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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

تقرير

أزمة التأليف :عودة إلى ما قبل التسوية الــرئاسية
أجواء تأليف الحكومة عادت بالبالد إلى ما قبل التسوية الرئاسية بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل .السجال بين
رئيسي الجمهورية والحكومة خرج إلى العلن ،فيما ّ
يلوح الفريق المناوئ للسعودية بإمكان تصعيب مهمة الرئيس
ّ
المكلف« ،ردًا على أدائه»!
ع ـ ــادت ُم ـ ـشـ ــاورات تــأل ـيــف الـحـكــومــة
إل ـ ـ ــى الـ ـنـ ـقـ ـط ــة ال ـ ـص ـ ـفـ ــر ،حـ ـت ــى ب ــدت
األجـ ـ ــواء ال ـس ـيــاسـيــة أش ـب ــه بـمــرحـلــة
مــا قبل التسوية الرئاسية .الخالف
ب ــن الــرئـيـســن مـيـشــال ع ــون وسـعــد
ال ـ ـحـ ــريـ ــري خـ ـ ــرج إلـ ـ ــى الـ ـعـ ـل ــن ،عـلــى
خ ـل ـف ـيــة إص ـ ـ ــرار األخـ ـي ــر ع ـل ــى تـبـنــي
م ـط ــال ــب ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة «ال ـت ــي
ت ـم ـ ّـد ي ــده ــا إلـ ــى ص ــاح ـي ــات رئ ـيــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة وم ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــه» ،ب ـح ـســب
م ـ ـصـ ــادر ق ــريـ ـب ــة مـ ــن قـ ـص ــر ب ـع ـب ــدا.
وترى املصادر أن إصرار القوات على
الحصول على منصب نائب رئيس
الحكومةّ ،
يمس بصالحيات ُ رئيس
الجمهورية ،وباألعراف التي أرسيت
بعد اتفاق الطائف ،مضيفة« :أما إذا
ّ
متمسكًا بمنح
كــان رئيس الحكومة
القوات أو أي كتلة أخرى حصة أكبر
من حجمها ،فال مانع لدينا ،شرط أن
يـكــون ذل ــك مــن حـصـتــه ،ال مــن حصة
رئيس الجمهورية أو باقي الكتل».
هذه األجواء عكسها بيان صادر عن
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة ،شـ ـ ّـدد ع ـلــى أن

موقع يسمح له باسترهان البلد أو
ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة» .م ــا قــالــه السيد
ليس أكثر من «لفت نظر للحريري»،
ك ـمــا يـ ـق ــول« ،فـ ـ ــإذا أراد إبـ ـق ــاء الـبـلــد
وال ـح ـكــومــة ره ـي ـنــة س ـيـ ِـجــد ال ـفــرقــاء
أنفسهم مضطرين إلعــادة النظر في
تكليفه» ،مـشـ ّـددًا على كلمة «ربـمــا»،
ألن «الخضوع إلى ما ال نهاية ال ّ
بد
ً
وأن يحصد ّ
رد فعل رافـضــا ،وصــوال

إل ــى إع ــادة الـنـظــر بالتكليف» .وقــال
الـسـيــد ل ـل ـحــريــري« :م ــع ك ــل حرصنا
عليك ،ومعرفتنا لقيمتك وتمثيلك ،ال
نستطيع ّ
تحمل إبقائك رهينة ،فنحن
معنا األغلبية وهذه األغلبية دعمت
تكليفك ،فال تسمح لآلخرين بفرض
شروطهم عليك».
وك ـ ــان ـ ــت ك ـت ـل ــة «املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» ،ال ـت ــي
اج ـت ـم ـعــت أمـ ــس ب ــرئ ــاس ــة ال ـحــريــري
(ال ـ ـ ــذي أعـ ـل ــن أن ـ ــه سـ ـي ــزور ع ـ ــون فــي
اليومني املقبلني) قــد ّ
وجـهــت رسالة
إلـ ــى ق ـصــر ب ـع ـبــدا ع ـ ّـدت ـه ــا م ـص ــادره
رسائلة سلبية ،وخاصة لجهة القول:
«تتطلع الكتلة إل ــى ال ــدور املـحــوري
للرئيس ميشال عون ،في الخروج من
دائــرة الترقب واالنتظار ،واالنطالق
مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس املـ ـكـ ـل ــف نـ ـح ــو بـ ـل ــورة
الـصـيـغــة الـنـهــائـيــة لـشـكــل الـحـكــومــة
وم ـكــونــات ـهــا» .ف ـهــذا ال ـكــام رأت فيه
امل ـ ـصـ ــادر م ـح ــاول ــة م ــن «امل ـس ـت ـق ـبــل»
ل ـت ـح ـم ـيــل ع ـ ــون م ـس ــؤول ـي ــة تـعـطـيــل
التأليف.

