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ُ
عون «الذي ال يتوقع»
لن يصبر على عرقلة التأليف
تقرير

املقعد الشيعي الخامس ،مستبعدة
ً
ح ــدوث ذلــك أص ــا «ألن مطلب بري
ي ـ ـتـ ــوافـ ــق م ـ ــع م ـط ـل ــب ال ـ ـقـ ــومـ ــي فــي
ح ـص ــول ــه ع ـل ــى م ـق ـع ــد م ــن ال ـح ـصــة
املسيحية» .قيادة الحزب القومي لم
تتبلغ أي شيء له عالقة بالحكومة
ُبعد ،وهي بانتظار اتصال من بري
املـ ـكـ ـل ــف إج ـ ـ ــراء املـ ـف ــاوض ــات بــاســم
فريقه السياسي.
ّ
أم ـ ــام كـ ــل هـ ــذه ال ـت ـع ـق ـي ــدات ،ال تجد
ّ
مصادر  8آذار من حل سوى «اعتماد
صـيـغــة ال ـ ــ 30وزيـ ـ ـرًا ،ال ـتــي يرفضها
الـحــريــري ألن ــه لــن يـنــال منها ســوى
ال ـف ـت ــات» .وامل ـف ــاج ــئ ،بــالـنـسـبــة إلــى
حركة أمل ،أن يرفض التيار العوني
تشكيلة من  30وزيرًا ،رغم أنها «ترفع
من حصته وحصص حلفائه».
مــن جـهــة أخـ ــرى ،نـقــل ال ـن ــواب الــذيــن
ش ــارك ــوا فــي لـقــاء األرب ـع ــاء عــن بــري
ّ
ق ــول ــه إن «األجـ ـ ـ ـ ــواء بـ ـش ــأن تـشـكـيــل
الـ ـحـ ـك ــوم ــة إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ،وه ـ ـ ــو ي ــأم ــل
تـفـكـيــك ال ـع ـقــد ال ـص ـغ ـيــرة لـتــألـيـفـهــا
فــي أســرع وقــت ممكن» .وفــي اإلطــار
نفسه ،أكد باسيل بعد اجتماع تكتل
ّ
الـتـغـيـيــر واإلص ـ ــاح أن االت ـف ــاق في
م ــا خ ــص تـشـكـيــل ح ـكــومــة الــرئـيــس
س ـعــد ال ـح ــري ــري «ت ـ ـ ّـم ع ـلــى األج ـ ــزاء
األساسية والكبيرة وال سبب فعليًا
لتأخر إعالن الحكومة ما عدا بعض
ّ
الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل» .وك ـ ـشـ ــف ب ــاسـ ـي ــل أن
«مطلبنا أن تكون الحكومة حكومة
وح ــدة وطنية تشمل الجميع ،لذلك
ل ـي ــس هـ ـن ــاك أي رف ـ ــض ألي م ـكــون
ويمكن أن تتسع للجميع وإن كانت
حكومة  24وزيرًا ( )...نرفض الفيتو
عـ ـل ــى أحـ ـ ــد إن كـ ـ ــان عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
التمثيل أو نوع الحقيبة».
وق ــد أع ــاد وزي ــر الـخــارجـيــة التذكير
ّ
بـ ـ ـ ـ ـ ــأن هـ ـ ـ ـ ــذه «ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة مـ ـ ـح ـ ــددة
بـ ــالـ ــوقـ ــت وب ــاملـ ـهـ ـم ــة وه ـ ـ ــي إج ـ ـ ــراء
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ن ـي ــاب ـي ــة فـ ــي م ــوع ــده ــا.
لذلك مسؤوليتنا جميعًا هــي إقــرار
ق ــان ــون ان ـت ـخــابــات جــديــد وسـيـكــون
ذل ــك إن ـجــازًا كـبـيـرًا للبنانيني ،لذلك
نريدها (الحكومة) أن تتألف بسرعة
كي ننكب على إنجاز قانون انتخاب
ج ــدي ــد ول ـن ـب ــدأ م ــن ال ـص ـفــر ف ــي هــذا
ّ
املـ ـل ــف» .وق ــد «س ــل ــف» بــاس ـيــل بــري
موقفًا ،بالتنويه بدوره «الكبير» في
ّ
ه ــذا امل ـلــف ،ألن «ال ـقــانــون ال ُينتجه
اتفاق ثنائي أو رباعي».
ّ
وع ــل ـق ــت مـ ـص ــادر ع ــن ال ـت ـي ـنــة عـلــى
ك ــام بــاس ـيــل ب ــال ـع ــودة إل ــى خـطــابــه
خــال عـشــاء هيئة جــزيــن فــي التيار
ق ـبــل أربـ ـع ــة أي ـ ــام ح ــن اع ـت ـبــر وزي ــر
الخارجية أنــه «ال للخالف مع حزب
الله من أجل قوة لبنان وال للخالف
مــع تيار املستقبل مــن أجــل الشراكة
فــي لـبـنــان ،وال لـلـخــاف مــع ال ـقــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة مـ ــن أج ـ ــل ق ـ ــوة املـجـتـمــع
امل ـس ـي ـحــي ف ــي الـ ـ ـش ـ ــرق» ،فــاع ـت ـبــرت
ّ
امل ـ ـصـ ــادر أن ب ــاس ـي ــل «ح ـ ـ ــاول أم ــس
اسـتـلـحــاق نـفـســه بـعــد أن استثنانا
سابقًا ،حني حصر الشراكة الوطنية
مــع تـيــار املستقبل .كــذلــك فــإنــه يريد
طرح خطاب سياسي داخلي بعد أن
كان خطاب عيد االستقالل خاليًا من
أي مضمون سياسي» .وترى مصادر
ّ
ع ــن ال ـت ـي ـنــة أن «ال ـخ ـط ــاب الــوح ـيــد
للعهد ال ــذي ظهر حتى الـســاعــة هو
االنفتاح على السعودية».
(األخبار)

