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سياسة

ُ
بورصة األسماء الوزارية تفتح
قضية اليوم

ً
الحكومة الذي يغادر إلى الرياض،
رئيس
تفاؤله.
زاد
سريع
بتأليف
متفائال
انتهت استشارات تأليف الحكومة .ومن كان
ّ
يبدو واثقًا من قدرته على حلحلة العقد التي تعترضه ،وهو لن يتأخر قبل أن يضع رسمًا أوليًا لتشكيلته التي يراهن على
إبصارها النور قبل زيارة الرئيس الفرنسي للبنان بعد شهر رمضان
إيلي الفرزلي
اسـ ـتـ ـش ــارات عـ ــام  2018ل ـي ـســت كـكــل
مــا اخـتـبــره الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري
م ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات ن ـي ــاب ـي ــة لـتـشـكـيــل
ح ـك ــوم ــة س ــابـ ـق ــا .بـ ـ ــدت اسـ ـتـ ـش ــارات
ـس مرهقة له سياسيًا وشخصيًا.
أمـ ً
دفعة واح ــدة ،التقى كل من ناصبهم
الـ ـع ــداء ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ،إمــا
ألن ـه ــم م ـنــاف ـســون داخـ ــل ال ـطــائ ـفــة أو
ألنـهــم مــن حلفاء ســوريــا ،ومنهم من
اتهمهم يــومــا بــاملـشــاركــة فــي جريمة
اغ ـت ـيــال وال ـ ــده .وج ــد نـفـســه يجالس
الجميع ويـســايــرهــم ويستمع إليهم

الجنبالطيون :إذا ّ
أصر عون
على توزير ارسالن ،فليمنحه
مقعدًا من الحصة المسيحية
الحريري ال يمانع منح رئيس
الجمهورية مقعدًا سنيًا في
مقابل توزير غطاس خوري
وإلى نصائحهم ومطالبهم .من إيلي
ال ـفــرزلــي إل ــى جـمـيــل الـسـيــد فــأســامــة
سعد وجـهــاد الـصـمــد ،إلــى خصومه
ّ
الـ ــذيـ ــن س ــلـ ـف ــوه ت ـس ـم ـي ـتــه لـتـشـكـيــل
الـحـكــومــة :الــرئ ـيــس نـجـيــب ميقاتي،
ع ـبــد ال ــرح ـي ــم مـ ـ ــراد ،ف ـي ـصــل ك ــرام ــي،
الحزب القومي...
ف ـ ــي لـ ـق ــائ ــه م ـ ــع ال ـ ـس ـ ـيـ ــد ،ب ـ ـ ــدا ع ـل ـيــه
االرتـ ـب ــاك أمـ ــام ع ــدس ــات امل ـصــوريــن.
ّ
لكن عزاءه أن اللقاءات بروتوكولية،
وال تأثير لها على مجرى التأليف،
الـ ـ ـ ــذي انـ ـطـ ـل ــق ف ـع ـل ـي ــا فـ ـ ــور ان ـت ـه ــاء
االسـتـشــارات .أولــى املهمات جوجلة
األح ـجــام الحكومية ،على أن تليها
ال ـح ـقــائــب ف ــاألسـ ـم ــاء .ال ـع ـقــد األبـ ــرز
تطال الحصتني املسيحية والدرزية.

الحريري ّ
يصد مطلب الـ 32وزيرًا ...ويتعهد بحل سريع لعقد التأليف (هيثم الموسوي)

في الحصة السنية ال عقبات فعلية،
ح ـيــث ُي ـت ــوق ــع أن ي ــواف ــق ال ـحــريــري
س ــريـ ـع ــا عـ ـل ــى الـ ـتـ ـخـ ـل ــي ع ـ ــن ش ــرط
حـصــول تكتله على املـقــاعــد السنية
الـ ـسـ ـت ــة ج ـم ـي ـع ـه ــا .س ـي ـس ـه ــل عـلـيــه

