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تقرير

ُ َ
ّ
«لم نعد ملزمين بالمطالبة بحصة أحد»

الحريري وباسيل:

التيار العوني( :عدم) الفصل بين الوزارة والنيابة

ما جمعته التسوية تفرقه شبكة المصالح

بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل ،واقعية سياسية مبنية على تسوية رئاسية وحكومية ومستقبل نفطي
واقتصادي .ما دون ذلك تباعد في الرؤية واألهداف .الخالف حول النازحين أول العنقود
هيام القصيفي
قــد ي ـكــون ال ــوزي ــر ج ـبــران بــاسـيــل أول
من تعاملوا بجدية مع ملف النازحني
الـ ـس ــوري ــن ،ف ــي م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء في
عهد الرئيس السابق ميشال سليمان.
وهو تعرض لحملة سياسية اتهمته
بالعنصرية ،معترضة على تحذيره
مــن خ ـطــورة تــدفــق الـنــازحــن باملئات
إلى لبنان ومطالبته املستمرة بحصر
دخ ــول ـه ــم ف ــي م ـنــاطــق م ـح ــددة وع ــدم
تمكينهم م ــن ال ـتــوســع عـلــى مساحة
لبنان.
من هذا املنطلق ،يفترض وضع اإلطار
الصحيح ،ألداء باسيل ،منسجمًا مع
نفسه كوزير للخارجية ورئيس للتيار
الوطني الحر ،وتصرفه مع املفوضية
الـعـلـيــا ل ـش ــؤون الــاج ـئــن ف ــي لـبـنــان،
ّ
ورد ف ـع ــل ال ــرئ ـي ــس س ـع ــد ال ـح ــري ــري
وكــوادر تيار املستقبل عليه .فباسيل

للحريري حساباته الداخلية التي يريد
من خاللها تعويم وضعه كرئيس
للحكومة مطلق الصالحية
ال يـخــرج عــن الـخــط ال ــذي اعـتـمــده في
مقاربة هذا امللف ،حني كان على خالف
سياسي مع تيار املستقبل وقــوى 14
آذار .وهــو مــارس منذ اللحظة األولــى
النفجار هذه القضية سياسة واحدة،
وإن كانت وتيرتها تخف وتحتد وفقًا
لطبيعة املــرحـلــة وضـ ــرورات التهدئة
مع الحريري وتياره.
يمكن أن يؤخذ على وزيــر الخارجية
ت ـ ـصـ ــوي ـ ـبـ ــه ع ـ ـل ـ ــى وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
االجتماعية بيار أبو عاصي ،في ملف
النازحني ومؤتمر بروكسيل ،في إطار
تصفية الحسابات العونية ـ ـ القواتية
وتـ ـحـ ـيـ ـي ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري وهـ ـ ـ ــو رئـ ـي ــس
الحكومة املعني ،ويؤخذ عليه أيضًا
أنــه رفــع السقف حاليًا إلــى هــذا الحد،
لتحييد النظر عن هفوات فاضحة في

وزير الخارجية ،بات يواجه اليوم ملفات شائكة تولد خالفات مع كل أفرقاء التسوية (هيثم الموسوي)

مرسوم التجنيس ،لكنه سيكون أمام
تحد كبير في االستمرار في الدفع به
إلى خواتيمه ،ألن هذه القضية يمكن
أن تفتح ثـغــرة كبيرة دولـيــا ومحليًا.
دوليًا ،حيث يستند الحريري إلى هذه
املساحة التي تؤمن له شبكة مصالح
واسعة ،وتغطية دولية تحمي ظهره
ومستقبله السياسي كما حصل في
أزمته السعودية ،وهو الذي يتعايش
مــع حــزب الله فــي حكومة واح ــدة ،في

