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سياسة

سياسة
قضية اليوم

المشهد السياسي

ّ
منسوب التفاؤل بحل العقدة السنية في أعلى مستوياته

لبنان يرفض طلبات إسرائيلية نقلها األميركيون بشأن الحدود

معادلة التحدي :سالح الجيش في مواجهة خروقات العدو
ّ
اإلسرائيليون يطلبون من الواليات المتحدة األميركية أن تضغط على الجيش اللبناني بغية مساعدتهم في ما ُيسمى
كشف األنفاق داخل األراضي اللبنانية ،فيأتي الرد ،وإن بشكل غير مباشرِ ،من خالل استنفار الجيش اللبناني عند الحدود ،مع
بحرية فوق أرضهم ،ما دفع بجنود العدو إلى التراجع ،بعدما كانوا ّ
يتحركوا ّ
سماحه لألهالي بأن ّ
تقدموا ألمتار ،وذلك إثر
ّ
توسط «اليونيفيل»
عـ ـلـ ـم ــت «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» مـ ـ ــن م ـ ـصـ ــادر
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة غ ــرب ـي ــة فـ ــي بـ ـي ــروت،
أن ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي طـ ـل ــب مــن
الواليات املتحدة األميركية التدخل
لـ ــدى ال ـج ـيــش ّال ـل ـب ـنــانــي وال ـض ـغــط
عليه ،بغية حثه على كشف األنفاق
من الجانب اللبناني ،والعمل على
ت ــدم ـي ــره ــا ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع الـ ـق ــوات
ال ــدول ـ ّـي ــة («ال ـيــون ـي ـف ـيــل») املـنـتـشــرة
هناك.
ال ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي ي ـت ـصــرف وفــق
قاعدة أن بمقدور الواليات املتحدة
ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى الـ ـجـ ـي ــش ،م ــن خ ــال
تهديده بوقف املساعدات العسكرية،
وأن رف ــض ال ـق ــوات الــدول ـيــة الـقـيــام
ب ــأع ـم ــال خـ ــارج ن ـط ــاق صــاحـيـتـهــا
يفرض أن تقوم الحكومة اللبنانية
باملهمة .ومــع أن الجانب األميركي

زار قائد «اليونيفيل»
الرئيس ميشال عون بعدما زار
رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي
في فلسطين المحتلة
كان صريحًا مع االسرائيليني ،بأنه
يستحيل أن يقوم الجيش اللبناني
بهذه املهمة ،إال ان الواليات املتحدة
ال تتوقف عن إبــاغ املالحظات إلى
الجانب اللبناني.
ُيـ ـش ــار إلـ ــى أن ق ــائ ــد «ال ـيــون ـي ـف ـيــل»
سـ ـتـ ـيـ ـف ــان ــو دل كـ ـ ـ ــول زار رئـ ـي ــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال ع ـ ــون وق ــائ ــد
الجيش جوزف عون ،بعدما كان قد
زار فلسطني املحتلة والـتـقــى هناك
رئ ـي ــس أرك ـ ــان ج ـيــش ال ـع ــدو غ ــادي
آي ــزن ـك ــوت ،الـ ــذي ش ــرح ل ــه خـلـفـيــات
ال ـع ـم ـل ـي ــة عـ ـل ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ،وأب ـل ـغ ــه
اعتراضاته على عمل القوة الدولية
وعلى الجيش اللبناني .في السياق
عـيـنــه ،ت ـقــول امل ـص ــادر إن إســرائـيــل
تعزز الضغوط في اآلونــة األخيرة،
ال سـيـمــا لـجـهــة تـعــديــل صــاحـيــات
«الـيــونـيـفـيــل» ،بحجة أن ح ــزب الله
يخرق القرار  1701وأن منعه يتطلب
منح الـقــوة الدولية تفويض العمل
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ّ
ّ
للتوسط (أ ف ب)
ّرد الجيش اللبناني على استفزاز جنود العدو باستقدام مدفع محمول قبل تدخل «اليونيفيل»

