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في الواجهة

تعثر التأليف ينتظر زواج الطائف والدوحة
وك ــان قــد ب ــدأ الـبـحــث عــن أم ــون بعد
ه ـج ـم ــات الـ ـق ــاع االنـ ـتـ ـح ــاري ــة .ت ـكــرر
اسمه في إف ــادات عــدد من املوقوفني
الذين ّقبض عليهم الجيش ،بعدما
تـ ـب ـ ّـن أن ـ ـ ــه أش ـ ـ ــرف ل ــوج ـس ـت ـي ــا عـلــى
تجهيزهم ونـقـلـهــم .أم ــون اب ــن بلدة
ع ــرس ــال .وع ـلــى ج ــري ع ــادة نـظــرائــه
في تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،كان
شــديــد ال ـح ــذر ف ــي تـنـقــاتــه .تمكنت
اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـ ّج ـي ــش م ــن ُ ت ـحــديــد
األماكن التي يتنقل بينها .أحصيت
صـ ـ ـ ــدت ث ــاث
ث ــاث ــة مـ ــواقـ ــع ،ف ـي ـمــا ُر ِ
وسائل نقل يعتمدها (سيارة رباعية
الدفع ،دراجة نارية .)Atv ،كان يزور
زوجته بشكل شبه يومي بعد صالة
لديها
امل ـغــرب ،يقضي ع ــدة ســاعــات ّ
ف ــي ع ــرس ــال ق ـبــل أن يـ ـغ ــادر .يـتـنــقــل
بني موقعني ،منشرة حجر لشخص
من آل الحجيري ،ويمكث أحيانًا في
منزل مالصق لها يعود لقريبه من
ّ
مخيم في
آل أم ــون ،واملــوقــع الـثــانــي
ُ
وادي األرانــب طـ ِـرد منه قاطنوه قبل
ّ
ّ
ثالثة أشهر .استعدت للعملية قوة
مؤلفة  ٧٥ضابطًا وعسكريًا من فرقة
املكافحة .كانت العملية استثنائية
صــدت املجموعة
من حيث اإلعــدادُ .ر ِ
املستهدفة على مدى أسابيع.
دس ِّ
حاولت املجموعة الخاصة ّ
منو ٍم
ألفـ ـ ــراد ال ـّخ ـل ـيــة امل َّـت ـش ـ ُـددة لسحبهم
ُ
نيامًا ،لكنها لم توفق .ش ِّددت املراقبة
صـ ـ ـ ـ َـد
ع ـ ــن ك ـ ـثـ ــب .طـ ـ ـ ــوال أسـ ــاب ـ ـيـ ــعُ ،ر
َ َِ
«األم ـيــر» ،لتحديد كــل حــركــةٍ وسكنة
لـ ـتـ ـف ــادي وقـ ـ ــوع أي خـ ـط ــأُ .
وحـ ـ ـ ـ ِّـددت
ُّ
الـ ـط ــرق ــات ال ـت ــي ي ـس ـل ـك ـهــا ،ث ــم ات ـخ ــذ
ال ـق ــرار بـسـحـبــه ح ـ ّـي ــا .ص ــاة الصبح
ك ــان ــت الـ ـثـ ـغ ــرة الـ ـت ــي عـ ـب ــرت الـ ـق ـ ّـوة
األم ـن ـيــة م ــن خــال ـهــا .فـقــد ك ــان أف ــراد
ّ
املجموعة يصلون صــاة الصبح ثم
ي ـخ ـلــدون إل ــى ال ـنــوم ب ـعــدهــاُ .ح ـ ِّـددت
الساعة الصفر بعد مرور ساعة على
صــاة الصبح لضمان الـقـضــاء على
أي فرصة مقاومة للمجموعة .وهكذا
ُ
ض ـ ـعـ ــت ط ــواف ــة عـلــى
كـ ـ ــان ،ب ـع ــدم ــا و ِ
عنصر
أهبة االستعداد إلسعاف أي
ٍ
قــد ُيـصــاب .وصلت الـقــوات املهاجمة
لتحاصر املخيم قرابة الثالثة فجرًا.
