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ّ
ُ
ما بعد العقوبات األميركية :بـاسيل يطعن من بيت أبيه أيضًا

على الغالف

ّ
األميركية المفروضة
العقوبات
ّ
على رئيس التيار الوطني الحر ،النائب
العونيين
جبران باسيل ،منحت
ّ
فرصة لتنفس
المنزعجين منه،
ّ
الصعداء ،على اعتبار أن هناك من
يعمل على «قصقصة ريش» الرجل
ّ
«التيار» ،والذي ّ
األول في ّ
تحول بعد
عام  2009إلى «الوكيل» الحصري
لميشال عون في ّالداخل والخارج.
ومع ذلك ،ال يبدو أن المنزعجين من
ذوي القربى في وارد االنقالب على
ورقة التفاهم مع «حزب الله» .الخطر
األكبر هو ّ
الخالفات الداخلية في
ر
تفج
ّ
العلن عند أول استحقاق،
التيار إلى ّ
ّ
وخصوصًا أن عونيين سابقين ينوون
إطالق ّتيار سياسي ُ
سيعلن عنه الشهر
المقبل .حتى اآلن ،يبدو أن باسيل
ُيطعن من بيت أبيه أيضًا
لينا فخر الدين
ّ
ّ
ّ
السياسية،
اشتدت العواصف
كلما
ّ
«التيار الوطني
ازداد الشرخ داخل
الـ ـح ــر» .هـ ــذا ال ـت ـبــايــن ت ـحــت سـقــف
«الـبـيــت الـ ّـواحــد» ليس بـجــديــد .في
الـعـلــن ،يـفــضــل الـعــونـيــون اعـتـبــاره
«الـ ـتـ ـن ـ ّـوع اإليـ ـج ــاب ــي ل ـ ـ ــأداء» عـلــى
ق ــاع ــدة «الـ ـت ـ ّـي ــار واحـ ـ ـ ــد» ،ع ـل ــى مــا
ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل مـنــذ
أيـ ــام .لـكــن ف ــي ال ـكــوال ـيــس ،ثـ ّـمــة من
يــرى غـلـيــانــا صــامـتــا قــد ي ــؤدي إلــى
انفجار عند ّأول استحقاق.
ف ـع ـل ـيــا« ،الـ ـت ـ ّـي ــار» ك ــان دائ ـم ــا بـيـتــا
بمنازل كثيرة .هذا ما بدا واضحًا
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ظ ـ ـ ـهـ ـ ــر إلـ ـ ــى
ال ـع ـلــن ب ـش ــأن ال ـت ـح ـقـيــق ال ـج ـنــائــي،
باإلضافة إلى العديد من الخالفات
الــداخ ـلـ ّـيــة ال ـتــي ّأدت إل ــى مـقــاطـعــة
عـ ــدد م ــن «ال ـع ــون ـي ــن» اج ـت ـمــاعــات
ّ
«تكتل لبنان القوي».

ّ
التفاهم يهتز...
وال يسقط
بمرور الزمن
 14عامًا ّ
مرت على وثيقة التفاهم
بين حزب الله والتيار الوطني الحر،
ّ
تخللتها طروحات ومسارات متفاوتة
بين الطرفين ،لكن كان ثمة حدود
مرسومة مسبقًا لالختالف ،أبقت
مشكالت الحزبين ضمن إطار التفاهم
والتوافق .تطوير بنود الوثيقة بات
أمرًا ّ
ملحًا ومطلبًا تحدث عنه األمين
العام لحزب الله كما رئيس التيار

