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الملف
جورج شاهني

توالى المرشحون للسرايا واعتذر الحريري

أقلعت نهاية  2019قبل والدة حكومة دياب
يف  51يوما تلت استقالة الرئيس سعد الحريري و 75يوما عىل انطالق الحركة االحتجاجية ،شهد النصف االخري من الشهر
املايض انقالبا يف املواقف السياسية والحكومية .تدرجت االعتذارات عن مهمة تأليف الحكومة العتيدة ،اىل ان طاولت رئيس
فسمي الدكتور حسان دياب رئيسا مكلفا املهمة
حكومة ترصيف االعامل نفسهُ ،
سعى الرئيس املكلف الدكتور حسان دياب
اىل حكومة مستقلة من االختصاصيني عىل
وقع الكثري من االستحقاقات الشعبية والنقدية
واملعيشية ،الداخلية منها والخارجية .ورثت االيام
االوىل من العام  2020من سلفه الـ  2019ما
تبقى من املحطات الدستورية املؤدية اىل والدة
حكومة جديدة تواجه اي تطورات محتملة.

شجرة امليالد نصبها الحراك الشعبي.

تواصلت الحركة االحتجاجية عىل مساحة لبنان،
ودخلت يومها السادس واالربعني ( 1كانون
االول  ،)2019فعمت التظاهرات مختلف
املناطق ونقاط التجمع يف بريوت .حافظ
املهندس سمري الخطيب عىل موقعه املتقدم
بني املرشحني االكرث جدية لتشكيل الحكومة،
مع الكشف عن اول اجتامع جمعه بحزب

الله وتحديدا مع املعاون السيايس لالمني العام
للحزب حسني خليل ،يف حضور املعاون السيايس
للرئيس نبيه بري الوزير عيل حسن خليل (ليل
 30ترشين الثاين  )2019يف اجواء من الحذر
وسط تشكيك ،يف انتظار املوقف النهايئ لرئيس
حكومة ترصيف االعامل سعد الحريري وقراره
العزوف وعدم الرتشح ما مل يلب رشطه تأليف
حكومة من التكنوقراط املستقلني .هذا االمر
تزامن مع حديث لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة
محمد رعد ( 1كانون االول  )2019اكد فيه
ان "االزمة ال تحل اال بتشكيل حكومة وحدة
وطنية وفق صيغة اتفاق الطائف ،واال سيبقى
البلد يف ظل حكومة ترصيف اعامل".
تزامنا ،وعىل الرغم من انشغال اللبنانيني باول
محاولة لدخول الدولة مجال استرياد النفط
بنسبة  %10من حاجات السوق (مناقصة 2
كانون االول  )2019يف محاولة لكرس احتكار
الرشكات املستوردة للنفط ،ووضع حد ملسلسل
االرضابات التي تناوبت عليها مع نقابتي
اصحاب املحطات ونقل املشتقات ،بقيت
العيون شاخصة اىل امللف الحكومي وكشف
النقاب عن لقاء عقد بعيدا من االضواء بني
الخطيب ورئيس الجمهورية العامد ميشال
عون يف حضور رئيس التيار الوطني الحر جربان
باسيل .يف وقت سجل فيه اول نشاط علني
لرئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد جنبالط
الذي زار ( 2كانون االول  )2019رئيس مجلس
النواب نبيه بري والحريري ،مبديا استعداده
للمشاركة يف اي حكومة وتسمية وزراء من
التكنوقراط او السياسيني يف حكومة سواء
ترأسها الحريري او الخطيب ،قبل ان يستقبل
الحريري ليال موفدي الثنايئ الشيعي للتثبت
من موقفه واالطمئنان اىل انه ما زال يؤيد
تسمية الخطيب.

استمرار االعتصامات يف الساحات.

عىل الرغم من اشارة باسيل اىل اجواء ايجابية
بعد اجتامع تكتل الجمهورية القوية ( 2كانون
االول  ،)2019تالحقت املواقف الرافضة
لتسمية الخطيب وحارصت التظاهرات منزال
سابقا له يف االونيسكو ( 3كانون االول ،)2019
قبل ان يكتشفوا ان منزله الحايل يقع يف املنارة،
فقصدوه تزامنا مع تحرك مفاجىء ادى اىل
قطع الرينغ عىل الرغم من تعزيزات وحدات
مكافحة الشغب والجيش .كام قطعت بعض
الطرق يف البقاع وخلدة وطرابلس يف االتجاهني.
يف هذه االجواء ،ارتفع منسوب الغليان الشعبي
وانعكس سياسيا مبوقف عايل السقف لرؤساء
الحكومات السابقني نجيب ميقايت وفؤاد
السنيورة ومتام سالم ( 4كانون االول) دانوا
فيه ما سموه "الخرق الخطري التفاق الطائف
والدستور من رئيس الجمهورية" ،واالعتداء عىل
"صالحيات النواب بتسمية الرئيس املكلف قبل
الدعوة اىل االستشارات النيابية" .رد مكتب
االعالم يف رئاسة الجمهورية رافضا "اتهام
الرئيس بخرق الدستور" ،وقال" :لو ادركوا ما
كان سيرتتب عىل االرساع يف اجراء االستشارات
من انعكاسات سلبية وعىل الوضع العام يف
البالد وعىل الوحدة الوطنية والرشعية امليثاقية،
ملا اصدروا هذا البيان" .ولفت اىل ان مشاورات
الرئيس "ال تشكل خرقا للدستور وال انتهاكا

