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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

وصفة البيان الوزاري :الناس والمجتمع الــدولي
تجتمع الحكومة اليوم لمناقشة
البيان الوزاري .إن لم ُيكتب مضمونه
في بيان الحكومة السابقة ،فقد
كتبته األزمة المالية واالقتصادية
المتفاقمة .الوضع ال يحتمل الكثير
من الوعود .األولوية لتنفيذ سياسات
قادرة على انتشال البلد من االنهيار،
ولذلك لن يتأخر إقرار البيان الذي أدخل
« 17تشرين» في ديباجته ،مع تركيزه
على اإلصالح ومكافحة الفساد

الــدائ ـمــة الـعـضــويــة ف ــي مـجـلــس االم ــن
ال ــدول ــي وأملــان ـيــا وإيـطــالـيــا واالت ـحــاد
االوروبـ ـ ــي وجــام ـعــة الـ ــدول الـعــربـيــة)،
الـتــي دع ــت جميع األطـ ــراف اللبنانية
إلــى «تطبيق سياسة ملموسة للنأي
بالنفس عن النزاعات الخارجية» .كما
كــررت الــدعــوة إلــى «نــزع ســاح جميع
املـجـمــوعــات املـسـلـحــة فــي ل ـب ـنــان» .في
االقتصاد ،دعت «املجموعة» الحكومة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة إلـ ــى اإلس ـ ـ ــراع ف ــي اع ـت ـمــاد
ت ــدابـ ـي ــر وإص ـ ــاح ـ ــات جـ ــذريـ ــة وذات
مـصــداقـيــة تـلـ ّـبــي طـلـبــات الـشـعــب ،وال
سيما تنفيذ خطة إص ــاح الكهرباء،
وإص ـ ـ ـ ــاح املـ ــؤس ـ ـسـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
التابعة للدولة ،وإقرار وتطبيق قوانني
ف ـعــالــة لـلـمـشـتــريــات ال ـح ـكــوم ـيــة .كما
حثت السلطات على «مكافحة الفساد
ّ
والتهرب الضريبي ،ودعــم استقاللية
القضاء ،مؤكدة على «ضرورة الحفاظ
على االستقرار الداخلي وحماية حق
التظاهر السلمي».
الشعب سبق أن سمع الرئيس السابق
لـلـحـكــومــة ي ـقــول إن «ال ـفــرصــة متاحة
ملشروع نهوض اقتصادي واجتماعي
وخدماتي واستثماري واع ــد» .هــؤالء
عايشوا النتيجة وهم حكمًا لم يعودوا
قــادريــن على سماع املزيد من الوعود
الفارغة.

بـعــد إنـجــاز عملية الـتـسـ ّـلــم والتسليم
فــي أكـثــر مــن وزارة ،حــان وقــت البيان
ال ـ ـ ــوزاري .ذل ــك ب ـيــان لـ ــزوم م ــا ال يـلــزم
اعـ ـت ــادت ال ـح ـك ــوم ــات امل ـت ـعــاق ـبــة على
تضمينه الـكـثـيــر مــن ال ــوع ــود ال ـتــي ال
تتحقق .بـيــان حـكــومــة الــرئـيــس سعد
ال ـح ــري ــري م ـث ــال ع ـلــى ذل ـ ــك .ي ـك ـفــي أن
نـتــذكــر أنـهــا كــانــت «حـكــومــة ال ـق ــرارات
الجريئة واإلص ــاح ــات الـتــي ال مجال
ل ـل ـت ـهــرب م ـن ـهــا ب ـع ــد ال ـ ـيـ ــوم ،حـكــومــة
تـ ـتـ ـص ــدى ألسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـخـ ـل ــل االداري
وال ـف ـســاد املــالــي وال ـت ـهــرب الـضــريـبــي،
حـكــومــة تـخــاطــب م ـعــانــاة اللبنانيني
وتـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــات ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب وال ـ ـ ـشـ ـ ــابـ ـ ــات
ل ـل ـم ـس ـت ـق ـبــل وتـ ـض ــع فـ ــي أول ــوي ــات ـه ــا
االستقرار السياسي واألمني واألمــان
اإلجتماعي لكل املواطنني».
كــانــت النتيجة أن الشباب والشابات

