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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

تقرير

ُ
نهاية األحادية الحريرية

نبرة إسرائيلية عالية في مجلس األمن...
والتوقعات محدودة

اللقاء التشاوري يواجه تحدي الصمود
بالرغم من الحذر الذي صار واجبًا ،إال أن التفاؤل باقتراب تشكيل الحكومة بدأ يتحول إلى واقع ملموس ،من خالل إيجاد الحل
للعقدة السنية والبدء بالبحث ّ
عما بعد التشكيل .لكن ذلك ال يلغي أن النتيجة لم تكن مرضية ألعضاء اللقاء التشاوري
إن كان جــواد عــدرا هو الوزير ُّ
السني
السادس ،أو ّ
غيرت الساعات األخيرة
ّ
االسمُ ،فإن النتيجة صارت ثابتة :ولى
زم ــن األح ــادي ــة الـ ُّـسـنـيــة .لـكــن تحقيق
ه ــذا «اإلنـ ـج ــاز» ل ــم ي ـكــن لـيـتـحـقــق لو
ل ــم يـقـتـنــع ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـحــريــري
بأنه لــم يعد بــاإلمـكــان تخطي نتائج
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ولـ ــو ل ــم ُي ـ ـقـ ـ ِّـدم رئ ـيــس
الجمهورية املـخــرج مــن ّ
حصته ،ولو
لم يتنازل اللقاء التشاوري عن شرط
توزير أحد أعضائه حصرًا.
لـكــن فــي الـطــريــق إل ــى ه ــذه الـتـســويــة،
ص ــار الـ ـس ــؤال ع ــن م ــدى قـ ــدرة الـلـقــاء
الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاوري عـ ـل ــى الـ ـصـ ـم ــود كـكـتـلــة
واحـ ـ ـ ـ ــدة ،م ـ ـشـ ــروعـ ــا .فـ ـع ــدم ت ـض ـ ُ
ـام ــن
أع ـ ّضــائــه وات ـفــاق ـهــم ع ـلــى اس ــم واح ــد
يمثلهم ،جعلهم ينتقلون مــع الـلــواء
عـ ـب ــاس إبـ ــراه ـ ـيـ ــم إلـ ـ ــى الـ ـخـ ـط ــة بـ ــاء،
فيسلمه كل منهم االسم الذي يرشحه،
ع ـلــى أن ي ـخ ـتــار رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة

ّ
العقدة األرمنية تحل...
وماروني القوات
يخضع للنقاش
م ــن األسـ ـم ــاء امل ـق ـتــرحــة .وع ـل ـي ــه ،فــإن
الـسـيــر ب ـهــذه الـخـطــة يـسـتــدعــي ّ
تقبل
نـتــائـجـهــا ،وه ــو م ــا ل ــم يـحـصــل بـعــد،
لكن من دون أن يحصل عكسه أيضًا.
وع ـم ـل ـي ــا ،إن اسـ ــم جـ ـ ــواد عـ ـ ــدرا إن ـمــا
خرج من بينهم ،إذ أقدم النائب قاسم
هــاشــم عـلــى تسليم اس ـمــه إلبــراه ـيــم،
فتبني أنه االسم الرابح ،لكونه يراعي
كــل املـعــايـيــر ال ـتــي ات ـفــق عـلـيـهــا ،فهو
ليس مستفزًا للحريري ويوافق عليه
رئيس الجمهورية.
ع ـن ــد ه ـ ــذا الـ ـح ــد لـ ــم ي ـع ــد م ـه ـم ــا ،فــي
الشكل على األق ــل ،ملــاذا اقـتــرح هاشم
هذا االســم تحديدًا ،لكن األهــم أن آلية
االختيار لم تتغير .وهم لذلك تحديدًا
ل ــم ي ـخ ــرج ــوا ب ـمــوقــف ع ـل ـنــي رافـ ــض،
وأب ـق ــوا ع ـلــى اجـتـمــاعــاتـهــم مفتوحة

بري :طرحنا هذا الحل منذ  4أشهر ،ولكن أن تأتي متأخرًا خير من أال تأتي أبدًا (هيثم الموسوي)

طوال يوم أمس ،على أن يستكملوها
اليوم.
مــن جهة حــزب الـلــه ،ظــل املــوقــف على
حاله :املوافقة على أي اسم أو مخرج
ي ـس ـي ــرون ف ـي ــه .م ـقــدمــة ن ـش ــرة أخ ـبــار
املـ ـن ــار ك ــان ــت ف ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،إذ
أش ـ ــارت إلـ ــى أن «ال ـل ـق ــاء ال ـت ـش ـ ّ
ـاوري
َّ
سلمَ
ساهم في ًإشاعة التفاؤل بعدما
ً
للتوزير
أسماء
مؤلفة من أربعةِ
ٍ
ِ
الئحة َ
ال مشكلة عليها» .عـبــارة «ال مشكلة
عـلـيـهــا» ،تـعـنــي بـصــريــح ال ـع ـبــارة أن
ال مشكلة فــي تــوزيــر ع ــدرا .وهــذا كان