دياب يسعى الى حكومة
من االختصاصيني على وقع
االستحقاقات الشعبية
والنقدية واملعيشية
التفاق الطائف وال اعتداء من الرئيس عىل
صالحيات اي كان .وان هدفه تامني تأييد واسع
للرئيس املكلف ليسهل التشكيل".
ويف خطوة عزاها رئيس الجمهورية ،بناء عىل
طلب الحريري الذي ربط يف لقائه مبوفدي
الثنايئ الشيعي موقفه النهايئ من ترشيح
الخطيب بتحديد موعد االستشارات ،وجه
عون الدعوة اليها ( 4كانون االول  )2019عمال
باحكام البنـد  /2/من املـادة  /53/من الدستور
يف التاسع من الشهر نفسه ،لتكون املهلة
الفاصلة كافية لتحديد املواقف النهائية من
تسمية الرئيس املكلف.
يف موازاة الحراك السيايس الذي بلغ الذروة،
ابدى اللبنانيون اهتامما بالوضع النقدي بعدما
تدهور سعر رصف الدوالر يف السوق املوازي
وبلغ عتبة  2000عىل وقع ترسيبات باحتامل

التالعب بحسابات العملة الصعبة .وهو ما دفع
اىل تأكيد حاكم مرصف لبنان رياض سالمة بعد
لقاء مع جمعية املصارف ولجنة الرقابة عىل
املصارف ( 4كانون االول) ان املرصف يرفض
مس الودائع.
يف هذه االجواء ،وعىل وقع الضجيج الذي
رافق الفوىض املالية والنقدية ويف ظل تشدد
املصارف مع زبائنها وتقنني العمالت االجنبية
وتحديد سقف للسحوبات باللرية ،اطلق
الحريري الرصخة وخاطب رؤساء ووزراء بعض
الدول طالبا مساعدتها ملعالجة النقص يف
السيولة ،وتوفري مستلزمات االسترياد االساسية
للمواطنني ،وتأمني اعتامدات لالسترياد منها مبا
يؤمن استمرارية االمن الغذايئ واملواد االولية
لالنتاج ملختلف القطاعات .شملت الرسائل
عىل مدى خمسة ايام (من  6اىل  12كانون
االول  ،)2019امللك السعودي ،والرؤساء
الفرنيس ،الرويس ،املرصي والرتيك ،املستشارة
االملانية ،رؤساء الوزراء الصيني ،االيطايل،
الربيطاين واالسباين ،ووزير الخارجية االمرييك.
واتبع رسائله باتصالني مع رئيس البنك الدويل
واملديرة التنفيذية لصندوق النقد الدويل لعرض
املصاعب االقتصادية والنقدية.
فيام كان الحريري يجري اتصاالته الدولية
التي اوحت باستعادة موقعه كمرشح لتأليف
الحكومة ،خطا املهندس سمري الخطيب آخر
خطواته كمرشح ،وقصد ( 8كانون االول )2019
بعد سلسلة من االجتامعات دار الفتوى حيث
التقى املفتي الشيخ الدكتور عبد اللطيف
دريان ليعلن اعتذاره عن اكامل املشوار الذي
رشح له .ثم زار الحريري عرصا مؤكدا موقفه.
تلت خطوة الخطيب حملة اتصاالت اجراها
الحريري مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس
النواب عشية االستشارات النيابية املقررة يف
موعدها االول ( 9كانون االول  )2019للتشاور
يف ما ميكن القيام به ،وانتهت بطلبه تأجيلها
فكان له ما اراد اذ ارجأها الرئيس عون اسبوعا
حتى  16منه.
وبينام كان اللبنانيون يتابعون التطورات
السياسية والنقدية ،عقدت مجموعة الدعم
الدولية للبنان اجتامعا لها عىل مستوى وزراء
الخارجية يف باريس ،عربت فيه عن قلقها مام
"يواجهه لبنان من ازمة تضعه امام خطر
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الفوىض االقتصادية وغياب االستقرار".
واكدت يف بيانها عىل حامية املتظاهرين ووقف
التدهور االقتصادي واستعادة الثقة املستدامة
ومواجهة التحديات االقتصادية واالجتامعية،
وتبني سلة اصالحات موثوق بها تعكس
تطلعات الشعب اللبناين املنتفض منذ 17
ترشين االول.