تسلل عناصر الجيش متخفني على
منت سيارات بيك أب من داخل عرسال
ليشكلوا طوقًا حول املخيم ،وأوقفوا
تحركاتهم مــع حـلــول صــاة الصبح
ل ـل ـح ــؤول دون ل ـف ــت االنـ ـتـ ـب ــاه .وف ــي
تمام السادسة وعشر دقــائــق انطلق
الهجوم .لــم يكد ُيطفأ ضــوء الخيمة
األخ ـيــرة حـتــى مــأ ص ــوت الــرصــاص
ال ــذي انـطـلــق ب ـغــزارة أرج ــاء املنطقة.
ك ــان ُيـقـصــد إرهـ ــاب أفـ ــراد املـجـمــوعــة
إلجـبــارهــم عـلــى االسـتـســام مــن دون
مـ ـق ــاوم ــة .وهـ ـك ــذا كـ ـ ــان ،إذ اسـتـسـلــم
أفــراد الخلية الذين باغتهم الهجوم،
باستثناء أم ــون ال ــذي لــم يكد يبادر
بــإطــاق ال ـن ــار ،حـتــى أسـقـطــه قناص
عـ ـب ــر إص ـ ــاب ـ ــة مـ ـب ــاش ــرة ف ـ ــي قــدم ـيــه
(صحته جيدة وال خطر على حياته،
لكن تكشف املصادر أنه لن يتمكن من
السير م ـجــددًا) .كــان فــي الخيمة رقم
 ،40بحسب املجموعة الــراصــدة .وقع
ّ
أرضًا فيما سلم ُ باقي أفراد املجموعة
أن ـف ـس ـهــم .وق ــد ن ـقــل امل ــوق ــوف ــون على
م ــن ط ــواف ــة ع ـس ـكــريــة إلـ ــى ال ـق ــا ُع ــدة
ال ـع ـس ـك ــري ــة فـ ــي ح ــربـ ـت ــا ،ف ـي ـمــا ن ـقــل
املـ ــوقـ ــوف املـ ـص ــاب إل ـ ــى امل ـس ـت ـش ـفــى.
ّ
وبحسب املعلومات األولية ،فإن عدد
أفــراد خلية أمــون ال يزيد على أربعة
عناصر ،فيما املوقوفون اآلخــرون ال
عــاقــة ل ـهــم .وكـشـفــت م ـص ــادر ُ أمنية
أن بـعـضـهــم س ـبــق أن أوقـ ــف وأط ـلــق
ســراحــه ،مرجحة احتمال تركهم في
األيام املقبلة.

يطرح تعثر اولى
حكومات عهد الرئيس
ميشال عون ،حتى اآلن
على االقل ،اكثر من
عالمة استفهام عن
مغزى اخفاق االفرقاء في
التفاهم على
ّ
تقاسم حصصها وتوزع
الحقائب ،في مطلع عهد
ُينسب اليه انه من صنع
لبناني بال تدخل خارجي
نقوال ناصيف
عـلــى اب ــواب اق ـتــراب انـقـضــاء شـهــر على
تكليف الــرئـيــس سعد الـحــريــري تأليف
اول ــى حـكــومــات الـعـهــد 3 ،كــانــون االول،
يـصـبــح اح ـت ـســاب امـ ــرار ال ــوق ــت امـ ــرا ذا
شأن ،ويبدأ بالخروج من املهلة املعقولة
ل ـب ــداي ــة ع ـهــد ي ـك ــون ان ـق ـضــى ع ـل ـيــه هــو
اآلخ ــر ،غ ــدا ،شهر على انـتـخــابــه .بعض
التفسيرات املبسطة يتحدث عن خالف
على توزيع املقاعد والحقائب .لكن سواه
مــن التفسيرات يتحدث عما هــو ادهــى:
ب ـش ــائ ــر م ـح ــاول ــة ت ــاع ــب ب ــال ـت ــوازن ــات
واالخــال بها للمرة الثانية منذ انتهاء
الحقبة السورية فــي لبنان :االولــى عام
 2005ع ـلــى اث ــر اغ ـت ـيــال الــرئ ـيــس رفـيــق
ال ـح ــري ــري ،وال ـثــان ـيــة ال ـي ــوم م ــع وص ــول
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون الـ ـ ــى رئ ــاس ــة
الجمهورية.