َّ
مالحظات بحق  85مجنسًا

العام
تقرير المدير
ّ
لألمن العام َّتضمن مالحظات
بحق  85مجنسًا
عــون «ليس فــي وارد التغاضي ّ
عما
منحه إيــاه الــدسـتــور مــن صالحيات
وم ــا درج ــت عليه األعـ ــراف املعتمدة
مـ ـن ــذ ات ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــف ،وال س ـي ـمــا
ل ـجـهــة ح ــق رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة في
أن ي ـخ ـت ــار ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
ّ
ّ
وع ــددًا مــن الـ ـ ــوزراء» .وأك ــد أن «على
الذين يسعون في السر والعلن ،إلى
مـصــادرة هــذا الـحــق املـكـ َّـرس لرئيس
الـجـمـهــوريــة ،أن يـعـيــدوا حساباتهم
وي ـص ـح ـحــوا ره ــان ــات ـه ــم ،ويـنـعـشــوا
ذاكــرت ـهــم» ،معتبرًا أن «االنـتـخــابــات
حـ ـ ـ ّـددت أحـ ـج ــام الـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة،
ّ
وما على هذه القوى إل احترام هذه
ّ
األحـجــام حتى تكون عملية تشكيل
ّ
الحكومة مسهلة».

مصادر بعبدا رأت في بيان كتلة المستقبل محاولة لتحميل عون مسؤولية تعطيل التأليف (هيثم الموسوي)

وأكـ ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر س ـي ــاس ـي ــة رف ـي ـعــة
املستوى لـ«األخبار» أن عون والتيار
الوطني الحر لن يقبال بمنح القوات
ّ
مــا يمكنها مــن إف ـشــال الـعـهــد ،الفتة
إلى أن قناعة املعنيني بالتشاور مع
ال ـح ــري ــري بـتــألـيــف ال ـح ـكــومــة بــاتــت
شبه محسومة لجهة أن التعقيدات
خـ ــارج ـ ـيـ ــة ال داخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة .وت ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدث
امل ـ ـصـ ــادر ع ــن إشـ ـ ـ ــارات ص ـ ـ ــادرة عــن
بعض السفارات هدفها وضــع فيتو
على منح وزارات أساسية لحزب الله،
وإن لم تكن وزارات أمنية أو سيادية.

وق ــال ــت املـ ـص ــادر إن أداء ال ـحــريــري
سيؤدي إلى تصعيب مهمته« ،وربما
ُ
س ــت ــرف ــع ف ــي وج ـه ــه ب ـعــض امل ـطــالــب
ـ ـ ـ ـ ال ـش ــروط م ــن قـبــل امل ـح ــور امل ـ ّنــاوئ
للسعودية ،كمطلب تــوزيــر سنة من
خارج فريق  14آذار».
ولـ ـفـ ـت ــت املـ ـ ـص ـ ــادر إلـ ـ ــى أن ت ـغ ــري ــدة
ال ـ ـنـ ــائـ ــب ج ـم ـي ــل الـ ـسـ ـي ــد أم ـ ـ ـ ــس ،قــد
ت ـك ــون إشـ ـ ــارة دال ـ ــة ف ــي ه ــذا امل ـج ــال.
الـتـغــريــدة ال ـتــي نـشــرهــا الـسـيــد على
مــوقــع «تــوي ـتــر» ق ــال فـيـهــا« :ســابـقــا،
ف ـش ــل ج ـع ـجــع ب ــاح ـت ـج ــاز ال ـح ــري ــري

ب ــالـ ـسـ ـع ــودي ــة إلسـ ـ ـق ـ ــاط ال ـح ـك ــوم ــة.
الـيــوم نجح جعجع وجنبالط بدعم
سعودي باحتجازه في لبنان لعرقلة
الثاني؟
الحكومة ،إلى متى االحتجاز
ّ
األغلبية معنا .ربما عريضة موقعة
من  ٦٥نائبًا عبر املجلس إلى رئيس
الجمهورية ليسقط تكليف الحريري
ُ
يكنُ .
والب َدالء كثيرون».
كأنه لم
كــام السيد أثــار الكثير مــن التأويل
ح ــول مــا إذا ك ــان رســالــة مــن الفريق
الذي ينتمي إليه ،أو نوعًا من الضغط
ع ـلــى الــرئ ـيــس امل ـك ـلــف ،ف ــي مــواجـهــة

