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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

ستاتوس

ُ
طفئت
عيوننا التي أ ِ

قوى  8آذار تمنع تأليف الحكـومة!
في بلد غير ممسوك سياسيًا
وأمنيًا ،ومنهار اقتصاديًا ،ال يزال
بعض فريق  8آذار ّ
يتلهى بالقشور.
َ
بعد االجتماع الذي حصل في َمنزل
الرئيس المكلف ّ
حسان دياب ،كان من
المفترض اإلعالن عن والدة الحكومة
اليوم… لكن «المردة» و «القومي»
و «الديمقراطي» عادوا وعرقلوها
بالتفاصيل
فـيـمــا ت ـت ـصـ َ
ـاعــد املـ ـخ ــاوف ف ــي لـبـنــان
مــن تــدحـ ُـرج ال ـشــارع بــاتـجــاه العنف،
ال يــزال ملف تأليف حكومة الرئيس
ُ
حـ ّـســان دي ــاب عــالـقــا بفعل «تـنــاتــش»
م ـ ـكـ ــونـ ــات فـ ــريـ ــق  8آذار ل ـل ـم ـق ــاع ــد
والـ ـحـ ـص ــص وحـ ـي ــاك ــة األحـ ـ ـج ـ ــام ،إذ
يبدو أن جـ ّـو التوافق الــذي سـ َ
ـاد يـ َ
ـوم
أمــس ع ـ َ
ـاد وانـفـجــر فــي ســاعــات الليل
ب ـعــد إن ـج ــاز ات ـف ــاق س ــرع ــان م ــا دخــل
ّ
حـ ـي ــز ال ـت ـع ـط ـيــل ن ـت ـي ـجــة تـ ــراجـ ــع كــل
مــن تـيــار «امل ـ ــردة» و«ال ـح ــزب القومي
االجتماعي» عن «التزامهم»،
السوري
ّ
إضافة الى «نق» الوزير طالل أرسالن.
وهـ ـ ـ ــؤالء ع ـل ــى مـ ــا ي ـ ـبـ ــدو ،ال ي ــزال ــون
ّ
يتلهون بالقشور ،من دون األخــذ في
ُ
االعـتـبــار كــرة الـنــار الـتــي ب ــدأت تكبر،
وصـ ـ َـارت عبئًا كـبـيـرًا عـلــى ح ــزب الله
ّ
الذي تؤكد املعلومات أنه مستاء جدًا
مــن إدارة حـلـفــائــه للملف للحكومي
وإف ــراط ـه ــم ف ــي تـضـيـيــع ال ــوق ــت ،غير
مــدركــن الحاجة املــاســة الــى تحصني
ال ـس ــاح ــة ال ــداخ ـل ـي ــة ،خ ــاص ــة ف ــي ظل
ال ـض ـغــوط وامل ـخــاطــر ال ـتــي يــواجـهـهــا
الحزب منذ اغتيال قائد قــوة القدس
الفريق قاسم سليماني.
َ
فبعد أن أثمر اجتماع دياب َ
يوم أمس
 بطلب من رئيس مجلس النواب نبيهبري  -مع رئيس تيار املــردة سليمان
فرنجية وامل ـع ــاون الـسـيــاســي لألمني
العام لحزب الله حسني الخليل ووزير

«المردة» ُيطا ِلب بحقيبة سيادية و«القومي» ُيصر على مقعد مسيحي (مروان طحطح)

املال في حكومة تصريف األعمال علي
حـســن خـلـيــل« ،تـلـيـيـنــا» فــي املــواقــف،
وأف ـض ــى ال ــى إق ـن ــاع ديـ ــاب بـتــوسـيــع
ّ
الحكومة من  18إلى  20وزيرًا بما يحل
عقدتي التمثيل الكاثوليكي والدرزي،
ب ــإض ــاف ــة م ـق ـعــد ل ـك ــل م ـن ـه ـمــا وتــال ـيــا

ت ـم ـث ـيــل ل ـ ـ ــ«املـ ـ ــردة» ب ــوزي ــري ــن وف ـتــح
ال ـب ــاب أمـ ــام مـعــالـجــة مـشـكـلــة تــوزيــر
الحزب القومي السوري االجتماعي،
عـ َ
ـاد «امل ــردة» ُمطالبًا بالحصول على
حـقـيـبــة س ـي ــادي ــة أو بـمـنـصــب نــائــب
رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،فـيـمــا أص ـ ّـر

