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سياسة
المشهد السياسي

حزب الله يتضامن مع عون:
سنقاطع مجلس الوزراء
تمام سالمّ ،
برغم استمرار وساطته بين التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة ّ
قرر حزب الله مقاطعة جلسة الحكومة اليوم
في حال انعقادها تضامنًا مع التيار ،مفسحًا المجال أمام المزيد من التواصل لحل األزمة الحكومية
حـتــى ســاعــة مـتــأخــرة مــن لـيــل أمــس،
لــم تكن مسألة عقد جلسة حكومية
الـيــوم قــد ُحـسـمــت ،فــي ظــل استمرار
ّ
االتصاالت السياسية للحؤول دون
تفجير الحكومة ،والتحاقها بركب
الــرئــاســة األولـ ــى ال ـشــاغــرة ومجلس
املعلق.
النواب
املعطل وهيئة الحوار ّ
ّ
ّ
ولليوم الثالث على انسحاب التيار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر م ــن ج ـل ـســة الـ ـح ــوار
الــوط ـنــي األخ ـي ــرة ،وإعـ ــان الــرئـيــس

سحب الحزب زمام «الفتنة»
من الساعين إليها بينه وبين
جمهور العونيين

نبيه ّ
بري تعليق الجلسات ،قاد حزب
ال ـلــه سلسلة ات ـص ــاالت مــع مختلف
األط ـ ــراف ،مــن الـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر
تمام سالم إلى
إلى رئيس الحكومة ّ
ب ـ ّـري وال ـحــزب التقدمي االشـتــراكــي،
بـهــدف تــدويــر الــزوايــا وإق ـنــاع سالم
الحد
بتأجيل جلسة الحكومة ،أو في
ّ
األدنـ ــى ف ــي ح ــال ع ـقــدهــا ،بــالـحــرص
على عدم اتخاذ أية قرارات أو توقيع
مــراسـيــم فـيـهــاّ .إل أن املـفــاجــأة التي
ك ـش ـفــت ع ـن ـهــا م ـ ـصـ ــادر فـ ــي ق ـ ــوى 8
آذار ل ــ«األخ ـب ــار» ،هــي أن ح ــزب الله
أب ـل ــغ رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ب ــأن وزي ــري
الحزب سيقاطعان جلسة اليوم في
حــال انـعـقــادهــا ،تضامنًا مــن التيار
ّ
الحر ،على الرغم من حاجة
الوطني

حزب الله وقناعته بضرورة الحفاظ
شكل كان.
على الحكومة بأي
ٍ
وتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــال ـ ـ ــف خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوة ح ـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـلـ ـ ــه،
ب ــالـ ـتـ ـض ــام ــن ال ـ ـكـ ــامـ ــل مـ ـ ــع الـ ـتـ ـي ــار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،م ــا جـ ــرى ال ـحــديــث
عنه في اآلونــة األخـيــرة ،وخصوصًا
مــا ي ـ ّ
ـروج ــه ح ــزب ال ـق ــوات اللبنانية
ورئيسه سمير جعجع ،عن أن حزب
ً
مسعى
الله سيترك التيار وحيدًا ،في
ّ
الحر
لتأليب قــاعــدة التيار الوطني
ضد حزب الله .وبذلك يكون الحزب
قد سحب فتيل «الفتنة» من الساعني
إليها بينه وبني جمهور التيار ،وفي
ذات الوقت ،لم ُيسقط الحكومة ،بما
أن ــه لــن ُتـ َّـتـ َـخــذ ق ـ ــرارات مـصـيــريــة في
ال ـج ـل ـســة أو ح ـتــى تــوق ـيــع مــراس ـيــم