ّ
لـ ــم ي ـع ــد س ـ ــرًا أن خـ ـص ــوم بــاس ـيــل
داخـ ـ ـ ــل «ال ـ ـ ـتـ ـ ـ ّـيـ ـ ــار» ،ق ـ ــد يـ ـض ــاه ــون
خـصــومــه فــي ال ـخــارج ع ــددًا .هــؤالء
يكتمون غيظهم مـنــذ سـنــوات ّ
مما
يـسـمــونــه «ت ـف ـ ّـرد بــاسـيــل بــالـ ّـسـلـطــة
ّ
الحاكم بأمره».
وتحوله ّإلى ّ
هؤالء يؤكدون أنهم ال يعرفون ماذا
يفعل باسيل فــي الــداخــل وال ـخــارج.
ُ
استمعوا إلــى شــرحــه املـسـهــب الــذي
العقوبات،
ّأدى إلى وضعه على الئحة
ّ
ّ
خــال مقابلته التلفزيونية ،لكنهم
يملكون
غير مقتنعني بهذا التفسيرّ .
قـ ــراءة مختلفة ل ــأح ــداث .بالنسبة
ّ
إليهم ،فإن «لعب باسيل على الحبال
ّ
واس ـ ـت ـ ـفـ ــزاز األمـ ـي ــركـ ـي ــن أدي ـ ـ ـ ــا إل ــى
هـ ــذه ال ـن ـهــايــة امل ـح ـت ــوم ــة» ،حسبما
يـقــولــون داخ ــل ال ـغــرف املـغـلـقــة ،غير
آبـ ـه ــن ب ـن ـظ ـ ّ
ـري ــة دف ـ ــع ب ــاس ـي ــل ثـمــن
ّ
ع ـ ــدم خ ـض ــوع ــه لـ ـل ــوالي ــات امل ــت ـح ــدة
األميركية التي طالبته ّ
ّ
بفك تحالفه
مع «حزب الله».
ّ
بينما يشير هــؤالء إلــى أن موضوع
ت ــرس ـي ــم ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ،مـ ـ ـ ــرورًا ب ــإع ـط ــاء
األمـ ـ ــل ل ـل ـش ــرك ــات ال ـص ـي ـن ـ ّـي ــة ب ـشــأن
ً
الكهرباء ،وصوال إلى توقيع عقد مع
ّ
«روسنفت» الروسية لتطوير منشآت
تـخــزيــن الـنـفــط فــي مـيـنــاء طــرابـلــس،
بــاإلضــافــة إلــى رهــانــه الــواضــح على
وص ــول الــديـمــوقــراطـيــن إل ــى البيت
األب ـيــض ...وغيرها مــن األمثلة التي
ك ــان يــريــد فيها بــاسـيــل «التشبيك»
ّ
الحقيقية
«األسباب
مع الجميع ،هي
ّ
ل ـف ــرض ال ـع ـق ــوب ــات ب ـح ــق ــه» ،ولـيــس
الضغط عليه أميركيًا لالبتعاد عن
املقاومة.
هـ ــذا الـ ـك ــام ال ي ـق ــول ــه ال ـ ـنـ ــواب فــي
ّ
أ ّحــاديـثـهــم اإلعــامـ ّـيــة ،بــل يــؤكــدون
ُ
أن ـه ــم م ــع رئـيـسـهــم «الـ ــذي ظ ـلــم من
ُ
ّ
جــراء الـعـقــوبــات الـتــي لــن تـغــيــر من
موقفنا تجاه حزب الله ،أو الضغط
علينا في مسألة ترسيم الحدود»،
وف ــق م ــا ي ـق ــول أك ـث ــر م ــن ن ــائ ــب فــي
التكتل.

ّ
عـكــس مــا ي ـش ـهــرون .ه ــذا مــا تجلى
عـنــد غ ـيــاب الـكـثـيــر مــن ال ـن ــواب عن
املشهد إثر صدور العقوبات.
ّ
ي ـش ـي ــر ُمـ ـت ــابـ ـع ــون إل ـ ــى أن رئ ـي ــس
ّ
الجمهورية ميشال عــون استدعى
ّ
عددًا من نواب «التيار» إلى القصر
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري ف ـ ــي الـ ـلـ ـيـ ـل ــة ن ـف ـس ـهــا
م ــن ص ـ ــدور ال ـع ـق ــوب ــات .كـ ــان عـتــب
«فخامته» كبيرًا على سيمون أبي
رميا وآالن عــون وإبــراهـيــم كنعان،
لـ ـ ـع ـ ــدم إصـ ـ ـ ــدارهـ ـ ـ ــم ب ـ ـيـ ــانـ ــا واحـ ـ ـ ــدًا
يستنكرون فيه التصعيد األميركي