ظل احتدام النظرة األميركية الحالية
إلـ ــى الـ ـح ــزب .وال ي ـح ـتــاج ق ـط ـعــا إلــى
أزمة مع مجتمع دولي يضعه ويضع
حكومته في خانة تصب في مصلحة
النظام السوري وخلفه إيران من دون
مواربة .أما الثغرة املحلية ،فتكمن في
أن العراقيل باتت تتوالى أمام تشكيل
ال ـح ـكــومــة وال ـت ـن ـس ـيــق ب ــن ال ـحــريــري
وباسيل ليس في أوجه .علمًا أن وزير
الـخــارجـيــة ،بــات يــواجــه الـيــوم ملفات

شــائـكــة تــولــد خــافــات مــع كــل أفــرقــاء
ال ـت ـس ــوي ــة ،ال ـت ــي أص ـب ــح ش ـبــه وحـيــد
فيها ،بعدما غابت شخصية أساسية
ف ـي ـه ــا ع ـ ــن ال ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ،أي م ـس ـت ـشــار
الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري.
يتعدى الخالف بني الحريري وباسيل
ملف النازحني السوريني ،ألن التسوية
الرئاسية والحكومية واالتفاقات على
مـلـفــات اقـتـصــاديــة ونـفـطـيــة ،لــم تبدل
حــرفــا فــي قناعات الطرفني اإلقليمية

واملحلية .إذ ال يجمع بينهما أي شيء
عمليًا ،إال الــواقـعـيــة السياسية التي
حتمت على الـحــريــري تــدويــر الــزوايــا
فــي مــواضـيــع حـســاســة ومــرب ـكــة .وقــد
ي ـكــون مــوقـفــه أول م ــن أم ــس ردًا على
ما قاله قائد فيلق القدس في الحرس
الـ ـث ــوري اإليـ ــرانـ ــي ق ــاس ــم سـلـيـمــانــي،
تـحــديـدًا ح ــول حـصــة الـتـيــار الــوطـنــي
ال ـح ــر واح ـت ـســاب ـهــا م ــن ح ـصــة حــزب
الله ،بمثابة الدفاع عن التيار ،من باب

