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قضية اليوم

العونيون في خلوتهـم االتكال
ليست الخلوة التي عقدها تكتل التغيير
واإلص�ل�اح ،نهاية األسبوع املاضي ،مجرد
محطة عابرة .توصيات الخلوة بمثابة «أمر
عمليات» في حرب يراها العونيون أشبه ما
تكون بحرب تموز ،ويعتقدون أن وضعهم
فيها أكثر حرجًا مما كان عليه وضع حزب
الله في تلك الحرب
غسان سعود
م �ن��ذ ن �ش��أت��ه ،ال ي �ك��اد ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي
ال �ح��ر ي �ت �ج��اوز ت �ح��دي��ًا ح �ت��ى ي�ص��ادف��ه
آخ� ��ر .ع �ل��ى ط��اول��ة ال �ع �ش��اء ف��ي امل�ط�ب��خ
ال�ض�ي��ق ف��ي ال��راب �ي��ة ،ث�م��ة رج��ل يعيش
ع �ل ��ى ه � ��ذه ال� �ت� �ح ��دي ��ات :م �ي �ش ��ال ع ��ون
يتحدى نفسه حني ال يجد من يتحداه.
ف��ي امل �س��اء ،ح�ي�ن ت�ض�ي��ف ال �س��ت ن��ادي��ا
بحنان بعض الزيت إلى صحن اللبنة،
وتختار له بضع زيتونات على ذوق��ه،
ي� �ج ��د ال � �ج � �ن� ��رال م �ت �س �ع��ًا م� ��ن ال �ص �ف��اء

ليغربل األفكار ويقاطع املعلومات التي
ت�ج�م�ع��ت ل��دي��ه .ف �ه��و ،خ�لاف��ًا ل�ك�ث�ي��ري��ن،
ّ
تعلم من جيبه ،ودف��ع ثمنًا باهظًا لكل
ه�ف��وة ارتكبها .وه��و يعلم أن التحدي
اليوم يكاد يكون أكبر من حرب تموز.
ف�ب�ع��دم��ا الم��س امل �ش��روع ال ��ذي اخ �ت��اره
ال �ج �ن��رال ق�ب��ل ب�ض�ع��ة أش �ه��ر االن�ت�ص��ار
وظ��ن ال�ع��ون�ي��ون أن�ه��م ارت��اح��وا أخ�ي�رًا،
ه��ا ه��م ي �ف��اج��أون ب��ال �ح��رب ت�ن�ت�ق��ل من
اس � �ت � �ه� ��داف م� �ب ��اش ��ر ل � �ح ��زب ال � �ل ��ه إل ��ى
اس �ت �ه��داف م�ب��اش��ر ل�ل�ح��زب وح��اض�ن�ت��ه
اإلق�ل�ي�م�ي��ة وحليفه امل�ح�ل��ي .امل�ع��رك��ة لم

ت�ن�ت��ه إذًا .ي�ع�ت�ق��د ال �ج �ن��رال أن ال�ن�ظ��ام
ال� � �س � ��وري أدرى ب� �ت ��أم�ي�ن م �ق �ت �ض �ي��ات
ص� �م ��وده م �ن��ه ه� ��و .وح � ��زب ال� �ل ��ه ق��وت��ه
في مقاوميه .أما التيار الوطني الحر،
ف�ق��وت��ه تستمد م��ن كلمتني بسيطتني:
تغيير وإصالح.
ف ��ي ح� ��رب ت� �م ��وز ام �ت �ح �ن��ت ق� ��وة ح��زب
ال �ل��ه ون �ج��ح ف��ي االم �ت �ح��ان .ال �ي ��وم ،من
خ�ل�ال ح�ك��وم��ة ال�ث�ل��ث ال �ع��ون��ي امل�ع�ط��ل،
ُ
ت �م �ت �ح��ن ق � ��وة ال� �ت� �ي ��ار ال ��وط� �ن ��ي ال �ح��ر.
بالنسبة إلى الجنرال ،يقول أحد نواب
بعبدا ،ال تختلف املشاركة العونية في
الحكومة بشيء عن مقاومة ح��زب الله
ف��ي ح��رب ت �م��وز .ك��ل م��ن أرادوا إف�ش��ال
ال�ح��زب ف��ي تلك املرحلة ي��ودون إفشال
التيار في هذه املرحلة .لو هزم الحزب
ي��وم�ه��ا ل�ب��دأت م��رح�ل��ة تقهقره شعبيًا،
وإذا هزم التيار اليوم ،فستبدأ مرحلة
ن�ه��اي�ت��ه ال�ش�ع�ب�ي��ة .وال �ج �ن��رال أك �ث��ر من
ي�ع�ل��م ف��ي ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر أن من
ت ��رق� �ب ��وا ع� �ش ��ري ��ن ع ��ام ��ًا وص� ��ول� ��ه إل ��ى
السلطة ،سئموا الشعارات والخطابات
ً
وي ��ري ��دون أع� �م ��اال .ول ��ن ي�ق�ت�ن��ع ه ��ؤالء
بتبرير عن خصوصية ميقاتي ،أو عن
وج� ��وب ال�ت�م�ه��ل ف��ي ال�ت�غ�ي�ي��ر ألس �ب��اب
ت�ت�ع�ل��ق ب�ب�ن�ي��ة ال �ن �ظ��ام ال �ف��اس��د ال�ق��ائ��م.
ويزداد التحدي جدية ،حني يقارن أحد
املقربني من الجنرال بني كيفية وقوف