مجموعة دعم لبنان :النأي
بالنفس واإلصالح
فــي أعـلــى نسبة بـطــالــة عــرفـهــا لبنان،
وأن ال ـش ـب ــاب والـ ـش ــاب ــات يـنـتـفـضــون
م ـنــذ  100ي ــوم ض ــد ال ـس ـيــاســات الـتــي
أوصلت البلد إلى اإلفالس ،فال الفساد
كوفح وال اإلصــاح أنجز وال القرارات
الـ ـج ــريـ ـئ ــة اتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــذت .وطـ ـبـ ـع ــا انـ ـه ــار
االستقرار النقدي واملالي الذي وعدت
الحكومة باملحافظة عليه .مــا حصل
كان املحافظة على عدة الشغل نفسها:
محاصصة في التلزيمات والتوظيف
وسرقة املال العام.
املـهـمــة أص ـعــب ال ـي ــوم .ل ــم يـعــد ممكنًا
حشو الـبـيــان ال ــوزاري بــأبـيــات الشعر
وال ـن ـث ــر .ك ــل ك ـل ـمــة س ـت ـك ـتــب ي ـج ــب أن
تـكــون الحكومة ق ــادرة على تنفيذها.
أي أمر آخر يجعلها جسر العبور إلى
اإلفالس.
امل ـه ـمــة واض ـح ــة ه ــذه امل ـ ــرة .ومـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـ ـ ــذي ي ـع ـق ــد ج ـل ـس ــة الـ ـي ــوم

ُ
«الوفاء للقاومة» :لن نجامل

الحكومة تسترشد بماكنزي وتستعير بند «المقاومة» من الحريري (هيثم الموسوي)

مل ـن ــاق ـش ــة م ـ ـسـ ــودة الـ ـبـ ـي ــان الـ ـ ـ ـ ــوزاري،
س ـي ـكــون م ــدع ـوًا ل ــإس ــراع ف ــي إن ـجــاز
ال ـب ـيــان ،تـمـهـيـدًا لـيـمـثــل أمـ ــام مجلس
النواب األسبوع املقبل ،قبل االنكباب
على العمل ،أو محاولة العمل.
أول املطبات تخطته الحكومة .الدعم
ال ــداخـ ـل ــي ح ـص ـلــت ع ـل ـيــه ك ـم ــا ال ــدع ــم
الـ ــدولـ ــي .ب ـعــد م ــوق ــف ول ـي ــد جـنـبــاط
الـ ــداعـ ــي إلعـ ـط ــاء ال ـح ـك ــوم ــة ال ـفــرصــة
لـتـعـمــل ،القـ ــاه ال ـح ــري ــري ف ــي االت ـج ــاه
نـفـســه .ف ـقــال إن ــه «م ــن ال ـســابــق ألوان ــه
إط ــاق األح ـكــام بشأنها ،مــع مالحظة
أن تشكيلها كان خطوة مطلوبة سبق
شددنا عليها لضرورات دستورية
أن ّ
وع ـم ـل ـي ــة وم ـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن ن ــراق ــب
ع ـم ـل ـهــا ون ـت ــاب ــع تــوج ـهــات ـهــا آخ ــذي ــن
فــي االعـتـبــار حــاجــة الـبــاد إلــى فرصة
اللتقاط األنـفــاس» .املهادنة للحكومة

لــم تنعكس مـهــادنــة ألطــراف ـهــا .وزي ــرة
الــداخـلـيــة الـســابـقــة ري ــا الـحـســن ،قالت
أمـ ـ ــس إن مـ ــن ال ـص ـع ــب أن ي ـت ـعــايــش
ال ـ ـحـ ــريـ ــري مـ ــع رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
وج ـبــران بــاسـيــل بـعــد ال ـيــوم .قــالــت إن
باسيل هو أكثر من ّ
خرب عليه ،وبعده
«القوات» ثم «االشتراكي» فحزب الله.
ال شــك أن املـعــارضــة ستكون حاضرة
وم ـت ــأه ـب ــة ،ل ـك ــن ذل ـ ــك ل ــم ي ـم ـنــع أك ـبــر
أقطابها من إعطائها الفرصة لتعمل.
لـ ــن يـ ـحـ ـت ــوي الـ ـبـ ـي ــان الـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري عـلــى
م ـ ـفـ ــاجـ ــآت ،كـ ـم ــا لـ ــن يـ ـف ــرق عـ ــن الـ ــذي
س ـب ـق ــه .ت ـع ــدي ــات ب ـس ـي ـطــة تـتـنــاســب
مع املرحلة ،ومنها :تكريس انتفاضة
 17تشرين بوصفها علة وج ــود هذه
ال ـح ـك ــوم ــة ،أو كــال ـس ـعــي إلـ ــى ال ـع ــودة
ـدال من
إلــى تحقيق االسـتـقــرار املــالــي بـ ً
املحافظة عليه ،أو إلى تنفيذ سياسات

اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة «ت ـ ـس ـ ـتـ ــرشـ ــد» ب ـ ــدراس ـ ــة
«مـ ــاك ـ ـنـ ــزي» ب ـع ــد «إعـ ـ ـ ـ ــادة دراس ـت ـه ــا
ـاء على
مــن قـبــل خ ـبــراء مـخـتـصــن ،ب ـنـ ً
ال ـت ـطــورات األخ ـي ــرة فــي ال ـب ــاد» .وفــي
مسودة البيان حديث عن السعي إلى
ت ـمــويــل ال ــدول ــة ب ــا اس ـت ــدان ــة» ،ودع ــم
إعادة إحياء القطاع الخاص ،وخاصة
ال ـق ـط ــاع ــات ال ـص ـن ــاع ـي ــة ال ـت ـنــاف ـس ـيــة.
وستدرس الحكومة إمكان أن تدرج في
بيانها الوزاري ضرورة اتخاذ «قرارات
مــوجـعــة إلن ـق ــاذ االق ـت ـصــاد الــوط ـنــي»،
و«دراس ــة إمكانية الـخــروج مــن االزمــة
من دون الحاجة الى الخارج ،وأي طلب
لدعم خارجي سيأخذ في عني االعتبار
الحفاظ على الكرامة الوطنية» .كذلك
يرد في مسودة البيان الوزاري بند عن
«الحق في السكن والعمل لوضع خطة
اسكانية شاملة» .املقاومة حاضرة كما

في صيغة البيان السابق ،الذي يؤكد
«حق املواطنني اللبنانيني في مقاومة
ورد اعـتــداءاتــه
االح ـتــال اإلســرائـيـلــي ّ
واسترجاع األراضي املحتلة».
ت ـ ـصـ ــف ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ب ــأنـ ـه ــا
إص ــاحـ ـي ــة ت ــري ــد م ـك ــاف ـح ــة ال ـف ـس ــاد،
واعـ ـ ـ ـ ــدة ب ــاالبـ ـتـ ـع ــاد عـ ــن الـ ـص ــراع ــات
الخارجية ،وبتنفيذ سياسات تحظى
بثقة اللبنانيني كما املجتمع الدولي.
لكن هذه تتضارب مع تلك .اللبنانيون
ي ــري ــدون وظ ــائ ــف واق ـت ـص ــادًا مـعــافــى،
وخ ـب ـزًا وم ـح ــروق ــات وك ـهــربــاء وم ـيــاه
ومـسـتــوى أدن ــى مــن ال ــذل عـلــى أب ــواب
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات وف ـ ــي الـ ـط ــرق ــات ،فـيـمــا
املجتمع الــدولــي يــريــد فــرض برامجه
املـ ـع ـ ّـدة س ـل ـفــا .آخـ ــر امل ــواق ــف الــدول ـيــة
جــاء مــن «مجموعة الــدعــم الدولية من
اج ــل ل ـب ـنــان» (األم ـ ــم امل ـت ـحــدة والـ ــدول