َ
الحريري إلى الرياضُ ...مكلفًا
ّ
ُ
أفضت االستشارات النيابية التي أجراها رئيس الحكومة املكلف سعد الحريري ،أمس ،مع الكتل
النيابية والنواب املستقلني ،إلى إجماع على ضرورة اإلسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية
بالعقد الوزارية ،إن
موسعة ،لكن اإلجماع الشفهي ال ينطبق عادة على واقع مشهد سياسي مليء ِ
من حيث النسب أو الحقائب أو األسماء.
ومع انتهاء االستشارات غير امللزمة ،وبعد أن أفرغ النواب ما في جعبتهم من مطالب ،بدأت عملية
«الجوجلة» ،على أن يزور رئيس الحكومة املكلف العاصمة السعودية في الساعات املقبلة ،بعد أن
كان تأجل املوعد أيامًا قليلة من دون معرفة السبب ،علمًا أن رئيس املجلس النيابي نبيه بري كان
قد نصح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتقريب موعد االستشارات امللزمة لتسمية رئيس
الحكومة ،حتى يتسلح الحريري خالل زيارته إلى الرياض بالتكليف النيابي الواسع .وعلمت
«األخبار» أن القائم باألعمال السعودي في لبنان ،وليد البخاري ،عاد ،أمس ،إلى بالده ،من دون
يعرف ما إذا كانت عودته مرتبطة بزيارة الحريري املرتقبة أو بأمر سياسي أو شخصي مختلف.
وانطالقًا من هذا املناخ ،بات السؤال املطروح ما إذا كانت زيارة الحريري سوف ّ
تسهل عملية
ّ
ّ
تصعبها ،ال سيما في ظل وجود بعض األطراف السياسية التي تتظلل بالعباءة
التشكيل أم
السعودية ،مخافة استبعادها عن الحكومة ،أو عدم إعطائها ما تريده من حصص ،وإجبارها
على «القبول بأقل ّ
مما تستحق» برأيها .وفيما سيلتقي الحريري بمستشار الديوان امللكي نزار
ّ
العلوال ،لم ُيعرف ما إذا كانت زيارته ستتضمن لقاءات أخرى ،وتحديدًا مع ولي العهد محمد بن
سلمان.
(األخبار)

أن ي ـت ـخ ـلــى ع ــن م ـق ـعــد واحـ ـ ـ ــد ،لـكــن
امل ـع ـض ـلــة س ـت ـكــون ف ــي ال ـت ـخ ـلــي عن
مقعدين واحد لـ 8آذار وآخر لرئيس
الجمهورية ،وهو ما يبدو أنه ال مفر
منه .وتشير مصادر الرئيس املكلف
إل ـ ــى ان ـف ـت ــاح ــه ع ـل ــى ت ـ ـكـ ــرار ت ـجــربــة
ال ـت ـبــادل م ــع عـ ــون ،فـيـحـظــى األخـيــر
بـمـقـعــد س ـنــي ،مـقــابــل إعـ ــادة تــوزيــر
غ ـطــاس خ ــوري مــن كـتـلــة ال ـحــريــري.
وإلى أن تتضح وجهة التوزير ،يكثر
الحديث عن انتقال وزير االتصاالت
إلى الداخلية ،على أن يحل محله في
األولى مستشاره نبيل يموت.
وحــدهــا الحصة الشيعية لــن تشهد
أي إشـ ـك ــال ،ع ـلــى األق ـ ــل ف ــي تـحــديــد
األح ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــام ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ،إذ صـ ــار
الحريري ال يمانع في تلبية مطلب
ح ــزب ال ـل ــه وح ــرك ــة أم ــل بــالـحـصــول
ع ـل ــى سـ ــت ح ـق ــائ ــب ح ـك ــوم ـي ــة ،كـمــا
ال ي ـبــدو أن حـقـيـبــة املــال ـيــة سـتـكــون
محل خالف مع الرئيس املكلف ،وإن
طالب بها التيار الوطني الحر ،وفق
م ـبــدأ امل ـ ــداورة وع ــدم حـصــر حقائب
معينة لـطــوائــف م ـحــددة .أم ــا وزارة
ال ـت ـخ ـط ـيــط الـ ـت ــي ط ــال ــب ح ـ ــزب ال ـلــه
باستحداثها ،فوجودها يحتاج إلى
ق ــان ــون ي ـصــدر ع ــن مـجـلــس ال ـن ــواب،
وإل ـ ــى ذلـ ــك الـ ـح ــن ،فـ ــإن اق ـت ـصــارهــا
على وزارة دول ــة ،ال يعني موافقته
عـلــى اس ـت ـبــدال الـحـقـيـبــة األســاسـيــة
التي يسعى إليها بها .وإضافة إلى
مـطــالـبــة ال ـح ــزب بـحـقـيـبــة أســاسـيــة،
يبدو أنــه حسم ق ــراره بتوزير ثالثة
حزبيني .يبدو ذلك ردًا مباشرًا على

