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سياسة
قضية اليوم

«ما بعد بعد» الرئاسة:

إعادة التوازن إلى السلطة التنفيذية
لعل الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل ونادر الحريري أنجزوا ،بعيدًا عن األنظار ،التركيبة الحكومية كلها .إال
أن ما يجري تداوله في بعض الصالونات المعنية جدًا بالتشكيل يوحي بتقدم العونيين أكثر من خطوة إلعادة
التوازن إلى السلطة
غسان سعود
ت ـش ـغــل أسـ ـم ــاء الـ ـ ـ ـ ــوزراء املـحـتـمـلــن
الجميع عما يدور حقيقة في الغرف
امل ـع ـن ـي ــة ب ـت ــأل ـي ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،فـيـمــا
املعلومات الدقيقة املسربة من هناك
تنبئ بـمــا هــو أه ــم مــن كــل الـ ــوزارات
واألسـ ـم ــاء ،وي ـك ــاد ي ـ ــوازي بأهميته
الـسـيــاسـيــة انـتـخــاب الـعـمــاد ميشال
عون رئيسًا .فمقاربة التشكيل تتميز
حتى اآلن بثالثة عوامل رئيسية:
أول ـهــا وأهـمـهــا عـلــى اإلطـ ــاق :وضــع
قــرار التمثيل املسيحي في الحكومة
ف ــي ي ــد رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة بوصفه
زعيم املسيحيني .ويعود للرئيس أن
ينسق مع رئيس التيار الوطني الحر
ج ـب ــران بــاس ـيــل والـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
وال ـ ـك ـ ـتـ ــائـ ــب واملـ ـ ـ ـ ـ ــردة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم مــن
املكونات املسيحية ليحاول تمثيلهم
جـمـيـعــا ض ـمــن ال ـح ـصــة املـخـصـصــة
ل ـل ـم ـس ـي ـح ـيــن .وي ـم ـك ــن ال ــرئ ـي ــس أن

تحالف التيار والقوات من
شأنه منع الحريري من الحفاظ
على النسبة األكبر من مقاعد
كتلته المسيحية
َ
«تمسكن» جعجع  10سنوات
على كتف المستقبل لتمتين
وضعه في األشرفية والبترون
والكورة وزحلة
يراعي حسابات ومصالح وعالقات
الرئيس سعد الحريري والنائب وليد
جنبالط وحزب الله أو ال يراعيها ،إال
أن ال ـق ــرار فــي الـنـهــايــة قـ ــراره وح ــده.
ً
وهـ ـ ـ ــذه ،فـ ــي حـ ـ ــال ح ـص ــول ـه ــا ف ـع ــا،
س ـت ـك ــون س ــاب ـق ــة ت ـس ـتــوجــب مــوجــة
أكبر مــن االحـتـفــاالت الشعبية .علمًا
أن ا ّل ـب ـعــض ي ـت ـحــدث ع ــن هـ ــذا األم ــر
بخفة ويمر عليه مــرور الـكــرام فيما
هــو حجر الــزاويــة فــي إصــاح الخلل
الـتـمـثـيـلــي امل ـتــواصــل مـنــذ رب ــع قــرن.
ف ـم ـنــذ الـ ـط ــائ ــف ،ك ـ ــان ث ـل ــث الـ ـ ـ ــوزراء
املسيحيني على األق ــل موظفني عند
آل الحريري .وكانت قوة قريطم تكمن
في وضع يدها على التمثيل النيابي
والوزاري واإلداري للطائفتني السنية
واملسيحية معًا .وعلى هــذا األســاس
كان الحريري يتقدم جميع املكونات
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى وي ـ ـه ـ ـي ـ ـمـ ــن ع ـ ـلـ ــى م ـج ـل ــس
الوزراء ،فيما املتداول اليوم في غرف
تــألـيــف الـحـكــومــة يـفـيــد ب ــأن الحصة
ال ــوزراي ــة املسيحية يــوزعـهــا ميشال
عـ ـ ــون ،وال ـح ـص ــة ال ـ ــوزاري ـ ــة الـسـنـيــة
يــوزع ـهــا سـعــد ال ـح ــري ــري ،والـحـصــة
الوزارية الشيعية يتصرف بها حزب
الله وحــركــة أمــل ،والحصة الــوزاريــة
الــدرزيــة عند الـنــائــب ولـيــد جنبالط.
وتقول املصادر الجدية إن الحريري
ي ـب ـحــث عـ ــن م ـ ـخـ ــارج ،ل ـك ــن ال ـض ـغــط
السياسي واملالي عليه كبير ،وهو ال
يملك هامش مـنــاورة .وبــات يعلم أن

وضع قرار التمثيل المسيحي في يد الرئيس عون سابقة تستوجب موجة أكبر من االحتفاالت الشعبية (مروان طحطح)