الحريري لليونيفيل :لمواجهة الخروقات السرائيلية اليومية
ّ
أكد رئيس حكومة تصريف األعمال ،سعد الحريري ،لقائد قوات األمم املتحدة العاملة في لبنان ،الجنرال
ستيفانو ديل كول ،أن «على األمم املتحدة أن تتحمل مسؤولياتها في مواجهة الخروقات اليومية التي
تقوم بها إسرائيل لألجواء واملياه اإلقليمية اللبنانية» ،مشددًا في الوقت عينه على أن «لبنان متمسك
بالتطبيق الكامل للقرار  1701واحترام الخط األزرق على حدوده الجنوبية» .وأضاف الحريري أن «الجيش
اللبناني املكلف وحده بالدفاع عن سيادة لبنان وسالمة أراضيه يتعاون مع قوات اليونيفيل ،وسيقوم
بتسيير دوريات ملعالجة أي شائبة تعتري تطبيق القرار  1701من الجانب اللبناني» .في املقابل ،أصدرت
قوات «اليونيفيل» أمس بيانًا ّ
عبرت فيه عن «القلق» نتيجة قضية األنفاق التي أعلن العدو اكتشافها على
الحدود بني فلسطني املحتلة ولبنان .وورد في البيان أنه «استنادًا إلى التقييم املستقل لليونيفيل ،أكدت
اليونيفيل حتى اآلن وجود جميع األنفاق األربعة بالقرب من الخط األزرق ( .)...وبعد إجراء مزيد من
التحقيقات التقنية بشكل مستقل وفقًا لواليتها ،يمكن لليونيفيل في هذه املرحلة أن تؤكد أن اثنني من
األنفاق يعبران الخط األزرق ،وهذه تشكل انتهاكات لقرار مجلس األمن الدولي  .1701إن هذه مسألة
مدعاة للقلق الشديد (.»)...

ع ـلــى م ـنــع ال ـخ ــروق ــات ب ــال ـق ــوة .هــذا
األم ــر ،بحسب امل ـصــادر ،غير ممكن
ف ــي ظ ــل رفـ ــض ل ـب ـن ــان ال ـب ـح ــث فـيــه
م ــن أس ــاس ــه ،كـمــا أن غــالـبـيــة ال ــدول
املـشــاركــة فــي الـقــوة الــدولـيــة ،تعرب
صراحة عن رفضها تولي أي مهمة
م ــن شــأن ـهــا خ ـلــق ص ـ ــدام م ــع أب ـنــاء
القرى الجنوبية أو مع حزب الله.
تـكـشــف امل ـص ــادر أن أك ـثــر الـتـقــاريــر
الـ ـ ـ ـ ــواردة مـ ــن ال ـ ـقـ ــوات ال ــدولـ ـي ــة فــي
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،أو م ـ ــن مـ ـكـ ـت ــب االرتـ ـ ـب ـ ــاط
الـ ـت ــاب ــع لـ ـلـ ـق ــوة الـ ــدول ـ ـيـ ــة امل ــوج ــود
داخ ـ ــل ف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـل ــة ،تـتـضـمــن
هـ ــذه األيـ ـ ــام م ـع ـل ــوم ــات ع ــن عـمـلـيــة
«درع شمالي» التي ينفذها الجيش
اإلســرائـيـلــي ضــد مــا يسميه «خطر
األنـ ـ ـف ـ ــاق» .ت ـل ــك ال ـت ـق ــاري ــر تـتـضـمــن
مــاح ـظــات إســرائـيـلـيــة عـلــى سـلــوك
قـ ــوات ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي املـنـتـشــرة