في اجتماعها االسبوعي ،أكــدت كتلة
الوفاء للمقاومة على «أهمية أن يركز
الـبـيــان الـ ــوزاري على ال ـضــروري امللح
من املسائل واملواقف مع ايالء االهتمام
ال ـخ ــاص بـمـنـهـجـيــة امل ـعــال ـجــة لــأزمــة
الـنـقــديــة واملــال ـيــة واالق ـت ـصــاديــة الـتــي
يرزح تحت أعبائها املواطنون في هذه
املرحلة».
ولفتت إلى «أهمية تحقيق االصالحات
واس ـت ــرداد االمـ ــوال املـنـهــوبــة واعـتـبــار
م ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد شـ ــأنـ ــا دائ ـ ـمـ ــا مــن
ش ــؤونـ ـه ــا واهـ ـتـ ـم ــام ــاتـ ـه ــا» .وأكـ ـ ــدت
ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة أن ي ـج ــد ال ـل ـب ـنــان ـيــون
تــرجـمــة ذل ــك فــي الـقـضــاء واالم ــن وفــي
تحسني وضــع االدارة واملــالـيــة العامة
وال ـت ـل ــزي ـم ــات وال ـت ـع ـه ــدات والـ ـش ــؤون
ال ـع ـقــاريــة وال ـت ـج ــاري ــة وامل ـ ـبـ ــادرة الــى
املحاسبة على مختلف املستويات».
وبما يشبه التحذير من التماهي مع
ال ـس ـيــاســات ال ـغــرب ـيــة ،تـعـهــدت الكتلة
«ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــأن الـ ـسـ ـي ــادي ال ــوطـ ـن ــي أال
تجامل أحدا او تتسامح في مساءلته
ومحاسبته ازاء أي أمر يمس بسيادتنا
الوطنية وحقنا في استثمار مواردنا
وادارة شـ ــؤون ث ــرواتـ ـن ــا» .وق ــال ــت إن
«ال ـع ــاق ــات الــدول ـيــة مـحـكــومــة لسقف
سيادتنا الوطنية وملــدى التزام الدول
بهذه السيادة واحترامها».
(األخبار)

ابراهيم األمين

على مسؤوليتي...
في لبنان واملنطقة والعالم ،االسئلة متزاحمة حول ما يتوقع ان
يشهده لبنان في املرحلة املقبلة .كيف ستعمل الحكومة وكيف
ستعمل الدولة وكيف سيتصرف الناس؟ وهل العالم القريب او
البعيد يهتم بنا ،ام اننا متروكون ملصيرنا؟
في لبنان واقع سياسي واقتصادي وامني واجتماعي وثقافي
متصل بالصراع على الهوية .والصراع على الهوية اليوم ال يتعلق
بخلفية طائفية او مذهبية او مناطقية .واالخطر ،ان الصراع على
الهوية في لبنان ليس صراعًا طبقيًا .الصراع الحقيقي ،ينحصر في
معركة املحاور املتواجهة في املنطقة ،بني تيارين ،واحد منضو في
محور املقاومة واخر في محور اميركا  -السعودية  -اسرائيل .اما
الجزء االخر من الناس فهم أقلية ،وليسوا كما ّيدعون ،وال يمثلون
في اي انتخابات حقيقية اكثر من خمسة في املئة .وهذا الحساب
يعني اآلتي:
املجموعات الشعبية الناشطة خلف شعارات مطلبية تستهدف قلب
النظام لناحية تغيير جذري في سياساته وتركيبته وشخوصه،
هي مجموعات صغيرة ،ليست واسعة االنتشار ،وال واسعة النفوذ