عادية ،في حال حصولها.
وأك ـ ـ ــد أك ـث ــر م ــن م ـص ــدر وزاري فــي
ّ
 8آذار وم ــن امل ـق ـ ّـرب ــن م ــن سـ ــام ،أن
«االت ـج ــاه عـنــد س ــام لعقد الجلسة،
لـ ـك ــن اتـ ـ ـج ـ ــاه الـ ـف ــري ــق اآلخـ ـ ـ ــر ب ـع ــدم
ـوق ــع فــي
ت ــأم ــن ن ـ ـصـ ــاب» .ومـ ــن املـ ـت ـ ّ
ح ــال اس ـت ـمــرار ال ــدع ــوة للجلسة ،أن
يقاطعها وزيرا التيار الوطني الحر
ووزير حزب الطاشناق ووزيرا حزب
ال ـلــه وال ــوزي ــر مـيـشــال ف ــرع ــون ال ــذي
حسم أمر تضامنه مع التيار الوطني
ّ
الحر ،ليصبح نصاب الجلسة مهددًا
احتسب
بـغـيــاب ثمانية وزراء ـ ـ إذا ُ
غـيــاب وزي ــر الـعــدل املستقيل أشــرف
ري ـف ــي ووزيـ ـ ــر ال ـك ـتــائــب آالن حكيم
ـ ـ ـ واح ـ ـت ـ ـمـ ــال غـ ـي ــاب وزي ـ ـ ــر إض ــاف ــي

ّ
تلوح مصادر ّ
مقربة من رئيس الحكومة بإمكانية استقالته (مروان طحطح)

لـسـبـ ٍـب م ــا .لـكــن م ـصــادر وزاريـ ــة في
حــركــة أم ــل حسمت ل ــ«األخ ـبــار» أمــر
مشاركة وزيري أمل في الجلسة .ولم
تتضح ردة الفعل التي سيلجأ إليها
تمام سالم وتيار املستقبل،
الرئيس ّ
في حــال عــدم انعقاد الجلسة اليوم،
علمًا بأن مقربني من سالم يؤكدون
أنه سيستقيل لتتحول الحكومة إلى
حكومة تصريف أعمال.
ولـ ـي ـ ًـا ،ع ـقــد ل ـق ــاء ث ـنــائــي ب ــن حــزب
الـلــه وال ـح ــزب الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي،
بحضور عــدد مــن ال ـنــواب وال ــوزراء.
ووضـ ــع ب ـيــان ص ــدر ع ــن املجتمعني
اللقاء في إطار «في سياق التواصل
الـ ـ ــدائـ ـ ــم ب ـ ــن ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وال ـ ـحـ ــزب
ال ـت ـق ــدم ــي االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي» .وب ـح ـســب
مـصــادر الـلـقــاء ،فــإن «الـبـحــث تناول
ال ـت ـطـ ّـورات الـسـيــاسـيــة األخ ـي ــرة ،وال
سـ ّـي ـمــا ال ــوض ــع ال ـح ـكــومــي وط ــاول ــة
ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار ،وأك ـ ـ ــد ال ـ ـطـ ــرفـ ــان ضـ ـ ــرورة
الحفاظ على الحكومة وعلى الوفاق
ال ــداخ ـل ــي ف ــي ال ـب ـلــد ف ــي ه ــذا الــوقــت
ال ـ ـحـ ــرج» .وب ـح ـســب ال ـب ـي ــان« ،ج ــرى
تــأك ـيــد ضـ ـ ــرورة ح ـمــايــة االس ـت ـق ــرار
األمـ ـن ــي وال ـس ـي ــاس ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي
واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ال ـ ـح ـ ــوار ب ـ ــن مـخـتـلــف
األفرقاء».
من جهة ثانية ،علمت «األخـبــار» أن
لقاء عقده رئيس جهاز التواصل في
ً
ال ـقــوات ومــوفــد جعجع إل ــى الــرابـيــة
مـ ـلـ ـح ــم ري ـ ــاش ـ ــي م ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس ت ـك ـتــل
التغيير واإلصـ ــاح الـنــائــب ميشال
ع ـ ـ ــون ،بـ ـحـ ـض ــور الـ ـن ــائ ــب إب ــراهـ ـي ــم
كنعان ،وجــرى خالله إبــاغ رياشي
ب ــآخ ــر االتـ ـص ــاالت الـسـيــاسـيــة الـتــي
يجريها الـتـيــار .وعـلـمــت «األخ ـبــار»
أن الـ ـبـ ـح ــث تـ ـ ـن ـ ــاول أف ـ ـ ــق الـ ـتـ ـع ــاون
املستقبلي ،إذا ق ـ ّـرر الـتـيــار الوطني
ال ـحــر ال ـس ـيــر ب ـخ ـطــوات تـصـعـيــديــة،
فـيـمــا ع ـ ّـب ــر عـ ــون ع ــن ارت ـي ــاح ــه أم ــام
ريــاشــي ،بعد إبــاغــه قــرار حــزب الله
بــال ـت ـضــامــن م ـعــه وم ـقــاط ـعــة جلسة
مجلس الوزراء.
(األخبار)