الربط بني لوائح اإلرهــاب األميركية
والـ ـسـ ـع ــودي ــة وت ـش ـك ـي ــل ال ـح ـك ــوم ــة.
ً
الـنــائــب محمد رع ــد لــم يـتــرك مـجــاال
ّ
للشك .تهكم بعد االسـتـشــارات على
هــذا الــربــط ،مــؤكـدًا أن تأثيره خــارج
لبنان ...في أميركا.
مـشـكـلــة امل ـشــاكــل سـتـكــون فــي تــوزيــر
ط ــال أرس ـ ــان الـ ــذي طــالــب بحقيبة
ً
لنفسه ،بوصفه ممثال لكتلة «ضمانة
الجبل»« ،احترامًا لنتائج االنتخابات
ال ـ ـن ـ ـيـ ــاب ـ ـيـ ــة» .تـ ـيـ ـم ــور جـ ـنـ ـب ــاط مــن
ناحيته دعا إلى اعتماد املبدأ نفسه.
فبالنسبة إلــى اللقاء الديموقراطي،
اح ـتــرام نتائج االنـتـخــابــات النيابية
يـعـنــي ح ـص ــول ال ـل ـقــاء ع ـلــى الـحـصــة
ال ـ ــدرزي ـ ــة ك ــامـ ـل ــة .كـ ـي ــف س ـي ـت ـعــامــل
ال ــرئـ ـي ــس امل ـك ـل ــف م ــع ه ـ ــذه ال ـع ـق ــدة؟
ال ي ـب ــدو واضـ ـح ــا ب ـع ــد ،وهـ ــو حكمًا
ّ
سـيـكــون مـحــرجــا ف ــي تـخــطــي مــوقــف
ّ
املصر على توزير
رئيس الجمهورية
ّ
أرس ـ ـ ــان ،وك ــذل ــك ف ــي ت ـخــطــي ال ـق ــرار
االشـ ـت ــراك ــي ،ال ـ ــذي أق ـف ــل زمـ ــن وه ــب
ال ـ ــوزارة كـمــا الـنـيــابــة ألرسـ ــان تحت
شـعــار وح ــدة الـجـبــل ،خــاصــة فــي ظل
رفــع الكتلة لسقف الـتـحــدي ،إلــى ّ
حد
ق ــول م ـص ــادر ج ـن ـبــاط إن ــه ف ــي حــال
أص ـ ّـر ع ــون عـلــى تــوزيــر أرسـ ــان ،فال
مانع من أن يمنحه مقعدًا درزيًا رابعًا،
مــن الحصة املسيحية ،فــي استعادة
مل ــا ق ــام ب ــه الــرئ ـيــس ب ــري م ــع الــوزيــر
فـيـصــل ك ــرام ــي ف ــي حـكــومــة الــرئـيـ َـس
نجيب ميقاتي عام ّ ،2011عندما منح
لوزير سني.
«مقعدًا شيعيا»
ٍ
هــذه الـعـقــدة ،كما سعي الجميع إلى

أن يتمثلوا فــي ال ــوزارة ،تجلت أمس
ف ــي ت ـغــريــدة أطـلـقـهــا ول ـي ــد جـنـبــاط
هزأ فيها من عملية تشكيل الحكومة
ومـ ــن امل ـط ــال ــب امل ـن ـف ــوخ ــة ل ــأط ــراف،
معتبرًا أن مــن التقاليد الـعــريـقــة في
تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــات إض ــاف ــة «حـصــة
الــرئ ـيــس وال ـص ـهــر وال ـعــديــل ولـبـنــان
القوي والجمهورية القوية والخرزة
الــزرقــة واملصالحة والــوســط املستقل
وامل ـ ـ ـ ـ ــردة وق ـ ـلـ ــب ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار وال ـت ـح ــري ــر
وال ــوف ــاء وال ـض ـمــانــة ووح ـ ــدة بـعـبــدا
ون ـ ــواب االرم ـ ــن وال ـك ـت ــائ ــب» .أض ــاف:
«اع ــذرون ــي إذا كـنــت قــد نسيت أح ـدًا
وممثل فتوش».
تكتل «لبنان القوي» (التيار الوطني
الحر وحلفاؤه) أعاد املطالبة بزيادة
ع ـ ــدد الـ ـ ـ ـ ــوزراء إل ـ ــى  32ل ـك ــي يـتـمـثــل
ال ـع ـل ــوي ــون والـ ـس ــري ــان ،ل ـك ــن مــوقــف
الحريري ّ
عبرت عنه عمته بعد انتهاء
لـ ـق ــاء ك ـت ـل ــة امل ـس ـت ـق ـب ــل مـ ــع ال ــرئ ـي ــس
املكلف .فقالت النائبة بهية الحريري
إن املـطـلــوب أن تـكــون ثــاثــن أو أقــل.
عمليًا ،لن يفتح الحريري على نفسه
ب ــاب ــا ل ـل ــري ــح .ف ـت ـكــريــس هـ ــذا ال ـع ــرف
لـ ـي ــس مل ـص ـل ـح ـت ــه ،ويـ ـعـ ـط ــي م ـجــانــا
وزيــريــن لخصومه ،خاصة أنــه يدرك
أن أي وزير علوي لن يكون إال حليفًا
ل ـســوريــا ،كـمــا أن ال ــوزي ــر الـســريــانــي
سيكون من حصة رئيس الجمهورية.
م ـط ـلــب ال ـع ــون ـي ــن ب ــال ـح ـص ــول عـلــى
املــالـيــة أو الــداخـلـيــة قــد يـكــون محقًا،
فــال ـت ـك ـتــل ل ــم ي ـس ـبــق أن نـ ــال أيـ ــا مــن
ه ــات ــن ال ـ ــوزارت ـ ــن م ـن ــذ ع ــودت ــه إل ــى
ال ـح ـي ــاة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ل ـك ــن دون ذل ــك
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في الواجهة

