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سياسة
المشهد السياسي

رئيس المستقبل يتولى عقدة فرنجية وحزب الله يتولى عقدة بري

الحريري يفتح باب انتخاب عون
تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاد االتـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
تــوحــي ب ــأن ان ـت ـخــاب رئ ـيــس جــديــد
ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ،س ـي ـكــون ف ــي غـضــون
أيام قليلة .وهذه املرة ،التفاؤل ليس
من باب األمنيات وحسب .فعلى ما
رشــح ليل أم ــس ،قــرر الــرئـيــس سعد
ال ـح ــري ــري ف ـتــح ال ـب ــاب الـ ــذي ي ــؤدي
إل ــى ان ـت ـخــاب ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال عــون
رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة .م ـقــربــون منه
يـقــولــون إن ــه أط ـلــق م ـســارًا يـمـكــن أن
يـ ــؤدي إل ــى وصـ ــول ع ــون إل ــى قصر
ب ـع ـب ــدا .ل ـكــن ح ـتــى الـ ـي ــوم ،تــواجـهــه
عقبات كثيرة ،أبرزها مواقف كل من
الرئيس نبيه بري والنائب سليمان
فرنجية ،و»صـقــور» كتلة املستقبل.
وب ـ ــري هـ ــو أش ـ ـ ّـد امل ـع ـت ــرض ــن عـلــى
انتخاب عون رئيسًاّ ،
وعبر عن ذلك
ل ـح ــزب ال ـل ــه وامل ـس ـت ـق ـبــل م ـع ــا .وهــو
يـ ــرى ف ــي وص ـ ــول عـ ــون خ ـط ـرًا على
«ال ـت ــرك ـي ـب ــة» ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـحــاك ـمــة،
ويخشى مــن تضاعف قــوة الجنرال
ونفوذه و»حصته» في حال وصوله
إلــى الرئاسة .وتــرى مصادر مطلعة

يستمر العونيون باإلعداد
لخطوات النزول إلى الشارع من
دون كشف تفاصيل التحركات
ينتظر كثيرون عودة
بوفاعور من الرياض لمحاولة
فهم موقف حكامها
ع ـل ــى امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،أن
رئـيــس املـجـلــس يـطــالــب بضمانات،
قبل املــوافـقــة على أي تسوية ،منها
التفاهم على شكل الحكومة املقبلة
وقانون االنتخابات النيابية وتوزيع
الـ ـحـ ـق ــائ ــب الـ ـ ـ ــوزاريـ ـ ـ ــة (ال ـ ـح ـ ـصـ ــول،
ً
مـثــا ،على وزارة امل ــال ،لـكــون حامل
الحقيبة يملك حــق الفيتو على أي
مــرســوم أو ق ــرار تـصــدره الحكومة)
وعلى إدارة ملف النفط .وفيما وعد
ّ
الحريري بمحاولة حل عقدة النائب
س ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــة م ــن ب ــاب إبــاغــه
ب ـ ــأن االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي دع ـ ــم تــرش ـحــه
يعني إطــالــة أم ــد االن ـت ـظــار ،فــي ظل
ت ـم ـســك حـ ــزب ال ـل ــه ب ـتــرش ـيــح ع ــون،
وع ــد ال ـحــزب وع ــون بــامل ـبــادرة نحو
الرئيس نبيه بــري ،سعيًا إلــى إزالــة
التوتر الذي ساد العالقة بني رئيس
حــركــة أم ــل ورئ ـي ــس تـكـتــل التغيير
واإلصالح .لكن تبقى أسئلة مركزية
ّ
لم يتمكن أحد من اإلجابة عنها :ما
هو املوقف الحقيقي للسعودية مما
ي ـجــري؟ وه ــل صحيح أن الـحــريــري
قرر «فــرض أمر واقــع» على الرياض
إلجبارها على التعامل معه كرئيس
ل ـل ـح ـكــومــة ،أم أن ه ــذه ال ـفــرض ـيــة ال
تعدو كونها وهمًا؟ وهل بارك حكام
السعودية خطوة الحريري؟ أم أنهم
ُ
سيحبطون مساعيه قريبًا؟
ق ــد يـحـمــل ال ــوزي ــر وائ ــل أب ــو فــاعــور
معه بعض اإلجابات عند عودته من
الرياض التي زارها أمس .حتى ذلك
الـحــن ،يستمر الـعــونـيــون بــاإلعــداد
لـخـطــوات ال ـنــزول إل ــى ال ـش ــارع ،رغــم
أنـ ـه ــم ل ــم ي ـك ـش ـفــوا ب ـع ــد م ــا ي ـن ــوون
القيام به.
ومـ ــن ب ــن م ـج ـمــل االحـ ـتـ ـم ــاالت كما
ارتسمت في الساعات املاضية ،فإن

الحريري يطلق مسارًا ربما ينتهي بانتخاب عون (هيثم الموسوي)

