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المشهد السياسي
طاولة الحوار

مكاري المقاوم
«البلد ماشي» .ال مشكلة إذًا في اجتماع الصف األول والثاني والثالث
ليستمعوا إل��ى النائبني فريد مكاري وميشال فرعون يحاضران في
االستراتيجية الدفاعية التي تحمي لبنان وتحفظ مصالحه .مع األسف،
ّ
لم ينته النقاش بشأن طاولة الحوار أمس ،وال بد من جلسة جديدة في 19
آب املقبل الستكمال «الحديث»
غسان سعود
برغم غياب رئيس الهيئة التنفيذية في
ال�ق��وات اللبنانية سمير جعجع ،يمكن
ال �ح��وار ال��وط �ن��ي ب �ش��أن االستراتيجية
ال ��دف � ّ�اع� �ي ��ة أن ي� �ك ��ون م �س �ل �ي��ًا .ك� �ي ��ف ال
واملنظر الرئيسي بشأن حماية لبنان من
إسرائيل هذه املرة ،ليس إال نائب رئيس
مجلس النواب فريد مكاري.
م �ك ��اري ال� ��ذي ك ��ان ع�ل�ي��ه ت �ق��دي��م رؤيته
للموضوع ب�ج� ّ
�دي��ة ه��ذه امل ��رة ،سبق في
م �ق��اب �ل��ة ن �ش��رت �ه��ا م�ج�ل��ة ال �ص �ي��اد ف ��ي 5
شباط  ٢٠١٠أن ّ
تخوف من حصول حرب
لبنانية ـــــ إسرائيلية جديدة «نظرًا للثمن
ال ��ذي سيدفعه ل�ب�ن��ان ف��ي ح��رب كهذه».
ورأى م�ك��اري أن��ه «بمعزل ع��ن هوية من
سينتصر عسكريًا ،لن يكون االقتصاد
اللبناني ق ��ادرًا ع�ل��ى ال�ص�م��ود» .وأشار
بالوصول
مكاري يومها إلى عدم تفاؤله
ً
إلى حل ،برغم نيته القيام بواجبه كامال
في متابعة الحوار في هذا السالح (في
الحوار نفسه قال مكاري إن كل الطوائف
ف��ي لبنان خ��ائ�ف��ة ،إال الطائفة الشيعية
نتيجة وض�ع�ه��ا ال�ع�س�ك��ري والعددي).
وبعيدًا عن الكالم الرسمي الذي قاله أبو
ن�ب�ي��ل ف��ي ح ��وار م��ع ص�ح�ي�ف��ة السياسة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ب �ت��اري��خ  10ك ��ان ��ون الثاني

 ،2008أص��در مكاري أم��ر اليوم واضحًا:
«ي � �ف � �ت� ��رض ح� �ص ��ر ال� � �س �ل��اح بالجيش
وال�ق��وى املسلحة الرسمية ،يفترض أن
ي�ك��ون ق��رار ال�ح��رب وال�س�ل��م بيد الدولة،
ّ
التنصت وكل عمل ذي
يفترض أن يكون
طبيعة أمنية محصورًا بأجهزة الدولة
ّ
األم� �ن� �ي ��ة دون غ� �ي ��ره ��ا» (ش � � ��دد يومها
ع�ل��ى ض ��رورة االس�ت�م��رار ف��ي «تنظيف»
األجهزة األمنية من بقايا زمن الوصاية
للجم الفلتان األمني عمومًا).