عـ ـن ــد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ،وإشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى أن
ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـج ــري ــف ال ـت ــي يـنـفــذهــا
الجانب اإلسرائيلي ،في خراج بلدة
مـ ـي ــس الـ ـجـ ـب ــل خـ ـص ــوص ــا ،ت ــواج ــه
ص ـع ــوب ــات ن ـت ـي ـجــة رفـ ــض ال ـج ـيــش
الـلـبـنــانــي ت ـج ــاوز ال ـن ـقــاط امل ـت ـنــازع
عليها بمحاذاة الخط األزرق.
مـشـكـلــة ال ـع ــدو م ــع طــري ـقــة تـصــرف
الـطــرف اللبناني ،فــي هــذه املسألة،
بدأت منذ الساعات األولى النطالق
ع ـم ـل ـيــة «درع شـ ـم ــال ــي» .ك ـ ــان ذل ــك
حــن توجهت قــوة مــن فــوج التدخل
الخامس فــي الجيش اللبناني إلى
املـنـطـقــة ال ـحــدوديــة ،مـنـفــذة سلسلة
إج ـ ـ ـ ــراء ات أمـ ــر ب ـه ــا ق ــائ ــد ال ـج ـيــش،
تقضي بمنع الـعــدو مــن القيام بأي
خ ــرق لــأراضــي الـلـبـنــانـيــة ،وبــإلــزام
«اليونيفيل» بضمان عــدم حصول
تـلــك ال ـخ ــروق ــات .كــذلــك ك ــان الـعـمــاد

ج ـ ــوزف عـ ــون ق ــد ط ـل ــب ،م ــن جـمـيــع
ال ــوح ــدات الـعـسـكــريــة واألم ـن ـيــة في
الجيش ،مواكبة ما يحصل جنوبًا
لحظة بلحظة ،مع اعتماد الجاهزية
ملواجهة أي عمل به يقوم به العدو.
هكذا ،أبلغت القيادة من يهمه األمر
أن الجيش اللبناني ملتزم بالحفاظ
على سيادة أراضـيــه ،وهــو ال يعمل
إال وفـ ــق امل ـص ـل ـحــة الـ ـت ــي ت ـحــددهــا
الحكومة اللبنانية.
مــوقــف قــائــد الـجـيــش ،ال ــذي ترجمه
العسكريون على االرض ،يبدو أنه
ّ
ّاستفز الجانب اإلسرائيلي ،خاصة
أنــه ترجمه عمليًا بحيث لم ُي َ
سمح
ً
فـعــا بــأي نــوع مــن الـتـجــاوز .حــاول
العدو في املرة األولى ترسيم الخط
األزرق ،م ـ ــن دون وجـ ـ ـ ــود ض ـب ــاط
االرت ـب ــاط الــدول ـيــن ،وبـغـيــاب فريق
«الطوبوغرافيا» الخاص بالجيش

