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سياسة

 2016ميشال عون رئيسًا

حزب الله لن يسمي الحريري لرئاسة الحكومة
يومان من انقطاع النفس يفصالن النائب
سعد الحريري عن تكليفه تشكيل أول
حكومة في عهد رئيس الجمهورية
ميشال عــون .حسمت معظم القوى
مواقفها ،باستثناء حركة أمل وحزب الله
الذي يضع نفسه في جبهة حكومية
واحدة مع الرئيس نبيه بري
وفي السنة الـ  26أتى يوم قيامة التيار
ُ
الوطني الحر وانتخب زعيمه ميشال
عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية83 .
صــوتــا حـصــل عليها نــائــب كـســروان
الفتوح ،سمحت له بالعودة إلى قصر
بعبدا رئيسًا تعزف له فرقة موسيقى
ال ـج ـي ــش ل ـح ــن ال ـت ـع ـظ ـي ــم وال ـن ـش ـيــد
الــوط ـنــي الـلـبـنــانــي .ورغ ــم أن ــه حظي
بتأييد كـتــل مــن ان ـت ـمــاءات سياسية
م ـت ـعــارضــة ،م ــا أوحـ ــى بــأنــه سيكون
رئـيـســا «وس ـط ـيــا» بــاملـعـنــى السلبي
ل ـل ـك ـل ـمــة ،إال أن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
كــان واضحًا في خطاب القسم أمس.

أحمد فتفت خارج كتلة
المستقبل في استشارات تسمية
رئيس الحكومة

فإضافة إلى العناوين غير الخالفية،
قــال عــون كلمته فــي مجلس الـنــواب،
ع ــن امل ـق ــاوم ــة ودوره ـ ــا ف ــي الـتـحــريــر
وحماية الــوطــن ،وعــن خطر اإلرهــاب
وض ـ ـ ــرورة ض ــرب ــه اس ـت ـبــاق ـيــا وردع ــه
والـقـضــاء عـلـيــه .وكـلـمــة «استباقية»
ه ـنــا ،تـحـيــل ســامـعـهــا م ـبــاشــرة على
التوصيف ال ــذي وضـعــه حــزب الـلــه ـ ـ
وعــون نفسه سابقًا ـ ـ لقتال املقاومة
ً
في سوريا .وفضال عن ذلك ،رفع عون
قانون االنتخاب الــذي يضمن صحة
التمثيل إلى مصاف الثوابت.
ُ
طـ ــويـ ــت ص ـف ـح ــة الـ ـ ـف ـ ــراغ ال ــرئ ــاس ــي.
وغـ ـ ـدًا ،ي ـب ــدأ «أم ـ ــر» ال ـح ـكــومــة .ط ــوال
األيام واألسابيع التي سبقت انعقاد
الجلسة االنتخابية ،دأب مستشارو
عـ ـ ــون وال ـ ـفـ ــريـ ــق الـ ـع ــام ــل مـ ـع ــه عـلــى
ّ
تأكيد أن العمل سيبدأ فــورًا .صدقت
أم ــس أق ــاوي ــل ه ـ ــؤالء ،ف ـلــم ّي ـكــد عــون
ي ـت ـس ـل ــم س ـل ـط ــات ــه حـ ـت ــى وقـ ـ ـ ــع عـلــى
مــرســوم اعـتـبــر فـيــه حـكــومــة الرئيس
ت ـم ــام س ــام مـسـتـقـيـلــة ،طــال ـبــا منها
االستمرار في تصريف األعمال ريثما
ُ
ت ـش ـكــل ح ـكــومــة ج ــدي ــدة .أمـ ــا تــاريــخ
االستشارات النيابية لتسمية رئيس
أولى حكومات العهد الجديدُ ،
فح ِّدد
في يومي األربعاء والخميس.
كــل الـتــوقـعــات واالت ـف ــاق ــات املـعـقــودة
ق ـبــل االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ،تشير
إل ــى تـكـلـيــف ال ـنــائــب سـعــد الـحــريــري
تــرؤس الحكومة .لكن األنـظــار تتجه
فــي الـيــومــن املـقـبـلــن ص ــوب كتلتني
أس ــاس ـي ـت ــن ،ه ـمــا كـتـلـتــا حـ ــزب الـلــه

استخدم عون تعبير «الحرب االستباقية» الذي يصف فيه هو وحزب الله معركة األخير في سوريا (هيثم الموسوي)
وح ــرك ــة أم ـ ــل .ل ــم يـ ـص ــدر ،ح ـت ــى لـيــل
أم ـ ــس ،أي ق ـ ــرار ع ــن ق ـي ــادت ــي «أمـ ــل»
ّ
و«الـ ـح ــزب» .بـيــد أن مــا رش ــح فــي ما
خ ــص اس ـت ـح ـقــاق ال ــرئ ــاس ــة ال ـثــال ـثــة،
يشير إلى أن حزب الله يتجه إلى عدم
تسمية الحريري ،ألسباب ّ
عدة:

ً
أوال ،حزب الله متفق مسبقًا مع عون
على أن التفاهم «مــا بعد الرئاسي»
م ــع ال ـح ــري ــري ل ـيــس ُم ـلــزمــا لـلـحــزب.
«امل ــرون ــة» الـتــي أبــداهــا الـسـيــد حسن
نصر الله تتعلق حصرًا بإعالن عدم
مـمــانـعـتــه تـكـلـيــف ال ـح ــري ــري تــألـيــف
الحكومة.
ث ــانـ ـي ــا ،عـ ـ ــدم ت ــوق ــف ال ـ ـحـ ــريـ ــري عــن
التهجم على املقاومة.
ثــال ـثــا ،مــوقــف ال ـح ــري ــري م ــن ال ـحــرب
الــدائــرة في سوريا وشراكته ورعاته
اإلقليميني في تقديم الدعم للجماعات
التي ُيقاتلها الحزب هناك.
عـلــى ضـفــة رئ ـيــس املـجـلــس الـنـيــابــي
نـبـيــه ب ــري ،وح ـتــى ســاعــات مـتــأخــرة
من ليل أمس ،كان الكالم الصادر عن
ّ
ُمـصــادره يؤكد أن قــرار اســم الرئيس
املـ ـكـ ـل ــف لـ ــم ُيـ ـتـ ـخ ــذ بـ ـع ــد .ولـ ـك ــن مــن
املتوقع أن ُيسمي بري الحريري على
قاعدة أنه يؤيده «ظاملًا أو مظلومًا»،
رغــم أن رئـيــس املجلس يتهم رئيس
«امل ـس ـت ـق ـب ــل» ب ـط ـع ـنــه فـ ــي ال ـت ـســويــة
الرئاسية.
املعركة الحقيقية ستبدأ بعد تكليف
ال ـ ـحـ ــريـ ــري .مـ ـح ــور هـ ـ ــذه «ال ـ ـحـ ــرب»
سـيـكــون مــوقــف ب ــري امل ــدع ــوم بشكل
م ـط ـلــق م ــن ق ـب ــل حـ ــزب الـ ـل ــه .وي ـب ــدو

م ـح ـس ــوم ــا م ـن ــذ ه ـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة ،أن ــه
ف ــي ح ــال فـشــل امل ـف ــاوض ــات ب ــن بــري
والـ ـح ــري ــري حـ ــول ت ــوزي ــع الـ ـ ـ ــوزارات
ّ
داخـ ــل ال ـح ـكــومــة ،فـ ــإن ح ــزب ال ـلــه لن
ُي ـش ــارك فــي أي حـكــومــة تـغـيــب عنها
كتلة التنمية والـتـحــريــر .ه ــذا األم ــر،
بــالـنـسـبــة إل ــى ح ــزب ال ـلــه ،ي ـبــدو غير
قابل للنقاش.
وكـ ـ ــان ق ــد ص ـ ــدر أم ـ ــس ع ــن امل ــدي ــري ــة
ال ـع ــام ــة ل ــرئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ب ـيــان
ُي ـح ــدد فـيــه مــواع ـيــد الـكـتــل الـنـيــابـيــة
إلج ـ ــراء اسـ ـتـ ـش ــارات ت ـس ـم ـيــة رئ ـيــس
ال ـح ـكــومــة .ال ــاف ــت ف ــي ال ـب ـيــان خــانــة
ً
أسماء
النواب املستقلني التي ضمت
كانت حتى األمس القريب منتمية إلى
أحزاب وتيارات سياسية .األبرز ،كان
اسم النائب أحمد فتفت الذي لم يرد
اسمه في كتلة املستقبل .أمــا النواب
م ــروان حـمــادة وأنـطــوان سعد وفــؤاد
السعد ،فعلى الرغم من أنهم ُسجلوا
ّ
ضـمــن خــانــة ال ـن ــواب املـسـتـقـلــن ،فــإن
ح ـ ـمـ ــادة ع ـ ــاد وأك ـ ـ ــد أم ـ ــس ل ـبــرنــامــج
«كــام الـنــاس» على «أل بــي ســي آي»
أن ال ـثــاثــة سـيـكــونــون مــوحــديــن في
ال ـج ـب ـه ــة ن ـف ـس ـهــا مـ ــع الـ ـن ــائ ــب ول ـيــد
جنبالط والحريري.
(األخبار)