ال يمكن لرئيس الجمهورية
ان يصبر على عرقلة
تأليف الحكومة ،ولو ان
هذه الحكومة ال تشبه
ما كان يتمناه فعليا لها،
ألن التحدي الكبير الذي
يريده من العهد وقانون
االنتخاب قد يتأثر بمطبات
التأخير المتكررة
هيام القصيفي
ال يـ ـمـ ـك ــن فـ ـه ــم الـ ـهـ ـجـ ـم ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة
«االي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة» عـ ـل ــى الـ ـعـ ـه ــد الـ ـج ــدي ــد،
وال ـتــرح ـيــب الـ ـع ــارم م ــن دول خليجية
عـ ــدة ب ــان ـت ـخ ــاب ال ـع ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ــون
رئيسا للجمهورية وبتكليف الرئيس
س ـعــد ال ـحــريــري تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،اال
م ــن خ ــال اع ـ ــادة ق ـ ــراءة ال ـتــرت ـيــب ال ــذي
ج ــاء بـعــون ال ــى قـصــر بـعـبــدا ،والـ ــذي ال
يبدو انــه قــارب بعد التسوية الشاملة.
ورغم محاوالت استثمار خليجية لهذا
الـتــرتـيــب ،واس ـت ـعــادة كــل ط ــرف حيوية
مصالحه في لبنان ليتحرك في اطارها،
من خالل ّ
شد العهد الجديد في اتجاهه،
اال ان الوضع ال يــزال مبهمًا ،وال يبشر
ب ـت ـس ــوي ــة س ــري ـع ــة وش ــامـ ـل ــة ،وف ـ ــق مــا
يتضح .علمًا ان هــذا الترتيب ال أم وال
أب له معلنان ،وليس له مندرجات يعول
عليها في رسم خريطة العهد ،كما كانت
حــال الــدوحــة ،التي كــانــت ،رغــم عالتها،
تـســويــة شــامـلــة ،لكنها تـعــرضــت م ــرارا
لــاهـتــزاز وتخلى عنها اكـثــر مــن طرف
حني سنحت له الفرصة.
وب ـح ـس ــب اوس ـ ـ ــاط س ـيــاس ـيــة م ـتــاب ـعــة،
ف ــان ثـمــة اسـبــابــا مــوجـبــة كـثـيــرة ،يمكن
ال ـت ـع ــام ــل م ـع ـهــا ب ـم ــوض ــوع ـي ــة لـ ـق ــراءة
التأخير في تأليف الحكومة ،بعدما بدا
ان الصفقة كانت متكاملة الى الحد الذي
ل ــم ي ـتــرك م ـجــاال لـلـشـكــوك ح ــول ســرعــة
التكليف والتأليف .لكن مشكلة بعض
الــدوائــر السياسية انها استعجلت في
رسم صورة ايجابية متكاملة النطالقة
العهد ،من دون احتساب عوامل محلية
بـ ـح ــت ،تـ ـ ـت ـ ــراوح بـ ــن ش ـه ـي ــة الـ ـت ــوزي ــر
وتقاسم املغانم ،وعامل اساسي يتعلق
بـقــانــون االنـتـخــاب واج ــراء االنتخابات
النيابية ،وعـقــد اقليمية لــم يظهر انها