كافيًا لخلط أوراق اللقاء التشاوري،
وإعالن
فمن يود الخروج عن االتفاق
ّ
رفضه اســم عــدرا أو اعتباره ال يمثل
الـلـقــاء ،إنـمــا ي ــدرك أن ــه يـحــرج حليفه
الذي وقف معه على طول الخط .وهذا
الحرج يطاول اللقاء أيضًا ،فحتى لو
عاد معظم أعضائه واتفقوا على اسم
واحــد ،فإنه يتوقع أن ال يحصل على
اإلجماع .علمًا أن ذلك ال يلغي اقتناع
كـثــر فــي  8آذار ب ــأن إخـ ــراج التسوية
ج ـ ــاء س ـي ـئ ــا ،وعـ ـل ــى حـ ـس ــاب أع ـض ــاء
ال ـل ـق ــاء ،ال ــذي ــن وج ـ ــدوا أنـفـسـهــم أم ــام

خيارات محدودة ،أفضت إلى مرشح
لـيــس مــن  8آذار ،وإن ك ــان مـقــربــا من
معظم أطرافها.
إلى جانب االجتماعات املتكررة التي
ع ـقــدهــا ال ـل ـقــاء الـ ـتـ ـش ــاوري ،اسـتـكـمــل
الـ ـ ـل ـ ــواء عـ ـب ــاس إب ــراهـ ـي ــم وس ــاط ـت ــه،
فــانـتـقــل إل ــى وزارة الـخــارجـيــة ،حيث
ال ـت ـقــى ال ــوزي ــر جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،قبل
أن يـنـتـقــل األخ ـي ــر إل ــى بـيــت الــوســط،
ً
آمـ ــا ب ـعــد ل ـقــائــه ال ـح ــري ــري «أن تــرى
الحكومة النور في اليومني املقبلني،
وبـ ــذلـ ــك ي ـع ـ ّـي ــد ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون فـ ــي ظــل

وج ـ ــود ح ـكــومــة جـ ــديـ ــدة» .وق ـ ــال إنــه
«ال ي ـ ـ ــزال هـ ـن ــاك ال ـق ـل ـي ــل مـ ــن ال ـع ـمــل
إلنجازه ،سيتابعه ويقوم به الرئيس
الحريري».
ويبقى بحسب التسلسل ال ــذي اتفق
عليه أن يلتقي رئيس الحكومة املكلف
أعـ ـض ــاء ال ـل ـق ــاء الـ ـتـ ـش ــاوري ،ع ـلــى أن
يحدد الحريري مكان اللقاء ،سواء في
قصر بعبدا أو في السرايا الحكومية.
وك ــان ال ـن ــواب قــد نـقـلــوا عــن الــرئـيــس
نبيه بري ،بعد لقاء األربعاء النيابي،
ق ــول ــه« :إن ـن ــا أصـبـحـنــا عـلــى مـشــارف

تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،رغ ــم أن ـنــا كـنــا قد
طرحنا هذا الحل منذ ما يقارب أربعة
أشهر ،ولكن أن تأتي متأخرًا خير من
ّ
أل تأتي أبدًا».
وأكــد أن «تشكيل الحكومة مهم ،لكن
األهـ ــم أن ت ـكــون حـكــومــة مـتــآلـفــة كما
عبرت مرارًا ،من أجل أن تنجز األعمال
وت ـ ـ ــواج ـ ـ ــه االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاقـ ــات وت ـت ـخ ــذ
ال ـ ـقـ ــرارات ف ــي ك ــل ال ـت ـحــديــات ،أكــانــت
إص ــاح ـي ــة أم اق ـت ـص ــادي ــة أم تتعلق
بمعالجة أزمات الوطن واملواطن».
مواز ،كان إبراهيم يستكمل
وعلى خط ٍ
مـ ـس ــاع ــي إزال ـ ـ ـ ــة الـ ـعـ ـقـ ـب ــات ال ـب ــاق ـي ــة،
فاستقبل وفـ ـدًا مــن ح ــزب الطاشناق
برئاسة النائب هاغوب بقرادونيان،
الـ ــذي ًي ـع ـتــرض ع ـلــى ح ــرم ــان ال ـحــزب
حـقـيـبــة وزاريـ ـ ــة ،واالك ـت ـف ــاء بــإعـطــائــه
وزارة دولـ ــة ،بــالــرغــم م ــن أن ــه الـحــزب
األكبر على الساحة األرمنية.
وكـ ــانـ ــت ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة ال ـ ـتـ ــي سـ ـب ــق أن
أع ـل ـنــت ،ق ــد تـضـمـنــت ح ـص ــول ممثل
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ريـ ـ ـش ـ ــار قـ ـي ــومـ ـجـ ـي ــان ع ـلــى
ح ـق ـي ـبــة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،بـمــا
يبقي للطاشناق وزارة دولة (الحصة
األرمنية فــي الحكومة وزيــر بحقيبة
ووزيـ ـ ـ ــر دولـ ـ ـ ـ ــة) .وعـ ـلـ ـي ــه ،ف ـق ــد أكـ ــدت
م ـص ــادر مـتــابـعــة أن ه ــذه ال ـع ـقــدة لن
يكون حلها صعبًا ،وأحد االحتماالت
أن ي ـصــار إل ــى اإلب ـق ــاء عـلــى ال ـشــؤون
االجـتـمــاعـيــة مــن حـصــة ال ـق ــوات ،على
أن تؤول إلى الوزير غسان حاصباني
(إلــى جانب نيابة رئــاســة الحكومة).
وبذلك ،يحصل قيومجيان على وزارة
دولة ،مقابل بقاء حقيبة السياحة مع
الطاشناق.
وإل ــى ذل ــك ،كــانــت ق َــد بـقـيــت إشكالية
وح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدة لـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـ ـ ـ ــرق إلـ ـ ـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى
ال ـع ـق ــدة ،وتـمـثـلــت ب ــاع ـت ــراض الـتـيــار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ع ـل ــى ح ـص ــول ــه عـلــى
ح ـصــة م ــارون ـي ــة م ــن وزي ــري ــن أس ــوة
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات ،بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــل وزي ـ ـ ــر
مــارونــي إلــى الحصة الحريرية ربطًا
ب ـ ــاالعـ ـ ـت ـ ــراض األرثـ ـ ــوذوك ـ ـ ـسـ ـ ــي ع ـلــى
توزير زوجــة الــوزيــر محمد الصفدي
فـيــولـيــت خـيــرالـلــه عــن أح ــد املقعدين
األرث ــوذوك ـس ـي ــن .وق ــد طــالــب الـتـيــار
بــاسـتـبــدال ال ـقــوات مـقـعـدًا كاثوليكيًا
باملقعد امل ــارون ــي الـثــانــي ،إال أن هــذا
األمر لم يكن قد ُحسم بعد.
(األخبار)

ُ
إسرائيل تريد ِمن مجلس
األمن أقصى ما ُيمكن
الحصول عليه إلضعاف
حزب الله ،وذلك في جلسة
المداوالت المتعلقة باألنفاق
المنسوبة إلى حزب الله،
حيث ّ
تعرض العدو أيضًا لما
ال يروقه ِمن الجيش اللبناني،
بل وحتى «اليونيفيل».
وفيما كان بنيامين نتنياهو
يعرض «إنجازاته» إعالميًا ،برز
موقف مندوب الكويت في
مجلس األمن الذي استغرب
عدم عقد جلسات طارئة
في المجلس بشأن الخروق
اإلسرائيلية للسيادة اللبنانية
يحيى دبوق
ت ـع ـم ــل إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى إبـ ـ ـق ـ ــاء ق ـض ـيــة
األن ـفــاق ،املنسوبة إلــى حــزب الـلــهّ ،
حية
لدى اإلعالم العاملي بعد مالحظة تراجع
التغطية الــدولـيــة حــولــه .يــأتــي ذل ــك في
مـ ــوازاة «م ـ ــداوالت األن ـف ــاق» فــي مجلس
األم ــن ،التي جــاءت مشبعة باالتهامات
والتهديدات ،دون توقع الكثير منها.
رئيس حكومة العدو ،بنيامني نتنياهو،
اسـ ـتـ ـب ــق أمـ ـ ــس ج ـل ـس ــة م ـج ـل ــس األمـ ـ ــن،
وك ـج ــزء م ــن امل ـل ــف امل ـح ـضــر إســرائـيـلـيــا
لـلـتــأثـيــر فــي املـ ـ ــداوالت ،الف ـتــا إل ــى خطر
حزب الله على إسرائيل وعموم املنطقة،
وكذلك التصويب على الجيش اللبناني
الــذي ال يتصدى للمقاومة ،مــع إشارته
إلــى ضــرورة وســم حــزب الله باإلرهابي
وفرض عقوبات عليه ،إضافة إلى تأكيد
حق إسرائيل في املـبــادرة و«الــدفــاع عن
النفس».
حديث ُنتنياهو ورد أمس في مناسبتني:
األولى خ ّصصت للتحريض قبل جلسة
ُمجلس األمن ،وذلك في مؤتمر صحافي
خ ّصص ملراسلي اإلعالم األجنبي وخال
مــن الـلـغــة الـعـبــريــة .أم ــا الـثــانـيــة ،فكانت
ً
مــوجـهــة أوال إل ــى ال ــداخ ــل اإلســرائـيـلــي،
حـ ـي ــث راح ي ـ ـعـ ــرض «إن ـ ـ ـجـ ـ ــازاتـ ـ ــه» فــي
مــواج ـهــة ت ـهــديــد ح ــزب ال ـل ــه الـعـسـكــري