الـضـغــط ال ــذي يـمــارســه عـلــى رئيس
الجمهورية .لكن السيد الذي يرى أن
الـبـعــض يـقــرأ نـصــف الجملة ويـتــرك
ّ
نـصـفـهــا اآلخـ ـ ــر ،أك ـ ــد أن ك ــام ــه كــان
واض ـح ــا ف ــي وجـ ــود شـ ــروط يمليها
رئـ ـي ــس الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة سـمـيــر
جـعـجــع ،وأن هـنــاك إش ــارة سعودية
للحريري بعدم تشكيل حكومة تزعج
ج ـع ـجــع .وق ـ ــال ال ـس ـيــد لـ ــ«األخـ ـب ــار»:
«يهمنا بـقــاء الـحــريــري ألنــه األق ــوى،
لـكــن ّ
يهمنا أكـثــر أن ال يبقى رهينة
ع ـنــد ج ـع ـجــع ،ألن األخـ ـي ــر ل ـيــس في

على صعيد آخــر ،بــدا الفتًا ما أعلنه
وزي ــر الــداخـلـيــة ن ـهــاد املـشـنــوق بعد
لقائه عون في بعبدا أمس ،حيث قال
إن الـبــت بمصير مــرســوم التجنيس
الدولة
مرتبط بقرار مجلس شــورى ُ
ب ـشــأن ال ـط ـعــون امل ـق ـ ّـدم ــة ف ـيــه .وفـ ِـهــم
َ
مــن كــام املـشـنــوق ّ
ورئيسي
تمسكه
ال ـج ـم ـهــوريــة وال ـح ـكــومــة بــاملــرســوم،
بصرف النظر عن الئحة املالحظات
التي ّ
قدمتها املديرية العامة لألمن
ال ـع ــام ب ـش ــأن امل ـش ـمــولــن بــاملــرســوم.
وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن تـقــريــر املــديــر
ال ـ ـعـ ــام ل ــأم ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـلـ ــواء ع ـبــاس
إب ــراهـ ـي ــم ،ت ـضـ ّـمــن م ــاح ـظ ــات بحق
 85اسمًا واردًا في املــرســوم .وتــراوح
هذه املالحظات بني وجود مالحقات
قضائية أو أمنية في لبنان أو سائر
دول العالم ،أو وجود أحكام قضائية
أو تـعـ ّـرض أحــد املجنسني للتوقيف
في لبنان أو في وطنه األصلي.
(األخبار)

ُ
نقاشات «التيار» :نريد نوابًا حزبيين ...وزراء

الحريري يسحب من عون مفتاح التأليف
من ُيحرج من في تأخير
تأليف الحكومة ،ومن
يملك مفتاح الحل :رئيس
الجمهورية العماد ميشال
عون أم الرئيس المكلف
سعد الحريري .حتى اآلن،
ال يبدو أن في يد رئيس
الجمهورية أوراقًا كثيرة،
يتمكن من خاللها الضغط
على الحريري للقبول بما ال
يراد له أن يقبله
هيام القصيفي
ال يبشر الـتــأخـيــر فــي تــألـيــف الحكومة
بكثير من الخير ،ال سيما بعد السجاالت
ال ـكــام ـيــة وب ـي ــان رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة.
فاملشكلة مرشحة ألن تتفاقم ،فال تعود
مقتصرة على مجرد تأخير ألسابيع أو
ألشـهــر ،أســوة بما حصل أثـنــاء تشكيل
حكومات سابقة .املراوحة في التأليف،
ت ـضــع ال ـت ـفــاهــم ال ــرئ ــاس ــي بــرم ـتــه على
املـحــك ،وتجعل مــن رئـيــس الجمهورية
العماد ميشال عون أسير إرادة الرئيس
املكلف ال العكس.
ص ـح ـيــح أن لــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة حقًا
دسـ ـت ــوري ــا بـ ــإصـ ــدار م ــراس ـي ــم تـشـكـيــل
الحكومة ،وحقًا دستوريًا فــي قبول أو
عدم قبول أي تشكيلة حكومية يرفعها
رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة املـ ـكـ ـل ــف إل ـ ـيـ ــه ،لـكــن
أداء ال ـحــريــري ف ــي األســاب ـيــع األخ ـي ــرة،
يـتـعــدى أي م ــادة دس ـتــوريــة .إذ إن ــه في
السياسة بات يحرج رئيس الجمهورية
بـتــأخـيــر تشكيل الـحـكــومــة الـتــي يـعـ ّـول
كثيرًا عليها ،ويضع التفاهم اإلقليمي
وال ــدول ــي بــرعــايــة الـتـفــاهــم الــرئــاســي –
الحكومي قيد االختبار.
ق ـ ـبـ ــل أشـ ـ ـه ـ ــر قـ ـلـ ـيـ ـل ــة ،قـ ـ ـ ــدم ال ـ ـحـ ــريـ ــري
اسـ ـتـ ـق ــالـ ـت ــه ك ــرئـ ـي ــس لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة ،مــن
ً
ال ـس ـع ــودي ــة .ت ـ ــردد حـيـنـهــا أن ات ـص ــاال
جــرى بــإحــدى الشخصيات السنية كي
ً
تتولى التأليف بدال عنه ،ليسحب الحقًا
ه ــذا امل ــوض ــوع م ــن الـ ـت ــداول ،ويـخــوض
رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،وم ـعــه ح ــزب الـلــه،
معركة «استرداد» الحريري .في األشهر
الــاح ـقــة ،ب ــدا الـتـفــاهــم عـلــى أشـ ــده بني
الرجلني ،وبني تياريهما ،ولم يظهر أن
الـحــريــري انقلب على التسوية الثانية
التي عــادت وكرسته مــرة أخــرى رئيسًا
للحكومة بعد طي االستقالة السعودية.
أج ــري ــت االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة ف ــي ظل