عىل وقع حركات االحتجاج ،تالحقت املواقف
السياسية وتعرثت الوساطات ،ووقف الجميع
عند مطالبهم ورشوطهم املتضاربة حتى عشية
الجلسة الثانية لالستشارات .فارص الثنايئ
الشيعي عىل دعم الحريري الذي فوجىء
مبوقف كتلة الجمهورية القوية برفض تسميته
كام تبلغ من النائبة سرتيدا جعجع فجر اثنني
االستشارات ( 16كانون االول) .عندما ضم رفض
كتلة القوات اللبنانية مع اعضاء كتلة التيار
الوطني الحر وحلفائه ،اكتشف ان امليثاقية
املسيحية التي يريدها فقدت ،رافضا تسميته
من اصوات نيابية مسيحية محدودة ،فطلب
قبيل بدء االستشارات بساعات قليلة تأجيلها
مرة ثانية فوافق رئيس الجمهورية ،وارجأها
ثالثة ايام حدا اقىص قبل ان تدخل البالد يف
مدار عيدي امليالد ورأس السنة ،فحددت يوم
الخميس يف  19منه.
يف ظل الجو املشحون ،اصدر الحريري بيانا
بعد ظهر اليوم نفسه ( 16كانون االول) ،اكد
فيه رفضه تغطية اي مخالفة دستورية تنامت
اليه بايداع اصوات كتلة الجمهورية القوية
بترصف رئيس الجمهورية ،مذكرا مبا حصل مع
والده عام  1998مع الرئيس اميل لحود .وردت
رئاسة الجمهورية يف بيان لها منددة باملوقف
نافية وجود مثل هذا التوجه .بعدها تقلص
هامش املناورة لدى جميع االطراف ،فعربت
االيام الفاصلة عن املوعد الجديد لالستشارات
من دون اي حراك ملحوظ .وقبل موعدها
بـ 24ساعة ،اعلن الحريري بعد لقاء بري (18
كانون االول  )2019عزوفه عن الرتشح ملهمة
التكليف .وذكر يف بيانه انه بعد مرور  50يوما
عىل استقالته تلبية لرصخة اللبنانيني واللبنانيات
مبساعيه لتلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيني
قادرة عىل معالجة االزمات الخطرية التي
يواجهها لبنان .ورد موقفه من تسميته اىل
املواقف غري قابلة للتبديل ،مؤكدا املشاركة يف

استمرار اعامل شغب.

غاضبون يف الطريق الجديدة رفضا لتسمية الدكتور حسان دياب رئيسا مكلفا.

االستشارات مع ارصاره عىل عدم تأجيلها تحت
اي ذريعة.
عىل هذه االسس واملعطيات الجديدة،
تسارعت اللقاءات ليل  18كانون االول اىل ان
امثرت تفاهام ترجم بتسمية الدكتور حسان
دياب ( 19كانون االول) الذي نال تسمية 69
نائبا يف مقابل  42مل يسموا احدا و 13للسفري
نواف سالم ونائب واحد لحليمة قعقور .انتهى
يوم االستشارات بوصول وكيل وزارة الخارجية
االمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل اىل
بريوت حيث امىض ثالثة ايام ( 22 - 19كانون
االول) التقى خاللها لبنان الرسمي والحزيب
مستطلعا جديد التطورات.
عىل ما انتهت اليه االستشارات امللزمة ،عربت
االيام االخرية من العام  2019باالستشارات

النيابية غري امللزمة التي اجراها الرئيس املكلف
وتلك الجارية عىل اكرث من مستوى ،متزامنة
عب عنه الشارع
مع اجواء من الرفض الذي ّ
السني يف مناطق مختلفة من العاصمة والبقاع
والشامل ،واخرى يقودها الداعون اىل الحراك
الوطني حول منزل الرئيس املكلف ومناطق
اخرى ،تزامنا مع سعي الرئيسني عون ودياب
ومعهام وسطاء وقياديون لتوليد الحكومة
العتيدة.
عىل ما انجز من الخطوات االوىل امللزمة
دستوريا المتام االستحقاق الحكومي ،انتهت
االيام االخرية من العام  2019لتورث ما
سيليها لاليام االوىل من العام  2020عىل وقع
االحتجاجات املستمرة وانني اللبنانيني ،مع االمل
يف امتام االستحقاقات بسالم.