ومنع سرعة تعاظمه وتطويره.
فـ ــي الـ ـج ــان ــب ال ـت ـح ــري ـض ــي األول ،ق ــال
نتنياهو لـلـمــراسـلــن :إن حـفــر «األن ـفــاق
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة» ال ي ـم ـكــن اعـ ـتـ ـب ــاره خ ـطــوة
ً
اعتداء سافرًا ,مضيفًا أن كل
دفاعية ،بل
الخطوات واألنشطة التي ينفذها الجيش
اإلسرائيلي ال يمكن موازنتها ومعادلتها
بـمــا يــرتـكـبــه ح ــزب الـلــه مــن خ ــرق للقرار
ُ .1701ي ـ َـع ـ ّـد ك ــام نـتـنـيــاهــو ه ــذا خـطــوة
استباقية وقائية ،وتعبيرًا عن خشية من
ضـيــاع فــرصــة األن ـفــاق فــي مجلس األمــن
دون تحقيق أقصى فــائــدة ممكنة ،األمــر
ِّ
يفسر العمل من قبله على الحؤول
الذي ّ
دون ت ـب ــن ــي ع ـ ــدد م ــن أعـ ـض ــاء املـجـلــس
مقاربة تربط بني خرق إسرائيل للسيادة
الـلـبـنــانـيــة وم ـســألــة األنـ ـف ــاق .كــذلــك ُيـعـ ّـد
عمله هذا خطوة استباقية ّ
ألي تأويل قد
يربط بني األنفاق والوظيفة الدفاعية لها،
وإن ج ــاءت فــي تشكيل هجومي ظاهر،
خاصة أن معركة السيطرة على الجليل،
ّ
من ناحية عملية ،مرتبطة بشن إسرائيل
ً
لـلـحــرب املـقـبـلــة الـتــي تـهــدد لـيــا ونـهــارًا
بها وبال انقطاع ،مع إعالنها مــرارًا أنها
ستستهدف املدنيني والبنى التحتية في
لبنان ،ما يستأهل بذاته انعقاد مجلس
األم ــن ل ـل ـتــداول .اسـتـغــرب نتنياهو رفــع
ج ـنــود ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي ســاح ـهــم في
وجــه إســرائـيــل ،فيما عليهم العمل ،كما
ق ــال ،ملــواجـهــة ح ــزب ال ـلــه .أوض ــح موقفه
أكثر بقوله إن هذا الجيش اللبناني أخفق
فــي الــدفــاع عــن لبنان وحـمــايــة األراض ــي
اللبنانية ،مستنكرًا دعم الشعب اللبناني
لحزب الله وتغطيته وعــدم مباالته إزاء
نشاطاته العسكرية.
في عرض «إنجازاته» ،قال نتنياهو في
الكلمة الثانية التي ألقاها أمــس ،ضمن
مؤتمر لصحيفة غلوبوس االقتصادية
فــي الـقــدس املـحـتـلــة ،إن إســرائـيــل تعمل