ال ـل ـب ـن ــان ــي ،فــان ـت ـشــر ع ـن ــاص ــر ف ــوج
ال ـ ـتـ ــدخـ ــل ب ـك ـي ـف ـي ــة تـ ـمـ ـن ــع ح ـص ــول
عـمـلـيــة ال ـت ــرس ـي ــم .كـ ــان الـ ـع ــدو هـنــا
ي ـع ـمــل ع ـل ــى زرع أجـ ـه ــزة ت ـجـ ّـســس
فـ ــي تـ ـل ــك املـ ـنـ ـطـ ـق ــة .ح ـ ـ ــاول جـ ـن ــوده
إث ـ ـ ـ ــارة ال ـ ــذع ـ ــر ب ــاسـ ـتـ ـق ــدامـ ـه ــم ق ــوة
مـشــاة كبيرة ،انتشرت فــي وضعية
قـتــالـيــة ف ــي امل ـك ــان ،ك ـمــا اسـتـقــدمــوا
دبــابــة «مـيــركــافــا» صـ ّـوبــت مدفعها
بــاتـجــاه عناصر الجيش اللبناني.
أبلغ أحد الضباط اللبنانيني القوة
ال ــدولـ ـي ــة ب ـ ـضـ ــرورة ت ــراج ــع ال ـع ــدو
ع ــن هـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ،وإال سـيـضـطــر
أن يـنـفــذ خ ـطــوة مـقــابـلــة .وبــالـفـعــل،
خ ــال دقــائــق ج ــرى اس ـت ـقــدام مــدفــع
محمول إلــى املـكــان وتــم تثبيته في
مــواجـهــة ال ـقــوة اإلســرائـيـلـيــة ،حيث
س ــارع ض ـبــاط االرتـ ـب ــاط الــدول ـيــون
إلــى الـتـ ّ
ـوســط بــن الـجــانـبــن إلنـهــاء
ال ـت ــوت ــر وم ـن ــع ح ـص ــول االح ـت ـك ــاك.
اض ـط ــر الـ ـع ــدو ،ب ـع ــد وق ـ ــت ،إلـ ــى أن
يـسـحــب ال ــدب ــاب ــة ب ـع ـي ـدًا ع ــن املــوقــع
وت ـغ ـي ـيــر طـبـيـعــة ان ـت ـش ــار ال ـج ـنــود،
فقابل الجيش اللبناني ذلك بسحب
املدفع املحمول من املنطقة.
فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت الحـ ـ ـ ـ ــق ،تـ ـبـ ـلـ ـغ ــت ال ـ ـقـ ــوة
ال ــدولـ ـي ــة أن ـ ــه ال ي ـح ــق ل ـع ـنــاصــرهــا
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة م ـ ـ ــع ضـ ـب ــاط
االرتباط املوجودين داخل األراضي
الـفـلـسـطـيـنـيــة امل ـح ـت ـلــة ،وأن قــواعــد
ال ـع ـمــل ت ــوج ــب أن ي ـت ـحــدث ضـبــاط
االرت ـ ـبـ ــاط ف ــي م ــا بـيـنـهــم م ــن خــال
الـهــاتــف أو أج ـهــزة االت ـص ــال ،ال من
خ ــال االت ـص ــال ال ـج ـســدي امل ـبــاشــر.
هذا ما ّ
أقر به ضباط القوة الدولية
ّ
وع ـم ـل ــوا ع ـل ــى ال ـت ـق ــي ــد بـ ــه .ح ــاول ــت
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة إق ـ ـ ـنـ ـ ــاع ال ـج ـي ــش
ال ـل ـب ـنــانــي بـ ــأن ُي ـب ـع ــد األهـ ــالـ ــي عــن
م ـن ـط ـقــة ع ـم ــل الـ ـق ــوة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
لكن الجواب كــان سلبيًا ،خاصة أن
أصـحــاب تلك الـعـقــارات هــم أول من
تقدموا إلى تلك املنطقة ،.وبالتالي
ال وج ـ ــود ألي س ـبــب ي ـم ـنــع ال ـنــاس
مــن الـتــوجــه إلــى الـنـقــاط الـحــدوديــة،
بـيـنـمــا ي ـقــوم ج ـنــود ال ـعــدو بــأعـمــال
استفزازية.
تـ ـ ـ ــردد خـ ـ ــال ال ـ ـيـ ــومـ ــن امل ــاضـ ـي ــن،
بـعــد أن رف ــع ال ـع ــدو س ــوات ــر تــرابـيــة
اخـتـفــى خلفها ج ـنــوده ،أن الجانب
اإلســرائـيـلــي أبـلــغ الـقــوة الــدولـيــة أن
ق ــوات ــه س ـت ـبــادر إل ــى إجـ ـ ــراء ات ملنع
اقـ ـ ـت ـ ــراب امل ــدنـ ـي ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن مــن
نـقــاطـهــا ،وأن ـهــا سـتـعـمــل عـلــى نشر
شــريــط شــائــك فــي املنطقة الفاصلة
بــن الخط األزرق والسياج املرفوع
داخـ ــل امل ـن ـط ـقــة امل ـح ـت ـلــة .وبــال ـف ـعــل،
ب ـ ــادر ج ـن ــود الـ ـع ــدو ،ص ـب ــاح أم ــس،
إلى تثبيت األسالك الشائكة للفصل
يستحدثون
بينهم وبني املوقع الذي
ّ
فيه سواتر ترابية في نقطة يتحفظ
عـلـيـهــا ال ـجــانــب ال ـل ـب ـنــانــي .ل ــم تـمـ ّـر
الـ ـخـ ـط ــوة ،إذ اس ـت ـن ـفــر ق ــائ ــد ال ـق ــوة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ف ــي املـ ـك ــان م ــع ج ـن ــوده
بأسلحتهم ،فأجبروا جنود العدو
ع ـلــى إرج ـ ــاع األس ـ ــاك إل ــى الـخـلــف،
ملـ ـس ــاف ــة أمـ ـ ـت ـ ــار قـ ـلـ ـيـ ـل ــة ،ي ـع ـت ـبــرهــا
ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـنــانــي ض ـم ــن أراض ـي ــه
وداخل الخط األزرق.
كان أهالي املنطقة هناك ،وزوار من
كــل املـنــاطــق ،قــد حــولــوا نقطة كــروم
الشراقي في األسابيع األخيرة إلى
قبلة للتنزه ومشاهدة جنود العدو
ع ـلــى ب ـعــد أمـ ـت ــار ق ـل ـي ـلــة ،ومـ ــع عــدم
وج ــود حــواجــز .رفـعــوا أع ــام لبنان
وفـلـسـطــن وح ــزب ال ـل ــه ،واف ـتــر ّشــوا
األرض لتناول الطعام ،كما دخنوا
النرجيلة ،ما دفع جنود العدو إلى
رف ــع األس ـ ــاك ال ـشــائ ـكــة ملـنـعـهــم من
االقتراب منهم.
(األخبار)