الرفض املطلق سيقابله عناد مطلق
من قبل العماد عــون يمكن أن يؤخر
تأليف الحكومة ســت سـنــوات ،فيما
م ـح ــاورة ال ـج ـنــرال يـمـكــن أن تفضي
إلى حلول مقبولة من الجانبني .علمًا
أن رئيس الجمهورية حريص ـ ـ وفقًا
ملـصــادر التيار الوطني الـحــر ـ ـ على
طمأنة الحريري الى أن منح التمثيل
املـسـيـحـ ّـي الــرس ـمـ ّـي مل ــن يستحقونه
ال ي ـم ـك ــن أن يـ ـك ــون م ــوج ـه ــا ضـ ــده.
فاملشكلة كــانــت فــي الـخـفــة الشعبية
مل ــن ي ـخ ـت ــاره ــم الـ ـح ــري ــري وزراء ،ال
بالتزامهم الـسـيــاسـ ّـي مـعــه .فالوزير
م ـي ـشــال ف ــرع ــون ل ــم ي ـكــن يــومــا محل
انتقاد نظرًا لحضوره الشعبي ،فيما
امل ـش ـك ـلــة ك ــان ــت ف ــي ن ـب ـيــل دو فــريــج
وع ــاط ــف م ـج ــدالن ــي وط ـ ـ ــارق م ـتــري
وغـيــرهــم ممن ال يملكون أي تمثيل
ش ـع ـبــي .وت ــأك ــد ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق أن

الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة طـلـبــت أن يـكــون
الوزير فرعون من حصتها الوزارية.
عـ ـلـ ـم ــا أن األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـتـ ــداول
بإمكانية ترشيحها للوزارة من قبل
رئيس الجمهورية تطمئن الحريري
وتـحـمـســه لـتـكــريــس ه ــذا ال ـع ــرف من
نائب رئيس ال ــوزراء السابق عصام
ف ــارس إل ــى رئـيـســة الـكـتـلــة الشعبية
مـ ـي ــري ــام س ـ ـكـ ــاف .ويـ ـمـ ـك ــن عـ ـ ــون أن
يـ ــذهـ ــب أب ـ ـعـ ــد ف ـي ـط ـل ــب ب ـن ـف ـس ــه مــن
ال ـحــريــري تــوزيــر مـسـتـشــاره النائب
السابق غطاس خوري الذي ال يمثل
أي اسـ ـتـ ـف ــزاز لـ ـع ــون ،م ـق ــاب ــل س ـمــاح
ال ـحــريــري ل ـعــون بـتـسـمـيــة وزيـ ــر من
الـطــائـفــة الـسـنـيــة .وال ش ــك أن وضــع
ه ـ ــذه املـ ـق ــارب ــة ح ـي ــز ال ـت ـن ـف ـيــذ تـمـثــل
أول إنـجــاز كبير للعهد على صعيد
تصحيح التمثيل الطائفي الــوزاري،
وأول مس مباشر بالنفوذ املستقبلي

ف ــي الـسـلـطــة .وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن
تفكير الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر ينصب
هذه األيام على السبل الالزمة لوضع
هذا العرف الجديد قيد التنفيذ ،مع
ك ــل م ــا يـسـتـلــزمــه ذل ــك م ــن بـحــث عن
أس ـم ــاء تـطـمـيـنـيــة .وم ــا سـبــق يعني
في نهاية األمر أن رئيس الجمهورية
سيسمي نصف ال ــوزراء ،وهــو حدث
بـحــد ذاتـ ــه .نـصــف ال ـ ــوزراء يسميهم
عون ،والنصف اآلخر كل من الحريري
ونـبـيــه ب ــري وح ــزب ال ـلــه وجـنـبــاط.
وعليه فــإن الـحــديــث عــن ثلث معطل
وغيره ملهاة حقيقية ،فمنذ الطائف
كــان الحريري يعتبر الثلث الــوزاري
املـعـطــل تحصيل حــاصــل فــي جيبه،
فيما يقال له اليوم إن حجمه الوزاري
م ــن ح ـجــم طــائ ـف ـتــه :س ـتــة وزراء اذا
كانت الحكومة ثالثينية ،وخمسة اذا
تألفت من  24وزيرًا.

املقاربة الثانية التي تكاد تتكرس في
عملية التأليف هذه هي حصة رئيس
الجمهورية .ويقول العونيون في هذا
السياق إن الطائف قلص صالحيات
رئـيــس الجمهورية ملصلحة مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـج ـت ـم ـعــا ش ـ ــرط أن ت ـكــون
لــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ك ـت ـلــة وزاريـ ـ ــة.
وبــات شبه محسوم أن كتلة الرئيس
سـتـضــم ثــاثــة أو أرب ـع ــة وزراء غير
وزراء تكتل التغيير واإلصــاح .وفي
حال انضمام هؤالء الوزراء إلى وزراء
التيار فــي حــال احـتــدام األم ــور يومًا،
فسيكون لرئيس الجمهورية الثلث
املعطل أو حــق الفيتو داخ ــل مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء .ومـ ـ ــن كـ ــانـ ــوا ي ـت ـظ ــاه ــرون
ف ــي ب ـع ـبــدا ف ــي أواخ ـ ــر الـثـمــانـيـنـيــات
ض ــد ال ـط ــائ ــف وت ـع ــدي ــات ــه ي ــذك ــرون
ي ــوم خــاطــب ال ـج ـنــرال ن ــواب الـطــائــف
بهدوء طالبًا منهم عــدم االستعجال