الـعـمــل عـلــى تطبيع الــوضــع الــداخـلــي
بأقل األضرار املمكنة .فالحريري مدين
ب ـخــروجــه م ــن أزم ـت ــه ال ـس ـعــوديــة إلــى
رئيس الجمهورية وباسيل معًا ،وقد
اجـتــاز مطبات كثيرة فــي التعيينات
وفـ ــي إدارة ح ـكــوم ـتــه ال ـحــال ـيــة بــأقــل
ق ــدر م ــن امل ـش ـكــات مـعـهـمــا ،ال ب ــل إنــه
ذهــب بعيدًا فــي مسايرتهما ،وتمكنا
مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــايـ ــش مـ ـ ــن دون م ــواجـ ـه ــة
مباشرة ،إلى حد أنهما تجاوزا قطوع
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة بـكــل أضــرارهــا
على الطرفني .كذلك نجح باسيل في
املرحلة السابقة بعدم التسبب بإحراج
الـ ـح ــري ــري وقـ ـط ــع ش ــوط ــا ك ـب ـي ـرًا هــو
اآلخــر فــي مسايرة أوضــاعــه الداخلية
والخارجية.
املشكلة هــي أن كليهما يحتاج اآلخــر
ح ــالـ ـي ــا ،وال ي ـظ ـه ــر أن أحـ ـ ـدًا مـنـهـمــا
قـ ــادر ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة ع ـلــى التخلي
عــن شــريـكــه .لـكــن لـكــل منهما أجندته
الداخلية والـخــارجـيــة ،وقــد أعطتهما
االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة نـتــائــج مخيبة
ت ـفــرض عليهما رف ــع سـقــف الـخـطــاب
ال ـس ـيــاســي .لـبــاسـيــل ح ـســابــاتــه الـتــي
ي ــري ــد م ــن خــال ـهــا اإلمـ ـس ــاك بـمـلـفــات
ك ـث ـيــرة م ـقــدمــا نـفـســه رأس حــربــة في
ال ــدف ــاع ع ـن ـه ــا ،ك ـم ــا ح ـص ــل ف ــي مـلــف
ال ـن ــازح ــن وت ـح ــدي ــد ش ـ ــروط إلع ـطــاء
امل ــرأة الجنسية ألوالده ــا ،وللحريري
ح ـســابــاتــه ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـت ــي ي ــري ــد من
خـ ــال ـ ـهـ ــا ت ـ ـعـ ــويـ ــم وضـ ـ ـع ـ ــه ك ــرئ ـي ــس
ل ـل ـح ـك ــوم ــة م ـط ـل ــق الـ ـص ــاحـ ـي ــة .لـكــن
املشكلة ال عنوان محليًا لها فقط.
ف ــالـ ـتـ ـط ــورات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة وال ـض ـغ ــوط
األمـ ـي ــركـ ـي ــة والـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ــن ج ـه ــة،
واالص ـ ـط ـ ـفـ ــاف اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي  -الـ ـس ــوري
مــن جهة أخ ــرى ،ال ــذي ي ــزداد حــدة في
ه ــذه امل ــرح ـل ــة ،سـيـحـتــم ع ـلــى كليهما
فـ ــي ن ـه ــاي ــة امل ـ ـطـ ــاف االصـ ـ ـط ـ ــدام ول ــو
بملفات تبدو في الشكل عامة ،ويمكن
حلها ،كالتعامل مع املفوضية العليا
ل ـل ــاج ـئ ــن ،ل ـك ـن ـهــا ت ـخ ـفــي ك ـث ـي ـرًا مــن
التباينات في النظرة العميقة إلى كل
ما يجري حــول لبنان ،من السعودية
إل ــى إيـ ــران وس ــوري ــا .وال ـت ـحــدي الــذي
يــواجـهــه ال ــرج ــان فــي احـتـمــال تطور
الوضع اإلقليمي وارتداداته والقرارات
الدولية في ما خص إيران وحزب الله،
فكيف يمكن أن يتعامال معها ،عندما
يـظـهــر أن مــرح ـلــة ال ـت ـســويــات انـتـهــت
وبدأ وقت الجد.