ت ـف ــاه ــم ب ــن ال ـط ــرف ــن وع ـ ــاد ال ـح ــري ــري
رئـيـســا مـكـلـفــا بتشكيل حـكــومــة للمرة
الثالثة.
مــا تـغـيــر هــو أن ال ـحــريــري ال يـبــدو هو
نفسه ال ــذي استرجعه عــون إلــى لبنان
ً
واستقبله استقباال الفـتــا ،وال هــو ذلك
الذي رفض تلبية شروط سعودية قبل
أشهر ،ليعود اليوم «راضـخــا» لها .وال
ه ــو الـ ــذي جـمـعـتــه مـصـيـبــة االس ـت ـقــالــة
األولى مع عون ،لكنهما يكادان يفترقان
مــع م ـش ــاورات الـتــألـيــف ،وي ـع ــودان إلــى
م ــرح ـل ــة ال ـ ـخـ ــاف امل ـس ـت ـح ـك ــم بـيـنـهـمــا
قـبــل س ـنــوات ،بحسب مــا ب ــدأت تعابير
ال ـطــرفــن ت ــوح ــي ب ــذل ــك .وي ـط ــرح األداء
الـحــريــري فــي املـلــف الحكومي وتمسك
رئ ـيــس الـحـكــومــة بـصــاحـيــاتــه ،أسئلة
عدة حول املغزى اإلقليمي واملحلي من
التأخير ومستقبله .أولها ،ماذا لو كرر
الـحــريــري تجربته مــع الــرئـيــس ميشال
سـلـيـمــان ف ــي أي ـل ــول ع ــام  2009فيقدم
تشكيلة حكومية كأمر واقع إلى رئيس
الجمهورية؟
األكيد أن ثمة متغيرات كثيرة حصلت
منذ ذلــك الـتــاريــخ ،لكن ثمة أوج ــه شبه
أيـ ـض ــا كـ ـثـ ـي ــرة ،ف ــالـ ـح ــري ــري حـ ــن ق ــدم
ت ـش ـك ـي ـلــة ح ـك ــوم ـي ــة م ــن ث ــاث ــن وزيـ ـ ـرًا
إلــى سليمان بعد مضي  75يــومــا على
تـكـلـيـفــه ،ك ــان يـ ــدرك سـلـفــا أن سـلـيـمــان
سيرفضها ،بناء على رفــض املعارضة
ح ـي ـن ـهــا امل ـت ـم ـث ـل ــة بـ ـح ــزب الـ ـل ــه وعـ ــون
وكــان رئيسًا لتكتل التغيير واإلصــاح
والرئيس نبيه بري لحقهم في اختيار
وزرائـهــم ،وأنــه سيكلف مجددًا بتأليف
ال ـح ـك ــوم ــة .ل ــم ت ـك ــن ع ـن ــاص ــر امل ـغ ــام ــرة
ك ـث ـيــرة ك ــي ي ـغــامــر ال ـح ــري ــري بــرصـيــده
ب ـع ــدم ع ــودت ــه رئ ـي ـســا ل ـل ـح ـكــومــة ،الـتــي
شـكـلـهــا ف ــي ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي م ــن ال ـعــام
نفسه ،واسـتـمــر رئيسًا لـهــا ،حـتــى عام
 2011حــن أطــاحــت بــه اسـتـقــالــة وزراء