واقع االمر ان كال من الثنائيتني املسيحية
وال ـش ـي ـع ـي ــة فـ ــي قـ ـل ــق اح ــده ّـ ـم ــا ح ـي ــال
االخــرى ،بينما االحادية السنية التي ال
تزال تقتصر على الحريري الى مزيد من
االنكفاء شعورًا منها بالوهن والتراجع
السباب شتى :بينها ما يرتبط بزعامة
الحريري نفسه واحواله املالية الصعبة
وعجلته في الـعــودة الــى الحكم ايــا يكن
الـثـمــن ،وم ــا يــرتـبــط بــذهــابــه املــرغــم الــى
انتخاب عون رئيسًا للجمهورية بعدما
عــان ــده ب ـض ــراوة مــرشـحــا طـيـلــة مرحلة
الشغور ،وما يرتبط باالحداث االقليمية
املتسارعة بــدءا مما باتت عليه الحرب
ودور حــزب الله فيها .لــم يعد
السورية ّ
الفريق السني ،وتحديدا الحريري ،قادرًا
كما عام  2005على قيادة اوسع تحالف
سياسي وطني ،وال ادارة التفاوض على
تــألـيــف حـكــومـتــه كـمــا ل ــو ان ــه «الــرئـيــس

ّ
ال ـقــوي» ال ــذي ي ــوزع الـحـصــص ش ــأن ما
ك ــان عليه الــرئـيــس ف ــؤاد الـسـنـيــورة في
حكومة عامذاك.
بـ ـي ــد ان ثـ ـم ــة اسـ ـب ــاب ــا م ـخ ـت ـل ـف ــة لـقـلــق
الثنائية املسيحية ،واالص ــح املارونية،
وحماستها تاليا ،وكذلك لتلك الشيعية:
اولـهــا ،االسـلــوب امللتبس الــذي يتوسله
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ف ــي ت ــأل ـي ــف اول ــى
ح ـكــومــاتــه ت ـب ـصــره الـثـنــائـيــة الـشـيـعـيــة
بكثير من التوجس .فهو يمارس دوره
ك ـشــريــك فـعـلــي ف ــي تــألـيـفـهــا يـمـلــك حق
الفيتو والعزل وسلطة املكافأة ،كما ّلو
ان ص ــاح ـي ــات رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ملــا
ت ــزل ف ــي حـقـبــة م ــا قـبــل ات ـف ــاق الـطــائــف.
ّ
وه ــو يـ ــوزع الـحـقــائــب املـسـمــاة سـيــاديــة
او خدماتية على االفــرقــاء على غــرار ما
خبرته حكومات ما بعد اتفاق الطائف.
وه ــو يتمسك بحصته كــرئـيــس بثالثة
وزراء ع ـل ــى ن ـح ــو م ــا ل ـح ـظــه ل ــه ات ـف ــاق
الدوحة.
