـ ـ ــاط أن م ـ ـحـ ــاولـ ــة الـ ـح ــري ــري
التهدئة ليست جدية «فالخروج من
الـشــارع ال يتحقق عبر تغريدة على
وسائل التواصل».

ف ــي الـ ـش ــأن ال ـح ـك ــوم ــي ،شـ ــدد دي ــاب
أمــس فــي حــديــث إلــى قـنــاة «الـحــدث»
عـ ـل ــى أنـ ـ ــه يـ ــرفـ ــض أنـ ـ ــه يـ ـت ــم وص ـف ــه
بمرشح حزب الله أو رئيس حكومة
حــزب الله ،مؤكدًا أن «هــذه الحكومة
لــن تـكــون حكومة حــزب الـلــه وال فئة
أخ ـ ـ ــرى ،ب ــل ح ـك ــوم ــة لـ ـبـ ـن ــان» .ورأى
أن «الـحـكــم عـلــى الـنــوايــا غـيــر دقـيــق،
ل ــذل ــك عـلـيـنــا أن نـنـتـظــر ح ـتــى تــولــد
الـحـكــومــة ل ـنــرى ونـفـحــص ميثاقية
الحكومة» .وجزم دياب بأنه «لم يتم
أي تنسيق مــع حــزب الـلــه ولــم يعقد
اجتماع ال في اليومني أو األسبوعني

لبنان والتي تتضمن خصخصة ما
تـبـقــى م ــن مــؤس ـســات ال ــدول ــة وإل ـقــاء
تـبـعــات األزم ـ ــة عـلــى عــاتــق األغـلـبـيــة
الساحقة واملسحوقة من اللبنانيني».
وشدد الحزب على أن املواجهة «هي
ب ـ ــاألس ـ ــاس ،مـ ــع الـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ـيــاســي
ال ـط ــائ ـف ــي الـ ـت ــاب ــع ،وم ـ ــع مـنـظــومـتــه
الـ ـح ــاكـ ـم ــة واملـ ـتـ ـمـ ـسـ ـك ــة ب ــال ـس ـل ـط ــة،
وأن ه ــذه امل ــواج ـه ــة سـتـكــون طويلة
تتطلب الثبات واملثابرة» ،داعيًا إلى
«االسـتـمــرار باالنتفاضة وتجذيرها
وتطويرها».
(األخبار)