الحريري رئيسًا مكلفًا:
ثمن االنحناء أمام العاصفة
جميل السيد
«يحاكم»
الحريري
فــرض الـنــائــب جميل السيد
أجندته على اللقاء األول من
نوعه بينه وبني الرئيس سعد
الحريري .لديه الكثير ليقوله
لـ ــه عـ ــن ف ـ ـتـ ــرة ال ـت ـح ـق ـي ـقــات
واالع ـت ـقــال الـسـيــاســي ،التي
ي ـت ـح ـمــل ف ــري ـق ــه ال ـس ـيــاســي
مسؤوليتها .كذلك أبلغه أنه
ذاه ــب إل ــى اله ــاي فــي  5و6
و 7ال ـش ـهــر امل ـق ـب ــل ،لـ ــإدالء
بـ ـشـ ـه ــادت ــه أم ـ ـ ـ ــام امل ـح ـك ـمــة
ال ـخ ــاص ــة ب ـل ـب ـنــان ملـصـلـحــة
فريق الدفاع.
وق ـ ــال ال ـس ـيــد إن ال ـحــريــري
أب ـ ـ ـ ــدى ك ـ ــل تـ ـفـ ـه ــم ل ـط ـب ـي ـعــة
املــرحـلــة الـســابـقــة وال ـظــروف
االسـتـثـنــائـيــة ال ـتــي رافـقـتـهــا
«وكــان إلى حد كبير يحاول
أن يـقــول لــي إنــه فــي املرحلة
ال ـتــي نـمــر بـهــا ووض ــع البلد
واملـنـطـقــة ،نحن نــرســم خطًا
ب ـ ــن امل ـ ــاض ـ ــي وامل ـس ـت ـق ـب ــل
والـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــر ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــار أن ــه
بـصــرف الـنـظــر عــن الـخــاف
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي امل ـ ــوج ـ ــود،
سـ ـيـ ـبـ ـق ــى ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ه ــاج ــس
مـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك لـ ـ ـك ـ ــل الـ ـ ـف ـ ــرق ـ ــاء
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــن ولـ ـلـ ـشـ ـع ــب
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ع ـ ــام ـ ــة عـ ـن ــوان ــه
ض ـ ـ ـ ــرورة وج ـ ـ ــود دول ـ ـ ــة فــي
لبنان ،ألنه إذا لم توجد هذه
ال ــدول ــة ب ـصــراحــة ووض ـعــت
أسـســا بــأقــرب وق ــت ممكن،
االن ـه ـيــار س ـي ـطــاول الجميع
وقــد يكون هــذا آخــر مجلس
ن ـيــابــي ت ـش ــاه ــدون ــه ألنـ ــه لن
يبقى هناك بلد بصراحة».
كذلك دعا السيد إلى إسناد
حـقـيـبــة ال ـع ــدل «إل ــى فريقنا
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ك ـ ـنـ ــوع م ـ ــن رد
االعتبار أو االعتذار الضمني
ملا لحق هذا الفريق من تجن
في الفترة التي لحقت اغتيال
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـشـ ـهـ ـي ــد رفـ ـي ــق
الحريري».

خ ـطــوط ح ـم ــراء ال تـنـتـهــيّ .أول ـه ــا أن
حقيبة املالية لــن تــؤول لغير «أمــل»،
وإن ل ــم ي ـك ـشــف ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه بــري
بعد إن كان سيبقى علي حسن خليل
على رأسها أو ال .لكن األكيد أنه صار
ألمل وحزب الله تصور واضح لكيفة
إدارة الـ ـ ـ ــوزارة ،وال سـيـمــا اس ـت ـعــادة
ال ـص ــاح ـي ــات امل ـن ـص ــوص ع ـن ـهــا فــي
ق ــان ــون ال ـن ـقــد وال ـت ـس ـل ـيــف وال ـت ــي آل
الكثير منها إلى حاكم مصرف لبنان
بفعل األمر الواقع.
ـان واض ـحــا أن
ـ
ك
ـارات،
بـعــد االس ـت ـش ـ
ّ
«ل ـب ـن ــان الـ ـق ــوي» ي ـت ـجــنــب ال ـحــديــث
عــن عــدد ال ــوزراء ال ــذي يــريــده .وهــو،
بحسب مصادره ،لم يتطرق إلى األمر