ال �ت �ي��ار إل ��ى ج��ان��ب ال �ح��زب ف��ي ت�ح��دي��ه
ال �ت �م��وزي ،وك�ي�ف�ي��ة وق ��وف ال �ح��زب إل��ى
جانب التيار في تحديه الحكومي .كل
املقارنات هنا تقود إلى نتيجة واحدة:
الفرق كبير.
ي �ع �ت��ب ال� �ع ��ون� �ي ��ون ع� �ل ��ى ال� � �ح � ��زب؟ ال،
ل�ي��س ك �ث �ي �رًا .ص ��دف أن ال �ح��زب ،بحكم
ال� �ت� �ح ��دي ��ات امل� �ح ��دق ��ة ب� � ��ه ،ت � �ح� ��ول ف��ي
ه ��ذه ال�ل�ح�ظ��ة امل�ص�ي��ري��ة ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى
ّ
ال �ع��ون �ي�ين« ،م ��ن ق ��وة س�ي��اس�ي��ة ت�س��ل��ف
ال �ق��وى األخ � ��رى ،إل ��ى ق ��وة ت�ل�ه��ث خلف
بعض األف��رق��اء طالبة تسليفها موقفًا
في هذه املرحلة» .يقتنع العونيون بأن
عليهم إذًا «تقليع» شوكهم الحكومي
وح� � ��ده� � ��م .ل �ك �ن �ه ��م ي� �ت ��وق� �ع ��ون م ��زي� �دًا
م ��ن ال �ت �ف �ه��م م ��ن ح � ��زب ال� �ل ��ه وح �ل �ف��ائ��ه
ل �ل �خ �ط��ر ال � ��ذي ت �م �ث �ل��ه خ� �س ��ارة م�ع��رك��ة
التغيير واإلص�لاح على تكتل التغيير
واإلصالح.
كل ما سبق حضر في خلفية اإلع��داد
ل� �خ� �ل ��وة دي� � ��ر م� � ��ار ال � �ي � ��اس ف � ��ي ب �ل ��دة
ال�ك�ن�ي�س��ة ،ق �ض��اء ب�ع�ب��دا .ف�ف�ي�م��ا يصر
خ �ص ��وم ال �ت �ي��ار ع �ل��ى االس� �ت� �م ��رار ف��ي
آت ،معهم
إيهام املواطنني بأن الربيع ٍ
ش �خ �ص �ي ��ًا ،ي � �ه ��رب ال �ت �ك �ت ��ل إل � ��ى دي ��ر
ل�ي�خ�ت�ل��ي ب�ن�ف�س��ه .ف��ي ك�ل�م��ة االف �ت �ت��اح،
خرج الجنرال للمرة األولى منذ أكثر
من ثالث سنوات عن التماهي الكامل

عون متوسطًا باسيل وكنعان في الخلوة (شربل نخول)
م ��ع ح� ��زب ال� �ل ��ه ،م �م �ي��زًا ب�ي�ن «أول ��وي ��ة
ت �ك �ت��ل ال �ت �غ �ي �ي��ر واإلص� �ل��اح ال �ت��ي ه��ي
اإلص� �ل��اح» و«أول� ��وي� ��ة ش��ري �ك �ن��ا ال �ت��ي
ه ��ي امل � �ق� ��اوم� ��ة» .وأك� � ��د أن «امل� �ق ��اوم ��ة

تقـرير

ثقة أوروبية «عمياء» بتمويل المحكمة
حسن شقراني
َ
«من يبق في الخلف يخاطر بخسارة دعم
ُ
االت �ح��اد األوروب� � ��ي» .م��وق��ف ح ��ازم تطلقه
رئيسة البعثة األوروبية في لبنان أنجيلينا
إيخهورست ،في هذه األوقات الصعبة التي
تمر بها املنطقةُ .ت ّ
ّ
شدد عليه بعدما «أعادت

أوروب��ا ترتيب أولوياتها في املنطقة بعد
ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي ،ول �ك��ن ف��ي إط� ��ار تحقيق
ّ
واالقتصادية».
اإلصالحات السياسية
تبدو أوروبا حازمة في تعاملها مع لبنان.
ف�ل��دى س��ؤال�ه��ا ع��ن إم�ك��ان ف��رض عقوبات
ّ
ع�ل��ى ل�ب�ن��ان ف��ي ظ��ل ال�ص�ع��وب��ات ال�س��ائ��دة
ً
حاليًا ،من تمويل املحكمة الدولية وصوال