أو ال ـش ـهــريــن املــاض ـيــن بـيـنــي وبــن
الثنائي الشيعي ( )...التقيت رؤساء
الحكومات السابقني ورئيس حكومة
ت ـصــريــف األعـ ـم ــال س ـعــد ال ـح ــري ــري،
وأب ـ ـ ـ ــدى كـ ــل اس ـ ـت ـ ـعـ ــداده ل ـل ـت ـع ــاون.
كـمــا أن دار الـفـتــوى لـكــل اللبنانيني
وال مـ ـشـ ـكـ ـل ــة» .وك ـ ـشـ ــف أن ـ ـ ــه «ب ـع ــد
االسـ ـتـ ـش ــارات ال ـن ـيــاب ـيــة ف ــي مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ،س ــأدع ــو ال ـ ـحـ ــراك الـشـعـبــي
وستكون هناك اجتماعات متتالية
في األيام املقبلة لكي آخذ برأيهم».
وح ـت ــى اآلن ،ل ــم ي ـت ـ ّـم ال ـح ــدي ــث بعد
عن شكل الحكومة العتيدة ونوعية
ال ـ ـ ــوزراء ال ــذي ــن سـتـضـ ّـمـهــم .ل ـكــن في
املـ ـب ــدأ الـ ـع ــام ه ـن ــاك اتـ ـج ــاه لتشكيل
ح ـكــومــة طـ ـ ــوارئ إنـ ـق ــاذي ــة .وإذ أكــد
ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه بـ ــري أمـ ــس ضـ ــرورة
مثل هــذه الـحـكــومــة ،كــرر أم ــام زواره
أنـهــا «الــوسـيـلــة األول ــى لـلـخــروج من
األزم ـ ـ ــة ،وخ ــاص ــة أن اس ـت ـم ــرار هــذه
األزم ـ ــة س ـي ــؤدي ال ــى م ـخــاطــر كـبــرى
ألن أم ــام ـن ــا تـفـلـيـســة اق ـت ـصــاديــة إن
لــم نعجل بتأليف الحكومة وإج ــراء
اإلصــاحــات املـطـلــوبــة» .وأش ــار بري
الى أنه في اللقاء الثالثي الذي جمع
الـ ــرؤسـ ــاء ف ــي ب ـع ـبــدا ب ـعــد الـتـكـلـيــف
ً
«تــوجـهــت ال ــى دي ــاب ق ــائ ــا :املـهــم أن
نعجل تشكيل الحكومة وأن تسعى
لضم أوسع تمثيل وال تستثني حتى
أولئك الذين ّ
صوتوا ضــدك ،من دون
أن تغفل تمثيل الحراك».
ال ـ ــى ذلـ ـ ــك ،أكـ ـ ــدت وزارة ال ـخــارج ـيــة
الفرنسية تعليقًا على تكليف دياب
أن «امل ـ ـع ـ ـيـ ــار ال ــوحـ ـي ــد هـ ــو ف ـعــالـ ّـيــة
الحكومة من أجل إجراء اإلصالحات
التي ينتظرها الشعب اللبناني».
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ع ـك ــس
التوقعات التي سبقت زيارة مساعد
وزيــر الخارجية األميركية للشؤون
السياسية ديفيد هيل ،أبدت أوساط
س ـي ــاس ـي ــة اس ـت ـغ ــراب ـه ــا مـ ــن «ال ـل ـغ ــة
الهادئة التي تحدث بها هيل خالل
لـ ـق ــاءات ــه امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن» ،وخ ـصــوصــا
أن ـ ــه «ت ـ ـحـ ــدث فـ ــي ال ـ ـشـ ــأن ال ـل ـب ـنــانــي
بـشـكــل ع ــام ،م ـشــددًا عـلــى االسـتـقــرار
واإلص ـ ــاح» ،فيما لــم ي ــأت عـلــى ذكــر
أي م ــن امل ـل ـفــات الـحـســاســة كترسيم
ال ـحــدود كما كــان متوقعًا .وبحسب
امل ـع ـل ــوم ــات ،فـ ــإن ه ـي ــل ال ـ ــذي الـتـقــى
أمــس رئـيـ َـســي الـجـمـهــوريــة ومجلس
ّ
«تمسك بــاده باستقرار
الـنــواب أكــد
لـبـنــان» ،م ـكــررًا «املـطــالـبــة بــإجــراءات
جــديــة ل ـل ـخــروج م ــن األزمـ ـ ــة» .وفيما
استعرض بــري أمــام هيل مرحلة ما
قبل استقالة الحريري ،مبديًا تأييده
ملطالب الـحــراك بقيام الــدولــة املدنية
والـ ـق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــي ع ـلــى أس ــاس
لـبـنــان دائ ــرة انـتـخــابـيــة واح ــدة على
أس ــاس النسبية وم ـحــاربــة الـفـســاد،
عــرض مرحلة االس ـت ـشــارات وسعيه
مرات عدة لعودة الحريري الذي أصر
على الرفض ،مؤكدًا «أننا اليوم ّ
نمر
بـمـســار تشكيل حـكــومــة جــديــدة مع
الــرئـيــس املكلف حـســان دي ــاب ،وأول
واج ـب ــات ـه ــا اإلصـ ــاحـ ــات وم ـح ــارب ــة
الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد ،والـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة واإلص ـ ـ ـ ـ ــرار
عـلــى اخ ـضــاع كــافــة الـتـلــزيـمــات عبر
مـنــاقـصــات ش ـفــافــة» .وح ــول الــوضــع
ف ــي ال ـج ـنــوب ،شـ ـ ّـدد رئ ـيــس املـجـلــس
عـلــى أن إســرائـيــل وحــدهــا املـســؤولــة
عــن ال ـخــروقــات لـلـقــرار األم ـمــي 1701
وليس آخرها تحليق املسيرات فوق
الضاحية الجنوبية» .هيل كــرر في
عــن التينة مــا قــالــه فــي بعبدا خالل
لقائه الرئيس ميشال عــون وهــو أن
على اللبنانيني «القيام باإلصالحات
املستدامة لدعم ّ االستقرار في لبنان».
وش ـ ـ ـ ّـدد ع ـل ــى أنـ ـ ــه «ال بـ ـ ّـد م ــن وض ــع
ّ
ّ
والسياسية جانبًا
الحزبية
املصالح
ّ
املضي قدمًا باإلصالحات»،
من ّأجل ّ
مــؤك ـدًا أن ــه «لـيــس لـلــواليــات املتحدة
دور ف ــي ت ـحــديــد رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء أو
الوزراء في الحقائب املختلفة».
(األخبار)