حزب الله لن يفعل شيئا على االطالق .لن يقوم بأي
خطوة .قد يكون االكثر نأيا بنفسه عن كل شيء
والتأثير .واالمر ال يتصل حصرًا بامليديا وما تقرر في عملية
صناعة النجوم ،بل في كون الناس ليست منجذبة الى االفكار
الراديكالية فعليا .الجمهور يرفع سقف املطالب ،ليقبل بالقليل .وهذا
ديدن اللبنانيني مع االسف .وهذه املجموعات ،تعتقد ان بمقدورها
معارضة املشروع االميركي  -السعودي  -االسرائيلي للمنطقة،
وهي تختلف مع القوى املنضوية في محور املقاومة ،حول صعوبة
خوض معركة على الجانبني .وهي حجة قوى املقاومة التي ال تريد
ان يجرها احد الى معركة ال تخدم معركتها االساسية .وبمعنى
ادق ،فان قوى املقاومة ال يمكن ان تكون مع القهر والفساد ،لكنها
ال تتصرف على ان مواجهة هذه االمور باتت اولوية تفرض نفسها
على اي بند اخر .والنتيجة تكون :ال نمانع قيام دولة طبيعية عادلة،
لكننا لن نصرف كل جهدنا وطاقتنا هنا ،الننا نعتقد بأن هزيمة
املشروع االميركي  -السعودي  -االسرائيلي تمثل االولوية ،وان كل
تراجع لحضور اميركا وهيمنتها سينعكس تراجعا في االزمات
الداخلية للبنان وبقية دول املنطقة.
عمليا ،سيكون لبنان امام موجة جديدة من التشاطر .كل الفريق
الذي يقول انه يواجه الفساد ،يخشى اعالن موقف رافض ومقاوم
للضغوط االميركية .هو ايضا ،مثل املقاومة ،ال يريد ان يخسر
جهدا خارج ما يعتبره االولوية في اسقاط الحكومات .ولكي يكون
املرء منصفا :إذا كانت هذه املجموعات تعمل فعليا الجل مستقبل
افضل للبنان ،واذا كانت فعليا تعتبر املشروع االميركي  -السعودي
 االسرائيلي معاديا ،فهي تعتمد نفس منطق قوى املقاومة .اي انهاتعتبر ان تصفية النظام العميل للغرب في لبنان ،سيساعد على
هزيمة املشروع االميركي في املنطقة .ولذلك ،ال يعتقد اصحاب هذه
الوجهة انهم يقبلون االستراتيجية املعاكسة املعتمدة من جانب قوى
املقاومة.
وهذه املجموعات ليست كبيرة في كل االحوال .اساسها الحزب
الشيوعي الذي اصدر ،قبل أيام ،برنامجه السياسي واالقتصادي
للمرحلة االنتقالية في مواجهة األزمة القائمة في البالد ،ليس فيه
من صلة باالفكار التي يفترض ان يحملها الحزب نفسه (لنا

تقرير
(مروان
طحطح)

هل باع جنبالط «المعارضة الشرسة» مقابل وزارة اإلعالم؟
ّ
ات ـســم مــوقــف الـنــائــب الـســابــق وليد
ج ـن ـب ــاط م ــن م ـن ــزل ال ــرئ ـي ــس سـعــد
ال ـح ــري ــري ع ـش ـيــة والدة ال ـح ـكــومــة،
ب ــ«ل ـطــافــة» زائ ـ ــدة ،ال تـعـكــس موقفًا
مـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرض ـ ــا م ـ ـ ـ ــن رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب
االشـتــراكــي ،ال ــذي سبق أن اعتبرها
«وزارة اللون الــواحــد» .لكن املفاجأة
في موقف جنبالط ،سرعان ما ّ
تتبدد
ح ــن يـظـهــر اس ــم وزيـ ــرة اإلعـ ــام في
حكومة الرئيس حسان ديــاب ،منال

عبد الصمد ،وال ّ
سيما صورتها في
قصر املـخـتــارة أثـنــاء زي ــارة وفــد من
َ
بلدتي عماطور وعني عنوب للنائب
تيمور جنبالط ،لشكره على مساعي
والــده في تعيينها ،رئيسة مصلحة
التدقيق واالس ـت ــردادات فــي مديرية
الـ ـض ــريـ ـب ــة عـ ـل ــى الـ ـقـ ـيـ ـم ــة امل ـض ــاف ــة
ف ــي وزارة املــال ـيــة ،وص ـ ــورة وحـيــدة
نـشــرتـهــا ع ـلــى أن ـس ـت ـغ ــرام ،م ــع كلب
ج ـن ـبــاط «الـ ــراحـ ــل» أوسـ ـك ــار ،وهــي

تكيل له املديح بعد موته.
في «السوق السياسي» ،تدور رواية
ّ
التحول في موقف جنبالط،
عن هذا
ّ
يقف وراءه الرئيس نبيه بري ،لجهة
إق ـن ــاع ديـ ــاب ب ـتــوزيــر ع ـبــد الـصـمــد،
م ـق ــاب ــل ش ـ ـ ــراء ص ـم ــت جـ ـنـ ـب ــاط ،أو
ع ـلــى األقـ ــل الـتـخـفـيــف م ــن شــراسـتــه
ض ــد ال ـح ـكــومــة ف ــي املــرح ـلــة األولـ ــى.
وألن ب ـ ـ ـ ـ ّـري جـ ـسـ ـم ــه «ل ـ ـبـ ـ ّـيـ ــس» فــي
إيجاد املخارج والحلول التي تخرج

