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سياسة
المشهد السياسي

ّ
العونيون يهددون:
الحكومة قبل نهاية الشهر ...وإال
تراجع قواتي جديد :األشغال من حصة بري

ّ
دق الرئيس ميشال عون جرس اإلنذار األخير قبل إعالن التشكيلة الحكومية دون الرجوع إلى ٍّ
أي من القوى
السياسية األخرى ،في مهلة أقصاها أسبوع واحد .كالم الرئيس أتى بعد أن راوحت العقد الحكومية مكانها،
خاصة لجهة «الفيتو» العوني على منح تيار المردة حقيبة غير وزارة الثقافة

ّ
يعول العونيون
على الحريري
لتجاوز عقبة
المردة،
حقيبة
وفرنجية ّ
مصر
على رفض
التربية
(مروان طحطح)

تظهر بعد نتائج جــرعــات األمــل
لــم
ّ
ّ
ال ـت ــي بــث ـهــا ك ــل م ــن رئ ـي ــس املـجـلــس
الـنـيــابــي نبيه ب ــري ،ورئ ـيــس التيار
الوطني الحر الوزير جبران باسيل،
ّ
أم ـ ــس وإيـ ـح ــاؤهـ ـم ــا ب ـ ـ ــأن ال ـع ـق ـبــات

مصادر «الوطني الحر» :إذا أراد بري
المردة حقيبة وازنة ،فليعطه
منح
ّ
من حصته ال من حصص اآلخرين
ّ
ترى مصادر عين التينة أن الخطاب
السياسي الوحيد للعهد هو
االنفتاح على السعودية
ُاألساسية أمــام تشكيل الحكومة قد
ّ
ذل ـل ــت .لـكــن ت ـطـ ّـورًا كـبـيـرًا حـصــل في
م ـفـ ّـاوضــات تــألـيــف الـحـكــومــة أمــس،
تمثل بتراجع جديد للقوات اللبنانية
عــن مطالبها .فبعدما كانت حقيبة
األشـ ـ ـغ ـ ــال ونـ ـي ــاب ــة رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ــوزراء جــائــزة ترضية للقوات بعد

الفيتو الذي واجه مطالبتها بحقيبة
سـيــاديــةُ ،د ِف ـعــت ال ـقــوات مـجــددًا إلى
التراجع عن حقيبة األشغال ،في ظل
إص ــرار الرئيس بــري على املحافظة
عليها ،أسوة بـ»مبدأ» إبقاء الحقائب
م ـ ــوزع ـ ــة وفـ ـ ــق م ـ ــا كـ ــانـ ــت ع ـل ـي ــه فــي
حكومة الــرئـيــس تـمــام س ــام ،وعلى
ق ــاع ــدة أن «امل ـت ـفــاه ـمــن م ــع ال ـق ــوات
َ
ملزمون بتلبية مطالبها من كيسهم
ال مـ ــن حـ ـص ــص غ ـ ـيـ ــرهـ ــم» ،بـحـســب
م ــا ت ـق ــول مـ ـص ــادر رئ ـي ــس امل ـج ـلــس.
ل ـك ــن اسـ ـتـ ـب ــدال األش ـ ـغـ ــال بــالـصـحــة
أو ب ـغ ـيــرهــا م ــن ال ـح ـقــائــب ل ـل ـقــوات،
لــم ي ـ ّ
ـؤد إلــى تذليل كــافــة العقد التي
تحول دون تأليف الحكومة ،ما دفع
رئ ـي ـســي ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال عــون
والرئيس املكلف سعد الحريري إلى
التهديد بأن «أمام القوى السياسية
أسـ ـب ــوع ــا واح ـ ـ ـ ـدًا ل ــاتـ ـف ــاق وإع ـ ــان
الـحـكــومــة ال ـج ــدي ــدة» ،اس ـت ـن ــادًا إلــى
مصادر التيار الوطني الحر .وإذا ما
انقضت مهلة السبعة أيــام مــن دون
ّ
فسيتصرف الرئيسان ،ومن
نتيجة،
ضمن الخيارات فرض تشكيلة وفق
الصيغة التي يريانها مناسبة .لكن