ثانيها ،للمرة االولى في تأليف حكومة
م ـن ــذ ت ـط ـب ـيــق ات ـ ـفـ ــاق الـ ـط ــائ ــف ،تـشـهــد
مـ ــوازيـ ــن الـ ـق ــوى ال ــداخـ ـلـ ّـي ــة ،وي ـخ ـت ـبــره
بـ ــالـ ــذات ال ـف ــري ـق ــان ال ـس ــن ــي وال ـش ـي ـعــي،
فــريـقــا مسيحيًا قــويــا مـتـمــاسـكــا يطرح
نفسه مـفــاوضــا رئيسيًا لــم تتسلل اليه
االنقسامات ،ولم يسع اي منهما التالعب
ب ــه او اغـ ـ ــراءه .قـبــل انـتـخــابــه اب ــرم عــون
اتفاقا مع رئيس حزب القوات اللبنانية
س ـم ـي ــر ج ـع ـج ــع عـ ـل ــى تـ ـق ــاس ــم امل ـق ــاع ــد
الـ ــوزرايـ ــة ،رغ ــم مـعــرفـتــه ب ـن ـفــور حليفه
الشيعي حزب الله من الحليف املسيحي
الجديد وشكوكه فيه الى حد االنزعاج.
واذ باحدى عقبات تعذر التكليف حتى
ه ــذا الــوقــت ،ان الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر ال
يكتفي ب ــاالص ــرار عـلــى ال ــدف ــاع عــن هــذا

االت ـفــاق وحـقــوق الـشــريــك املـسـيـحــي ،بل
يذهب الى حد «معاقبة» فريق مسيحي
آخ ــر ،كــالـنــائــب سليمان فــرنـجـيــه ،لعدم
ت ــأي ـي ــده ان ـت ـخ ــاب ال ــرئـ ـي ــس .تـضــاعـفــت
امل ـش ـك ـل ــة ايـ ـض ــا ع ـن ــدم ــا ب ــات ــت الـ ـق ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وج ـه ــا ل ــوج ــه م ــع الـثـنــائـيــة
الشيعية :رفض حزب الله ما وعدها به
رئيس الجمهورية وهو حقيبة سيادية،
ورف ــض الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري تخليه عن
حـقـيـبــة خــدمــات ـيــة اســاس ـيــة كــاالش ـغــال
تعوض الحقيبة السيادية.
ثــالـثـهــا ،ان الــرئـيــس فــي ض ــوء القطيعة
ال ـكــام ـلــة ،ك ـمــا ح ــزب ــه ،م ــع فــرنـجـيــه تــرك
ح ـم ــاي ــة ن ــائ ــب زغ ــرت ــا ل ــرئ ـي ــس مـجـلــس
النواب كي يدافع عن وجــوده السياسي
في الحكومة وحصته على النحو الذي
يسترضيه اوال واخيرا ،ويربط مشاركته
هو كما حزب الله في الحكومة بمشاركة
فرنجيه .لــم يتلقف رئـيــس الجمهورية
حماية حليفه املاروني الزغرتاوي منذ
عام  ،2006مذ ابرمت وثيقة التفاهم مع
حزب الله ،وكان في كنف تكتليه النيابي
والوزاري وحليفه االنتخابي الى ان ّفرق
بينهما التنافس على الــرئــاســة .بــدوره

ترك عون لبري حماية
فرنجيه ووجوده
السياسي في الحكومة

«تسهيل قواتي»
قــالــت مـصــادر بعبدا إنــه ال جــديــد فــي زي ــارة الــرئـيــس سعد الحريري
للقصر الجمهوري أمس ،ولكن هناك شبه توافق بني مختلف األطراف
املعنية على ضــرورة الحصول على أجوبة نهائية بحلول الخميس أو
الجمعة املقبلني .وقالت إن االجــواء عمومًا ايجابية ،مع االشــارة إلى أن
القوات اللبنانية أبدت استعدادًا للتسهيل والبحث في صيغ جديدة من
دون توضيح ماهية هذا التسهيل .كذلك أشــارت الى أن هناك رسائل
إيجابية في الشكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ،ولكن من دون
تغيير في املضمون .وأكدت أن ال تغيير في موقف التيار الوطني الحر
في شأن منح وزارة أساسية للوزير سليمان فرنجية.