شغب أنصار «المستقبل»:
رسالة الحريري إلى دياب أم إلى هيل؟
االصوات الـ 69التي حازها
الرئيس المكلف تأليف
الحكومة حسان دياب ليست
اسوأ االرقام في سلسلة
االستشارات النيابية الملزمة
التي ّ
مر فيها اسالفه منذ
اتفاق الطائف .ليست حتمًا
مقبولة تمامًا في طائفته،
لكنها ال تسد طريق التأليف
ليل يوم اعتذاره ،اجتمع الحريري بدياب (هيثم الموسوي)

نقوال ناصيف
عام  2005حاز الرئيس نجيب ميقاتي
في االستشارات النيابية امللزمة على
 57صوتًا في ذروة االنقسام بني قوى
 8و 14آذار ،وع ــام  2008حــاز الرئيس
ف ـ ــؤاد ال ـس ـن ـي ــورة ع ـلــى  68ص ــوت ــا هو
العائد ّ
لتوه كما االفــرقــاء اآلخــرون من
قطر بعدما ابرموا اتفاق الدوحة وفي
ظ ــل االنـ ـقـ ـس ــام ن ـف ـســه رغـ ــم اج ـمــاع ـهــم
عـلــى ب ـنــود االت ـف ــاق وتــوقـيـعـهــا ،وعــام
 2011حـ ــاز م ـي ـقــاتــي ع ـل ــى  68صــوتــا
حينما قيل انه سيكون رئيس حكومة
اللون الواحد .قبل هــؤالء جميعًا ،كان
ص ــاح ــب ال ــرق ــم االدن ـ ـ ــى ت ــاري ـخ ـي ــا هــو
الــرئ ـيــس عـمــر ك ــرام ــي ع ــام  ،1990بــأن
حـ ــاز  31ص ــوت ــا ف ـقــط ف ــي ب ــرمل ــان كــان
عــدد اعضائه  67نائبًا بفعل تناقصه
منذ عــام  .1976بذلك يصبح احتساب
االرق ــام واالصـ ــوات غير ذي قيمة ،في
تـكـلـيــف ال يـكـتـمــل اال ع ـنــدمــا يـتـمـكــن
الــرئـيــس املـكـلــف مــن تــألـيــف الحكومة،
املهمة الرئيسية املـنــوطــة بــه .والــواقــع
ان الـ ــرؤسـ ــاء امل ـك ـل ـفــن ح ـم ـلــة االرقـ ـ ــام
املـتــدنـيــة ت ـلــك ،اسـتـطــاعــت حكوماتهم
انجاز اكثر مما كــان متوقعًا منها في
ظ ـ ــروف بـعـضـهــا ك ــان اس ـت ـث ـنــائ ـيــا ،اال
انـهــم غ ــام ــروا .حـكــومــة كــرامــي شـ ّـرعــت
العالقات املميزة اللبنانية  -السورية
وأخ ـص ـهــا امل ـع ــاه ــدة وعـ ّـي ـنــت ال ـن ــواب،
والـحـكــومــة االول ــى مليقاتي اج ــرت اول
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ن ـي ــاب ـي ــة ال دور لــدم ـشــق
ف ـي ـه ــا ب ـع ــد جـ ـ ــاء ج ـي ـش ـهــا فــان ـت ـق ـلــت
الغالبية مــن فريق الــى آخــر ،وحكومة
السنيورة طبقت اتـفــاق الــدوحــة الــذي
ّ
حل باملمارسة محل اتفاق الطائف وال
تزال بعض اعرافه نافذة.
مــع ذل ــك ،ليس قليل االهـمـيــة ان يكون
تـكـلـيــف ديـ ــاب ّ مـشــوبــا بـعـيــب افـتـقــاره
ال ــى غ ـطــاء ســنــي واسـ ــع ،ول ـيــس ّكافيًا
حتمًا التعويل على ستة نواب سنة هم
اقرب الى الثنائي الشيعي منهم الى ما