قوى  8آذار حني كان في زيــارة رسمية
إلى واشنطن.
امل ـف ــارق ــة أن ال ـح ــري ــري يـحـمــل مـفــاتـيــح
الحكومة ،مدركًا ،والسعودية من خلفه،
أن الظرف اإلقليمي واملحلي دقيق ،إلى
الدرجة التي تمكنه من املغامرة ،فيطرح
شروطه وشروط القوات ورئيس الحزب
ال ـت ـقــدمــي االشـ ـت ــراك ــي ول ـي ــد ج ـن ـبــاط،

الظرف اإلقليمي
والدولي سيكون
بالمرصاد ألي محاولة
لإلتيان بشخصية سنية
معارضة بديلة للحريري
فيطوي صفحة الخالفات الكثيرة التي
فرقته عنهما قبل استقالة السعودية
وبعدها .وألن الكرة أصبحت في ملعب
رئيس الجمهورية ،يعرف الحريري أن
أوراق ع ــون ليست كـثـيــرة ،مهما كانت
مواقفه وصالحياته ،وال يمكن له وهو
صــاحــب الـحــق فــي تــوقـيــع املــراس ـيــم ،أن
يعزل الرئيس املكلف مهما طالت مدة
التكليف .ما يمكن عون القيام به ،فقط
إذا قرر الحريري وضع تشكيلة حكومية
أسوة بما حصل عام  ،2009أن يرفضها
فيعتذر الحريري عن عدم التشكيل .وإال
سيبقى الـحــريــري مكلفًا إلــى أن يصدر
قرار التأليف.
تـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن خـطــوة مــن نــوع
اعتذار الحريري عن عدم قبول التكليف،

الحريري يطرح شروطه وشروط القوات وجنبالط ،فيطوي صفحة
الخالفات الكثيرة التي فرقته عنهما (هيثم الموسوي)

بـعــد تـشـكـيـلــة أم ــر واقـ ــع ،سـيـضــع عــون
وح ــزب الـلــه أم ــام تحد كبير والتسوية
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ع ـل ــى امل ـ ـحـ ــك ،مـ ــا ي ـع ـن ــي أن
هـنــاك مــن قــرر اخــذ البلد إلــى املواجهة
امل ـبــاشــرة .فبغض الـنـظــر عــن احتساب
الـ ـن ــواب الـ ــذي س ـي ـع ــودون إل ــى تسمية
الـحــريــري أو تسمية غـيــره ،فــإن الظرف
اإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي سـيـكــون بــاملــرصــاد
ألي محاولة لإلتيان بشخصية سنية
م ـع ــارض ــة بــدي ـلــة ل ـل ـح ــري ــري .ف ــا عــون
ي ـ ـقـ ــدر أن ي ـت ـح ـم ــل وزرهـ ـ ـ ـ ــا وال ح ــزب
ال ـل ــه ،مـهـمــا أص ــر ال ـطــرفــان حــالـيــا على
توزير املعارضة السنية .فتمثيلها في
ال ـح ـكــومــة أم ــر يـخـتـلــف ع ــن اخـتـيــارهــا
ل ــرئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة ،ال س ـي ـمــا أن أم ــام
عون وحزب الله استحقاقني أساسيني،
األول الـعـقــوبــات الـتــي تشتد تصاعديًا
على حزب الله ولبنان في حال جنوحه
نـحــو أي خ ـطــوات تـصـعـيــديــة ،تفترض
واش ـن ـط ــن أن ـه ــا ت ـص ــب مل ـص ـل ـحــة ح ــزب
ال ـ ـلـ ــه ،واملـ ــؤت ـ ـمـ ــرات ال ــدولـ ـي ــة األخـ ـي ــرة
الـتــي ارتـبـطــت بـمـكــان أســاســي بـصــورة
ال ـحــريــري واس ـم ــه ،وال ــزي ــارات الــدولـيــة
إلـ ــى بـ ـي ــروت ص ـبــت ف ــي اتـ ـج ــاه رئــاســة
الحكومة والحكومة أكثر مما صبت في
اتجاه رئاسة الجمهورية.
من هنا ال يمكن الكالم عن سيناريوات
كثيرة ومغايرة ملا سبق ،ألن التجارب
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة وال ـ ـ ـتـ ـ ــدخـ ـ ــات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
والدولية هي نفسها ،وأي خيار مطروح
ع ـلــى ب ـس ــاط ال ـب ـح ــث ،س ـبــق أن اعـتـمــد
وجرب وأسفر عن نتائج معروفة .وفي
كل مرة ،يكون الخيار الوحيد في لعبة
ع ــض األصـ ــابـ ــع ،ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى حـكــومــة
اتـ ـح ــاد وطـ ـن ــي ،ال تـ ـ ــزال ه ــي امل ـت ـقــدمــة
كـ ـخـ ـي ــار .أمـ ـ ــا ت ـ ـكـ ــرار ن ـ ـمـ ــوذج ح ـكــومــة
ال ــرئـ ـي ــس ن ـج ـي ــب مـ ـيـ ـق ــات ــي ،فـ ــا يـ ــزال
مستبعدًا .ألن ذلــك سيأخذ للبنان إلى
مكان آخر ويطيح بالتسوية واالستقرار
فيه ،وعون والتيار الوطني ،ال يحتمالن
مــواج ـهــة كـتـلــة م ـعــارضــة م ــن املستقبل
والقوات وجنبالط دفعة واحدة .النقطة
األســاسـيــة هـنــا تكمن فــي مــوقــف حــزب
الله الــذي ساهم في استعادة الحريري
من السعودية ،وسط كالم عن أنه ال يزال
ينصح بالتريث .لكن ردود فعل رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة وف ــري ـق ــه ورئـ ـي ــس ال ـت ـيــار
الــوط ـنــي ال ـح ــر ،تـجـعــل ال ـش ـكــوك تـحــوم
ح ــول ال ـخ ـيــار الـ ــذي س ـيــأخــذه ال ـح ــزب،
فهل يتمكن من سحب عناصر التفجير
الداخلي وسط تصاعد حدة السجاالت
أم يساهم فــي قلب الـطــاولــة .حتى اآلن
الرهان على أن يساهم في التهدئة مهما
كانت رغبات البعض ،ولــو طــار انتظار
التأليف ،وإال فإننا نـكــون أم ــام مرحلة
مـفـتــوحــة عـلــى أل ــف احـتـمــال واحـتـمــال،
ربطًا بتطورات العراق وسوريا.