مصادر قريبة من الرئيس الحريري
تنفي الحديث عن ُم َهل.
الـ ـعـ ـق ــدة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ب ــات ــت مـتـصـلــة
بحقيبة تيار املردة .وعلى الرغم من
ك ــام ال ــوزي ــر بــاس ـيــل ع ـقــب اجـتـمــاع
تكتل التغيير واإلصالح بأنه يرفض
وض ــع فيتو عـلــى أح ــد ،إن ك ــان على
مستوى التمثيل أو نــوع الحقائب،
ّ
فـ ــإن م ـص ــادر ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
أكدت أنه «ال إمكانية إلعطاء النائب
س ـل ـي ـم ــان ف ــرن ـج ـي ــة سـ ـ ــوى حـقـيـبــة
ال ـث ـق ــاف ــة ،ف ـه ــذه ه ــي ح ـص ـت ــه» ،على
ق ــاع ــدة «إبـ ـق ــاء ال ـقــديــم ع ـلــى ق ــدم ــه».
وترى املصادر نفسها أن كل «حقوق
الرئيس بــري ومطالبه تأمنت .وإذا
أراد أن يـمـنــح املـ ــردة حقيبة وازن ــة،
فـلـيـمـنـحــه إي ــاه ــا م ــن حـصـتــه ال من
حصص اآلخرين» .وقالت املصادر»:
سـنـمـنــح ب ــري امل ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت من
دون أن نضغط على أحد ،لكن الوقت
ل ـي ــس م ـفـ ـت ــوح ــا» .وت ـ ـعـ ـ ّـول م ـص ــادر
«ال ـت ـغ ـي ـي ــر واإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح» عـ ـل ــى دور
سيؤديه الرئيس الحريري لتجاوز
عقبة حقيبة املـ ــردة .وبالنسبة إلــى
ت ـي ــار املـسـتـقـبــل «يـ ـح ــاول ال ـحــريــري

إس ـن ــاد ال ـتــرب ـيــة إل ــى فــرنـجـيــة ال ــذي
يــرفـضـهــا ،إض ــاف ــة إل ــى رف ــض قــاطــع
م ــن ال ـت ـي ــار وال ـ ـق ـ ــوات» .ف ـي ـمــا تـقــول
مـ ـص ــادر «ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر» إن عــون
أبـ ـل ــغ الـ ـح ــري ــري ب ـ ــأن «ال ـت ــرب ـي ــة مــن
حـصــة رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة أو تكتل
التغيير واإلصـ ــاح» .وك ــان ُعــون قد
ّ
ت ـلــقــى رس ــال ــة م ــن ال ــرئ ـي ــس امل ـك ـلــف،
مـضـمــونـهــا أن ــه «ال م ـجــال القـتـطــاع
ح ـقــائــب م ــن ح ـصــة ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
وإسنادها إلى أي فريق آخر».
أم ــا ع ـلــى ال ـط ــرف اآلخـ ـ ــر ،ف ـلــن تقبل
حركة أمــل بأقل من حقيبة أساسية
لـلـمــردة ال ــذي يعتبر أن املـفــاوضــات
ح ــول الـتــربـيــة أصـبـحــت وراءه ،وقــد
ج ــزم ــت م ـ ـصـ ــادره ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» ب ــأن
حقيبة األش ـغــال ُحسمت ملصلحته.
ّ
ف ـ ــي ح ـ ــن أن مـ ـ ـص ـ ــادر بـ ـ ـ ـ ّـري ت ــؤك ــد
ّ
أن «األش ـ ـ ـغـ ـ ــال س ـت ـك ــون مـ ــن ضـمــن
حصتنا» .وبــرأي مصادر بــري ،فإنه
بعد تذليل عقبة حقيبة تيار املــردة
«ي ـبــدأ الـبـحــث بيننا ح ــول إمكانية
تبادل الحقائب بيننا وبني فرنجية».
رئيس الجمهورية على
وسيحصل
ّ
مقعد وزاري سني ،يحاول حزب الله

«إق ـنــاع ع ــون بــإسـنــاد ه ــذه الحقيبة
إلـ ــى الـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق ع ـب ــد الــرح ـيــم
مـ ــراد» ،بحسب م ـصــادر ب ــري .إال أن
مـصــادر أخــرى فــي  8آذار استبعدت
أن يـخـتــار ع ــون مـ ــراد .أم ــا بالنسبة
إل ــى ع ــدم ح ـص ــول ع ــون ع ـلــى مقعد
مصادر
من
الحصة الشيعية ،فتقول َ
ّ
الـتـيــار إن رئـيــس الـجـمـهــوريــة «قـ ِـبــل
آسفًا بذلك».
في ما ّ
خص الحزب السوري القومي
االجتماعي الذي كان من املتوقع أن
يـتـمـثــل ف ــي ال ـح ـكــومــة ع ـبــر ال ـنــائــب
أسعد حردان ،فقد أبلغه باسيل على
هامش التهاني في عيد االستقالل
ّ
في بعبدا أن «بقاء الحكومة على ما
كــانــت عليه حــال دون إسـنــاد مقعد
مسيحي للقومي» ،بحسب مصادر
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر ال ــذي يعتقد
بإمكانية «إعطاء القومي مقعدًا من
حـصــة الـطــائـفــة الـشـيـعـيــة» .ويرتكز
التيار في اعتقاده هذا إلى «إلحاح
حــزب الـلــه على الــرئـيــس بــري بترك
املقعد الشيعي الخامس للقومي».
لكن مصادر رئيس املجلس النيابي
لـ ــم ت ـح ـس ــم حـ ـص ــول الـ ـق ــوم ــي عـلــى