يدور النقاش داخل التيار
الوطني ّ
الحر و«تكتل لبنان
القوي» ،حول تطبيق مبدأ
الفصل بين النيابة والوزارة،
ّ
أو تخطي هذا الشرط ،من
أجل الحفاظ على «الوجود
باسيل داخل
السياسي» لجبران ً
مجلس الوزراء .إضافة إلى
عدم تكرار تجربة الوزراء
«المستقلين» المحسوبين
على «التيار» ،التي لم تكن
ُمشجعة في حكومة سعد
الحريري األولى في عهد
الرئيس ميشال عون
ليا القزي
تطبيق فصل النيابة عن الوزارة ،الذي
تـحـ ّـدث عنه ن ــواب فــي الـتـيــار الوطني
ّ
الحر قبل االنتخابات النيابية« ،ليس
أم ـ ـرًا م ـح ـســومــا بـ ـع ــد» ،ب ـح ـســب أك ـثــر
م ــن م ـصــدر ع ــون ــي .ع ــاد ال ـن ـقــاش إلــى
نـقـطــة ال ـب ـحــث ف ــي إم ـكــانـ ّـيــة «الـفـصــل
ب ــن ال ـس ـل ـط ــات» لـ ــدى اخ ـت ـي ــار وزراء
الـ ـح ــزب ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة ،أو
ّ
ّ
تخطي هذا املبدأ .داخــل «تكتل لبنان
َ
ّ
ال ـقــوي» ،تحضر وجهتا النظر بقوة.
ّ
وما بينهما ،هناك من يقول إن «األب
الروحي للتيار» ،الرئيس ميشال عون،
يـ ّ
ـؤي ــد الـفـَصــل ب ــن الـنـيــابــة والـ ـ ــوزارة،
مــن ب ــاب فـســح امل ـجــال لـلــوزيــر جـبــران
بــاس ـيــل ل ـص ـ ّـب اه ـت ـمــامــه ع ـلــى ال ـشــأن
الــداخ ـلــي ل ـحــزب «ال ـت ـي ــار» ،ومـهـمــاتــه
ّ
الـجــديــدة كنائب .فــي حــن أن مصادر
ّ ّ
ّ
أخ ــرى تــؤكــد أن «الـجـنــرال» ُمهتم بأن
ُي ـخـ ّـصــص بــاس ـيــل وق ـتــا أك ـثــر لـلـشــأن
ّ
الحزبي ،ولكن مع توليه وزارة من دون
حقيبة (األرجح أن تكون وزارة الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية) ،من أجل
أن ُي ـحــافــظ ع ــون ب ـهــذه الـطــريـقــة على
س ـقــف س ـيــاســي ُم ـع ـ ّـن داخـ ــل مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء .ي ـل ـت ـقــي ذلـ ــك م ــع م ـع ـلــومــات
ّ
«األخـبــار» ،بــأن ّ رئيس الحكومة سعد
ال ـحــريــري ُ
«ي ـفــضــل» أن يـكــون باسيل
مــوجــودًا داخ ــل مجلس الـ ــوزراء ،وهو
(ال ـح ــري ــري) أوحـ ــى بــذلــك إل ــى رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ،خ ــال أح ــد لـقــاءاتـهـمــا.

ليس الحريري وحــده «مقتنع» بذلك،
ّ
فالعديد من النواب في «تكتل ُال ــ،»29
وبعض املـســؤولــن اإلداري ــن املقربني
م ـ ــن الـ ـقـ ـص ــر ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري ،حـ ــاولـ ــوا
«إقناع» عون بضرورة أن يكون باسيل
وزيرًا في الحكومة املقبلة.
ال ـن ـق ــاش يـ ـج ــري ،أسـ ــاسـ ــا ،حـ ــول ُ «أي
حكومة نــريــد؟ وهــل املطلوب أن ن ّ
كرر
ت ـجــرب ـت ـنــا ال ـ ــوزاري ـ ــة خـ ــال الـحـكــومــة
املــاضـيــة ،حــن جـ ّـربـنــا أفـ ــرادًا ال خبرة
ّ
لهم؟ أو األفـضــل أن
وزاري ــة أو نيابية ُ
نلجأ إلى أصحاب الخبرات السياسية
والـتـشــريـعـيــة وال ــوزاري ــة ،لـتـكــون قـ ّـوة
ُ
وت ّ
قدم انطباعًا
مؤازرة للعهد الرئاسي
ج ـ ّـي ـدًا ل ـل ــرأي ال ـع ــام ،عـلــى الـعـكــس من
الفترة املاضية؟».
توحي األسئلة التي تطرحها املصادر
ّ
ّ
سيصب في خانة
العونية ،بأن القرار
عــدم الفصل بني ال ــوزارة والنيابة ،ما
دامت األولوية «بالنسبة إلينا هي في
ـاص نــاجـحــن ،ولــم نعد
ا ُخـتـيــار أش ـخـ ٍ
نريد اختبار ّشخصيات جديدة» .مع
اإلشارة ،إلى أنه «داخل التيار ُالوطني
الحر ،كفاءات ّ
ّ
عدة ،ليس من املستبعد
ُ
ّ
ُ
أن تطرح لتولي حقائب معينة .وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة وامل ـغ ـت ــرب ــن ،املـ ـط ــروح أن
ٌ
تتوالها شخصية حزبية ،مثال على
ذلك».
ت ــرف ــض امل ـ ـصـ ــادر الـ ــدخـ ــول ف ــي لـعـبــة