تجاه رئيسهم.
يـنـفــي ه ــؤالء ح ـصــول ه ــذا الـلـقــاء ال
م ــن قــريــب وال بـعـيــد ،مـشـيــريــن إلــى
ّ
أن تـضــامـنـهــم م ــع بــاس ـيــل طبيعي
وبديهي ،فهو ،باإلضافة إلــى كونه
ّ
ُ
ظ ِل َم ،فإنه رئيس تيارهم السياسي.
ول ـكــن م ــن ُي ـتــابــع ح ـســابــات ال ـنــواب
ّ
ال ـث ــاث ــة ع ـل ــى «ت ــوي ـت ــر» ي ـت ــأك ــد مــن
ّ
أن تضامنهم ك ــان «ف ــات ـرًا» .ويـبــدو
ّ
واض ـ ـ ـحـ ـ ــا أن مـ ـ ـح ـ ـ ّـرك ـ ــات امل ــاك ـي ـن ــة
«ال ـت ــوي ـت ـ ّ
ـري ــة» عـمـلــت ص ـبــاح ال ـيــوم
ّ
ال ـت ــال ــي ،ل ـي ـغــرد أب ــي رم ـيــا وكـنـعــان

ّ
«عونيون سابقون»
يعلنون عن حركة
ّ
سياسية جديدة
الشهر المقبل

وعون .وهؤالء لم يعلنوا تضامنهم
ً
مع باسيل ،بخالف ما فعل مثال أمل
أبــو زيــد وغـ ّـســان عطا الـلــه والـيــاس
أبـ ـ ـ ّـو صـ ـع ــب وسـ ـ ـي ـ ــزار أبـ ـ ــي خ ـل ـيــل.
ً
لكنهم بــدال مــن ذلــك ،أدلــوا بمواقف
ف ـض ـف ــاض ــة م ــن دون اإلت ـ ـيـ ــان عـلــى
بشكل مباشر.
سيرة العقوبات
ٍ
إذًا ،س ـك ـبــت ال ـع ـق ــوب ــات األم ـيــركـ ّـيــة
ً
فــي الـكــأس امل ــآى أص ــا .لكن اليوم
ّ
تـغـ ّـيــرت ال ـح ـســابــات ،إذ إن البعض
ّ
ّ
ُي ــؤك ــد أن إم ـكــانـ ّـيــة زي ـ ــادة الـضـغــط
على «التيار الوطني الحر» ستدفع

بالكثير من «العونيني» إلى الهرب
بغية الـنـفــاد بجلدهم .يلفتون إلى
ّ
أن ال ـك ـث ـي ــر م ــن ال ـ ـنـ ــواب ال ـعــون ـيــن
ّ
وحتى املقربني من باسيل يملكون
م ـ ـصـ ــالـ ــح فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ،وآخ ـ ــري ـ ــن
ّ
ّ
غربيةَ ،
فمن ِمن
جنسيات
يحملون
هؤالء سيكون بمقدوره الوقوف في
وجه أميركا؟

العالقة مع «حزب الله» ...ضرورة

ّ
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ال يـ ــرى ُم ـت ــاب ـع ــون أن
ل ـخ ـص ــوم ب ــاس ـي ــل داخ ـ ــل «ال ـت ـ ّـي ــار»
(هيثم الموسوي)

ّ
«المنشقون» إلى حركة جديدة

ّ
األميركية
يبدو جليًا أن العقوبات
لن تؤدي إلى ّ
فك «التيار» ارتباطه
مع «حــزب الله» .فـ «هذا األمــر ليس
م ـط ــروح ــا داخ ـ ــل الـ ـغ ــرف امل ـغ ـل ـقــة»،
ّ
ب ـح ـســب «الـ ـع ــونـ ـي ــن» .جـ ــل م ــا فــي
ّ
األمــر ،أن نتيجتها ستكون «فــرار»
من يخشون الغضب األميركي.
ب ـم ــوازاة ذل ــك ،اق ـتــرب مــوعــد إعــان
الـ ـح ــرك ــة ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة الـ ـت ــي يـعـمــل
ع ـل ـي ـهــا «ع ــونـ ـي ــون س ــابـ ـق ــون» مـنــذ
سنوات .هذه الحركة التي قد ُيعلن
ّ
ستضم حكمًا:
عنها الشهر املقبل،

تضامن رمادي
وإذا ك ـ ــان اعـ ـتـ ـق ــاد ال ـب ـع ــض داخ ــل
ّ
ّ
أداء بــاسـيــل «تـسـ ّـبــب»
«ال ـتــيــار» أن ّ
ب ـع ـقــوبــات ب ـحــقــه ،ف ـهــم بــال ـتــالــي ال
ي ـ ـجـ ــدون أن ـف ـس ـه ــم ُم ـج ـب ــري ــن عـلــى
ُ
الــوقــوف فــي مــوقــع املتضامن معه،