تقرير

(مروان طحطح)
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يضغط نواب في التيار
الحر ،من أجل أن يتمّ
الوطني ّ
توزير أكثر من واحد منهم،
في الحكومة الجديدة.
ّ
الفصل
«حررهم» قرار عدم ُ ّ
بين النيابة والوزارة ،وتعزز
موقفهم تجربة الوزراء
السابقين« ،غير الناجحة» ،كما
يعتبرون .ولن يقبل هؤالء
أن يجري «تخطيهم»ُ ،ويختار
فقط إلى الوزارة« ،زميلهم»
الياس بو صعب

ليا القزي
نجح الوزير جبران باسيل في إنهاء
نغمة الفصل بــن النيابة وال ــوزارة،
داخــل التيار الوطني الـحـ ّـر ،نهائيًا.
َع ـ ِـم ــل ج ــاهـ ـدًا ع ـل ــى إقـ ـن ــاع الــرئ ـيــس
ّ
بأهمية الـحـفــاظ على
ميشال ع ــون،
ُ
«س ـ ـقـ ــف س ـ ـيـ ــاسـ ــي» مـ ــرت ـ ـفـ ــع داخ ـ ــل
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،وب ــال ـت ــال ــي إعـ ــادة
توزيره (باسيل) .في وقت كان رئيس
الجمهورية «يــدفــش» باتجاه ّ
تفرغ
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة إلع ـ ــادة االع ـت ـب ــار
لـحــزب «ال ـت ـيــار» ،وشــدشــدة ركــائــزه،
ب ـعــد أن أظ ـه ــرت أرق ـ ــام االن ـت ـخــابــات
ّ
ـرة أن ال ــوض ــع غير
ال ـن ـيــاب ـيــة األخـ ـي ـ ّ
ُمريح حزبيًا .إال أنــه بالنتيجة ،كان
لباسيل مــا أراد .فـقــد ق ـ ّـررت الهيئة