(األخبار)

حزب الله ال يقل عن بري تمسكًا بحماية
فــرنـجـيــه ال ــذي ه ــو حـلـيـفــه مـنــذ م ــا قبل
اتفاق الطائف حتى.
رابعها ،في ظل انكفاء شبه تام للفريق
ّ
ال ـ ـسـ ــنـ ــي وال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس املـ ـكـ ـل ــف املـ ـهـ ـم ــوم
ب ــاس ـت ـع ـج ــال ت ــأل ـي ــف ح ـك ــوم ـت ــه ،ت ـبــدو
ال ـث ـنــائ ـي ـتــان الـشـيـعـيــة وامل ـس ـي ـح ـيــة في
اشتباك معلن .كل منهما ترسم حــدودا
جديدة في التعاطي مع املرحلة املقبلة.
مــا يـقــولــه ب ــري فــي الـعـلــن هــو نـفـســه ما
يـقــولــه ح ــزب الـلــه فــي صـمـتــه .بالتأكيد
ي ـ ـحـ ــاول رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،حـلـيــف
حزب الله وجعجع في آن وسط ضراوة
الـخـصــومــة بــن هــذيــن الـفــريـقــن ،اتـخــاذ
موقع وسط بينهما.
ّ
يتصرف التيار الوطني الحر نيابة عن
الرئيس وكــذلــك حــزب الـقــوات اللبنانية
عـلــى انـهـمــا رب ـحــا انـتـخــابــات الــرئــاســة.
رف ــع جـعـجــع الـسـقــف اك ـثــر م ــن اي وقــت
مضى ،على نحو ما فعل ذات مــرة على
ابـ ـ ــواب ت ــأل ـي ــف ح ـك ــوم ــة ال ــرئ ـي ــس عـمــر
ك ــرام ــي ع ــام  1990بــاملـطــالـبــة بالحصة
امل ـس ـي ـح ـيــة الـ ــوازنـ ــة ف ـي ـهــا ب ـم ــا يـمـنـحــه
الثلث املعطل وقـتــذاك على انــه الشريك
امل ـس ـي ـحــي ال ــوح ـي ــد ال ـق ــوي ف ــي مـعــادلــة
اتـ ـف ــاق ال ـط ــائ ــف ،ب ـي ـن ـمــا ال ــرئ ـي ــس امــن
ال ـج ـم ـيــل ف ــي ب ــاري ــس وال ـع ـم ــاد مـيـشــال
عــون داخــل اســوار القنصلية الفرنسية.
فــأع ـط ـبــت دم ـش ــق م ـح ــاول ـت ــه ت ـل ــك .ع ــام
لحزبه بعد جالء
 ،2005فــي اول تــوزيــر ُ
الجيش الـســوري ،بالكاد أعطي جعجع
ح ـق ـي ـبــة ال ـس ـي ــاح ــة لـ ـج ـ ّـوزف ســرك ـيــس،
وقد ّ
عده الشريكان السني والــدرزي في
ق ــوى  14آذار ثــالـثـهـمــا .ف ــي حـكــومــة ما
بـعــد ات ـفــاق الــدوحــة ع ــام  2008برئاسة
الرئيس فؤاد السنيورة ايضا لم يوافق
اآلخ ـ ــرون عـلــى مـنـحــه حـقـيـبــة ال ـعــدل اال
عبر شخصية غير حزبية مـقـ ّـدرة ،فيما
نــال الــوزيــر الـثــانــي ان ـطــوان كــرم حقيبة
الـبـيـئــة فـحـســب .ل ــم تـكــن حـكــومــة 2009
بــرئــاســة حليفه الـحــريــري احـســن حــاال:
بقي الــدكُـتــور ابــرهـيــم نـجــار فــي حقيبة
الـ ـع ــدل وأعـ ـط ــي ال ــوزي ــر ال ـث ــان ــي سـلـيــم
وردة حقيبة الثقافة .غاب عن حكومتي
الرئيسني نجيب ميقاتي وتمام سالم.