رلى إبراهيم
«ال ي ـم ـكــن أن ن ـط ـعــن حـ ــزب ال ـل ــه أو
نتركه بضغط خارجي! إذا أردنــا أن
نـتــرك فــأسـبــاب داخـلـيــة تتعلق بنا
وبمصلحة البلد .على كل حــال ،كنا
قد ّ
عبرنا سابقًا أن البلد يحتاج الى
إصالح حقيقي وال يمكننا أن نكمل
هـ ـك ــذا .وات ـف ـق ـنــا أخـ ـيـ ـرًا ع ـلــى إجـ ــراء
م ــراجـ ـع ــة وإع ـ ـ ـ ــادة ن ـظ ــر فـ ــي وث ـي ـقــة
الـتـفــاهــم ك ــي ن ـطـ ّـورهــا لـنـقــدم شيئًا
لجمهورنا ولـلـنــاس املـتــأمـلــن فينا
خ ـي ـرًا ل ـل ـب ـلــد» .الـ ـك ــام ه ـنــا لــرئـيــس
التيار الوطني الحر جـبــران باسيل
ف ــي امل ــؤت ـم ــر ال ـ ــذي ع ـق ــده إثـ ــر فــرض
عقوبات أميركية عليه .لكن ،خالفًا
ملا ّ
فسره البعض على أن هــذا النقد
ي ــدخ ــل ض ـم ــن م ـس ــاع ــي اس ـت ــرض ــاء
واشنطن ،فإنه سبق لباسيل أن أثار
م ـســألــة ت ـطــويــر وث ـي ـقــة ال ـت ـفــاهــم مع
ال ـحــزب فــي شـبــاط  2019خ ــال لقاء
ح ــواري فــي الــذكــرى  13للتفاهم في
قاعة كنيسة مار مخايل .يومها طلب
رئيس التيار إجــراء مراجعة «لنرى
أيــن أخطأنا وأيــن أصبنا» ،ليضيف
إنه إذا كانت ثمة رغبة باإلبقاء على

أي خ ـي ــارات .فـهــم أض ـعــف مــن قلب
ال ـ ـطـ ــاولـ ــة بـ ــوجـ ــود مـ ـيـ ـش ــال عـ ــون،
وهـ ـ ـ ــم بـ ـ ــاألصـ ـ ــل ك ـ ـ ّـبـ ـ ـل ـ ــوا أن ـف ـس ـه ــم
ّ
بطموحاتهم .لكل منهم حساباته
ّ
ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ّــة ،إذ ي ـت ـح ــدث بـعـضـهــم
بثقة عن أنه سينافس باسيل على
ّ
الجمهورية .ولذلك،
كرسي رئاسة
ّ
«يربطون» مع الداخل والخارج
هم
لتعبيد الطريق نحو بعبدا.
ّ
وع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،ال ي ـ ـ ــرى هـ ـ ـ ــؤالء أن ق ـلــب
ّ
«التيار» أو املطالبة
الطاولة داخل
بـ ـف ــك االرت ـ ـ ـبـ ـ ــاط مـ ــع «ح ـ ـ ــزب الـ ـل ــه»
يـ ـص ــب فـ ــي م ـص ـل ـح ـت ـه ــم ،بـ ــل ع ـلــى
ّ
العكس من ذلك .بعضهم يعتقد أن
اإلبقاء على التواصل مع «الحزب»،
ـؤس ـس ــات الــدس ـتـ ّ
ول ــو ع ـبــر امل ـ ّ
ـوريــة
ّ
الرئاسية ،فيما
يعني رفع حظوظه ّ
ّ
يؤكد بعضهم اآلخــر أنهم أكثر من
باسيل حرصًا وصدقًا في الحفاظ
على التفاهم مع «حزب الله».
م ــع ذلـ ـ ــك ،ال يـ ـت ــوان ــى ال ـب ـع ــض عــن
ال ـت ـص ـف ـيــق ل ـف ـتــح ب ــاس ـي ــل ال ـن ـقــاش
حول مراجعة ورقة التفاهم ،داعني
في املقابل إلى عدم ربطها بتوقيت
ّ
الـعـقــوبــات ،عـلــى اعـتـبــار أن الـسـ ّـيــد
حـســن نـصــر ال ـلــه أع ـلــن فــي خـطــابــه
األخير ضرورة مراجعة التفاهم.
وفي هذا اإلطار ،يشير آالن عون إلى
ّ
أن «املــراجـعــة ضــروريــة لنعرف أين
نجحت وأي ــن أخـفـقــت ،لكن املـهــم أن
ّ
تتحدد آلية املراجعة» ،مشددًا على
ّ
«أه ـم ــي ــة إبـ ـق ــاء ال ـت ـ ّـواص ــل املـسـتـمــر
مــع حــزب الـلــه» .بالنسبة إلــى عــون،
ّ
ف ــإن «ات ـفــاق م ــار مـخــايــل» نـجــح في
ّ
ّ
إيصال «الـتــيــار» إلــى السلطة ،لكنه
لــم ُيفلح فــي إنـجــاح مـشــروع الحكم
ليكون على قدر الطموحات.