األسماء والحقائب« ،قبل االتفاق على
ّ
الوزارية للتيار ورئيس
الحصة
حجم
ّ
ّ
ال ـج ـم ـهــوريــة» .إال أن ـهــا ت ــؤك ــد ،فــي ما
خـ ـ ّـص م ـن ـصــب ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء أن «ال ش ــيء ج ـ ّـدي ــا ب ـعــد ،في
ّ
كــل مــا ُيـطــرح» .النقطة الوحيدة التي
حسمها التيار العوني هي «املساواة
ّ
ّ
في توزيع الحقائب» .تؤكد املصادر أن
الهدف «ليس عرقلة ّ
مهمة أحد .ولكن
إذا كان املعيار لتوزيع الحقائب ،عدد
ّ
ّ
تكتل .وإذا ّ
قرر الحريري
النواب في كل
إعـطــاء ثــاثــة مقاعد للحزب التقدمي
االشـ ـت ــراك ــي ،وأربـ ـ ّع ــة م ـقــاعــد لـلـقــوات
اللبنانية ،يعني أنــه يجب أن نحصل
ن ـحــن (ال ـت ـي ــار ال ـع ــون ــي) ع ـلــى ثمانية
مـ ـق ــاع ــد ،م ـ ــن دون احـ ـتـ ـس ــاب ح ـ ّـص ــة
ّ
رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،الـتــي لــن تـقــل عن

داخل
المطروح ّ
«التيار» أن يتولى أحد
الحزبيين وزارة الخارجية

ثالث حقائب» .وتنفي املصادر وجود
ّ
نية ّإلقـصــاء أحــد« ،فليتمثل الجميع.
إال أنـنــا ،على عكس امل ـ ّـرة املاضية ،لن
ن ــرب ــط وج ــودن ــا بـتـمـثـيــل أح ـ ــد» .م ــاذا
يعني ذلك؟
ُ
ّتزعم املصادر املطلعة داخــل «التيار»،
حكومات العهد
أنــه قبل تشكيل أولــى
ّ
الرئاسي« ،أبلغنا الجميع أننا لن نقبل
أن تـتـشـكــل ال ـح ـك ــوم ـ ُـة ،م ــن دون رضــا
القوات اللبنانية .ولم نعارض إعطاءها
م ـن ـص ــب ن ــائ ــب رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،أو
حقيبة سيادية ،القوى األخرى َ هي التي
َ
رف ـضــت»« .ال ـق ــوات هــي مــن تــنـصــل من
للعهد
االتفاق ،حني لم تكن كتلة داعمة ّ
ومشاريعه ووزارتــه ،واستغلت ملفات
وزارية للقيام بحملتها االنتخابية».
َ
هل كان املطلوب أن تبصم لكم القوات
وال تعترض
الـلـبـنــانـيــةّ عـلــى ب ـي ــاضّ ،
ع ـل ــى املـ ـل ــف ــات الـ ـت ــي ت ـ ــرى أن ـ ــه ت ـحــوم
ّ
حــولـهــا ال ـش ـب ـهــات؟ ت ـ ّ
ـرد امل ـص ــادر بــأن
«ال ـغ ـي ــور ع ـلــى ال ـع ـهــد وص ــورت ــه ،كــان
ّ
عـلـيــه عـلــى األق ـ ــل أن ُي ـنـ ّـســق مـعـنــا ،أو
يـسـتــوضــح قـبــل أن ُيـطـلــق حـمـلــة ضـ ّـد
الـ ـ ــوزراءُ ،
ويـظـهــر نـفـســه حــريـصــا على
رئــاســة الـجـمـهــوريــة أكـثــر مــن الـتـيــار».
ُي ـ ـضـ ــاف إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك ُ
«م ـ ـحـ ــاولـ ــة ض ــرب
الـعـهــد خ ــال أزم ــة احـتـجــاز الـحــريــري
فــي ال ــري ــاض» .لــذلــك ،لــم «نـعــد ُملزمني
ّ
بحصة أحد».
باملطالبة