على تجريد حزب الله من سالح األنفاق،
وكـ ــذلـ ــك أس ـل ـح ـت ــه امل ـ ـت ـ ـطـ ــورة ال ــدق ـي ـق ــة
بوسائل مختلفة ،مشددًا على أن حزب
ال ـلــه أغ ـلــق مـصــانــع ال ـصــواريــخ بــالـقــرب
مــن م ـطــار ب ـيــروت ال ــدول ــي بـعــد كشفها
إسرائيليًا ،وهو اآلن (حزب الله) يبحث
ً
عن أماكن أخرى تكون محال للتصنيع!
فــي الـتـســريـبــات ،أع ــرب اإلع ــام العبري
ومـ ـعـ ـلـ ـق ــوه ،وكـ ــذلـ ــك أح ـ ــادي ـ ــث م ـص ــادر
مطلعة على نقاشات ما وراء الكواليس،
أن ترقب قــرار حاسم يصدر عن مجلس
األم ــن ،يلبي كــل مــا ي ــرد مــن مـطــالــب تل
أب ـيــب ،هــي مـجــرد تمنيات وجــرعــة أمــل
زائـ ـ ـ ــدة ،ل ـك ــن م ــع ك ــل ذلـ ـ ــك ،ي ــأم ـل ــون فــي
إســرائ ـيــل (صـحـيـفــة «إســرائ ـيــل ال ـيــوم»)
أن يصدر قــرار يكون بداية طريق ،وهم
يدركون أيضًا أن املسألة تتعلق بعملية
ً
طــويـلــة وص ــوال إل ــى تحقيق تغيير في
الـ ـق ــرار  .1701ك ــذل ــك أش ـ ــاروا إل ــى أنـهــم
اآلن يـكـتـفــون بــاس ـت ـخــدام ضـغــط دول ــي
ع ـلــى ح ـكــومــة ل ـب ـنــان ،ع ـلــى أم ــل تفعيل
ضغط على حزب الله يؤدي إلى تأجيل
نشاطاته العسكرية أو تغييرها.

ّ
أعلن نتنياهو أنه
يعمل على تجريد
حزب الله من أسلحته
الدقيقة والمتطورة
بوسائل مختلفة

ّ
اإلسرائيلية على
االعتداءات
أدان مندوب الكويت
ّ
السيادة اللبنانية ،مؤكدًا حق المقاومة (أرشيف)

هل يتحقق إلسرائيل ذلــك؟ دائــرة الشك
ُكبيرة جـدًا ،رغم كل النبرة الحادة التي
أس ـم ـع ــت ،أم ـ ــس ،م ــن ق ـبــل اإلســرائ ـي ـلــي
واألمـيــركــي فــي م ــداوالت مجلس األمــن.
مـ ـن ــدوب إس ــرائ ـي ــل لـ ــدى األم ـ ــم امل ـت ـحــدة
دان ـ ـ ــي دان ـ ـ ـ ــون ،ق ـ ــال إن ـ ــه آن األوان ألن
يعمل مجلس األم ــن بشتى السبل ضد
«ب ـن ــى ح ــزب ال ـل ــه اإلره ــابـ ـي ــة»» ب ـعــد أن
أكـ ــدت ق ـي ــادة «ال ـيــون ـي ـف ـيــل» األم ـم ـيــة أن
ُ
أنفاق الحزب ت َع ّد انتهاكًا سافرًا للقرار
يأت ذكره في بيان
( 1701األمــر الذي لم ِ
«ال ـيــون ـي ـف ـيــل») .ه ــاج ــم دان ـ ــون الـجـيــش
الـلـبـنــانــي وال ـقــوة الــدول ـيــة ،تماشيًا مع
سردية التعاون والخضوع لحزب الله،
ً
ق ــائ ــا« :يـعـمــل أفـ ــراد الـجـيــش اللبناني
ل ـح ـس ــاب ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،ب ـي ـن ـمــا ال تـعـمــل
الـيــونـيـفـيــل عـلــى تنفيذ مــا أوك ــل إليها
ف ــي املـنـطـقــة بــالـطــري ـقــة الـ ــازمـ ــة» .وفــي
سياق حديث إذاعي ،كان دانون قد شدد
ع ـلــى م ـطــالــب إس ــرائ ـي ــل ك ـمــا تـتــوقـعـهــا
م ــن م ـج ّـلــس األم ـ ـ ــن« :ت ـت ــوق ــع إس ــرائ ـي ــل
أن يـصــنــف ح ــزب الـلــه كتنظيم إرهــابــي
وت ـ ـفـ ــرض عـ ـق ــوب ــات عـ ـلـ ـي ــه ،وأن ت ـق ــوم
اليونيفيل بمهماتها كما يجب» ،قاصدًا
التصدي العسكري املباشر.
وف ـي ـمــا أكـ ــد وك ـي ــل األم ـ ــن الـ ـع ــام لــأمــم
امل ـت ـحــدة لـعـمـلـيــات ح ـفــظ الـ ـس ــام ،جــان
بـيـيــر الك ـ ــروا ،أن «ال ـيــون ـي ـف ـيــل» نـشــرت
ق ــوات إضــافـيــة عـلــى ط ــول الـخــط األزرق
بــن الجانبني ملنع إمـكــانــات التصعيد،
أكد نائب املندوب األميركي لدى املجلس
أن الوقت حان لحظر حزب الله ،مشددًا
على أنه «يمثل تهديدًا حقيقيًا إلسرائيل
ولبنان واملنطقة كلها» ،مطالبًا رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ـي ـش ــال ع ــون
ورئيس الحكومة بالتصدي ألنفاق حزب
الـلــه .فــي الجلسة نفسها ،أبــدى مندوب
الكويت لدى املجلس ،منصور العتيبي،
موقفًا داعمًا للبنان في وجه االدعــاءات
اإلســرائـيـلـيــة ،مـشـيـدًا بالتفاعل املتميز
للحكومة اللبنانية مع أزمة األنفاق منذ
ظ ـهــورهــا ،والف ـتــا إل ــى أن لـبـنــان يعيش
ل ـع ـقــود وسـ ــط اسـ ـتـ ـف ــزازات وت ـه ــدي ــدات
إســرائـيـلـيــة .أض ــاف الـعـتـيـبــي« :ل ــم نجد
مطالب عقد جلسات طارئة ملجلس األمن
ب ـشــأن الـ ـخ ــروق اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة» ،م ـجــددًا
إدان ـ ــة بـ ــاده ل ــاعـ ـت ــداءات اإلســرائـيـلـيــة
على السيادة اللبنانية ،مع تأكيده حق
لبنان املشروع في استعادة مزارع شبعا
وك ـفــرشــوبــا وإنـ ـه ــاء اح ـتــال ـه ـمــا ،وحــق
لبنان فــي املـقــاومــة لتحرير أرضــه التي
تحتلها إسرائيل ،داعيًا إلى التفريق بني
اإلرهاب واملقاومة.