ً
ال ـت ـفــاهــم ع ـم ـي ـقــا ،ف ـي ـجــب أوال بـنــاء
الدولة الذي يتم بجزء منه بمقاومة
الفساد ( )..وذلــك ال يتم عبر اإلبقاء
عـلــى مـحـمـيــات ف ــي ال ــدول ــة وتـعــزيــز
الفاسدين في مواقع الدولة».
بالنسبة إلــى الـتـيــار ،مــا سبق ليس
ً
ت ـف ـص ـيــا ،وي ـش ـكــل أول ــوي ــة لباسيل
منذ مــدة ،إال أن أحــداث العام األخير
ال ـس ـيــاس ـيــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة فــرمـلــت
البحث بتفاصيل االتـفــاق .لكنه عاد
الــى الــواجـهــة الـيــوم ألن يــد التيار ال
يـمـكــن أن تـصـفــق وح ــده ــا ملـمــارســة
ضـغــط سـيــاســي وازن فــي مواضيع
مكافحة الفساد كالتدقيق الجنائي
ورف ـ ـ ـ ــع ال ـ ـسـ ــريـ ــة امل ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة ورفـ ـ ــع
الحصانات ،وهذه العناوين يفترض
أن تشكل أولوية في العمل املشترك
ب ـ ــن الـ ـتـ ـي ــار وال ـ ـ ـحـ ـ ــزب .ف ــال ـت ــدق ـي ــق
ً
مـ ـث ــا م ـف ـت ــرض أن يـ ـك ــون «م ــوض ــع
ات ـفــاق ون ـضــال مـشـتــرك بيننا وبــن
الحزب لكشف طريقة صرف األموال
وت ـ ـحـ ــديـ ــد امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــات وال ـس ـع ــي
السترجاع بعض من ودائع الناس».
املشكلة الرئيسية ،على ما يشير أحد
امل ـس ــؤول ــن ال ـع ــون ـي ــن ،أن ال ـحــديــث
ع ــن م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد ب ــن الـطــرفــن

غالبًا ما يجنح صــوب نقاش عبثي
ح ــول ال ـط ــرف الـ ــذي عـلــى ح ــقَ ،
وم ــن
يتحمل املسؤولية ،عوضًا عن القفز
فـ ــوق هـ ــذا ال ـن ـق ــاش مل ـح ــاول ــة إي ـجــاد
صيغة مشتركة لحل ج ـ ّـدي وفـعــال.
وفــي هــذه املـســألــة تـحــديـدًا ،خالصة
الـتـجــربــة الـبــاسـيـلـيــة م ــع ح ــزب الـلــه
تتحدث عــن مجموعة خـطــوط حمر
عــرقـلــت ال ـح ـلــول ملـلـفــات حـيــويــة في
البلد« :ممنوع املس بعائلة الحريري
تفاديًا لفتنة سنية شيعية ،ممنوع
امل ـ ــس ب ــول ـي ــد ج ـن ـب ــاط ل ـح ـفــظ أم ــن
ال ـج ـب ــل ،م ـم ـن ــوع امل ـ ــس ب ـن ـب ـيــه ب ــري
حفاظًا على وحدة الصف الشيعي».
ف ـم ــع الـ ـح ــزب ك ــان ــت األم ـ ـ ــور ت ـت ــدرج
دائمًا من وحــدة طائفية شيعية الى
وح ــدة طائفية إســامـيــة ،الــى وحــدة
وطـ ـنـ ـي ــة ،ح ـت ــى بـ ـ ــات م ـم ـن ــوع امل ــس
بموظفة في هيئة إدارة السير تدعى
هدى سلوم ،وممنوع االقتراب ممن
يخصون رئيس تيار املردة سليمان
فرنجية املـتــورطــن فــي مـلــف النفط
املغشوش.
ي ـ ـف ـ ـصـ ــل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي الـ ـح ــر
بـ ــن مـ ـس ــان ــدة حـ ـ ــزب الـ ـل ــه ال ـك ـب ـيــرة
ل ــرئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة وب ــاس ـي ــل فــي