«الـ ـق ــوم ــي» ع ـل ــى م ـق ـعــد م ـس ـي ـحــي ال
ما فرمل والدة الحكومة التي
درزيُ ،
َ
َ
كان من املفترض أن تعلن اليوم.
وك ــان ــت امل ـع ـل ــوم ــات وامل ـع ـط ـي ــات فــي
َ
الـســاعــات املــاضـيــة قــد تـقــاطـعــت ،قبل
عــودة العراقيل ،عند «زي ــادة وزيرين

واحـ ــد كــاثــولـيـكــي وآخـ ــر درزي ،على
ّ
أن يكون األول من ّ
حصة رئيس تكتل
«لبنان القوي» جبران باسيل فيتنازل
عـ ــن وزيـ ـ ــر أورثـ ــوذك ـ ـسـ ــي ل ـفــرن ـج ـيــة،
فيما حصل الحزب القومي السوري
االج ـت ـم ــاع ــي ع ـلــى ال ــوزي ــر ال ـ ـ ــدرزي».

َ
م ـبــدئ ـيــا ك ـ ــان «ث ـم ــة م ــواف ـق ــة م ــن قبل
جميع األط ــراف على هــذه التركيبة»،
َ
ُ
ـالــب
غـيـ َـر أن فرنجية ك ــان ال ي ــزال يـطـ ِ
بحقيبة البيئة أو العمل إلــى جانب
وزارة األشـ ـغ ــال (مل ـي ــا دويـ ـه ــي) ،لكن
مصادر ُمطلعة قالت إنه «تمت املوافقة
ُ
على «العمل» في حني ستعطى وزارة
شـ ـ ـ ــؤون ال ـت ـن ـم ـي ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـل ــوزي ــر
الـ ـس ــاب ــق دم ـ ـيـ ــانـ ــوس قـ ـ ـط ـ ــار» .حـتــى
ُ
الحزب القومي لم يكن راضيًا مئة ّ في
َ
ُ
املئة عن املقعد ال ــدرزي ،وكــان يفضل
ّ
توزير أمــل حــداد ،لكن إصــرار باسيل
على عدم منحه مقعدًا مسيحيًا دفعه
الى السير في الطرح ،فتكون إما وزارة
املـهـجــريــن أو الـشـبــاب والــريــاضــة من
حصة القومي .يبقى أن رئيس الحزب
الديمقراطي طالل أرسالن َ
بقي يناور
ً
َ
بعد انتهاء االجتماع ُمحاوال العرقلة،
ّ
فاتصل مـســاء بالرئيس بــري شاكيًا
تــوزيــع الـحـقــائــب ،ومـطــالـبــا بحقيبة
الـ ـت ــربـ ـي ــة ،ل ـك ــن ال ــرئـ ـي ــس ب ـ ـ ـ ّـري ش ــدد
خـ ــال االتـ ـص ــال ع ـلــى أن «ال ـح ـكــومــة
يـ ِـجــب أن تــولــد ف ــي أسـ ــرع وقـ ــت ،ولــم
ي ـ ُـع ــد ه ـن ــاك م ـج ــال لـتـضـيـيــع ال ــوق ــت،
سهل ال أن ُ
وعلى الجميع أن ُي ّ
يعرقل».
وعلمت «األخبار» أن وزارتي الشؤون
االجتماعية والسياحة ستكونان من
ّ
حصة أرسالن .أما حصة تكتل لبنان
ال ـق ــوي ورئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ف ـهــي 6
وزراء هم «الخارجية (ناصيف حتي)،
الطاقة (ريمون غجر) ،الدفاع (ميشال
م ـن ـســى) ،ال ـع ــدل (مـ ــاري ك ـلــود نـجــم)،
والبيئة واالقتصاد ،إضافة الى حقيبة
لحزب الطاشناق (فارتي أوهانيان).
ّ
وفـيـمــا لــم يـســلــم الـثـنــائــي حــركــة أمــل
وح ـ ــزب ال ـل ــه أسـ ـم ــاء وزرائـ ـهـ ـم ــا ،فــإن
حصة حركة أمل ستتألف من وزارات
املــالـيــة وال ــزراع ــة والـثـقــافــة ،أم ــا حــزب
الله فالصحة والصناعة.
ُ
تصاعد
تسريع االت ـفــاق جــاء نتيجة
ّ
العنف فــي ال ـشــارع ال ــذي أط ــل برأسه
فـ ــي األيـ ـ ـ ــام األخـ ـ ـي ـ ــرة ،نـ ـظـ ـرًا إلل ـ ــى مــا
يؤشر إليه من خطر انزالق البالد الى
الهاوية .وقد دفع هذا األمر بالثنائي
ح ــزب ال ـل ــه وح ــرك ــة أم ــل ال ــى تكثيف
اتصاالتهما وجهودهما مع الحلفاء،