تقرير

ّ
أزمة الكتائب :هل يهرب سامي الجميل إلى الفيدرالية؟
رلى إبراهيم
لم يكد رئيس حــزب الكتائب ،النائب
ســامــي الـجـمـ ّـيــل ،يـعـلــن تـقــديــم موعد
املــؤت ـمــر ال ـحــزبــي إل ــى ش ـبــاط املـقـبــل،
حتى علت الصرخة من داخــل املكتب
ال ـس ـيــاســي :اس ـت ـقــالــة  3م ــن أعـضــائــه
(شادي معربس وأسعد عميرة وعبد
الله ريشا) ،ومطالعة قانونية للنائب
ن ــدي ــم ال ـج ـم ـ ّـي ــل حـ ــول وضـ ــع ال ـح ــزب
املالي ،تحمل ضمن سطورها اتهامات
بالفساد ومساءلة عن طريقة اإلنفاق
ومـ ـص ــادر ال ـت ـمــويــل وطــري ـقــة تــوزيــع
ّ
الجميل قــد حــاول
األم ــوال .كــان نديم
قبيل ذل ــك تسجيل اعـتــراضــاتــه على
طــاولــة االجتماعات الحزبية وأرســل

عدة مراجعات إلى األمني العام للحزب
من دون أن يلقى ردًا عليها .وفعليًا،
طرح نائب األشرفية مجموعة أسئلة
فــي الــورقــة التي وزعـهــا نهار االثنني
املاضي على أعضاء املكتب السياسي،
تتعلق بـمـســار ال ـحــزب فــي الـسـنــوات
األرب ـ ـ ــع األخ ـ ـيـ ــرة .وت ــوق ـي ــت األس ـئ ـلــة
بنظره مشروع جـدًا ما دامــت القيادة
عـمــدت إل ــى تـقــديــم مــوعــد املــؤتـمــر ،إذ
كيف يمكن عرض حركة الحزب املالية
في املؤتمر إذا كــان املكتب السياسي
لــم يقر مــوازنــة مالية منذ  4سنوات،
وال هو على علم بكيفية إدارتها ،أكان
في ما ّ
خص التوظيفات والرواتب أو
أمــوال املعركة االنتخابية والــوحــدات
الحزبية؟ وبرأيه ،إن السؤال مشروع