خالصة تجربة باسيل
مع حزب الله تتحدث
عن خطوط حمر
عرقلت الحلول لملفات
حيوية في البلد

امل ـع ــارك الـسـيــاسـيــة بـخــاف املـعــارك
اإلصالحية .هذا الكالم كان يتداوله
الـجـمـهــور ال ـعــونــي حـتــى قـبـيــل بــدء
بــاس ـيــل بــال ـحــديــث ع ـنــه ،بـمـعـنــى أن
الـجـمـهــور سـبــق بــاسـيــل ال الـعـكــس.
ثمة عتب اليوم يتعلق بديناميكية
الـعـمــل وال ـت ــواص ــل وال ـت ـع ــاون ،أك ــان
ذلـ ـ ــك فـ ــي اق ـ ـتـ ــراحـ ــات ال ـ ـقـ ــوانـ ــن فــي
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب أم فـ ـ ــي مـ ـق ــارب ــة
إص ـ ــاح ـ ــات الـ ـقـ ـض ــاء أم فـ ــي ال ــدف ــع
لـتـحـقـيــق خ ــرق ن ـق ــدي واق ـت ـص ــادي.

م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،واق ـع ـي ــة بــاس ـيــل،
ّ
بحسب املصادر ،تسلم بتدخالت من
داخ ــل الـبـيــت الـعــونــي أيـضــا إليـقــاف
عـجـلــة اإلص ــاح ــات رب ـطــا بمصالح
ش ـخ ـص ـيــة ،وأه ـم ـه ــا م ــا ح ـص ــل فــي
ملف االت ـصــاالت الــذي أث ــاره النائب
حسن فضل الله وحالت دون وصول
املـ ـل ــف ال ـ ــى خ ــوات ـي ـم ــه .بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـيــه،
ي ـب ـقــى ال ـح ــل األنـ ـس ــب «ب ـع ـقــد حلقة
ح ـ ـ ــوار ون ـ ـقـ ــاش ع ـل ــى ع ـج ــل لــوضــع
هذه البنود على الطاولة في الوقت
األكـثــر إلـحــاحــا للتعاون مــا بيننا».
ّ
ويثمن التيار في هذا السياق ،تحرك
الحزب السريع ملالقاة دعــوة باسيل
وسحب «التخوينات» املتبادلة من
عـلــى مــواقــع ال ـتــواصــل إلعـ ــادة إطــار
الـعــاقــة ال ــى طبيعتها والـبـحــث في
بنود الــورقــة التي نفذت أو لم تنفذ
وال ـ ـتـ ــي مـ ـض ــى ع ـل ـي ـه ــا ال ـ ــزم ـ ــن .أم ــا
بند بـنــاء الــدولــة ،فهو كما مكافحة
الفساد ،ضرورة .وهذا يعني تطوير
بـنـيــة الـنـظــام انـطــاقــا مــن الــدسـتــور
وتـ ـطـ ـبـ ـي ــق اإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــات اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة
واملالية الالزمة ضمن ما نص عليه
التفاهم ،ب ــدءًا بالالمركزية اإلداري ــة
املــوس ـعــة ،م ـ ــرورًا بـمـجـلــس الـشـيــوخ

ً
ووصوال الى إلغاء الطائفية.