ُحـلــت تمامًا بما يكفي لــافــراج سريعا
عـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة .االم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن ان
يحصل فــي اي وق ــت ،لكن وفــق اسلوب
«ال ـق ـط ــارة» فـتـعـطــى ال ـح ـلــول الــداخـلـيــة
الشاملة قطرة قطرة.
وامل ـفــارقــة ان سـلــة ال ـشــروط الـتــي كانت
مطلوبة قبل االنتخاب ولم يجر العمل
ب ـه ــا ف ــي ش ـك ــل م ـت ـكــامــل وجـ ـل ــي ،بــاتــت
تنفذ باملمارسة يومًا بعد آخر .وها هي
شــروط التأليف والتشكيلة الحكومية
امل ـت ـع ـث ــرة ،ت ـص ـبــح تـلـقــائـيــا احـ ــد بـنــود
الـسـلــة فـتـتـحــول شــروطــا تـعـجـيــزيــة ،لم
يـعــد اي مــراقــب سـيــاســي يقتنع بانها
اس ـبــاب كــافـيــة لـعــرقـلــة الـتــألـيــف ،فضال
عـ ــن ال ـت ـل ـم ـي ــح إلـ ـ ــى قـ ــانـ ــون االن ـت ـخ ــاب
واحتماالت التمديد «التقني» للمجلس
النيابي ،التي أصبحت بدورها عناوين
السجال السياسي والـشــروط املتبادلة
لتأليف الحكومة ،على قــاعــدة انها ّ
لب
الـصــراع االســاســي بــن مــن ّأيــد انتخاب
عون ومن عارضه.
قد يحلو لسياسيني وفق ذلك استذكار
مــرح ـلــة تــأل ـيــف ح ـكــومــة الــرئ ـيــس تـمــام
سـ ـ ـ ــام الـ ـ ـت ـ ــي اس ـ ـت ـ ـغـ ــرقـ ــت  11ش ـ ـه ـ ـرًا،
وتداخلت فيها عوامل ايجابية وسلبية،
مـحـلـيــة واق ـل ـيـم ـيــة ،جـعـلــت م ــن املـتـعــذر
تأليف الحكومة ،ألشـهــر .وحــاملــا صدر
القرار استدعي الجميع من منازلهم ،في
ساعات قليلة ،واعلنت مراسيم التأليف.