ه ــا ه ــو ج ـع ـجــع الـ ـي ــوم ي ـب ــدأ م ــن حـيــث
انتهى عام  .1990في حسابه السياسي
ثمة مسيحي رابح يحصد ،وآخر خاسر
هو فرنجيه ال مكان له .حصته مناصفة
مع الحليف الجديد التيار الوطني الحر.
حـصـتــه ف ــي حـقـيـبــة س ـي ــادي ــة ال م ـنــازع
ّ
عليها قبل ان يسلم بتعويضها بنيابة
رئاسة الحكومة .ســوى ذلــك كله يعتبر
نفسه االب االول النتخاب عــون رئيسا
ما دام حزب الله يعتبر نفسه االب االول
لترشيحه.

تقرير

هل يدفع الحريري من «كيسه» لتسهيل التشكيل؟
غسان سعود
ح ـ ــن ك ـ ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ن ـب ـي ــه ب ـ ـ ــري ي ـق ــول
ً
إن امل ـط ـل ــوب أوال اتـ ـف ــاق س ـيــاســي على
سـلــة تـفــاهـمــات ،وثــان ـيــا ان ـت ـخــاب رئيس
لـلـجـمـهــوريــة ،ك ــان ك ـث ـيــرون يـسـتـنـفــرون
ّ
ومحملني موقف
للرد ،متذاكني ومزايدين
رئيس املجلس أكثر ّ
مما يحتمل بكثير.
ل ـكــن ه ــا ق ــد مـ ـ ّـر ع ـلــى ان ـت ـخ ــاب الــرئ ـيــس
م ـي ـشــال عـ ــون وتـكـلـيــف س ـعــد ال ـحــريــري
تشكيل الحكومة نحو شهر كامل ،من دون
أن يتمكنا من تشكيل حكومة .مل ــاذا؟ ألن
السلطة في مجلس ال ــوزراء ال في بعبدا،
وال ـص ــراع على السلطة يتعلق بمجلس
ً
الـ ـ ـ ـ ــوزراء أوال ال ب ــرئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة.
وبــالـتــالــي مــن اف ـتــرض أن فــي وسـعــه حل
العقد واح ــدة تلو األخـ ــرى ،نجح فــي فك
األول ــى املتعلقة برئاسة الجمهورية لكن
ال تزال أمامه عقد كثيرة .فتبويس اللحى
شــيء والثلث املعطل فــي مجلس ال ــوزراء
ش ــيء آخـ ــر .سـعــد ال ـح ــري ــري يــوجــع قلب
كثيرين ال ـيــوم وه ــو يلتزم خطابيًا بكل

مــوجـبــات التهدئة واملـصــالـحــة مــع حزب
الله ،إال أنه ال يزال في املحور املتهم بنشر
ّ
الوهابي في املنطقة ومحاولة تدمير
الفكر
ســوريــا ودعـشـنـتـهــا .وال م ـجــال بالتالي
لتسليمه الـسـلـطــة املـتـمـثـلــة ف ــي مجلس
الوزراء بكل بساطة .وفي غياب السلة التي
ً
تتضمن توزيعًا عــادال للحقائب الوزارية
واتفاقًا واضحًا على قانون االنتخاب ،ال
يمكن إهداء الحريري وحلفائه نصفًا 1 +
ّ
في مجلس الوزراء يمكنه من إقرار قانون
انتخابي ّ
ّ
مفصل على مقاس مرجعيات
دون أخرى .ثمة توازنات في البلد تأخذها
السلة بعني االعتبار ،ال يمكن القفز فوقها
بــاتـفــاقـيــات ثـنــائـيــة أو جــانـبـيــة .وه ـنــاك،
بطبيعة الحال ،سياسة خارجية وداخلية
ي ـف ـتــرض االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ـي ـهــا .ف ـك ـيــف يسلم
ً