التنسيق «مش ماشي»
 14عــامــا م ــرت عـلــى وثـيـقــة التفاهم
بـ ــن حـ ـ ــزب الـ ـل ــه وال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ــوط ـن ــي
ّ
الـ ـح ــر ،تـخــلـلـتـهــا اخ ـت ــاف ــات ورؤى
م ـت ـب ــاع ــدة ،ل ـك ــن ب ـق ـيــت ك ـل ـهــا ضـمــن
إطـ ــار ال ـت ـفــاهــم ع ـلــى صـيـغــة وطـنـيــة
واح ـ ـ ــدة ح ـم ــت س ـ ــاح املـ ـق ــاوم ــة مــن
جهة ،وضمنت ما سماها العونيون
«اسـ ـتـ ـف ــاق ــة امل ـي ـث ــاق ـي ــة ب ــاس ـت ـع ــادة
ال ـح ـقــوق املـسـيـحـيــة وم ــوق ــع رئــاســة
الجمهورية» .غير أن ما تحقق وفق
ال ـطــرفــن غ ـيــر كـ ــاف ،وال أح ــد ينكر
أن الـتـنـسـيــق الـ ـي ــوم «مـ ــش مــاشّــي»
وب ـح ــاج ــة إل ـ ــى امل ــراجـ ـع ــة «ل ـن ـمــشــي
ال ـحــال» .وفيما بــات للتيار تـصـ ّـور،
ولــو ّأول ــي ،عــن النقاط الـتــي تحتاج
ال ــى ت ـطــويــر وم ــراج ـع ــة ف ــي تفاهمه
مع الحزب ،ال يزال حزب الله بحاجة
إل ــى تــرتـيــب أف ـكــاره ومــراجـعــة بنود
الوثيقة تفصيليًا لبناء نظرته حول
هـ ــذه امل ــواضـ ـي ــع .فـ ــور االن ـت ـه ــاء مــن
إعــداد قــراءة للمستجدات الحاصلة
في السنوات املاضية وآفاق املرحلة
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة وال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـ ــن الـ ـح ــزب ــن،

سيحصل اجتماع مع باسيل َّ
يحدد
ع ـلــى ض ــوئ ــه م ـل ـحــق ت ـن ـف ـيــذي .لـكــن
األمر يمر وفق نظام عمل الحزب عبر
مــؤسـســات معينة ل ــدراس ــة التفاهم
ووضــع تعديالت ومقترحات حوله
قبيل مناقشته مــع الـتـيــار .فالحزب
ه ــو اآلخـ ــر يـشـعــر بـثـقــل امل ـســؤول ـيــة
ويرى أن املشكلة ليست بمرور الزمن
ول ـكــن بــاآلل ـيــات ال ـتــي مـنـعــت تنفيذ
ب ـع ــض ال ـب ـن ــود وب ــاالخـ ـت ــاف ح ــول
بـعــض امل ـفــاه ـيــم .إذ غــالـبــا م ــا يـكــرر
الـ ـح ــزب أنـ ــه غ ـي ــر م ـس ـت ـعــد لـنـشــوب
حـ ــرب أه ـل ـيــة ج ــدي ــدة ت ـحــت ع ـنــوان
مكافحة الفساد .وينزعج في الوقت
عينه مــن بعض الـعـبــارات التي ترد
على لسان قياديني في التيار حول
«مـ ـ ــوت» ال ـت ـف ــاه ــم ،ولـ ـج ــوء الـبـعــض
إلى كيل االتهامات العشوائية ربما
سعيًا وراء رضى ما في مكان ما .من
جهة أخــرى ،يجد حزب الله ضرورة
في تطوير التفاهم وتعميقه وهو ما
جاء على لسان األمني العام للحزب
السيد حسن نصر الله عقب مؤتمر
باسيل ،ولم يبق اليوم سوى تجهيز
األرضية املالئمة للقاء مار مخايل 2
يعيد ترتيب بيت الحزبني الداخلي.