فــي اللقاء مــع الـحــريــري .وحساسية
األمر جعلت النائب الياس بو صعب
ي ـع ـت ــرض ع ـل ــى خ ـب ــر أورده امل ــوق ــع
اإللكتروني لتلفزيون  ،LBCIويشير
ً
ف ـيــه ،ن ـقــا عــن م ـصــادر الـتـكـتــل ،إلــى
أنه طالب بستة وزراء يضاف إليهم
ثالثة وزراء من حصة الرئيس ،علمًا
بأن موقع التيار عاد وأورد النفي.
ليس واضـحــا إن كــان اإلص ــرار على
النفي يعود إلى رغبة التيار في ترك
أفق التفاوض مفتوحًا ،لكن مصادره
تــؤكــد أن األم ــر عــائــد إلــى ق ــرار بترك
أمـ ـ ــور ال ـت ــأل ـي ــف ت ـس ـيــر ف ــي إط ــاره ــا
الدستوري ،وانتظار التصور ّ
األولي
ال ـ ــذي س ـي ـخــرج ب ــه ال ــرئ ـي ــس املـكـلــف
لعدد الحقائب وتوزيعها .وبالرغم
م ــن أن ال ــوق ــت ال ي ــزال م ـب ـك ـرًا ،إال أن
بورصة التوزير عند التيار فتحت،
حيث تردد أن من األسماء املطروحة
ال ـ ـنـ ــواب جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل وإب ــراه ـي ــم
كنعان والياس بو صعب ،إضافة إلى
إدارة بنك سيدروس
رئيس مجلس
ّ
ف ـ ــادي ع ـس ـلــي (س ــن ــي) وم ـس ـت ـشــارة
وزير الطاقة ندى بستاني.
ي ـس ـت ـش ـع ــر ح ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـخ ـط ــر،
خــاصــة أن «ال مصلحة فــي استثناء
قوة أساسية تمثيلية في الحكومة».
لذلك ،ومن على منبر مجلس النواب،
ـورج عـ ــدوان الـتــذكـيــر بــورقــة
أع ــاد ج ـ ّ
الـنــوايــا املــوقـعــة مــع الـتـيــار ،ال سيما
من بوابة أن «تمثيل القوات اللبنانية
يجب أن يوازي تمثيل التيار الوطني
الـ ـح ــر» .وأك ـث ــر م ــن ذلـ ــك ،قـ ــال« :نـحــن
ن ـت ـع ـه ــد ب ـ ـ ــأن ن ـ ـكـ ــون حـ ـص ــة رئ ـي ــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ف ــي ال ـح ـكــومــة املـقـبـلــة،
والـجـمـيــع يـعـلــم الـ ــدور ال ــذي لعبناه
ُ
فــي انتخابه» .وفيما تطالب القوات
بحصة مــن  6وزراء ،ي ــرد العونيون
بالقول إن حصتها ستكون مساوية
لحصة التيار ،أي  3وزراء لكل منهما،
على أن يحظى حلفاء التيار الـ 11في
ً
التكتل بحصة وزاري ــة أيـضــا ،فضال
عن حصة رئيس الجمهورية.
مع ذلك ،يبدو الحريري مقتنعًا بأنه
قـ ـ ــادر ع ـل ــى ح ــل م ـس ــأل ــة ع ـ ــدد وزراء
«الـ ـ ـق ـ ـ ّـوات» ،ف ـي ـمــا ي ـب ــدو أن األخ ـي ــرة
س ـت ـعــض ع ـلــى ال ـج ــرح وتـتـخـلــى عن
نيابة رئاسة الحكومة ،التي يتوقع أن
تكون من حصة رئاسة الجمهورية،
ويمثله فيها نجاد عصام فــارس أو
الياس بو صعب.
فــي املقابل ،طالب «التكتل الوطني»
(املـ ـ ـ ــردة وف ــري ــد ال ـ ـخـ ــازن ومـصـطـفــى
الـحـسـيـنــي وف ـي ـصــل ك ــرام ــي وج ـهــاد
الصمد) بمقعدين مسيحي ومسلم،
ت ـك ــون إح ــداه ـم ــا س ـي ــادي ــة واألخ ـ ــرى
خــدمــاتـيــة .كـمــا طــالـبــت كتلة الــوســط
املستقل ب ــوزارة ،على مــا قــال النائب
ج ــان عبيد بـعــد االس ـت ـشــارات (ت ــردد
أن ال ــرئـ ـي ــس ن ـج ـي ــب م ـي ـق ــات ــي ط ــرح
أسماء عبيد ونقوال نحاس وخلدون
الشريف للتوزير ،بحيث يحدد االسم
حـســب طــائـفــة املـقـعــد الـ ـ ــوزاري ال ــذي
تحصل عليه الكتلة).
أما الكتائب ،فلم يحسم مشاركته في
الحكومة ،بانتظار تبلور صورتها،
ّ
علمًا بأنه إذا تــوزر فسيكون بــوزارة
دولـ ــة .وتـمـنــى عـبــد الــرح ـيــم م ــراد أن
يكون للبقاع الغربي حصة وزارية.
بــوال يعقوبيان مــا ك ــادت تــدخــل إلى
االس ـت ـش ــارات ح ـتــى خ ــرج ــت .بــالـكــاد
اج ـت ـم ـعــت م ــع ال ـح ــري ــري لــدقـيـقـتــن،
دع ـ ــت ب ـع ــده ــا إل ـ ــى ت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة
مصغرة يكون ربعها من النساء.
أم ــا ال ـحــريــري ،فـقــال فــي خـتــام الـيــوم
الطويل إن «الجميع كان متوافقًا على
أن علينا التعجيل في التشكيل بسبب
الـتـحــديــات اإلقـلـيـمـيــة واالقـتـصــاديــة
ال ـت ــي نــواج ـه ـهــا ف ــي ال ـب ـل ــد» ،مــؤك ـدًا
القدرة على الوصول إلى تفاهمات.