حسن عليق

تفاديًا لتحميل ّ
مكونات فريق  8آذار
مسؤولية أي تفجير ،لكنهما فشال.
وق ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ّـبـ ـ ــر بـ ـ ـع ـ ــض الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات
السياسية عن مخاوفه من «االختبار
الـ ـ ــذي س ـت ـت ـعــرض ل ــه ال ـح ـك ــوم ــة فــي
ال ـشــارع ف ـ َ
ـور اإلع ــان عـنـهــا» .وقــالــت
إن «الحكومة ستكون أم ــام امتحان
عـبــور ال ـشــارع ال ــذي صـ ّـعــد تحركاته
ً
ّ
ووسـ ــع بـيـكــار طـلـبــاتــه ،وصـ ــوال الــى
انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة»،
كــذلــك أم ــام «املـجـتـمــع ال ــدول ــي» الــذي
َ
بعث أكثر من رسالة سلبية في األيام

مصادر التيار الوطني
الحر تستغرب عودة
عقدة المردة
«ألسباب نجهلها»

األخـ ـي ــرة .ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ق ــال ب ـ ّـري
أمــام زواره أمــس ،إن هــذه «الحكومة
هي حكومة إنقاذية ومهمتها األولى
ّ
واألســاسـيــة هــي حــل األزم ــة املــالـيــة -
االق ـت ـصــاديــة  -االجـتـمــاعـيــة ،ويـجــب
الحكم عليها بالنظر الى عملها» .أما
التيار الوطني الحر فقد استغربت
مـ ـ ـص ـ ــادره أن «ت ـ ـعـ ــود عـ ـق ــدة املـ ـ ــردة
ل ـت ـب ــرز م ـ ـجـ ــددًا ،ألسـ ـب ــاب نـجـهـلـهــا،
َّ
بعدما كانت قد ُحلت وجرى االتفاق
ُ َّ
على تأليف الحكومة ،وبعدما حلت
َ
الـعـقــدة الــدرزيــة أي ـضــا ،علمًا بــأن ما
طــالــب بــه ال ـنــائــب ط ــال ارسـ ــان هو
ح ــق ّ ل ـطــائ ـف ـتــه ،إذ م ــن الـطـبـيـعــي ان
يتمثل ال ــدروز بمقعدين في مجلس
الوزراء».
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـيــه ،يـبـقــى ال ـح ـكــم لـلـشــارع
الــذي أعطى إشــارة أولــى أمــام مجلس
َ
النواب هي رفضه هذه الحكومة قبل