ّ
ّ
ً
أوحى الحريري إلى عون أنه ُيفضل أن يكون باسيل ُممثال في الحكومة (مروان بوحيدر)

تقرير

حصار العهد سعوديًا :تكبير حصة القوات وترميم « 14آذار»
غادة حالوي

(هيثم الموسوي)

يسير الرئيس املكلف سعد الحريري
بني نقاط وفواصل املطالب املتشعبة
للكتل والقوى السياسية .في باله،
ت ـجــربــة حـكــومـيــة ال ي ـمــانــع بــإعــادة
استنساخها ومحاذرة في التعامل
بواقعية مع نتائح انتخابات نيابية
أفرزت وقائع جديدة ،خصوصًا في
ال ـب ـي ــت ال ـس ـن ــي .ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
امل ـط ـل ــوب م ـن ــه س ـع ــودي ــا أن يـعـطــي
ً
الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ت ـم ـث ـيــا وزاري ـ ــا
يـتـنــاســب ووزن ـهــا الـسـيــاســي ،وهــو
ال يستطيع أن يــديــر ظـهــره ملطالب
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر وال ـع ـهــد .لــذا،
وبمعزل عــن تصريحاته اإلعالمية
املـتـفــائـلــة ب ـقــرب تـشـكـيــل الـحـكــومــة،
لــم يـبــادر الـحــريــري ،حتى اآلن ،إلى

إج ــراء أي ــة م ـش ــاورات جــديــة تتعلق
بامللف الحكومي .التقى مستشاره
ال ـس ـيــاســي ال ــوزي ــر غ ـط ــاس خ ــوري
بوزير اإلعالم ملحم رياشي مرتني،
ل ـكــن ال ـب ـحــث بـيـنـهـمــا ل ــم ي ـصــل إلــى
التفاصيل .لكن بعض «الكتل األكثر
ً
تمثيال» ،مثل اللقاء الديموقراطي
وح ــزب ال ـلــه وحــركــة أم ــل ،لــم تتلق،
حـ ـ ـت ـ ــى اآلن ،أيـ ـ ـ ـ ــة اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ت ـن ـب ــئ
بــالـجـلــوس عـلــى طــاولــة الـبـحــث في
تـفــاصـيــل امل ـلــف ال ـ ــوزاري وال بـقــرب
تشكيل َ الحكومة.
ُ
لــم ت ـس ــأل أي مــن ه ــذه ال ـج ـهــات ،عن
ال ـح ـق ــائ ــب الـ ـت ــي ت ـق ـتــرح ـهــا وال عــن
األسـ ـم ــاء ال ـت ــي ت ــري ــد ت ــوزي ــره ــا .ما
يـعـنــي أن ك ــل الـتـشـكـيــات والـصـيــغ
امل ـت ــداول ــة غـيــر دق ـي ـقــة .لـيـســت عـقــدة
واح ـ ــدة ت ـلــك ال ـتــي تـع ـتــرض تشكيل

ال ـح ـكــومــة ،ب ــل جـمـلــة عـقــد أصعبها
عقدة القوات اللبنانية التي تطالب
بحصة ال تقل عــن حصة التيار ،أي
ست وزارات في الحكومة لكل منهما
(رب ـطــا بتفاهم م ـع ــراب) ،األم ــر الــذي
يعتبره التيار والعهد بمثابة إشهار
حرب ضدهما.
في زيارته األخيرة إلى السعودية ،لم
يقابل رئيس الحكومة املكلف ال امللك
السعودي وال ولــي عهده محمد بن
سلمان ،غير أن ما تردد من معلومات
عن اجتماعه برئيس االستخبارات
الـعــامــة السعودية خــالــد الحميدان،
ظ ـ ــل مـ ـح ــل أخ ـ ـ ــذ ورد لـ ـك ــن س ـل ــوك
الـ ـح ــري ــري ب ـع ــد عـ ــودتـ ــه ،خـصــوصــا
لجهة تبنيه مطالب القوات حكوميًا،
أعطى إشــارة إلــى أنــه يتبنى املوقف
السعودي الذي كان قد تبلغه رئيس