وه ـ ــذا م ــا ق ــد ي ـت ـكــرر الـ ـي ــوم اذا اسـتـمــر
التجاذب املحلي واالقليمي على حاله.
لـكــن ثـمــة عــامــل اســاســي قــد يـغـفــل عنه
ال ـب ـع ــض ،وهـ ــو ان م ــن ان ـت ـخــب رئـيـســا
لـلـجـمـهــوريــة ه ــو ال ـع ـمــاد مـيـشــال عــون
ال ــذي يـقــول هــو عــن نـفـســه ان ــه ال يمكن
ألح ــد ان يـتــوقــع مــا ي ـقــوم ب ــه .وبحسب
احــد السياسيني املطلعني ،فــان العامل
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ــذي دخ ـ ـ ـ ــل ع ـ ـلـ ــى امل ـش ـه ــد
السياسي هــو شخصية عــون الــذي من
الصعب التكهن بما يتصرف به ،بغض
النظر عما اذا كان هذا التصرف ايجابيا
او سـلـبـيــا .فـعــون لــن يـكــون شــاهــد زور
على حكومة يوقع مراسيمها وهو ابدى
مالحظات ليس على الحقائب الوزارية
فحسب ،بل حتى على االسماء املرشحة،

سلة الشروط التي
كانت مطلوبة قبل
االنتخاب باتت اليوم
تنفذ بالممارسة

العامل الجديد في المشهد السياسي هو شخصية عون
التي يصعب التكهن بما قد تقوم به (هيثم الموسوي)

اذ ت ـح ـفــظ والـ ـتـ ـي ــار ال ــوط ـن ــي ع ــن اس ــم
احــدى الشخصيات التي اقترحها تيار
امل ــردة للتوزير .وهــو لــن يقبل التأخير
اكـثــر ،واجـنــدتــه بــاتــت مليئة باملواعيد
واالسـتـحـقــاقــات الداخلية والخارجية،
وال سيما ان االنظار موجهة اليه اليوم،
اكـثــر مـمــا هــي مــوجـهــة نـحــو الـحــريــري.
واذا ظـلــت الـعـقــدة «الـشـيـعـيــة» عـلــى ما
هي عليه ،فانه ال احد يمكن ان يقدر رد
فعل عون ،الذي لن يقبل عملية االبتزاز
لفترة طويلة تتعدى املعقول التقليدي،
وقد يقلب الطاولة على الجميع ،ويدفع
فــي اتـجــاه اص ــدار مراسيم حكومة بما
ي ــراه وال ـح ــري ــري مـنــاسـبــا ،وخـصــوصــا
ان عامل شخصية عــون يرتبط ،ايضا،
ب ـعــامــل اض ــاف ــي ،كـ ــون عـ ــون ف ــي بــدايــة
عهده وليس فــي آخ ــره ،كما كانت حال
الــرئـيــس مـيـشــال سـلـيـمــان عـنــد تكليف
سالم .وهو وفق ذلك لن يقبل ان تفرمل
انــدفــاعــة ال ـع ـهــد ،اســاب ـيــع اضــاف ـيــة ،الن
ذلــك سيسرق وهــج انتخابه ،وال سيما
في ظل االحاطة االقليمية والدولية به،
وب ـمــا يــؤمــل مـنــه ان يـحـقـقــه .الن هـنــاك
فارقا بني من انتظر طويال للوصول الى
بعبدا ،ومن ال يمكنه ان ينتظر اسبوعا
اضــاف ـيــا لـتــألـيــف حـكــومــة يـطـلــق معها
عجلة العمل املؤسساتي ،وال سيما انه
بات متحررا من قيود كثيرة.
ف ـص ـح ـيــح ان عـ ــون يـ ــرى ان ال ـح ـكــومــة
حكومة مجلس عام  2009وهو بدأ يردد
ذلــك جهارا ،اال انــه ال يمكن ان يتساهل
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ض ـ ــرب اول ـ ـ ــى م ـح ــاوالت ــه
الـ ـج ــدي ــة فـ ــي بـ ـعـ ـب ــدا ،وخـ ـص ــوص ــا ان
امــامــه مرحلة اساسية ،تتعلق بقانون
االن ـت ـخــاب واالن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة .الن
العمل الحقيقي ،بحسب هذه االوساط،
سـ ـيـ ـك ــون م ـن ـص ـب ــا عـ ـل ــى ان ـ ـج ـ ــاز ه ــذا
االس ـت ـح ـقــاق الـ ــذي ي ـع ــول عـلـيــه رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ،كـمـحـطــة اســاس ـيــة تــؤشــر
فعليا ملا يرسم لــه ،في قانون انتخاب،
وخ ــري ـط ــة ت ـح ــال ـف ــات وم ـج ـل ــس ج ــدي ــد،
تـنـبـثــق عـنـهــا حـكــومــة الـعـهــد «االولـ ــى»
الفعلية التي يــراهــن عليها .وهــذا عمل
ف ــي حـ ـ ّـد ذات ـ ــه ي ـح ـتــاج الـ ــى ج ـهــد كبير
واستثمار اكبر في السياسة وفي ربط
مجموعة مــن الـعــوامــل وفــك الكثير من
العقد .وكلما استغرقت مرحلة التأليف
وقـتــا اضــافـيــا ،وف ـقــدت ف ــرص التسريع
فــي الــوصــول الــى االه ــداف املــرجــوة في
االشهر الستة االولى ،راكم عون اسبابا
موجبة اكـثــر ،تــدفــع بعض عــارفـيــه الى
الـخـشـيــة مـمــا يـضـمــره ،الن ــه لــن ينتظر
طويال قبل ان يقول كلمته النهائية.