والدتـ ـه ــا ،فـيـمــا ت ـتــوجــه األنـ ـظ ــار الــى
ســاحــة النجمة الـتــي ستشهد فــي 22
و ،23أي األربعاء والخميس املقبلني،
جـلـســة إلق ـ ــرار م ـ ّـوازن ــة  ،2020إذ بــدأ
الـحــديــث عــن ت ـعــذر انـعـقــادهــا بسبب
االح ـت ـج ــاج ــات ال ـت ــي ق ــد ت ـح ــول دون
وصول النواب الى البرملان.
هذه االحتجاجات وما َ
نتج عنها من
م ــواج ـه ــات ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع املــاضــي
أدت الــى انـعـقــاد اجـتـمــاع أمـنــي أمس
في القصر الجمهوري برئاسة رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ــون،
ضـ ّـم وزيــري الداخلية والــدفــاع وقــادة
األج ـ ـهـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة ،ف ـي ـم ــا غ ـ ـ َ
ـاب عـنــه
رئيس حكومة تصريف األعمال سعد
الحريري .وقد دعا عون الى «التمييز
ب ــن املـتـظــاهــريــن الـسـلـمـيــن ،والــذيــن
يقومون بأعمال شغب واع ـتــداءات»،
قبل أن يستمع الحاضرون الى تقارير
ّ
قدمها رؤساء األجهزة عن «اإلجراءات
ُ
التي اعتمدت ملواجهة العناصر التي
ّ
تندس في صفوف املتظاهرين للقيام
بأعمال تخريبية ،والتي اتضح أنها
تعمل ضمن مجموعات منظمة».
ّ
وع ـ ــل ـ ــق ال ـ ـحـ ــريـ ــري عـ ـل ــى االجـ ـتـ ـم ــاع
ّ
مغردًا «أن االستمرار في دوامة األمن
بمواجهة الـنــاس تعني املــراوحــة في
األزم ـ ــة وإص ـ ـ ــرارًا ع ـلــى إن ـك ــار ال ــواق ــع
الـ ـسـ ـي ــاس ــي امل ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ـ ّـد»ُ ،م ـع ـل ـن ــا أن
«املطلوب هو حكومة جديدة على وجه
ال ـســرعــة تـحـقــق بــالـحــد األدنـ ــى ثـغــرة
في الـجــدار املـســدود وتوقف مسلسل
االن ـه ـي ــار وال ـت ــداع ـي ــات االق ـت ـصــاديــة
واألمنية الذي يتفاقم يومًا بعد يوم.
واسـ ـتـ ـم ــرار ت ـص ــري ــف األع ـ ـمـ ــال لـيــس
ّ
ال ـح ــل ،فليتوقف ه ــدر الــوقــت ولتكن
ح ـكــومــة تـتـحـ ّـمــل امل ـس ــؤول ـي ــة» .وك ــان
َ
الـحــريــري قــد التقى لـيــل أمــس رئيس
الحزب االشتراكي وليد جنبالط الذي
زاره في «وادي أبو جميل» ،وقال َ
بعد
اللقاء إنه «يستحسن التفكير بهدوء،
وكلمتي للحراك أن العنف ال يخدم».
وت ـم ـن ــى «الـ ـت ــوفـ ـي ــق إذا تـ ــم تـشـكـيــل
ً
الحكومة» ،قائال «نحن نؤيد كل فكرة
تنموية إصالحية».
(األخبار)