القوات سمير جعجع بــأن الحريري
لــن يـبــرم أي تفاهم مــع ميشال عون
أو جبران باسيل على حساب القوات
اللبنانية.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا يـ ـص ــر فـ ــريـ ــق ف ـ ــي ال ـت ـي ــار
الوطني الحر على رأسه باسيل ،بأن
كتلة ال ـقــوات ( 15نــائـبــا) ال تستحق
أك ـث ــر م ــن ث ــاث ــة م ـق ــاع ــد ،أي نـصــف
حصة كتلة لبنان القوي ( 30مقعدًا)
الـتــي يـفـتــرض أن تـنــال سـتــة مقاعد
وزاريـ ـ ـ ــة ،ل ـكــن ال ـح ــري ــري ي ـصــر على
أربـعــة مقاعد بالحد األدن ــى للقوات
وبينهم بطبيعة الحال موقع نائب
رئيس الحكومة.
وعندما ذهب ممثل القوات للتباحث
م ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ب ـح ـصــة
معراب ،جاءه الجواب« :موقع نائب
رئـيــس الحكومة سيكون مــن حصة

عون للقوات:
نائب رئيس الحكومة
من حصة العهد

الـعـهــد .اذه ـبــوا إل ــى سـعــد الـحــريــري
وات ـ ـف ـ ـقـ ــوا مـ ـع ــه عـ ـل ــى الـ ـبـ ـقـ ـي ــة» .فــي
املقابل ،يردد رئيس الحكومة املكلف
أن مشكلة ال ـقــوات «حـلـهــا بــالــدرجــة
األول ـ ــى ب ــن ال ـت ـيــار والـ ـق ــوات وحــن
يتفقان على صيغة ما ،يبدأ الحديث

الجدي بتشكيل الحكومة» .التفسير
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ه ـ ـ ــو اآلت ـ ـ ـ ـ ـ ــي :ي ـت ـج ـن ــب
ال ـح ــري ــري م ــواج ـه ــة ال ـس ـعــوديــة في
ما يتعلق بحصة القوات ،ويريد أن
بالرفض املسيحي وتحديدًا
يتسلح
ً
العوني ذريـعــة النتفاء مسؤوليته،
وحتى يلقي بالحجة على اآلخرين.
ت ـك ـفــي ال ـح ــري ــري رس ــال ــة اس ـت ـق ـبــال
ال ـسـعــوديــن لـلـنــائــب ال ـســابــق ولـيــد
جـ ـنـ ـب ــاط وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا الـ ـلـ ـق ــاء ب ـي ـنــه
وب ــن ول ــي الـعـهــد .ص ــارت للرياض
حساباتها و«أحصنتها الرابحة».
ج ـع ـجــع بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـس ـعــوديــة
«رجـ ـ ـ ــل ثـ ـق ــة صـ ـ ـ ــادق وث ـ ــاب ـ ــت ع ـلــى
م ـ ــواقـ ـ ـف ـ ــه» .ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ي ـت ـص ــرف
رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة عـ ـل ــى ق ــاع ــدة
أن الـ ـسـ ـع ــودي ــة ت ـع ـم ــل ضـ ــد ال ـع ـهــد
وأن ـه ــا ت ـقــدم لــرئ ـيــس ال ـق ــوات دعـمــا