ّ
بات ُيعرف بـ«الشارع السني» الذي لم
يصبح ذائــع الصيت على نحو ما هو
عليه ،سوى بعد اغتيال الرئيس رفيق
الحريري عــام  .2005فــي ذروة صعود
الــرئـيــس ال ــراح ــل ،لــم ُيـ ّسـ َـمــع مـعــه ومــن
خــالــه عــن «شـ ــارع ســنــي» ُي ـن ـجــده ،او
يـعـ ّـول عليه ،او يفتعل بــه اضـطــرابــات
امـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض اع ـ ـتـ ــراضـ ــه عـلــى
واق ـعــة م ــا .ك ــان رئـيــس الـحـكــومــة الــذي
ال ُيستغنى عنه حـيـنــذاك ،مــن غير ّان
ي ـعـ ّـد نـفـســه م ــرة زعـيـمــا اوح ــد للسنة،
وال س ـم ـحــت ل ــه دم ـش ــق ان ي ـف ـعــل فــي
ظــل زعـمــاء املناطق كطرابلس وصيدا
وسواهما .مرتان خرج الحريري االب
م ــن ال ـس ــراي ــا ب ــإرادت ــه ،وإن ف ــي سـيــاق
اف ـت ـع ـلــه ضـ ــده خ ـصــومــه ع ــام ــي 1998
و ،2004من ّغير ان يحتاج الى استغاثة
الشارع السني او تحريكه مذهبيًا .في
املــرتــن هــاتــن ،اخ ـتــار املـعــارضــة التي
تـمـ ّـهــد لـعــودتــه اق ــوى .تـكــاد تـكــون مــرة
خاض الحريري معركة سياسية
واحدة
ّ
ظاهرها سني ،بيد ان باطنها سياسي
بــام ـت ـيــاز ،ه ــي ان ـت ـخــابــات  .2000اصــر
على اسقاط رئيس حكومة االنتخابات
سليم الحص بأي ثمن ،واخذ بجريرته
اسقاط تمام سالم ،فيما هو من خالل
هــذه املواجهة لم يكن ّ
يحرض الشارع
ّ
السني مقدار توجيه معركته الحقيقية
نـحــو عـهــد الــرئـيــس ام ـيــل ل ـحــود الــذي
اقصاه عن السرايا قبل سنتني.
في املرتني اللتني خرج فيهما الرئيس
سـعــد الـحــريــري مــن ّرئــاســة الحكومة،
اش ـعــل ال ـش ــارع ال ـســنــي وراءه .االول ــى
ع ـنــدمــا خ ـســر ف ــي اس ـت ـش ــارات نيابية
م ـلــزمــة ام ـ ــام م ـي ـقــاتــي بـ ـف ــارق ثـمــانـيــة
اصوات في كانون الثاني  ،2011قادته
الــى تأليب الـشــارع الطرابلسي ضــده.
والثانية في اليومني املنصرمني بعيد
تكليف حسان ديــاب تأليف الحكومة
وفي الغداة ،مع ان الحريري كان اعتذر

مــرتــن عـلــى ال ـتــوالــي ع ــن ع ــدم ت ــرؤس
الـحـكــومــة فــي  26تـشــريــن الـثــانــي وفــي
 18كانون االول .اال ان عينه ظلت على
السرايا.
ما حدث البارحة اوحى بأنه ّ
وجه اكثر
مــن رســالــة ،ووضــع االصـبــع على اكثر
من داللة:
اوالهـ ـ ــا ،بــال ـتــزامــن م ــع زي ـ ــارة مـســاعــد
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة االمـ ـي ــرك ــي ل ـش ــؤون
ال ـشــرق االوسـ ــط داف ـيــد هـيــل لـبـيــروت،
ومـبــاشــرتــه مـحــادثــاتــه مــع املـســؤولــن
اللبنانيني بـ َـمــن فيهم رئـيــس حكومة
تصريف االع ـمــال ،اتــت اعـمــال الشغب
في عــدد من احياء بيروت وشوارعها

مكالمة مدير
المخابرات السعودية
بجعجع قطعت
الطريق امام الحريري

كما في بعض مناطق الشمال والبقاع
االوسط امتدادًا الى الطريق الساحلية
بني بيروت وصيدا ،كي ّتبعث برسالة
الــى هيل مفادها ان السنة اللبنانيني
يرفضون رئيسًا للحكومة وراءه حزب
ال ـل ــه .ه ــي اي ـض ــا ،ف ــي دالل ـت ـه ــا ،تــأكـيــد
عـلــى ان ه ــذا ال ـفــريــق ي ـع ــارض الـحــزب
ومتأهب ملواجهته ،ويرفض سيطرته
ع ـلــى ال ـس ـل ـطــات الـلـبـنــانـيــة ،ك ــي يـقــول
من ثم ان الحكومة املقبلة هي حكومة
حزب الله .على نحو مطابق تمامًا ملا
حـصــل ف ــي طــراب ـلــس م ــع مـيـقــاتــي قبل