تقول الرواية األمنية إن املتظاهرين يومي السبت واألحد ،في وسط بيروت« ،بادروا»،
للمرة االول ــى ،إلــى استخدام قنابل مسيلة للدموع ،و«حـ ّـراقــات» ،وآالت حــادة ،ضد
القوى املكلفة بـ«حماية» ساحة النجمة .وهــذه القنابل ،لم يكن مصدرها قاذفات
«مكافحة الشغب» ،بل املتظاهرون الذين باغتوا قوى األمن من ساحة رياض الصلح.
ّ
«مندسون» بني «املتظاهرين السلميني» ،وأن
تضيف الرواية أن هؤالء املتظاهرين
قــوة مكافحة الشغب في محيط ساحة النجمة استخدمت املياه لتفريقهم لثالث
للدموع.
ساعات ،أي إنها «صبرت عليهم» ،قبل أن تبدأ بإطالق قنابل الغاز املسيل
ّ
وهنا« ،فاجأوها» بأنهم وضعوا على وجوههم أقنعة تقيهم الغاز املسيل للدموع .وملا
وقع في صفوف «رجال األمن» عدد كبير من الجرحى ،من ّ
جراء الرمي بالحجارة
واآلالت الحادة« ،اضطرت» قوة مكافحة الشغب إلى إطالق الرصاص املطاطي ضد
عدد محدد من «املندسني» .رواية ُيراد منها القول إن قوى األمن كانت في حالة دفاع
عن النفس ،وعن استقرار البالد.
رواية «املندسني» أطلقها رئيس الحكومة املستقيل سعد الحريري السبت الفائت،
ّ
ليتبناها أمس االجتماع األمني الذي ُع ِقد في قصر بعبدا ،رغم غياب الحريري عنه.
ّ
فيه تحدث أمنيون عن أحزاب تتولى تنظيم التظاهر ،وعن أحزاب ستهاجم مجلس
يأت
النواب ،وعن أحزاب تفتح مراكزها كغرف عمليات لقيادة التظاهرات .لكن ،لم ِ
أحد من الحاضرين على ذكر الشبان الذين فقدوا عيونهمُ ،
وب ِترت أصابع بعضهم،
برصاص مطاطي أطلقه ضباط يعملون في قوة مكافحة الشغب ،بأمر مباشر من
املدير العام لقوى األمن الداخلي عماد عثمان .وعثمان هذا هو الذي يقود «مكافحة
الشغب» ،بصورة شخصية ومباشرة ،من داخل غرفة عمليات شرطة بيروت في
ثكنة الحلو .وعندما ال يحضر شخصيًا ،يبقى على اتصال بغرفة العملياتً .
بناء
وبناء على أوامرهُ ،ي ّ
على أوامرهُ ،تطلق القنابل ّ
ً
حدد عدد القنابل .وإذا
املسيلة للدموع.
ُرميت قنبلة واحدة زيادة على العدد الذي ّ
حدده عثمانُ ،ي َ
ساءل الضابط الذي تجاوز
األوام ــر .وبـنـ ًـاء على أوام ــره« ،الـضــرب مسموح» .وبـنـ ًـاء على أوام ــره ،أول من أمس،
ُ
خدم الرصاص املطاطي .وكانت األوامر تقضي بأن الضباط ،ال الرتباءُ ،يطلقون
است ِ
النار .هؤالء الضباط ،في غالبيتهم ،يعملون في «مكافحة الشغب» كنتيجة لعقوبة
مسلكية ،أو ألنهم «بال واسطة» .وغالبيتهم أيضًا ال تتمرن على الرماية .هم يطلقون
ّ
هاو .هؤالء هم الذين أمرهم عثمان ،الذي وصف نفسه بـ«القائد الذهبي»،
النار كأي ٍ
بإطالق الرصاص املطاطي على املتظاهرين الذين وصفتهم «الدولة» بـ«املندسني».
ّ
يتحمل مسؤولية إطفاء عيوننا
األمــر ليس بحاجة إلى كثير تمحيص .ثمة رجل
واق ـتــاع بعضها أول مــن أم ــس ،وسـحــل أجـســادنــا قبل أي ــام ،وهــو يـبــرر ذلــك بأن
«العسكر» يغضبون عندما يشتمهم املـتـظــاهــرون أو يرمونهم باملفرقعات .ثمة
ضابط فاشل ،ال يجيد اتخاذ القرارات ،ووزيرة فاشلة عاجزة عن فرض سلطتها
عليه .وثمة سلطة تمنحه الغطاء ،وتسمح له بتكرار ما فعله ،ألنه يحمي البالد و«حلم
رفيق الحريري» من «املندسني» ،بعدما سمحت لنفسها بتحديد املواطن الصالح
الــذي يتظاهر بسلمية ،واملندس ّ
السيئ الــذي يريد تخريب العاصمة .على عثمان،
ومــن يغطيه ،أن يدفعوا الثمن .وأول الثمن إقالته ،بتهمة الفشل ،ومحاكمته ،كما
ّ
والتسبب في بتر أعضائهم واقتالع
وزيرة الداخلية ،بتهمة محاولة قتل املتظاهرين
عيونهم.
ارتضينا العيش في مكان ال دولة فيه لتحمينا .لكن ما ال نرتضيه ،فوق الــذل ،أن
ُ
ُ َ
َ
ضبوا.
غضبوا فغ ِ
تقتلع عيون أبنائنا ألنهم است ِ