بين المرة األولى رئيسًا
مكلفًا تأليف الحكومة
عام  2009واليوم ،الفروق
أكثر من أن تحصى أمام
الرئيس سعد الحريري ،أبرزها
أنه في المحاولة الثالثة
ليس الرجل نفسه ما كان
في المرة األولى .لم يعد
ُيعرف حلفاؤه األولون وال
خصومهم الحاليون
نقوال ناصيف
خـ ـ ــرج ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري مــن
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات حـ ـ ــزيـ ـ ــران  2009رئ ـي ــس
عليها
الغالبية النيابية التي قبضت
ّ
قــوى  14آذار ،والزعيم الوحيد للسنة
في لبنان ،وقائد تيار سياسي أضحى
الكتلة النيابية الكبرى في البرملان لم
تتح ألي من أسالفه على ّ
مر تاريخ هذا
البلد بـ َـمــن فيهم وال ــده الــراحــل .مــع أن
الواجهة كانت للرئيس فؤاد السنيورة
مـ ــا بـ ــن ع ــام ــي  2005و ،2009إال ان
ال ـح ــري ــري االب ـ ــن اس ـت ـح ــوذ املــرجـعـيــة
األص ـ ــل ل ـي ــس ف ــي تـ ـي ــاره ف ـح ـس ــب ،بــل
أيـضــا فــي فــريــق  14آذار .مــن السهولة
ب ـم ـكــان تـلـمــس دوران ول ـي ــد جـنـبــاط
وحزب الكتائب والقوات اللبنانية في
فلكه.
أكثر من أي وقت مضى ّ
مر فيه الرئيس
رفـيــق الـحــريــري ،بما فــي ذلــك وصوله
للمرة األولى إلى رئاسة الحكومة عام
 1992واكتساحه بيروت في انتخابات
 2000بتوجيهه ضربة قاسية إلى عهد
الرئيس اميل لحود ،أعطت انتخابات
 2009الـ ـح ــري ــري االبـ ـ ــن م ــا ل ــم يـخـطــر
فــي مخيلة أحــد قبله .بــالـكــاد انقضت
ثالثة شهور على بدء املحكمة الدولية
أع ـمــال ـهــا ف ــي األول م ــن آذار ،وكــانــت
ح ـي ـن ــذاك جـ ــزءًا ال ي ـت ـجــزأ م ــن مـعــادلــة
الـ ـق ــوة وال ـس ـل ـطــة ف ــي الـ ــداخـ ــل .م ــع كل
فــائــض الـقــوة ذاك ،وجــد نفسه يعتذر
عــن تكليفه تأليف الحكومة الجديدة
جراء شروط الحلفاء والخصوم .أعيد
تكليفه بعد  80يــومــا ،ولــم يتمكن من
إبـصــارهــا ال ـ ُنــور إال بـعــد أرب ـعــة أشهر
و 13يــومــا ،فــأعـلـنــت مــن الــرابـيــة ال من
قصر بعبدا ،وحازت معارضة خسرت
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ال ـث ـلــث  1+في
نصاب مجلس الــوزراء .كان األول منذ
اتفاق الطائف يدفع ثمن هذه املادة في