ّ
الحر،
السياسية في التيار الوطني
ّ
ت ـخ ــطــي م ـب ــدأ ال ـف ـص ــل ب ــن ال ـن ـيــابــة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،فـ ــي ت ـش ـك ـي ــل ال ـح ـك ــوم ــة
ّ
الحالية .لن ُيلزم «التيار» نفسه بهذا
الشرط ّ ،على رغم إعالنه ذلك سابقًا،
طــاملــا أن ــه ل ــم َي ـص ـ ُـدر ق ــان ــون يـفــرض
ال ـف ـص ــل ب ــن امل ـه ـم ـتــن الـتـشــريـعـيــة
ّ
وال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،وألن الـ ـق ــوى األخـ ــرى
(بــاس ـت ـث ـنــاء ت ـيــار املـسـتـقـبــل وح ــزب
الـلــه واملـ ــردة وال ـق ــوات اللبنانية) لم
تـلـتــزم بــه .الـكـ ُـام للنائب الـيــاس بو
ص ـع ــب ،أحـ ــد امل ـس ـت ـف ـيــديــن م ــن عــدم
ـث ل ـق ـنــاة «أو تي
ال ـف ـص ــل ،ف ــي ح ــدي ـ ٍ
فــي» .ما قاله وزيــر التربية السابق،
ّ
«صراع» بني
سهل كشف النقاب ،عن
ٍ
ال ـ ّن ــواب الـعــو ُنـيــن ال ــذي ــن يـعـتـقــدون
بــأنـهــم مــن «املـسـتـحـقــن» للحصول

ّ
وزاريــة ،طاملا أن الفصل
على حقيبة
ً
إضافة إلى ّ
تجدد النقاش،
لم ُيعتمد.
الذي يدور منذ فترة داخل «التيار»،
حــول ّ
هوية ال ــوزراء الـ ُـجــدد ،ومــا هي
«الـ ِـسـيــر اُلــذات ـيــة» املـطـلــوبــة ملواجهة
املرحلة املقبلة .املسألتان ُمرتبطتان
بـ ـبـ ـعـ ـضـ ـهـ ـم ــا ال ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــض ،وي ـ ــرف ـ ــض
أو أن
«التيار» أن ُيقال عنه
«صراع»ّ ،
ُ
ُ
تقارب املسألة «بسلبية» ،بل يفضل
اعتبارها وجهات نظر داخلية.
ّ
النواب
في املعلومات ،أن «جبهة» من ّ
العونيني داخل «التيار» ،تؤكد أنها
ّ
لن تقبل بأن يكون تخطي بند الفصل
ً
ُ
بــن النيابة وال ـ ــوزارة ،مـفـصــا فقط
ص ـعــب .ال
عـلــى ق ـيــاس بــاسـيــل وب ــو ُ
ُينكرون عالقات نائب املنت املتشعبة،
والحركة «اإليجابية» التي يقوم بها

ّ
وتقبله من ِقبل الرأي العام .إال أن ذلك
ال يعني ،من وجهة نظرهم ،أن يجري
«تهميشهم» مجددًا« .تخينة شوي»،
ّيقول أحدهمُ ،مسارعًا إلى التوضيح
أنـ ـن ــا «ال ن ـط ــرح أن ـف ـس ـنــا بــالـخـنــدق
ّ
ليست
فالقصة
املــواجــه لبو صعب،
ّ
ُمرتبطة بشخصه ،وهذا املوقف كنا
شخص آخر
سنتخذه أيضًا ،مع أي
ٍ
غيره» .ولكن ،هم يخوضون معركة
ّ
ـدأ» .مبدأ توزير النواب ،بما أن
«املـبـ ُ
الباب فتح.
ي ّـع ـت ـب ــر أع ـ ـضـ ــاء هـ ـ ــذه «الـ ـجـ ـبـ ـه ــة»،
ً
أنـهــم بـنــوا مـســارًا طــويــا مــن العمل
النضالي والحزبي والسياسي وأن
ال ـظ ــروف مــؤات ـيــة لـ ـ «ق ـطــف الـثـمــار»
وتوزير أكثر من نائب عوني .العهد
«ع ـهــدهــم» ،وال ش ــيء يضمن تـكــرار

ّ
ُيدرك روكز أن
عودة باسيل إلى
الحكومة ،تقطع
الطريق تلقائيًا عليه
ً
هــذه «الـفــرصــة» مستقبال ،فــي حال
ل ــم ت ـت ــم االسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـهــا ف ــي ه ــذه
ال ـف ـت ــرة .ملـ ــاذا ُي ــري ــد هـ ــؤالء احـتـكــار
ّ
ك ـ ـ ــل املـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــب ،م ـ ــن دون إفـ ـس ــاح
ج ــال أمـ ــام غ ـيــرهــم م ــن الـحــزبـيــن
امل ـ ُ
و«املناضلني»ُ ،بغية تحضير كوادر
جديدة؟
أصـ ـح ــاب ه ـ ــذا الـ ـ ـ ــرأي ،ي ـس ـت ـع ـيــدون
تجربة الوزراء الذين اختارهم فريق