علم
و خبر
ليس في قوات كسروان إال خليل
بعد صــدور قــرار قبول استقالة منسق منطقة كسروان في القوات
اللبنانية ج ــوزف خليل فــي الـســابــع مــن تـمــوز وتــأخــر ص ــدور قــرار
ّ
تعيني منسق جــديــد ،علمت «األخ ـب ــار» أن االت ـجــاه حــالـيــا هــو إلــى
إعــادة تعيني خليل من جديد في مركزه بحجة نيله تأييد أكثرية
قواتيي كسروانُ .
ويعزز هذا التوجه بحث خليل عن مكتب يستأجره
ُ
في جونية من أجل متابعة األعمال السياسية ،وهو ما يعد رسالة
سلبية ملرشح القوات إلى االنتخابات النيابية في كسروان شوقي
الدكاش لكون العالقة بني األخير وخليل يحكمها دومًا التوترُ .يذكر
أن التنافس كان على أشده لخالفة خليل بني مسؤول قطاع جونية
الـســابــق شــربــل نـخــول ،ومنسق منطقة ك ـســروان ـ ـ الـفـتــوح السابق
برنارد رزق.

قلة حماسة
رغم انطالق استطالعات الرأي الهادفة إلى تحديد شعبية مرشحي
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر املـفـتــرضــن إل ــى االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة ،تبدو
حماسة املرشحني والناخبني باردة جدًا مقارنة باملرحلة األولى من

االنتخابات التمهيدية .فرغم انطالق عملية االستطالع في مختلف
األقضية ،يبدو وكأن أحدًا من املرشحني والناشطني ال يبالي فعليًا
بالخطوة التي ُينتظر أن يكون لها تأثير كبير في رأي قيادة التيار
عند اختيار مرشحيه إلى االنتخابات املقبلة.

«عصبة األنصار» مستاءة
اعـتـكـفــت ق ـي ــادات «عـصـبــة ّاالن ـص ــار» عــن ال ـخ ــروج مــن املـخـيــم على
ُ
خلفية توقيف من اشتهر أنــه «أمير داعــش» في مخيم عني الحلوة
عـمــاد يــاســن .وقــد أبلغت قـيــادات أكـبــر فصيل إســامــي فــي املخيم
القيادات األمنية اللبنانية استياءها من «سحب» املطلوب ياسني
ّ
حي الطوارئ الذي ّ
من ّ
يعد عرين «العصبة» ،رغم أن قياداتها كانوا
قد وعدوا سابقًا بـ«معالجة قضية ياسني» ،لكن شيئًا لم يحصل.

إيجابيون تجاه الحريري
يـضـغــط بـعــض أع ـض ــاء بـلــديــة طــراب ـلــس لـلـقـيــام بـخـطــوة إيـجــابـيــة
بــات ـجــاه الــرئ ـيــس سـعــد ال ـح ــري ــري ،إن ك ــان مـسـتـعـدًا ملــاقــاتـهــم في
منتصف الطريق.