جنبالط من الورطات أو تعيده إلى
امللعب التقليدي وتكسر ّ
حدته تجاه
اآلخـ ــريـ ــن وح ـ ـ ـ ّـدة اآلخـ ــريـ ــن ت ـجــاهــه،
تبدو الرواية املنتشرة معقولة.
ت ـقــول ال ــرواي ــة إن ــه ف ــي ب ــداي ــة مـســار
التأليف ،سعى جنبالط ،عبر بــري،
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى وزارة ال ـص ـن ــاع ــة
ملصلحة ولـيــد ع ـ ّـس ــاف ،ثــم لـجــأ إلــى
ال ـ ـلـ ــواء ج ـم ـيــل ال ـس ـي ــد ،م ـق ـتــرحــا أن
ي ـك ــون ع ـس ــاف م ـش ـتــركــا بـيـنــه وبــن

النائب طــال أرســان على قاعدة أن
«رمـ ــزي مـشــرفـيــة آدمـ ــي ،لـكـنــه قريب
ج ـدًا مــن أرسـ ــان» .أرس ــان طبعًا لم
يقبل ،كما لم يقبل جنبالط أن يمنح
ّ
وتهرب من املوضوع.
ثقته للحكومة،
الـغــريــب ،أن جـنـبــاط ،مـثــل املـنـشـ ّـار،
يستفيد من ّ
تمسك ّ
بري به ،وال يوفر
الـسـيــد ل ـلــوصــول إل ــى مـ ــراده أيـضــا،
على الرغم من معرفته بالحساسية
القديمة الدائمة بني رئيس املجلس

ونائب البقاع.
وع ـنــدمــا وق ـعــت ال ــواق ـع ــة ،وت ـب ـ ّـن أن
أرس ـ ــان س ـي ـفــوز بـحـصــة األسـ ــد مع
اح ـت ـمــال تــوس ـيــع ال ـح ـكــومــة إل ــى 20
وزيـ ـ ـرًا ،ق ــال جـنـبــاط ل ـبــري إن لــديــه
اسمًا غير استفزازي ومحسوبًا على
دروز بيروت ،ثم تولى أحد النافذين
في الجامعة األميركية تسويق اسم
عبد الصمد لدى دياب.
وبحسب الرواية ،فإن بري قال لدياب

إن ــه ف ــي ح ــال ض ـ ّـم عـبــد الـصـمــد إلــى
الـحـكــومــة ،ف ـســوف ُيـ َـحـ ِّـيــد جـنـبــاط،
عندها طلب ديــاب إشــارة حسن نية
م ــن ج ـن ـبــاط ،الـ ــذي ال ـت ــزم بــالـهــدنــة
وت ـ ـعـ ـ ّـمـ ــد إعـ ـ ـ ــان م ــوقـ ـف ــه م ـ ــن م ـن ــزل
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،فـ ــوافـ ــق دي ـ ـ ـ ــاب .وخـ ــال
اجتماع الــرؤســاء الثالثة في بعبدا،
ّ
أخـ ـ ــرج ال ــرئ ـي ــس امل ـك ــل ــف االسـ ـ ــم مــن
جيبه ودعمه بري.
ف ــي امل ـقــابــل ،تـنـفــي م ـص ــادر ف ــي عني

التينة ّ
أي عالقة لرئيس املجلس في
ّ
تسمية عبد الصمد ،وتؤكد أن «دياب
هو من ّ
سماها .وتشير املصادر إلى
ّ
أن «بري حاول مرارًا قبل التوجه إلى
بـعـبــدا ،إق ـنــاع الـنــائــب أسـعــد ح ــردان
(رئ ـيــس املـجـلــس األع ـلــى فــي الـحــزب
السوري القومي االجتماعي) بقبول
الحزب بدعم اسم درزي لتمثيله ،ولم
يسمع باسم الصمد إال في بعبدا».
(األخبار)