التشكيل مرهون بعقد أخرى؟
دفعت الوقائع والمعلومات
في الساعات األخيرة جميع
القوى السياسية الى التفاؤل
الحكومة .وبعد
بقرب والدة
ّ
تراجعه عن شرط تمثله بوزير
من أعضائه ،يعرض اللقاء
التشاوري «شروطه» اإلضافية
اليوم أمام اللواء عباس
إبراهيمَ ...
غير أن مسك الختام
يبقى مرهونًا بعقد أخرى لم
تحسم بعد!
الحريري «وعد» اللواء ابراهيم باستقبال النواب الستة (هيثم الموسوي)

ب ـعـ َـد نـحــو أس ـب ــوع عـلــى إطـ ــاق رئـيــس
الجمهورية العماد ميشال عون مبادرته
لكسر حالة املراوحة في تأليف الحكومة،
ارت ـف ـ َـع مـنـســوب ال ـت ـفــاؤل ف ــي الـســاعــات
امل ــاض ـي ــة ف ــي الـ ـب ــاد إل ـ ــى ح ـ ـ ّـد ال ـت ـنـ ّـبــؤ
َ
الحكومة النور قبل عيد امليالد.
بإبصار
َ
األن ـظــار تـشــخــص ال ـيــوم ال ــى االجـتـمــاع
الــذي سيعقده املدير العام لألمن العام
اللواء ّ
عباس ابراهيم مع أعضاء «اللقاء
التشاوري» في منزل النائب عبد الرحيم
م ــراد ،بــوصـفــه (أي إبــرا ُه ـيــم) «وسـيــط»
َ
التسوية بــن األط ــراف املتنازعني ،على
ّ
ّ
أن يـبــلـغــه الـ ـن ــواب ال ـســتــة مــوقـفـهــم من
لنقلها
شــروط ـهــم ِ
امل ـب ــادرة الــرئــاسـيــة و ّ
الى املعنيني .فهل ستمثل هذه الشروط
ُ
عـقـبــة عـلــى طــريــق الـتــألـيــف أم ستسلك
دربها من دون ّ
مطبات؟
هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤال طـ ـ ـغ ـ ــى عـ ـ ـل ـ ــى املـ ـشـ ـه ــد
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت ،غـ ـ ـ ــداة ق ـب ــول
ـس الـجـمـهــوريــة الـتـخـلــي عــن املقعد
رئـيـ ّ
الـ ـ ّس ــن ــي مـ ــن ح ـص ـت ــه مل ـص ـل ـحــة تـمـثـيــل
ســنــة  8آذار ،وت ـن ــازل رئ ـيــس الـحـكــومــة
املـكـلــف سـعــد ال ـحــريــري بـمــوافـقـتــه على
توزير ممثل عنهم ،بعدما كان ُي ّ
عد هذا
ّ
الخيار انتحارًا سياسيًا لــه .ال شــك في
أن تــراجــع عــون والـحــريــري ُيـعـ ّـد ّ
«تقدمًا
ن ــوع ـي ــا» ب ـح ـســب م ــا وص ـف ـت ــه م ـص ــادر