الدستور ،إذ ُيسقط الثلث  1+الحكومة،
ويطيح رئيسها زعيم طائفته ورئيس
الغالبية النيابية.
ليس بني يدي الحريري الحالي شيئًا
م ــن ذل ــك ك ـل ــه ،وه ــو ُي ــدع ــى ال ـي ــوم إلــى
تــأل ـ ّيــف ثــال ـثــة ح ـكــومــاتــه :ل ـيــس زعـيــم
السنة الوحيد بعدما خــذلــه ناخبوه،
فأضحى ثلثهم في كنف الفريق اآلخر.
ليس رئيس غالبية نيابية صارت بني
يـ ـ ّـدي ال ـث ـنــائــي الـشـيـعــي وح ـل ـفــائــه .لم
يعد بالتأكيد رئـيــس التكتل النيابي
األكبر عددًا بتدني أعضائه من  34إلى
 ،20بـعــدمــا اكـتـشــف االه ـت ــراء فــي تيار
املـسـتـقـبــل وأنـ ـ ــزل م ــن مــرك ـبــه وجــوهــا
صنعت مــرحـلــة مــا بــن  2005و.2018
أق ـص ــى ال ــذي ــن الزم ـ ــوه غ ــرف ــة ق ــرارات ــه
وأسراره حتى.
ال ــرج ــل ل ــم ي ـعــد ن ـف ـســه أم ـ ــام أك ـث ــر من
ام ـ ـت ـ ـح ـ ــان ،أوشـ ـ ـ ـ ــك أن ي ـ ـن ـ ـهـ ــار ت ـحــت
وطأته .أوالهــا محنة  4تشرين الثاني
 2017واحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــازه ف ـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة،
وإص ـ ـ ــراره ع ـلــى ك ـتــم حـقــائـقـهــا م ــع أن
صــديـقــه الــرئـيــس الـفــرنـســي إيمانويل
مــاكــرون ج ــزم بــ«تــوقـيـفــه» فــي اململكة
وإن ـ ـجـ ــاده لـ ــه .ل ــم يـسـعــه ال ـع ـث ــور على
مخرج الستقالته يومذاك لــوال رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ورئ ـي ــس امل ـج ـل ــس .خــرج
من انتخابات  2018منهكًا بنتائجها.
رب ــح نـصــف ب ـيــروت ونـصــف طرابلس

يتقاسم الحريري االبن
وجنبالط االبن فكرة
االنحناء للعاصفة

ونصف صيدا ـ مسقطه ـ ونصف البقاع
الـ ـغ ــرب ــي ،ب ـي ـن ـمــا آل ال ـن ـص ــف ال ـثــانــي
فيها إلــى خصومه األلـ ــداء .افتقر إلى
حلفائه القدامى ،فلم يجد أمامه سوى
الرئيسني ميشال عون ونبيه ّبري.
ب ـ ــل ق ـ ــد ي ـ ـكـ ــون املـ ـشـ ـه ــد الـ ـ ـ ــذي أب ـص ــر
الرئيس املكلف نفسه فيه البارحة ،ولم
يكن يتوقع أن يمتحن ذاته فيه ،وال أن
يهضمه حـتــى :أن يستقبل نــائـبــا قــال
عنه تياره إنــه يساوي  127نائبًا ،هو
ّ
السيد ال ــذي قال
النائب الـلــواء جميل
أمــس إن الـحــريــري اجتمع بــه كأنما ال
م ــاض ــي بـيـنـهـمــا .ال ــواق ــع لـكـلـيـهـمــا أن
مــاض ـي ـه ـمــا ،واح ــدهـ ـم ــا ف ــي مــواج ـهــة
اآلخــر ثقيل للغاية ،هو توقيف املدير

بين  2009و :2018أي حريري رئيسًا للحكومة؟ (مروان طحطح)