تقرير

حكومة الـ ...20التنازل الوحيد لدياب
ما حدث في وسط بيروت ليلي
السبت واالحد ارسل اكثر من اشارة غير
بعيدة من تأليف الحكومة :انتقال
التفاوض على التأليف الى الشارع،
من دون ان يكون المتفاوضون
االساسيون في هذا الشارع .لكن الرسالة
االبلغ كانت الى مجلس النواب
نقوال ناصيف
ُ
طـ ِـرح في الساعات االربــع والعشرين
املـ ـنـ ـص ــرم ــة اق ـ ـت ـ ــراح مـ ــن شـ ــأنـ ــه شــق
الـ ـ ـط ـ ــري ـ ــق امـ ـ ـ ـ ــام تـ ــأل ـ ـيـ ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة
الـ ـج ــدي ــدة ،و ُت ــذل ـي ــل ال ـع ــراق ـي ــل ال ـتــي
تـعـتــرضـهــا .ذكـ ــر ان الــرئ ـيــس املـكـلــف
حـ ـس ــان دي ـ ــاب اب ـ ــدى مـ ــرونـ ــة ح ـيــالــه
واس ـت ـع ــدادًا ايـجــابـيــا ،فــي ض ــوء دعــم
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حزب الله له بسبب استعجاله انهاء
هـ ــذا االس ـت ـح ـق ــاقُ .ي ــرض ــي االقـ ـت ــراح
ايـ ـض ــا رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـشــال
ع ــون ويـسـتـجـيــب طـلـبــه ،ويـفـســح في
املـجــال امــام بضعة مـخــارج متالزمة.
االنطباعات االولية ان الرئيس املكلف
لم يرفض االقتراح للفور.
ي ـق ـضــي االق ـ ـتـ ــراح بـتـخـلــي دي ـ ــاب عن
الـ ـش ــرط ال ـ ــذي ي ـت ـم ـســك بـ ــه ،وهـ ــو 18
وزي ـ ـ ـرًا ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة ،وم ـج ــارات ــه ما
ينادي به رئيس الجمهورية والوزير
جبران باسيل بجعلها من  20وزيـرًا
بإضافة مقعدين كاثوليكي ودرزي.
ام ـ ـ ــا االس ـ ـ ـبـ ـ ــاب امل ـ ـ ـبـ ـ ــررة ل ـ ـهـ ــذا ال ـح ــل
ف ـهــي الـ ـخ ــروج م ــن امل ـ ــأزق الـحـكــومــي
الـ ــذي يـ ــراوح م ـكــانــه ،فـيـمــا ال ـش ــارع -
خصوصًا بعد احداث الثلثاء املنصرم
ث ــم ل ـي ـلــي ال ـس ـب ــت واالح ـ ـ ــد  -أض ـحــى
ساحة لتفاوض سياسي انخرط فيه
اكثر من طرف داخلي لم يعد يتوخى
م ـم ــارس ــة ضـ ـغ ــوط ل ـتــأل ـيــف حـكــومــة
مستقلني فحسب ،بل دفــع البالد الى

ّ
والتسيب .وهو ما أفصحت
الفوضى
عنه شبه الحرب التي دارت االسبوع
امل ـن ـص ــرم رح ــاه ــا ف ــي ش ـ ــارع الـحـمــرا
ً
اوال ،ثم انتقلت في رد فعل عليها الى
وسط بيروت كي تتساوى املنطقتان
الـتـجــاريـتــان فــي الـتـخــريــب والـشـغــب.
ن ــاه ـي ــك ب ــرس ــال ــة ابـ ـل ــغ ال ـ ــى مـجـلــس
ال ـن ــواب ،ليلي الـسـبــت واالح ــد ايـضــا،
عـنــدمــا ح ــاول املـتـظــاهــرون وعناصر
ال ـش ـغــب اق ـت ـح ــام ال ـح ــاج ــز ال ـحــديــدي
ل ـلــدخــول ال ــى بــاحــة ال ـب ــرمل ــان .اش ــارة
ذات دالل ــة عـنــت ت ـحـ ّـول الـبــرملــان اكثر
من اي وقت مضى الى هدف في ذاته
بــات يتجاوز املطالبة بقانون جديد
لالنتخاب واج ــراء انتخابات نيابية
مبكرة.
ف ــي ف ـحــوى املـ ـخ ــارج ال ـتــي يـتـنــاولـهــا
اقتراح رفع عدد الوزراء الى  ،20اآلتي:
 1ـ اع ـت ـبــار ه ــذا ال ـت ـنــازل هــو الــوحـيــد
الذي يقدمه الرئيس املكلف في سبيل
اخـ ـ ــراج ال ـتــأل ـيــف م ــن م ــأزق ــه ،وتــال ـيــا
املسارعة الى اصدار مراسيم الحكومة