رفـيـعــة املـسـتــوى فــي فــريــق  8آذار ،لكنه
ُّ
َ
ستتبع بخطوات أخرى
يجب أن ُي
«تقدم ِ
أبرزها موافقة الحريري على االجتماع
بهم» .لكن املصادر نفسها عادت وأكدت
أن «األم ــر سـيــان ،ســواء استقبلهم أم لم
يـسـتـقـبـلـهــم» ،قــائـلــة إن «ال ــرف ــض ُيمكن
أن يـكــون عـثــرة أم ــام التشكيل فــي حــال
أص ـ ّـروا هم عليه ،ال سيما أن واح ـدًا ّمن
ال ـش ــروط الـتــي يـطــرحـهــا ال ـن ــواب السنة
هو االعتراف بحقهم في التمثيل ببيان
رس ـمــي ،وال ـل ـقــاء مــع ال ـحــريــري سيكون
ً
ش ـك ــا م ــن أش ـك ــال االع ـ ـتـ ــراف» .ف ــي هــذا
السياق ،جرى التداول أمس بمعلومات
مفادها أن الحريري «وعد» إبراهيم بأنه
سيحدد موعدًا الستقبال النواب الستة.
م ـص ــادر «الـ ـتـ ـش ــاوري» أش ـ ــارت إل ــى أن
«النواب سيؤكدون أمام اللواء إبراهيم
أن الـ ــوزيـ ــر الـ ـ ــذي س ـ ــوف ي ـس ـ ّـم ــون ــه لــن
ي ـكــون تــاب ـعــا ّلــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،بل
هــو وزي ــر يـمــثــل الـلـقــاء فــي الـحـكــومــة»،
كما أنهم «لن يطرحوا مجموعة أسماء
لالختيار منها ،على غرار ما حصل مع
الوزير الدرزي الثالث ،بل سيكون هناك
اسم واحــد ال فيتو عليه» .ومن سلسلة
ال ـش ــروط ال ـتــي تـحــدثــت عـنـهــا امل ـصــادر
أن «اللقاء مع رئيس الحكومة ،في حال
ّ
تمت املوافقة عليه ،لن ُيعقد في منزله

مصادر بارزة في  8آذار:
مطالبة اللقاء َالتشاوري
بحقيبة أمر فوق
المستطاع

فــي وادي أبــو جـمـيــل ،فــإمــا فــي الـســراي
الحكومي أو في قصر بعبدا» .واعتبرت
ـأت م ــن جهة
املـ ـص ــادر أن ال ـت ـن ــازل ل ــم يـ ـ ِ
رئيسي الجمهورية والحكومة وحسب،
ً
بل إن اللقاء التشاوري ّ
قدم بدوره تنازال
ح ــن واف ــق عـلــى تـسـمـيــة شـخـصـيــة من
خــارجــه ،مشيرة إلــى أن «الـنــواب الستة
ّ
سيحملون ال ـلــواء إبــراهـيــم رســالــة إلــى
ّ
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة مـ ـف ــاده ــا أن لـهــم
حيثية شعبية تستوجب منهم تقديم
ال ـخــدمــات» ،فــي تلميح إل ــى مطالبتهم
بالحصول على حقيبة خدماتية ،األمر
اعتبرته مصادر بــارزة في  8آذار
الــذي
َ
بأنه «فــوق املستطاع» .أمــا عن التباين