مـعـنــويــا وسـيــاسـيــا وم ــادي ــا« ،وإذا
ت ـج ــاوب ال ـحــريــري م ــع ف ـكــرة أوس ــع
ت ـم ـث ـي ــل ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات ،ي ـع ـن ــي رض ــوخ ــه
للقوات والسعوديني ،وفــي املقابل،
سيكون ثمن الرفض تأخير تشكيل
ال ـح ـك ــوم ــة ،وهـ ــو ب ـحــد ذات ـ ــه يـشـكــل
ض ــرب ــة لـلـعـهــد واس ـت ـن ــزاف ــا ل ــه على
عتبة دخول عامه الثالث.
الـنـقـطــة الـثــانـيــة ال ـتــي تـسـعــى إليها
ال ـس ـعــوديــة لـتـطــويــق ال ـع ـهــد تتمثل
بـ ــإعـ ــادة إحـ ـي ــاء ف ــري ــق الـ ــرابـ ــع عـشــر
مــن آذار ،عـلــى رغ ــم ق ــول جعجع في
م ـج ـل ــس خ ـ ــاص إن  14آذار مــاتــت
فــي الـعــام  2011يــوم غــادر الحريري
لـبـنــان وف ـقــدت ه ــذه ال ـقــوى عمودها
ال ـف ـقــري الـ ـق ــوي ،وبــال ـتــالــي ،ل ــم تعد
تنفع كل وسائل اإلنعاش ،خصوصًا
أن ج ـن ـبــاط أعـ ــاد تـمــوضـعــه خ ــارج

 14آذار وال ـحــريــري نـســج تحالفات
مختلفة عــن تحالفاته الـســابـقــة في
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،مـ ــا يـعـنــي
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب جـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــع ،ال ـ ـح ـ ــاج ـ ــة إل ـ ــى
تحالفات جديدة وليس إعادة إحياء
تحالفات قديمة.
في سياق تشكيل الحكومة ،تتبدى
مـ ــامـ ــح ح ـ ـ ــرب ت ـص ـف ـي ــة حـ ـس ــاب ــات
بــن ال ـقــوات والـتـيــار الــوطـنــي الـحــر.
يـ ـتـ ـص ــرف ج ـع ـج ــع عـ ـل ــى قـ ــاعـ ــدة أن
الـ ـتـ ـي ــار أخـ ـ ــل ب ـت ـع ـه ــدات ــه ال ـق ــدي ـم ــة،
فـيـمــا ي ـت ـصــرف ال ـت ـي ــار ع ـلــى قــاعــدة
أن مــوازيــن ال ـقــوى داخ ــل الـبـلــد وفــي
امل ـن ـط ـقــة ال ت ـس ـمــح ل ـس ـم ـيــر جـعـجــع
بأن يطلب ما يطلبه «فما كان أثناء
اتفاق معراب شيء وما وصلت إليه
األمور شيء آخر».
وعلى رغم كون حصة القوات ليست

الــوح ـيــدة أم ــام الـحـكــومــة مــع وجــود
عقبات درزية وسنية غير أن أي طرف
لــم يـتـحــدث عــن صـعــوبــات جوهرية
تـعـتــري تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،لـكــن في
املقابل ال أحــد يحكي عــن تشكيلها.
يـنـتـظــر ال ـح ــري ــري ن ـتــائــج ل ـقــائــه مع
ولـ ــي ال ـع ـهــد مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان في
روسيا على هامش احتفاالت البدء
بكأس العالم ملباراة كرة القدم حيث
دع ـ ــا ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ب ــوت ــن مــا
يقارب  300شخصية عاملية احتفاء
باملناسبة.
ق ــد ي ــزي ــد هـ ــذا ال ـل ـق ــاء إن ح ـصــل من
ّ
حيرته أكـثــر مما يـســاعــده على حل
ع ـقــدة ال ـح ـكــومــة ،لـيـعــود إل ــى لبنان
ويكون في انتظاره رئيس جمهورية
شبه متأكد أن «ما يفعله السعوديون
موجه ضدي» ويجب أال يرضخ له.