الجديدة ،وعدم تفريخ شروط جديدة
ت ـع ـيــد ال ـع ــرق ـل ــة ال ـ ــى ب ــداي ــات ـه ــا عـلــى
نحو ما حــدث في االسـبــوع املنصرم.
الـ ــواضـ ــح ان ح ـ ــزب الـ ـل ــه ي ــأخ ــذ عـلــى
عاتقه اطــاق اآللية االخـيــرة للتأليف
بال عراقيل ،في حال وافق دياب على
ه ــذا الـتـنــازل مــن اج ــل الـجـمـيــعّ .
تفهم
الحزب املعايير التي وضعها الرئيس
امل ـك ـل ــف ل ـتــأل ـيــف ال ـح ـك ــوم ــة وت ـشـ ّـبــث
بها ،من غير ان يقتنع بها وكانت له
وجهة نظر مغايرة .مع ذلك تخلى عن
ّ
معظم شروطه وسلم بمعايير دياب:
ح ـك ــوم ــة ت ـك ـن ــوق ــراط عـ ــوض حـكــومــة
تكنوسياسية ،عدم عودة اي من وزراء
حكومة تصريف االعمال ،التخلي عن
توزير حزبيني ونواب.
 2ـ اس ـ ـتـ ــرضـ ــاء رئـ ـي ــس تـ ـي ــار املـ ـ ــردة
س ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــه ب ــاع ـط ــائ ــه مـقـعـدًا
ثانيًا  -الــى مقعد مــارونــي أول  -هو
املقعد الكاثوليكي االضــافــي ،بعدما
كان ّلوح بعدم املشاركة في الحكومة
الجديدة .تلقف الثنائي الشيعي هذا

املوقف بانزعاج بسبب اصــراره على
مـشــاركــة حلفائه فــي ق ــوى  8آذار في
الحكومة التي اضحت حكومة اللون
الـ ــواحـ ــد .اذ ي ـب ــدو م ــن غ ـيــر املـنـطـقــي
لفرنجيه توقع حصوله على مقعدين
مارونيني من اربعة.
 3ـ مــن شبه املــؤكــد ان الــوزيــر جبران
باسيل ليس في وارد التنازل عن ستة
مـقــاعــد فــي الـحـكــومــة ال ـجــديــدة جــراء
اص ــراره على ان تـكــون مــن  20وزي ـرًا،
م ــع االخـ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار ت ـحــال ـفــه مع
حــزب الطاشناق .في حسبان باسيل
ان  1+6يمنحانه الثلث 1+في مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،فـ ــي حـ ــن ان فـ ــي ح ـس ـبــان
الرئيس املكلف وحــزب الله ان لحزب
الطاشناق استقاللية حتمية تجعله
ال يـلـتـصــق تـمــامــا بــالـكـتـلــة ال ــوزاري ــة
للتيار الــوطـنــي الـحــر ،وإن شــاع عنه
تاريخيًا انه حزب رئيس الجمهورية.
يـتـمـســك رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة بنيابة
رئ ــاس ــة الـحـكــومــة ووزيـ ــر ال ــدف ــاع في
حصته ،فيما يتمسك باسيل بحقيبة

(هيثم
الموسوي)

االقتصاد أليمن حداد ،ما يفضي الى
اخراج النقيبة امل حداد من التشكيلة
الحكومية بعدما اصر الرئيس املكلف
على توزيرها ،وان يعهد اليها  -بال
حـقـيـبــة  -ف ــي ت ــول ــي رئ ــاس ــة ال ـل ـجــان
الوزارية على غرار الدور الذي اضطلع
به نائب رئيس الحكومة سابقًا عصام
فــارس في حكومتي  2000و 2003مع
الرئيس رفيق الحريري.
في فحوى موقف حزب الله محاولته
املـ ــوازنـ ــة ب ــن دع ـم ــه دي ـ ــاب مـتـمـسـكــا
بترؤسه الحكومة ،وبني عدم اغضاب
رئيس الجمهورية وارغامه على ما ال
يرضى به.
 4ـ تسمية وزي ــر ينتمي ال ــى الـحــزب
الـ ـ ـس ـ ــوري الـ ـق ــوم ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ــي فــي
املـقـعــد الـ ــدرزي االضــافــي فــي حكومة
الـ .20بذلك ُيسترضى الحزب تعويض
تــأي ـيــده ت ــوزي ــر الـنـقـيـبــة ح ـ ــداد .علمًا
ان الــوزيــر ال ــدرزي االول ،الـقــريــب من
الـنــائــب ط ــال ارس ـ ــان ،مـحـســوب في
االص ــل عـلــى الــرئـيــس املـكـلــف وزميله