فــي وج ـهــات الـنـظــر بــن أع ـضــاء الـلـقــاء،
ف ـق ــال ــت مـ ـص ــادره ــم إنـ ــه «أمـ ـ ــر طـبـيـعــي
َ
ّ
يتمسك
يحصل داخــل الكتل ،ومــن كــان
ّ
ب ــرأي ــه بـ ــدأ ُي ـظ ـهــر ل ـي ــون ــة» ،م ــؤك ــدة أن
«أعضاء اللقاء لم يتفقوا في ما بينهم
ع ـلــى اسـ ــم م ــن سـيـمـثـلـهــم بـ ـع ــد» ،لكنه
«ل ــن يـكــون اسـمــا مستفزًا بــل شخصية
سـيــاسـيــة لـهــا مــوقــف مـبــدئــي ،وسـيـبــدأ
ُ
البحث بها حني تقبل الشروط».
وكــان اللقاء قــد عقد أمــس اجتماعًا في
ـأت
مـنــزل م ــراد ،أص ــدر بـعــده بـيــانــا لــم يـ ِ
فـيــه عـلــى ذك ــر ش ــرط أن ي ـكــون ممثلهم
ف ـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة واحـ ـ ـ ـ ـ ـدًا مـ ـنـ ـه ــم .ك ــذل ــك
األم ــر فــي بـيــان «ل ـقــاء األحـ ــزاب والـقــوى
والـشـخـصـيــات الــوطـنـيــة واالســام ـيــة»
( 8آذار) الذي طالب أمس بتمثيل اللقاء
ال ـت ـش ــاوري ،م ــن دون تـحــديــد أن يـكــون
الوزير أحد النواب الستة.
الوقائع واملعلومات التي يجري التداول
ب ـه ــا ال ش ــك ف ــي أنـ ـه ــا ت ـع ـ ّـب ــر ع ــن ت ـقــدم
م ـســار تـشـكـيــل الـحـكــومــة بـشـكــل ج ــدي.
غـيـ َـر أن «ال ـحــذر» يبقى واج ـبــا ،بحسب
األوسـ ـ ــاط ال ـس ـيــاس ـيــة ،ال ـتــي تـعـتـ ِـبــر َأن
«م ـس ــك ال ـخ ـت ــام» يـبـقــى مــرهــونــا بـعــقـ ٍـد
ِ
ً
إضــافـيــة «ق ــد يظنها الـبـعــض تفصيال
ويتجاهلها» ،وأبرزها:
عقدة التوزير األرمـنــي ،بعدما حصلت
«ال ـقــوات اللبنانية» عـلــى مقعد أرمـنــي
ً
مع حقيبة .وعادة ما تكون حصة األرمن
وزيـ ـرًا بحقيبة ووزي ــر دول ــة ،مــا يعني
أن حصة حــزب الطاشناق ستكون بال
حقيبة ،وهو ما يرفضه الحزب األرمني
االول.
َ
ع ـق ــدة ت ــوزي ــع امل ـق ــاع ــد امل ـس ـي ـح ـيــة ب ــن
َ
الحر والقوات اللبنانية
التيار الوطني
ب ـع ـ َـد ح ـص ــول األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى مـقـعــديــن
م ــارونـ ـي ــن (مـ ــع ح ـق ـي ـبــة ل ـك ــل م ـن ـه ـمــا)،
وم ـ ـق ـ ـعـ ــد لـ ـ ــأرمـ ـ ــن ال ـ ـكـ ــاثـ ــول ـ ـيـ ــك وآخـ ـ ــر
لألورثوذكس .وبالتالي سيكون توزيع
وزارات الدولة بينهما أمرًا صعبًا إال في
حــال تـقــرر إبـقــاء عــدد املـقــاعــد املــارونـيــة
فــي الـحـكــومــة  7وزراء (كـمــا هــي الـحــال
فــي الحكومة الـحــالـيــة) بـخــاف الـ ُـعــرف
السائد فــي الحكومات السابقة عندما
كان عدد املقاعد املارونية مساويًا لعدد
كل من املقاعد السنية والشيعية.
(األخبار)