7

ع ــن كـيـفـيــة صــرف ـهــا م ــن دون رق ــاب ــة،
وال س ـي ـمــا م ــع إش ـ ـ ــارة ال ـب ـع ــض إل ــى
صرف غالبية األمــوال االنتخابية في
املــن الشمالي مقابل «كسر اليد» في
األقـ ّضـيــة األخـ ــرى .وحـتــى الـســاعــة لم
أي ّ
ّ
الجميل ّ
رد على أسئلته.
يتلق
ي ـقــول كـتــائـبـيــون إن مــا ق ــام بــه نــديــم
الـ ـجـ ـم ـ ّـي ــل يـ ـع ـ ّـب ــر ع ـ ــن رأي قـ ـس ــم مــن
أعضاء املكتب السياسي املعترضني
على السياسة التي انتهجها سامي
ال ـج ـمـ ّـيــل ق ـبــل االن ـت ـخــابــات وب ـعــدهــا،
والـ ـ ـت ـ ــي أدت إل ـ ـ ــى خـ ـ ـس ـ ــارة ل ـل ـح ــزب
أخرجته من املعادلة السياسية ومن
الحكومة .فعقب االنـتـخــابــات ،عقدت
خلوة حزبية تقرر على إثرها تعيني
مجموعة مــن الـلـجــان ولجنة تقصي

حقائق للخروج بتقرير عن الحزبيني
الذين عملوا ضد مصلحة الحزب؛ وكل
مــن جـ ّـر الـحــزب إلــى تحالفات فاشلة.
سبعة أشهر مــرت من دون أن يصدر
تقرير واحد في هذا السياق .يضيف
ه ـ ــؤالء« :وع ــدن ــا إل ــى الـنـقـطــة الـصـفــر
ّ
كأن شيئًا لم يكن» .والهدف اليوم من
تـقــريــب املــؤتـمــر لـيــس إال «الـتـغــاضــي
ع ــن هـ ــذه األس ـئ ـل ــة وال ـ ـخـ ــروج بـحــزب
ـال مــن ال ــرأي اآلخــر يصفق لرئيس
خـ ٍ
الـ ـح ــزب م ــن دون م ـن ــاق ـش ــة» .حــديــث
بعض املعترضني على طريقة إدارة
ال ـحــزب والــديـمـقــراطـيــة فـيــه ،يتطابق
مع كالم نديم .إذ يرى األخير أن هناك
صــدق ـيــة م ـف ـق ــودة ف ــي امل ــؤت ـم ــر ال ــذي
يـعـقــد ب ـهــدف الـتـجــديــد لـلـقـيــادة على

أس ــس هـشــة .بــاخـتـصــار« ،مــؤتـمــر ما
إلو لزوم» .أما املخالفة الكبرى للنظام
الـ ـح ــزب ــي ال ــواضـ ـح ــة ب ـ ـنـ ــوده« ،ف ـهــي
بإعفاء كل الحزبيني من االشتراكات».
ال ي ـط ـيــب ل ـن ــائ ــب األش ــرفـ ـي ــة تـسـمـيــة
األمـ ــر «رشـ ـ ــوة» ،ولـكـنــه يـفـتــح أسئلة
عديدة ينبغي ألحدهم ُ اإلجابة عنها.
إش ــارة هنا إلــى أن مــن أعـفــوا مــن دفع
االشتراكات يشكلون الهيئة الناخبة،
أي املكتب السياسي واملجلس املركزي
ورؤســاء األقاليم .لذلك ،سيكمل نديم
ال ـج ـمـ ّـيــل م ــا بـ ــدأه ع ـبــر ع ــدة خ ـطــوات
يحتفظ بها للوقت املناسب ،وطعنه
بطريقة اإلدارة ليس سابقة ،بل سبق
ّ
الجميل أن طعن بها في
للرئيس أمني
عـهــد كــريــم ب ـقــرادونــي .يــومـهــا ،وصــل

َّ
المقربون من
يقول
مجمل األموال
نديم إن
ُ
االنتخابية صرفت في
المتن الشمالي

ّ
بالجميل إلــى االدع ــاء قضائيًا،
األمــر
وط ـل ــب تـعـيــن حـ ــارس ق ـضــائــي على
ال ـحــزب .فــالـحــزب وفـقــا للمقربني من
نديم ،يخضع للقوانني اللبنانية ،وكل
مــا سـيـصــدر فــي املــؤتـمــر مـطـعــون بــه.
النتيجة« :ال يمكن ســامــي التسويق