تقرير

الحريري :عون ...مش عون!
ميسم رزق
م ــع اسـ ـتـ ـم ــرار إج ـ ـ ــازة ال ــرئ ـي ــس سـعــد
الـ ـح ــري ــري ب ــن س ــردي ـن ـي ــا وب ــاري ــس،
ّ
بني منه بشأن
تتضارب معطيات املقر ّ
م ــوق ــف امل ـس ـت ـق ـبــل م ــن ت ــرش ــح رئ ـيــس
ّ
«ت ـكــتــل الـتـغـيـيــر واإلص ـ ـ ــاح» الـنــائــب
م ـي ـش ــال عـ ــون ل ــرئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة.
فالوزير نهاد املشنوق ،العائد قبل أيام
من زيــارة للحريري في باريس ،يصر
على أن «انـتـخــاب رئـيــس للجمهورية
س ـي ـكــون ق ـبــل ن ـهــايــة ال ـ ـعـ ــام» .وي ـ ـ ّ
ـردد
املـشـنــوق أن ــه «سـنـنــزل إل ــى أي جلسة
رئاسية ،إذا كانت هناك أكثرية نيابية
في املجلس النيابي مستعدة النتخاب
عون ،فنحن سنؤمن ميثاقية الجلسة،
بصرف النظر ّ
عما إذا سميناه أو ال».

المشنوق :المشكلة عند جمهور المستقبل ال في الرياض (مروان بوحيدر)

وأشــار إلى أن املشكلة الكبيرة هي في
«ال ـش ــارع ال ــذي يمثله ت ـيــار املستقبل
انتخاب عــون رئيسًا،
وال ــذي ال يحبذ ً
بل يرى في ذلك خطأ كبيرًا» ،مؤكدًا أنه
«لــم يعد هناك فيتو سعودي على أي
مرشح رئاسي» .أما عن جلسة مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـيـ ــوم ،ف ــأك ــد املـ ـشـ ـن ــوق أن ــه
سـيـشــارك فيها ،مشيرًا إلــى أن تغيبه
عن الجلسة املاضية هو بسبب رفض
«االشتباك مع العونيني» ،وهو قد أبلغ
ذلك إلى رئيس الحكومة ّ
تمام سالم.
فــي املقابل ،تنقل مـصــادر لــ«األخـبــار»
عــن مـقـ ّـربــن مــن ال ـحــريــري ع ــادوا قبل
أيـ ــام م ــن زي ــارت ــه ف ــي ب ــاري ــس ،إل ــى أن
«ت ـي ــار املـسـتـقـبــل م ــن غ ـيــر ال ـ ــوارد في
ال ـ ـظـ ــروف ال ـح ــال ـي ــة أن ي ـس ـيــر ب ـع ــون،
وأج ـ ــواء الــرئ ـيــس ال ـحــريــري عـكــس ما