رئـ ــاسـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة فـ ــي ح ـكــومــة
تصريف األعمال ُلي ّدعموا ُحججهم،
ّ
ب ــأن املــرحـلــة املقبلة تتطلب اختيار
ّ
ن ــوع ــي ــة أو «ق ـم ــاش ــة م ـخ ـت ـل ـفــة» مــن
ال ــوزراء ،يكونوا ُمنتجني ُ
ويرممون
ثقة الجمهور باملسؤولني العونيني.
ّ
وبرأيهم أن «التيار» ال يملك «ترف»
تجربة شخصيات جديدة.
«الترويج» يتضمن أن يكون الوزراء
ال ـ ُـج ــدد ،م ــن ال ـن ــواب ال ــذي ــن تسلموا
ّ
فــي ف ـتــرات ســابـقــة مــلـفــات سياسية
أو اق ـت ـص ــادي ــة ،ول ــدي ـه ــم خ ـب ــرة فــي
الـ ـت ــواص ــل مـ ــع الـ ـ ـ ــرأي الـ ـ ـع ـ ــام .ب ـن ـ ً
ـاء
عـلــى ذل ــك« ،يـجــب اخـتـيــار أشـخــاص
ناجحني» .يقود الحديث تلقائيًا إلى
النائبني إبراهيم كنعان وآالن عون.
وتنفي املصادر ما ُيقال عن ّأن ّ
تمسك

قيادة «التيار» ورئاسة الجمهورية
ب ـبــو ص ـعــب نــائ ـبــا لــرئ ـيــس مجلس
ّ
الوزراء ،وتر العالقة بني األخير وبني
ّ
ك ــل م ــن ك ـن ـعــان وع ـ ــون .مـ ــاذا ع ــن ما
ّ
ُيحكى عن خالفات «عائلية» ،تتعلق
برغبة النائب شامل روكــز والسيدة
ّ
مـ ـي ــراي عـ ــون ال ـه ــاش ــم حـ ـص ــول ،كــل
م ـن ـه ـمــا ،ع ـلــى حـقـيـبــة وزاري ـ ـ ــة؟ ت ــردّ
ّ
ـادر بـ ــأن «ال ـح ــدي ــث ع ــن تــوزيــر
امل ـص ـ ُ
ميراي ،أقفل قبل فترة ،واألمر لم يعد
ّ
مطروحًا» .أما روكــز ،فهو ُ
«يــدرك أن
ع ــودة بــاسـيــل إل ــى الـحـكــومــة ،تقطع
تلقائيًا الطريق عليه».
قبل ّأيام ،سحب باسيل ورقة مطالب
جــديــدة ،تتضمن الحصول على 11
وزيـ ـرًا لــرئــاســة الـجـمـهــوريــة والـتـيــار
ّ
ّ
الـعــونــي .إال أن الــافــت ،أن املـصــادر

ال ــداخـ ـلـ ـي ــة فـ ــي «ال ـ ـت ـ ـيـ ــار» ،ت ـت ـح ـ ّـدث
ّ
ك ـم ــا ل ــو أن ح ــزب ـه ــا ل ــن يـ ـن ــال أك ـثــر
م ــن ت ـس ـعــة .ال ـ ـتـ ــداول ب ــاألس ـم ــاء بــدأ
ّ
الحر ،من دون
داخــل التيار الوطني
ح ـســم ّ
أي م ـن ـهــا ،بــاسـتـثـنــاء ج ـبــران
ب ــاسـ ـي ــل والـ ـ ـي ـ ــاس بـ ــو صـ ـع ــب .آالن
ع ــون وإب ــراه ـي ــم ك ـن ـعــانُ ،مـطــروحــان
فـ ــي ش ـك ــل جـ ـ ـ ـ ّـدي ،وم ـ ــن املـ ــرجـ ــح أن
ينضم إليهما وزيـ ــران حــزبـيــان من
ُ
غـيــر ال ـن ــواب ،إحــداهـمــا ام ــرأة تـحــدد
هويتها بحسب «طــائـفــة» الحقيبة.
ً
إضافة إلى فادي ُعسيلي عن الطائفة
ال ـس ـن ـيــة .ومـ ــن املـ ــرجـ ــح ،أن يتمسك
الرئيس ميشال عون بالوزير سليم
جريصاتي ،ويبقى الوزير أفيديس
ك ـي ــدان ـي ــان ُم ـم ـثــل حـ ــزب ال ـطــاش ـنــاق
داخل الحكومة.