لنفسه على أنــه رأس حــربــة مكافحة
الفساد في البلد ،وهو ال يكافحه في
حزبه الصغير».
يـ ـ ــوم أول مـ ــن أمـ ـ ـ ــس ،عـ ـق ــد اج ـت ـم ــاع
للمجلس املــركــزي فــي حــزب الكتائب
تناول ورقة نديم ومطالعته ،من دون
ال ـت ــوص ــل إلـ ــى أي ن ـت ـي ـجــة .وبـحـ ّســب
املـ ـص ــادر ،أع ـلــن نــديــم أن ــه ل ــن يــرشــح
أحـ ـدًا إل ــى أي مـنـصــب ،كــذلــك فــإنــه لن
يــدعــم أي فــريــق ف ــي املــؤت ـمــر حـتــى ال
ّ
يصور «مشروعه اإلصالحي املطالب
بــالـشـفــافـيــة وكــأنــه مــرتـبــط بمصالح
حزبية» .املؤيدون لرأي نديم يقولون
إن وضـ ــع الـ ـح ــزب االس ـت ـث ـنــائــي كــان
يـسـتــوجــب ل ـ ّـم الـشـمــل وإش ــاع ــة نفس
إيـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــي ع ـ ـبـ ــر إعـ ـ ـ ـ ــان إص ـ ــاح ـ ــات

لتضميد ال ـج ــروح قـبــل ال ــذه ــاب إلــى
مــؤتـمــر .فــالـخـطــورة هـنــا أن يتعرض
ال ـك ـتــائــب لـنـكـســة ج ــدي ــدة ف ــي غـيــاب
ل ــوائ ــح مـنـقـحــة لـلـحــزبـيــن وان ـق ـســام
ع ـمــودي فــي مــا بينهم وح ــرد حزبي
مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـجـ ــديـ ــد ملـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن ع ـل ـي ـهــم
اعتراضات .وثمة من يذهب أبعد من
ذلك ليقول إن الشيخ سامي عائد إلى
الخطاب الفيدرالي (الذي كان يتبناه
في مجموعة «لبناننا» التي أسسها
قبل انضمامه إلى حزب جده وأبيه)،
ّ
وسيعلن ذلك في املؤتمر ،عله يكسب
الشارع املسيحي مجددًا.
مـصــادر أخ ــرى فــي املـكـتــب السياسي
تنفي ما ّ
تقدم لتقول إن الشيخ سامي
لــن يـعــود إل ــى تبني الـفـيــدرالـيــة ،لكن

«املكتب متعدد اآلراء ،ويؤيد أعضاء
م ـن ــه الـ ـفـ ـي ــدرالـ ـي ــة» .ي ـن ـق ــض م ــؤي ــدو
سياسة سامي كل ما سبق ،مشيرين
إل ــى أن «امل ــوازن ــة املــالـيــة م ــوج ــودة ،ال
بل الحزب مجبور بتقديمها سنويًا.
أما في ما ّ
خص صرف األمــوال خالل
االنـتـخــابــات ،فقد قــدم الـحــزب تقريرًا
ً
م ـف ـص ــا إلـ ـ ــى ل ـج ـن ــة اإلشـ ـ ـ ـ ــراف عـلــى
االنتخابات ،دفع اللجنة إلى اعتباره
األكثر وضوحًا وشفافية» .كالم نديم
بالنسبة إلــى ه ــؤالء س ــاذج ومفتعل،
ب ــدل ـي ــل أن ك ــل م ــا ط ــال ــب ب ــه «م ـكــانــه
املــؤت ـمــر وي ـنــاقــش داخ ـل ــه ال خــارجــه،
م ــن الـ ــورقـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة إل ـ ــى املــال ـيــة
والـ ـح ــزبـ ـي ــة .وإظ ـ ـهـ ــار ن ــدي ــم وب ـعــض
األصـ ــوات املـعـتــرضــة الـتــي ال تتعدى

الثالثة من أصل  23على أنها رأي ملزم
لـيــس ف ــي مـحـلــه .ك ــل الـ ـق ــرارات تتخذ
بالتصويت ،وهــذه قمة الديمقراطية
بـ ـص ــرف ال ـن ـظ ــر عـ ــن أح ـ ــام ال ـب ـعــض
وت ـم ـن ـيــات ـهــم» .وك ـ ــان م ــن الـ ـض ــروري
«إع ـ ـفـ ــاء ال ـح ــزب ـي ــن م ــن االشـ ـت ــراك ــات
في ظل الوضع االقتصادي الصعب،
وإال مــا ك ــان أح ــد قـ ــادرًا عـلــى تسديد
مستحقاته حتى يتمكن من املشاركة
فــي االن ـت ـخــابــات الـحــزبـيــة .مــا حصل
سـيــؤدي إلــى أوســع مشاركة ،وضمن
اإلط ــار الـقــانــونــي» .ويستغرب هــؤالء
أس ـئ ـلــة ن ــدي ــم ال ـت ــي ي ـع ــرف جــواب ـهــا،
ولكنه طرحها عــن «ســوء نية وبغية
ّ
سترد
اإلضــرار بالحزب .لكن القيادة
عليها تفصيليًا في وقت قريب».