رئيس تيار املــردة سليمان فرنجية مثال
بـحـصــول ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة عـلــى وزارة
ّ
سيحولونها
األش ـغ ــال وه ــو يعلم أن ـهــم
إلــى خلية نحل شمالية ليأخذوا بالسلم
م ــا عـ ـج ــزوا ع ــن أخـ ـ ــذه ب ــالـ ـح ــرب؟ وملـ ــاذا
يحافظ رئيسا الجمهورية والحكومة على

حقائبهما في حكومة تمام سالم «زي ما
ه ــي» ،فيما يفترض بحركة أمــل أن تقدم
حقيبة األشغال العامة على مذبح تفاهم
مـعــراب؟ والــافــت هنا أن حــزب الله يربح
َ
ف ــي مــواج ـهــة إســرائ ـيــل فـيـطــالــب بتقديم
تنازالت في الــداخــل ،وهــا هو ينتصر في
َ
ســوريــا عـلــى أص ــدق ــاء ال ـحــريــري ُفيطلب
منه تقديم التنازالت أيضًا وأيضًا .يمكن
ُ َّ
في زمن البغدادي أن ُت َّ
كرم القوات وتدلل،
إال أن مـشــروع «فليحكم اإلخـ ــوان» سقط
في املنطقة والعالم .وعمليًا ،تفيد جميع
املعطيات بــأن محركات التشكيل مطفأة
بالكامل منذ أكثر من يومني .فحركة أمل
تــرفــض أن تــدفــع مــن حسابها الحكومي
ثمن تدليل الـقــوات ب ــوزارة األشـغــال التي
هي من حصتها في الحكومة املستقيلة،
فيما تحتفظ كل القوى األخرى بحصصها
كما هي في حكومة سالم .والحل بالتالي
واح ــد مــن ثــاثــة1 :ـ ـ ـ تـتــراجــع ال ـق ــوات عن
م ـطــال ـب ـت ـهــا ب ــاألشـ ـغ ــال وت ـق ـب ــل ب ــإح ــدى
حقائب الكتائب أو العونيني في حكومة
ً
سالم 2 .ـ يتراجع الرئيس بري ّ
ليقدم تنازال

كـبـيـرًا آخ ــر3 .ـ ـ ـ يـتــراجــع ال ـحــريــري فيوفر
ً
للقوات تمثيال وازنًا من حسابه الحكومي
الخاص .واألكيد وفق املعلومات أن حركة
ال ـحــريــري مــن دون بــركــة ،وه ــو ال يــوافــق
ّ
العوني املهدد بإعالن
أبدًا على التصعيد
الـحـكــومــة بـمــن ح ـضــر .فــالـحــريــري سبق
أن ّ
جرب بلحمه الحي عبثية وضع حزب
الله وحركة أمل أمام أمر واقع إلرغامهما
على شيء ال يريدانه .وهو انتخب العماد
عـ ــون رئ ـي ـســا ظ ـنــا م ـنــه أن ذلـ ــك سـيــؤمــن
ل ــه  6س ـن ــوات م ــن االس ـت ـق ــرار ف ــي الـحـكــم،
ال إعـ ــان حـكــومــة يعلن امل ـك ـ ّـون الشيعي
انسحابه منها قبل ذهابها إلــى مجلس
النواب ،فتفقد ميثاقيتها .واألكيد في هذا
السياق أن رئيس الجمهورية يراهن على
عــدم خ ــذالن حــزب الـلــه لــه ،لكن الحريري
ال يـسـعــه ال ـت ـعــويــل ع ـلــى رهـ ــان ال ـج ـنــرال
بعد كــل مــا ي ـتــداول عــن ال ـتــزام ح ــزب الله
املطلق مع الرئيس نبيه بري بعد تأديتهم
واجبهم للعلى عبر الــوقــوف مــع العماد
عون في معركة الرئاسة في وجه األقربني
واألبعدين.