قبل الجلوس حول الطاولة لبدء الحوار
املفترض أمس ،الحظ بعض الحاضرين
فتورًا في تعامل الرئيس سعد الحريري
م ��ع م � �ك ��اري ال� � ��ذي اس �ت �ق �ب �ل��ه ق �ب��ل أيام
ف��ي م�ن��زل��ه ف��ي ال �ك ��ورة .وأرج� ��ع البعض
س�ب��ب ذل��ك إل��ى خ �س��ارة ّم �ك��اري التحاد
ّ
مخيبًا ظن رئيس تياره
بلديات الكورة،
السياسي .ف��ي امل�ق��اب��ل ،ت�ب��ادل الحريري
ورئ� �ي ��س ت �ي��ار امل � ��ردة ال �ن��ائ��ب سليمان
فرنجية القبالت ،وبدا ملعظم الحاضرين
أن ال� �ع�ل�اق ��ة ب�ي��ن ال� ��رج � �ل �ي�ن ،خ �ل�اف ��ًا ملا
يشاع ،ماضية في تطور إيجابي .وكان
فرنجية ،امل�ح��اط دائ�م��ًا بالنائبني طالل
أرس�ل�ان وأس�ع��د ح ��ردان ،م�ح��ور اهتمام
بعض املشاركني في ال�ح��وار الذين أتوا
يستفسرون عن ّ
تطور املواجهة الكالمية
بينه وبني جعجع ،الذي يواظب «البيك»

على وصفه باملجرم .ب��دوره ،كان رئيس
تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال
ع ��ون م �ح��ور اه �ت �م��ام ب �ع��ض املشاركني
ال��ذي��ن اق�ت��رب��وا م��ن «ال �ج �ن��رال» ليسلموا
ع�ل�ي��ه م�ه�ن�ئ�ين ب�س�لام��ة ً ال� � �ـ«أو ت��ي في».
وك ��ان ه��ذا األم ��ر م��دخ�لا ل�ن�ق��اش استمر
ودي ��ًا ب�ض��ع دق��ائ��ق ب�ين ع ��ون والرئيس
نبيه بري ،لم يعلم املقربون من الرجلني
بما دار خاللها.
ّ
الرئيس ميشال سليمان ذكر الحاضرين
بداية بالتطورات العامة محليًا وإقليميًا
ودول �ي��ًا ،ق�ب��ل أن يعطي ال �ك�لام للرئيس
ب� ��ري ال � ��ذي دع� ��ا امل �ن��اق �ش�ين املفترضني
باالستراتيجية ال��دف��اع�ي��ة إل��ى التفكير
بكيفية حماية النفط أيضًا ،ما دفع أحد
ال��وزراء الحاضرين إل��ى الهمس في أذن
ج��اره« :يبدو أن قضية م��زارع شبعا في
ط��ري� ًق�ه��ا إل ��ى ال �ح��ل ألن ال��رئ �ي��س يغني
مواال جديدًا».
ّ
بعد ب � ّ�ري ،طلب ال�ح��ري��ري ال�ك�لام ليقدم
ه ��دي ��ة ل�ل�م�ج�ت�م�ع�ين ت �ت �م �ث��ل بإبالغهم
رس� �م� �ي ��ًا أن وف� � � � �دًا ع� �س� �ك ��ري ��ًا لبنانيًا
سيزور األم��م املتحدة ليعرض تفاصيل
ال� �خ ��روق اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ق �ب��ل رف ��ع املمثل
الشخصي ل�لأم�ين ال�ع��ام ل�لأم��م املتحدة
مايكل ول�ي��ام��ز ت�ق��ري��ره ع��ن ال �ق��رار 1701
نهاية الشهر .وش��رح الحريري لبري أن
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حماية النفط اللبناني تتطلب تعاون
ّ
ع��دة وزارات ،قبل أن يختتم مثنيًا على
قراءة الرئيس سليمان لألوضاع العامة،
ومعربًا عن أمله إتمام التعيينات قريبًا.