َ
َ
«زجل» تضامني
لم ُي ّ
غرد النواب :آالن عون وإبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا في اليوم نفسه لصدور
ّ
العقوبات بحق رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ،بل انتظروا حتى صباح
اليوم التالي من دون إعالن تضامن واضح وصريح مع رئيسهم ،بل كانت تغريداتهم
تأت على ذكر العقوبات أو التضامن إال من خالل ذكر وسم
أشبه بمواضيع عامة لم ِ
«العقوبات األميركية» وباسيل في ختام التغريدة:
 غـ ّـرد النائب آالن عــون في اليوم التالي على صــدور العقوبات« :ليس االستحقاقيمر به التيار ،ولن يكون األخيرّ ...
األول الصعب الذي ّ
األهم هو قدرتنا على االستمرار
وإيجاد األجوبة إلشكالية وطنية وسياسية حول كيفية حماية وحدتنا الداخلية من
تداعيات الصراعات الدولية واإلقليمية» ،وأرفق التغريدة بصورة ملتظاهرين عونيني
يرفعون صورة مليشال عون مرتديًا ّ
بزته العسكرية.
 ّغرد النائب سيمون أبي رميا« :ضغوطات الخارج وحسابات الداخل لن تثنينا عن
ّ
التشبث بقيمنا وثوابتنا من أجل سيادة الوطن ونزاهة املجتمع وحماية االستقرار.
قرار اإلدارة األميركية أمس هو حافز للتضامن الداخلي واملسؤولية الوطنية .ويبقى
ُ
أوالد التيار حاملي أمانة اإلصالح مهما كتب وقيل .ماضينا ومستقبلنا كرامة وطن
وشعب».
ّ
الشتامني والشامتني وبـ ّـخــور ّ
املتلونني
 غـ ّـرد النائب إبراهيم كنعان« :بــن سهامتحررنا وسوف ّ
واملزايدين وحدها الحقيقة ّ
تحررنا».
فيما كان لزياد أسود أكثر من تغريدة في هذا الشأن من دون أن تحمل التضامن
املـبــاشــر مــع باسيل وإن كــان أكـثــر وضــوحــا مــن زمــائــه ،إذ قــال فــي إحــداهــا« :إذا
ّ
سياسية كرمال املقاومة بعد في أسماء كتير داعمينها أو بيشتغلوا دوبل،
العقوبات
ّ
وإذا ّ
همن فساد مالي في كتير أسماء مع الثروات طارقني الشعب ،وإذا أميركا بيهمها
اإلصالح ما بتترك  8قارطني البلد وبتدعمهم على العمياني إال مطوعينهم وشالحني
تيابهم وبيشتغلوا بجلي الصحون عندهم».

نعيم عون ،أنطوان نصر الله وزياد
ع ـ ـبـ ــس ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ان ـض ـم ــام
«امل ـن ـشــق ال ـج ــدي ــد» أن ـط ــوان ح ــداد.
س ـي ـخــرج ه ــؤالء م ــن «صــومـعـتـهــم»
لــان ـق ـضــاض ع ـلــى بــاس ـيــل ورم ــوز
ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ،غـ ـي ــر آب ـ ـهـ ــن ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام
الضربات تحت الحزام.
ّ
يرى هؤالء أن باسيل اليوم هو في
أضـعــف مــرحـلــة .وبــالـتــالــي يــريــدون
اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــراع فـ ـ ــي تـ ـشـ ـكـ ـي ــل ح ــرك ـت ـه ــم
ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة ق ـب ــل الـ ـب ــدء بـتـحـضـيــر
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـ ّـي ــة .يــرف ـضــون
ّ
األميركية،
ربط املوعد بالعقوبات

ّ
بـ ــل ي ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـددون عـ ـل ــى أن ـ ـهـ ــم ات ـف ـق ــوا
فـ ــي الـ ـخـ ـل ــوة الـ ـت ــي عـ ـق ــدت أخـ ـي ــرًا،
عـ ـل ــى ت ــأخـ ـي ــر إع ـ ـ ــان ّالـ ـح ــرك ــة كــي
ال ي ـتـ ّـم فـهـمـهــا ع ـلــى أن ـه ــا مــرتـبـطــة
بالعقوبات.
ّ
ه ــؤالء عـلــى ي ـقــن أن ـه ــم سـيـغــرفــون
مــن صـحــن بــاسـيــل فــي االنـتـخــابــات
الـ ـنـ ـي ــاب ـ ّـي ــة .وب ــالـ ـت ــال ــي ،أي ح ــرك ــة
ّ
جــديــدة تـتـشــكــل مــن رح ــم «ال ـتـ ّـيــار»
سـ ـتـ ـج ــذب الـ ـي ــائـ ـس ــن وامل ـن ـك ـف ـئ ــن
ّ
وحـ ـ ــتـ ـ ــى امل ـ ـنـ ــزع ـ ـجـ ــن مـ ـ ــن ب ــاس ـي ــل
داخل صفوف «العونيني» ...وربما
الهاربني من العقوبات.

ينزعج حزب الله من عبارات ترد على لسان قياديين في التيار عن
«موت» التفاهم وكيل االتهامات العشوائية (هيثم الموسوي)