عودة مفصلة الى ادبيات وسلوكيات الحزب الشيوعي وكوادره).
وفيها ايضا مجموعة من الناشطني العلمانيني الذين لم يستقطبهم
اطار تنظيمي موحد .وربما هم ال يرغبون بذلك .لكن هؤالء تراهم
مبعثرين هنا وهناك ،ويفترضون النفسهم دورا كبيرا .لكن الحال
ليست على هذا النحو ،الن طبيعة االنقسام في لبنان ال تقوم وفق
الطبقات االجتماعية ومنظومة املصالح االقتصادية .بل ان االنقسام
في حدوده القصوى ،يتصل بحسابات «الجماعات» اللبنانية.
اليوم تشكلت حكومة جديدة .للذين يعرفون والذين ال يعرفون،
فقرار تأليف الحكومة هو على شكل تسوية واتفاق غير موقع
بني جميع املعنيني باالزمة اللبنانية .ملحور املقاومة حصته ودوره،
وللمحور االميركي  -السعودي  -االسرائيلي حصته ودوره ايضا.
وهذه الحكومة لن تقدر على قلب الطاولة ،النها قامت على فكرة
التسوية .اي انها قامت على اساس ان املعركة في لبنان وحوله
مستمرة ،ولم يفز بها طرف على اخر .حتى خروج قوى  14اذار
من الحكومة ال يعني خروجها من الدولة والسلطة ودائرة القرار
(سيبقى آل الحريري االكثر نفوذا في السراي الكبير ووزارة
الداخلية إلى حني يأتي من يطرد جميع من يعمل في ادارة هاتني
املؤسستني من الذين توظفوا بعد العام  ،1994ولن يكون بمقدور
حسان دياب ال اختيار قائد سرية حرسه الحكومي وال من يقدم
القهوة والشاي في مكتبه ،وهو سيرضى بذلك النه يعرف ان
التسوية التي حملته الى موقعه ،ال تشتمل على تغيير قواعد اللعبة).
وليد جنبالط موجود ليس في الحكومة وحسب ،بل كان حاضرا
في عدة جوالت من محادثات تأليفها .لم يجرؤ ميشال عون او
حزب الله او احد على تجاوزه او اغضابه عند اختيار الوزيرين
الدرزيني .وهو حال سعد الحريري نفسه ،الذي يهتم اآلن بمصير
كل انصاره في ادارات الدولة .وهو ايضا حال اميركا والسعودية
اللتني تنظران براحة وهدوء وطمأنينة الى ان هذه الحكومة ستهتم
بمراضاتهما تحت عنوان «استعادة ثقة املجتمع العربي والدولي».
ولن تقلق واشنطن والرياض ألن هذه الحكومة لن تتخذ اي اجراء
ّ
يشتم منه رائحة مراعاة او مراضاة املقاومة في املسائل الخالفية
الكبيرة.
والتسوية تتيح لكل الالعبني املحليني خوض املزيد من املعارك
لحماية انصارهم داخل ادارات الدولة .وستتيح لهم من خالل
الحكومة نفسها او من خالل املجلس النيابي او املرجعيات الطائفية
والدينية ،خوض كل معارك التعطيل او التسهيل لحماية مصالحهم.
وليس بني من تعاقب على ادارة الدولة ،من هو خائف من اي حساب
مقبل.
لكن السؤال هو ماذا سيفعل حزب الله؟
على مسؤوليتي ،حزب الله لن يفعل شيئا على االطالق .لن يقوم
بأي خطوة .قد يكون االكثر نأيا بنفسه عن كل شيء .لن يقف في
وجه املحاسبة ان لم تكن نتيجتها تدمير الهيكل .يعني «ياواش
ياواش» ،ولن يسمح لكل من في الحكومة ان يهدد مصلحة املقاومة
ولو على حساب كل شيء ،ولن يكون بمقدوره فرض سياسات
مختلفة بشأن ادارة االزمة املالية واالقتصادية ،ولن يختلف مع بقية
الناس من اجل تحقيق هذا الهدف او ذاك...
واذا كان البعض يعتقد ان هذه السياسة ستريح خصوم الحزب
او حتى حلفاءه ،فان حقيقة االمر ان هذه السياسة ستتعب البالد
كلها .ليس منطقيا او واقعيا او حتى اخالقيا تحميل الحزب
مسؤولية الخراب املتعاظم ،لكن الفكرة تتصل حصرًا بمبدأ أن
على حزب الله ان يجد وقتًا مستقطعًا ،وهو يتنقل بني امللفات
االستراتيجية ،العداد ورقة تحت عنوان :املسألة الداخلية اللبنانية!
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