ثماني سنوات ،وبالحجج نفسها التي
سيقت الى السفيرة االميركية الجديدة
الواصلة الى لبنان لتوها حينذاك لورا
كونيللي.
ثانيها ،ليس س ـرًا ان الـحــريــري يــدرك
ان اقـ ـص ــاءه ع ــن ال ـس ــراي ــا ل ـيــس قـ ــرارًا
محليًا محضًا او فـحـســب ،خصوصًا
وان االكثر استعدادًا للتخلي عنه هو
الفريق االكثر اصــرارًا على عودته الى
رئاسة الحكومة ،اي الثنائي الشيعي
ال ــذي ك ــان وراء اس ـقــاط حـكــومـتــه عــام
 ،2011ثم وراء اسقاطه في االستشارات
النيابية املـلــزمــة الـتــي تـلــت .ه ــذه املــرة
ات ـ ــت ال ـض ــرب ــة م ــن ال ـظ ـه ـيــر الـ ـ ــذي هــو
السعودية ،تولى حزب القوات اللبنانية
نقل الرسالة بدقة .ليل االحــد /االثنني
 16كــانــون االول ،تلقى رئـيــس الحزب
سمير جعجع مكاملة هاتفية من مدير
امل ـخــابــرات الـسـعــوديــة خــالــد حـمـيــدان
يـطـلــب م ـنــه ع ــدم ال ـت ـصــويــت لترشيح
الحريري لرئاسة الحكومة ،في املوعد
امل ـقــرر لــاس ـت ـشــارات الـنـيــابـيــة املـلــزمــة
صباح ذلك االثنني .ثم صار الى تأجيل
االستشارات بناء على طلب الحريري
قرار جعجع عدم تسميته
بعدما فاجأه ّ
وهــو كــان يتوقعه .استسلم الحريري
لفحوى الرسالة تلك بأن اعلن بعد 48
ساعة عــدم ترشحه لترؤس الحكومة.
الــذريـعــة املعلنة افـتـقــاره املحتمل الى
اصوات الكتلتني املسيحيتني الكبريني
التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية،
رغم حصوله سلفًا على اقل بقليل من
ث ـلــث االص ـ ـ ــوات املـس ـي ـح ـيــة م ــا يـ ّ
ـرســخ
مـيـثــاقـيــة ال ـت ـصــويــت ل ــه ،وق ــد شجعه
الـ ـثـ ـن ــائ ــي ال ـش ـي ـع ــي عـ ـل ــى املـ ـض ــي فــي
الخيار .بيد ان الداللة الفعلية للرسالة
ان ظهيره االقليمي الــذي فقده لم يعد
يريده في هذا املنصب .لعل آل الحريري
هــم االكـثــر دراي ــة بما قــد تعنيه رسالة
كهذه يصعب عليهم استفزازها.
ـرؤس
ـ
ت
ثالثها ،بعدما اعـتــذر عــن عــدم ّ
الحكومة سئل الحريري عمن يرشح.
ف ــي يـ ــوم اع ـ ـتـ ــذاره االرب ـ ـعـ ــاء امل ـن ـصــرم،
ُ
طرحت امامه اسماء محتملة لخالفته
مــن بينها دي ــاب ال ــذي اجـتـمــع بــه ليل
اليوم نفسه في بيت الوسط .لم ّ
يسمه
يبد ممانعة حيال
كمرشح يكفله ،بل لم ِ
االسم ما عكس انطباعًا امام مراجعيه
باحتمال اتخاذ موقف الحياد حياله،
وإن آثر عدم املشاركة في حكومته .بيد
ان ــه س ــارع ال ــى االح ـت ـكــام ال ــى ال ـشــارع
ل ـب ـض ــع سـ ــاعـ ــات كـ ــي تـ ـت ــوق ــف ح ــرك ــة
ُ
االعتراض عند هذا الحد ،قبل ان تشق
الـطــريــق ام ــام الــرئـيــس املـكـلــف لتأليف
الحكومة.