إل ��ى ال �ع�لاق��ة م��ع س��وري��ا ،ت �ق��ول ال�س�ف�ي��رة
األوروب�ي��ة« :على لبنان اح�ت��رام التزاماته
ال��دول� ّ�ي��ة؛ بمعنى آخ��ر االس�ت�م��رار بتمويل
امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة ،ف�ه��و ف�ع��ل ذل ��ك س��اب�ق��ًا
ّ
يستمر به حاليًا».
ويجب أن
لكن م��اذا ّ ع��ن امل�ش��اك��ل ال�ت��ي ت�س��ود حاليًا
ه� ��ذا امل� �ل ��ف ،ح �ي��ث االن �ق �س ��ام واض � ��ح بني
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فريقني في الحكومة؛ ّ
األول يرفض تسديد
ل �ب �ن��ان ح� ّ�ص �ت��ه م ��ن ال �ت �م ��وي ��ل ،وال �ث��ان��ي
ُ
يمضي مع التمويل؟ تجيب إيخهورست:
لاّ ً
ّ
«واثقون بأن الحكومة ستجد ح لتمويل
امل�ح�ك�م��ة» .ول ��دى س��ؤال�ه��ا ع��ن منبع ّه��ذه
ُ
ال �ث �ق��ة ،ال ت �ق� ّ�دم ال�س�ف�ي��رة ش�ي�ئ��ًا ،وت�ف��ض��ل
اإلجابة« :نحن واثقون بأنه سيكون هناك
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ّ
ّ
ألننا نرغب في أن ُي ّ
توصل إل��ى هذا
ح��ل،
ّ
ّ
الحل» .وال تتورع عن التعليق على موقف
ح��زب الله الرسمي ،ال��ذي ص��در ّأول أمس
على لسان أمينه العام ّ
السيد حسن نصر
ال �ل ��ه« .م ��وق ��ف ح ��زب ال �ل��ه واض � ��ح ،ون�ح��ن
موقفنا يبقى ثابتًا لجهة دع��وة الشركاء
ّ
ّ
اللبنانيني إلى إيجاد حل».
ُ
ق ��د ت �خ �ف��ي إي �خ �ه��ورس��ت م �ع �ل��وم��ات ع��ن
ّ
آل � ّ�ي ��ات م �ع��ي �ن��ة ل �ل��وص��ول إل� ��ى ال �ت �م��وي��ل.
ُي��رص��د ه��ذا ال�ج��و ف��ي حديثها ع��ن موقف
ّ
الحالية:
البلدان األوروب �ي��ة م��ن الحكومة
ّ
الرئيس
بحكومة
«رحب االتحاد األوروبي
ّ
نجيب ميقاتي ل��دى تأليفها ،وقلنا إننا
س�ن�ع�م��ل م�ع�ه��ا .ل�ك��ن م��ن امل �ه� ّ�م أن تحترم
ال�ت��زام��ات�ه��ا ال��دول�ي��ة وإظ �ه��ار ن�ت��ائ��ج على
ط��ري��ق اإلص�لاح��ات .وال ي��زال ه��ذا املوقف
ّ
نفسه اآلن» ،م��ع العلم ب��أن ح��وار أوروب��ا
«ي �ب �ق��ى م�ف�ت��وح��ًا م��ع ج�م�ي��ع األف ��رق ��اء في
ّ
لبنان ،وم��ن بينهم ح��زب ال�ل��ه» كما تؤكد
إيخهورست ،مشيرة في الوقت نفسه إلى
ن��وع م��ن ال��رض��ى ت�ج��اه األداء ال�ح�ك��وم��ي،
ّ
بالتوصل إلى
إذ يبدو «ال��وزراء ملتزمني
نتائج» في امللفات املختلفة املطروحة على
طاولة الحكومة.
ُ ّ
ّ
سيمثل
ويبدو أن احترام لبنان التزاماته
قاعدة املضي قدمًا في التعاون بني بيروت
والعاصمة األوروبية ،بروكسل .يقوم ذلك
التعاون على عالقة ب��دأت منذ ّعام ،1977
ّ
وترسخت ف��ي اتفاقية ش��راك��ة ُوق�ع��ت عام
ّ
ً
 ،2002وص��وال إل��ى اعتماد خطة عمل في
إط��ار السياسة األوروب�ي��ة للجوار في عام
 .2006وف ��ي إط ��ار آل� ّ�ي��ة ال �ش��راك��ة ،يحصل
ل�ب�ن��ان ع�ل��ى ه �ب��ات م �ق��داره��ا  150مليون
يورو خالل فترة  2011ــــ .2013
ّ
ُت ّ
شدد السفيرة على أن «القلق حاليًا هو
ّ
من أح��داث إضافية في سوريا» .وفي ظل
ه ��ذا ال ��وض ��ع« ،م ��ن امل �ه� ّ�م أن ي�ب�ق��ى ل�ب�ن��ان
ّ
التحوالت
ثابتًا ومستقرًا» .وبالنظر إلى
ّ
ال�س�ي��اس� ّ�ي��ة ال�ت��ي تعيشها س��وري��ا ،ت��ؤك��د
ال �س �ف �ي��رة أن «ال إج� �م ��اع أوروب � �ي � ��ًا ع�ل��ى
االع � �ت � ��راف ب��امل �ج �ل��س ال ��وط �ن ��ي ال� �س ��وري
االنتقالي».