ّ
املؤكد الوحيد هو أن «ال انتخابات
رئاسية في األسبوع الـجــاري» ،وأن
الحريري «عــاد بهدف إطــاق مسار،
فـ ــي ح ـ ــال ع ـ ــدم ع ــرق ـل ـت ــهُ ،ي ـم ـك ــن أن
ي ــؤدي إل ــى تـســويــة انـتـخــاب العماد
عــون رئيسًا للجمهورية» .وكشفت
امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر ع ـ ــن «مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ج ــرت
ســاب ـقــا ك ــان ــت ب ـم ـثــابــة ورق ـ ــة إع ــان
نـ ّـيــات بــن العونيني واملستقبليني،
وتحديدًا بني الوزير جبران باسيل
ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر
الحريري ،لكنها لم تكتمل» ،وكانت
«ت ـت ـض ـم ــن ال ـ ّـسـ ـل ــة امل ـت ـك ــام ـل ــة ال ـتــي
يطالب بها الرئيس نبيه بـ ّـري ،بدءًا
بالرئاسة ،مرورًا بالنفط والحكومة
ً
وق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات ،وص ـ ــوال إلــى
توزيع بعض الحقائب التي يطالب

الرئيس بـ ّـري بأن تبقى من ّ
حصته،
تحديدًا وزارة املالية» .لكن حتى اآلن
«لم تتقدم هذه املفاوضات أي خطوة
إلى األمام ،إذ إن الرئيس ّبري ال يزال
املعارض األول للتسوية .وهــو أبلغ
سابقًا من يعنيهم األمــر أنــه يرفض
رفضًا قاطعًا ّانتخاب عون ،وال يزال
ُمصرًا على السلة املتكاملة» .والالفت
أن الــذيــن ي ـفــاوضــون الــرئ ـيــس بـ ّـري
إلقناعه بالتسوية هم املستقبليون
ّ
الذين «يتلطون وراء معارضة ّبري
ف ــي ك ــل م ـ ـ ّـرة ي ـش ـع ــرون بـ ــأن الـفـيـتــو
السعودي ال يــزال قائمًا على عون»،
وه ــم ي ـتــولــون م ـفــاوضــة بـ ـ ّـري ،وهــم
غير متأكدين من أنه سيسير به.
عـ ـل ــى خ ـ ــط آخـ ـ ـ ــر ،بـ ـ ـ ــرزت م ـع ـط ـيــات
ج ــدي ــدة ي ـم ـكــن أن ت ـق ــدم ف ــي امل ـســار

ال ــذي يتبعه ال ـحــريــري ،بـعــد تأكيد
أوس ــاط سياسية أن «الــرئـيــس بـ ّـري
عـ ّـدل في ّموقفه ،وهو يؤيد التوافق
وفــق الـســلــة املـتـكــامـلــة» ،مشيرة إلى
«اتصاالت حصلت في الفترة السابقة
بني عون ّ
وبري» ،وإلى زيارة قام بها
املدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم إلى الرابية طالبًا من العماد
ع ــون «ت ـهــدئــة األم ـ ــور ت ـج ــاه بـ ـ ّـري»،
سبقتها اتـصــاالت بــن األمــن العام
ل ـحــزب ال ـلــه الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه
وعون ،طلب خاللها األخير التعاون
إلق ـن ــاع رئ ـيــس املـجـلــس بــالـتـســويــة.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،علمت «األخ ـب ــار»
أن ال ـعــون ـيــن س ـي ـقــومــون ب ـم ـبــادرة
ت ـجــاه ع ــن الـتـيـنــة ،بـعــد ال ـتــأكــد من
ّ
أن الحريري تخطى العقبة املتعلقة

بـفــرنـجـيــة وامل ـع ــارض ــن ف ــي ت ـي ــاره،
وتـحــديـدًا الــرئـيــس ف ــؤاد السنيورة،
وك ــذل ــك بــالــرئ ـيــس بـ ـ ـ ّـري ،ع ـل ـمــا بــأن
األخ ـ ـيـ ــر ،ب ـح ـســب ب ـع ــض املـ ـص ــادر،
«كان يتصرف في الساعات األخيرة
وكأنه يخشى أن يقدم الحريري على
خطوات منفردة في امللف الرئاسي
من دون التشاور معه».
وف ـي ـم ــا ك ـ ــان الـ ـح ــري ــري ق ــد اسـتـهــل
عودته إلــى بيروت بــزيــارة بنشعي،
صـ ـ ــدر بـ ـع ــد الـ ـلـ ـق ــاء ب ـ ـيـ ــان أكـ ـ ــد أن ــه
«جــرى االتفاق على توسيع مروحة
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ف ـ ــي سـ ـبـ ـي ــل انـ ـتـ ـخ ــاب
رئ ـيــس» .وكشفت مـصــادر الـلـقــاء أن
ّ
«ال ـح ــري ــري أكـ ــد أن ــه سـيـبـقــي ال ـبــاب
مـفـتــوحــا والـ ـخـ ـي ــارات مـفـتــوحــة في
شأن قراره بتسمية الرئيس الجديد،