ً
ُ
ْ
«مواطنون ومواطنات» :وهم السيطرة على االنهيار قد يكون قاتال
رأت ح ــرك ــة «م ــواط ـن ــون وم ــواط ـن ــات
فــي دول ــة» أن «الـتــوتـيــر املـمـنـهــج في
األيـ ــام األخـ ـي ــرة» واك ـب ـتــه «تــرتـيـبــات
حـثـيـثــة بــن أط ــراف الـسـلـطــة إلخ ــراج
مسلسل التكليف ،مــن خــروج لسعد
ال ـح ــري ــري وت ـك ـل ـيــف ل ـح ـســان ديـ ــاب،
ومـ ـ ــا تـ ـب ــع م ـ ــن احـ ـتـ ـج ــاج ــات وق ـط ــع
ً
ط ــرق ــات وم ـظ ــاه ــر مـسـلـحــة ل ـي ــا ،مــا
زلـ ـن ــا ن ـش ـهــد ف ـص ــول ـه ــا ح ـت ــى اآلن».
وق ــال ــت ال ـحــركــة ف ــي ب ـي ـ ّـان إن ــه «ب ــات
ج ـل ـي ــا أن هـ ـن ــاك م ــن ح ــض ــر امل ـس ــرح
ملــواج ـهــة ف ــي ال ـش ــارع ب ــن مـحــوريــن،
كالهما في السلطة الفعلية ،وإن كان

بعضهم ما زال متمسكًا بموقعه في
الـسـلـطــة الـشـكـلـيــة ،وبـعـضـهــم اآلخ ــر
ه ــرب م ــن مـســؤولـيــاتــه لـيـخـتـبــئ بني
الناس املنتفضني على قوى السلطة
الفعلية مجتمعني.
ك ــل هـ ــذا ي ـح ـص ــل ،وامل ـج ـت ـم ــع يـنــزلــق
يــومــا بـعــد ي ــوم ،وســاعــة بـعــد ســاعــة،
ف ــي االن ـه ـي ــار امل ــال ــي ،والـ ـن ــاس تـفـقــد
مـ ــداخ ـ ـي ـ ـل ـ ـهـ ــا ،وت ـ ـش ـ ـحـ ــذ ف ـ ـتـ ــاتـ ــا م ــن
مــدخــراتـهــا مــن امل ـص ــارف ،الـتــي أفلت
لـ ـه ــا ع ـ ـقـ ــال الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،فـ ـب ــات ــت ت ـق ــرر
وتستنسب ما تريده خارج أي شعور
بــامل ـســؤول ـيــة ،ال ت ـج ــاه ال ـق ــان ــون ،وال

تجاه ّحاجات املودعني الحيوية».
وحـ ـ ـ ـ ــذرت الـ ـح ــرك ــة «مـ ـ ــن يـ ـت ــوه ــم أن
تقاطع املصالح بني راعيه اإلقليمي
أو الـ ـ ــدولـ ـ ــي وبـ ـ ــن راعـ ـ ـ ــي خ ـص ــوم ــه
اإلق ـل ـي ـمــي أو ال ــدول ــي يـشـكــل حـمــايــة
م ــن ت ــده ــور ال ــوض ــع األمـ ـن ــي خ ــارج
الـسـيـطــرة ،أن يـعـيــد حـســابــاتــه ف ــورًا،
وأن يتذكر أن مسار التوترات األمنية
فــي ظــل انهيار مالي كــالــذي نعيشه،
هو مسار خطر جدًا ،ووهم السيطرة
ً
عـلـيــه ق ــد ي ـكــون ق ــات ــا ،لـلـجـمـيــع ،أي
للمجتمع .
ع ــوض ــا ع ــن م ــواج ـه ــة واقـ ــع اإلف ــاس

املالي الذي يغرق فيه املجتمع وواقع
اإلفــاس اإلجــرائــي الــذي تتخبط فيه
أج ـه ــزة ال ـس ـل ـطــة ،يـسـعــى هـ ــؤالء إلــى
خ ـط ــف الـ ـن ــاس ع ــن واق ـ ــع ه ـمــوم ـهــم،
إلحالل جدول أعمال عنفي ومستتبع
لـلـقــوى الـخــارجـيــة ،مــراهـنــن عـلــى أن
خـ ــوف الـ ـن ــاس م ــن ع ـ ــودة االحـ ـت ــراب
ال ـطــائ ـفــي ف ــي املـ ــدن واألحـ ـي ــاء كـفـيــل
ّ
بـجـعـلـهــم يـســلـمــون بــانـهـيــار آمــالـهــم
وفقدان جنى عمرهم.
ّ
وح ــش ال ـس ـل ـطــة ال ـفــاش ـلــة ي ـكــشــر عــن
أنيابه ،كالتنني الجريح».
(األخبار)