وم��ن رئ�ي��س إل��ى آخ ��ر ،ي�ص��ل ال ��دور إلى
ّ
الجميل الجالس إلى يمني
الرئيس أمني
ال��رئ �ي��س ب � ��ري« .ال �ع �ن �ي��د» ال � ��ذي يعاند
ق �ل �ب��ه امل � ��رض ه� ��ذه األي � � ��ام ،اس �ت �ف��اد من
مداخلته ّ
ليلوح بالعصا الدولية للنظام
ال�س��وري ،ف��رأى أن التفاهم الثنائي بني
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ال��دول �ت�ي�ن ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وال �س ��وري ��ة بشأن
ت � ُص �ح �ي��ح االت � �ف� ��اق � �ي� ��ات ه � ��و الوسيلة
الفضلى ،لكن إذا تعذر ذل��ك فهو يقترح
«رف��ع األم��ر إل��ى لجنة التحكيم الدولية
ف��ي اله ��اي» .وم��ع ارت �س��ام ال��وج��وم على
ّ
الجميل
بعض ال��وج��وه ،س��ارع الرئيس
إل ��ى إض��اف��ة «إال ال �ل��ه» ع�ل��ى ال � �ـ«ال إله»،
مؤكدًا أن اقتراحه ذو طابع استشاري ال
قضائي (علمًا بأن وزي��ر العدل إبراهيم
ن� �ج ��ار ه ��و خ �ب �ي��ر ت �ح �ك �ي��م) .وإذ تذكر
ّ
الجميل أن قضية الحوار األساسية هي
االستراتيجية ال��دف��اع�ي��ة ،اق�ت��رح رئيس
الجمهورية األسبق أن يصبح تصويت
لبنان في األمم املتحدة بشأن العقوبات
ع�ل��ى إي� ��ران ن�ه�ج��ًا ،ف�ي�ح� ّ�ي��د ال�ب�ل��د «أقله
عسكريًا وسياسيًا (ال مشكلة اقتصاديًا
واج� �ت� �م ��اع� �ي ��ًا!) ،ف� ��ي امل ��رح� �ل ��ة الحالية
الحافلة ب��األخ�ط��ار اإلقليمية والدولية
إلى أن تنتهي الدولة اللبنانية من وضع
االستراتيجية الدفاعية النهائية» .وبدا
ّ
الجميل بات يحمل دائمًا في حقيبته
أن
أرشيف مواقف السياسيني اللبنانيني،
ف �ل��م ي �ك��د أب ��و ت �ي�م��ور ي �ح �ت� ّ�ج ع �ل��ى مبدأ
ال �ح �ي ��اد ،داع� �ي ��ًا إل� ��ى امل �ق ��اوم ��ة لتحرير
م ��زارع ش�ب�ع��ا ،ح�ت��ى ارت�س�م��ت ابتسامة
ّ
ّ
الجميل ،ومد يده إلى
عريضة على وجه
الحقيبة ـــــ األرشيف ليخرج منها حديثًا
أدلى به رئيس اللقاء الديموقراطي إلى
ج��ري��دة «ال �ن �ه��ار» ف��ي  23ش �ب��اط 2007
وي��دع��و ف�ي��ه ح��رف�ي��ًا إل��ى «تحييد لبنان
في الصراع العربي ـــــ اإلسرائيلي» .وقبل
أن ت �ت �ط� ّ�ور األم � ��ور أك �ث��ر ،ت��دخ��ل رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة ل�ي�ش�ي��ر إل ��ى م� ��رور الوقت،
وض��رورة االستفادة جديًا من االجتماع
عبر االستماع إلى الرؤية املقاومة التي
ي�ح�م�ل�ه��ا ال �ن��ائ��ب ف��ري��د م �ك ��اري ،وهكذا
كان.
سيطر ن��ائ��ب رئ�ي��س امل�ج�ل�ً�س ع�ل��ى يده
ال�ت��ي ك��ان��ت ت��رت�ج��ف ق�ل�ي�لا ف��ي قبضها
على األوراق الخمس عشرة ،وبدأ القراءة.
لكن لم يكد مكاري يدعو إلى «الطلب من
الجيش اللبناني تقديم رؤي��ة واضحة
وب��رن��ام��ج م �ح��دد ي�ت�ع�ل��ق ب�ت�م�ك�ي�ن��ه من
تكوين قوة ردعية صاروخية بالتزامن
مع تحديد برمجة زمنية لوضع القدرة