العام السابق لألمن العام أربع سنوات
قبل إطالقه من املحكمة الدولية بريئًا،
مما ساقه إليه الحريري وحلفاؤه في
قوى  14آذار بتهمة ضلوعه في اغتيال
والده.
ربما من غير أن يعرفا ،ثمة ما يجمع
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري االب ـ ـ ـ ــن بـ ـجـ ـنـ ـب ــاط االب ـ ـ ــن،
وي ـفـ ّـرق ـه ـمــا أك ـثــر م ـمــا ه ــو م ـتــوقــع عن
ج ـن ـب ــاط األب والـ ـح ــري ــري األب ،هــو
أن االبـنــن ـ خالفًا لألبوين ـ ينحنيان
لـ ـلـ ـع ــاصـ ـف ــة .انـ ـحـ ـن ــى ول ـ ـيـ ــد ج ـن ـب ــاط
لـهــا أك ـثــر مــن م ــرة :حينما زار دمشق
بــان ـق ـضــاء أرب ـع ــن اغ ـت ـيــال وال ـ ــده هي
ّ
تحوله إلى
املتهمة بأنها الجاني ،ثم
حليفها القوي فمنحته عام  1983حرب
ّ
مجددًا للعاصفة بعيد
الجبل .انحنى
ّ
ان ـت ـخــاب الــرئ ـيــس ام ـيــل ل ـحــود وســلــم
بالتخلي عن مفاتيح قصر بيت الدين
وم ـك ـت ـبــة ب ـع ـق ـلــن وث ـك ـنــه ال ـع ـس ـكــريــة،
ثــم خبر ق ــرار منع دخــولــه ســوريــا عام
 2001قبل أن يتصالح مع اللواء غازي
ك ـن ـع ــان وي ـ ـ ـ ــزوره .ث ــم ك ــان ــت ان ـح ـن ــاءة
رابـ ـع ــة ل ـل ـعــاص ـفــة ب ـم ـصــال ـح ـتــه ن ـظــام
الرئيس بشار األسد بعد نعوت 2005
واتهامه إياه باغتيال الرئيس السابق
للحكومة إلــى حد االعـتــذار العلني .لم
ي ـمـ ّـر جـنـبــاط األب بــاخ ـت ـبــارات كهذه
ما خال اثنني كافيني إلبــراز وقوفه في
وجــه الـعــاصـفــة :قـيــادتــه «ث ــورة »1958
ّ
ضد الرئيس كميل شمعون فلم يتخل
عــن ال ـســاح إال لـلــرئـيــس ف ــؤاد شهاب
بعد انتخابه ،ورفـضــه دخــول الجيش
ال ـســوري إلــى لبنان عــام  1976إلــى أن
خسر قبالته املعركة العسكرية فانكفأ
إلى قصر املختارة قبل أن يدفع حياته
ثمن العناد.
ال ـ ـحـ ــريـ ــري االب ـ ـ ــن أي ـ ـضـ ــا ،عـ ـل ــى ط ــرف
نقيض من والــده ،تـ ّ
ـدرب على االنحناء
للعاصفة.
مــرتــان أوشــك الحريري األب أن يشعر
بالهزيمة إال أنه تداركها فتجنبها :عام
 1998عندما أبـعــده لـحــود عــن رئاسة
الـحـكــومــة ،وع ــام  2004عـنــدمــا استبق
تـ ـك ــرار املـ ـح ــاول ــة م ـ ــرة أخـ ـ ــرى ف ــأخ ــرج
ه ــو نـفـســه سـلـفــا م ــن ال ـس ــراي ــا .ف ــي أي
ينحن للعاصفة .كــان يكفي
منهما لم
ِ
أن يـقــول عـلــى مــر سـنــي عـهــد الرئيس
الياس هراوي إنه يعتكف كي يستنفر
امل ـســؤولــن ال ـســوريــن لـلـتــوســط لــديــه،
وإعادته إلى السرايا .بذلك لم ُيقل مرة
ُ
عنه أنــه هــزم ،وإن لم يربح كل حروبه
ال ـص ـغ ـي ــرة وجـ ـه ــا ل ــوج ــه مـ ــع ه ـ ــراوي
ّ
وبري.
ُ
لـيــس الـحــريــري االب ــن كــذلــك ،فـلــم يقم
فـ ــي صـ ـ ـ ــورة األب :كـ ـ ــان أول رئ ـي ــس
حكومة ُيسقطه الثلث  1+فــي إحــدى
أق ــوى لحظات قــوتــه عندما ُيستقبل
فـ ــي ال ـب ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض ،وأول مــرشــح
لـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ـ هـ ـ ـّـو ال ــزعـ ـي ــم
ال ــوح ـي ــد امل ـف ـت ــرض ل ـل ـســنــة ـ يـخـســر
أصـ ــوات الـغــالـبـيــة الـنـيــابـيــة لتكليفه
تأليف الحكومة أمــام الرئيس نجيب
م ـي ـقــاتــي عـ ــام  ،2011ف ـلــم يـ ـت ــردد في
إشـعــال طــرابـلــس وب ـيــروت احتجاجًا
على الهزيمة .ســرعــان مــا تهادنا في
االنـتـخــابــات البلدية عــام  ،2016وها
ه ـم ــا ي ـت ـص ــال ـح ــان فـ ــي االس ـت ـح ـق ــاق
ال ـ ـحـ ــالـ ــي لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة .ات ـ ـهـ ــم س ــوري ــا
بقتل والــده ،ثم قادته السعودية إلى
مصالحتها عام  2009قبل أن ينقلب
ّ
مجددًا عام ّ .2011
كرت سبحة
عليها
االنحناءات أمام عواصف تارة باردة
وط ــورًا ســاخـنــة :جلس مــع حــزب الله
الـ ــذي يـتـهـمــه بــاغ ـت ـيــال وال ـ ــده وع ـ ّـده
ّ
شــريـكــه فــي إشــاعــة االس ـت ـقــرار وســلــم
له بأن سالحه إقليمي فحسب .ذهب
إل ــى ان ـت ـخــاب الــرئ ـيــس م ـي ـشــال عــون
بعدما تيقن من أنه بابه الوحيد إلى
ّ
السرايا .سلم بفرض استقالته عليه
من الرياض ،ثم كان الثمن املكلف في
انتخابات .2018