يوازن حزب الله بين
دعمه دياب وعدم
اغضاب عون

في الجامعة االميركية.
 5ـ ب ــات ف ــي ح ـكــم امل ـح ـســوم الـحــاجــة
ال ـ ــى افـ ـض ــل ال ـت ـس ــوي ــات امل ـم ـك ـنــة مــع
الرئيس املكلف ،بعدما صار التعاون
مـعــه امـ ـرًا قــاطـعــا ال بــديــل م ـنــه .نقطة
ّ
الضعف هــذه في فريق  8آذار ،مكنت
دياب من استكمال لعبة االصرار على
التأليف الــى الـنـهــايــة .وهــو مــا ادركــه
االف ــرق ــاء الــذيــن سـ ّـمــوه .وض ــع الــرجــل

وراء ظـهــره اي فـكــرة تـقــول باحتمال
اع ـت ــذاره ،وهــو وصــل  -او يـكــاد  -الى
ً
ال ـش ــوط االخ ـي ــر ف ــي ال ـتــأل ـيــف ،مـعــوال
عـلــى قــاعــدتــن :اواله ـم ــا ع ــدم تخليه
عن التكليف ايــا تكن وطــأة الضغوط
عليه ،وسيتمسك به مهما طال الوقت
مــا دام ال آلـيــة دسـتــوريــة معمول بها
تجرده منه ،ناهيك بالصدى املذهبي
ل ـفــرض االعـ ـت ــذار .ثــانـيـتـهـمــا ان اح ـدًا
لم يعد يريد الرئيس سعد الحريري
في رئاسة الحكومة وال يشجع عليه.
ّ
سلح دياب نفسه ايضًا بموقف تيقن
مـنــه املـعـنـيــون ب ـم ـش ــاورات الـتــألـيــف،
وق ــد ي ـكــون الـبـعــض تـحـ ّـمــس ل ــه فـيــه،
وهــو انــه لن يضعف ويسقط ايــا ّيكن
ت ـحــريــض ال ـح ــري ــري ال ـش ــارع الـســنــي
عليه الرغامه على التنحي .لكنه عنى
ايضًا ان ال شــارع آخــر سيرغمه على
ترك التكليف ،شيعيًا كان او مسيحيًا.
قلل هذه املوقف من حظوظ البحث عن
الـعــراقـيــل لحمله على االع ـتــذار حتى
عند الذين ّ
سموا ديــاب وقــد يكونون

ربما ندموا على هــذا الخيار .تــرددت
ً
ق ـبــا اق ــاوي ــل ان رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
ل ــم يـعــد راض ـي ــا ع ــن الــرئ ـيــس املـكـلــف.
قيل ايضًا ان في االمكان تجريده من
الـتـكـلـيــف م ــا دام ل ــم ي ـص ــدر مــرســوم
بتسميته رئيسًا ملجلس الوزراء.
ذهــب غــاة هــذا ال ــرأي القصير النظر
الـ ــى االع ـت ـق ــاد بـ ــأن ف ــي وسـ ــع رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة س ـحــب ب ـي ــان الـتـكـلـيــف،
م ــع ان مــرجـعـيــة الـتـكـلـيــف ت ـعــود الــى
مـجـلــس ال ـن ــواب ول ـيــس ال ــى الــرئـيــس
ال ـ ــذي ال ي ـع ــدو ك ــون ــه ،والـ ـح ــال ه ــذه،
صـ ـن ــدوق ــة ب ــري ــد ت ـب ـل ـيــغ ب ـم ــا ق ــررت ــه
ال ـغــال ـب ـيــة ال ـن ـيــاب ـيــة .اخ ـف ـقــت ج ـهــود
التضييق عـلــى الــرئـيــس املـكـلــف ،الــى
ّ
ان سلم بعض النادمني بأن املواجهة
املـطـلــوبــة مـعــه مـبــاشــرة فـحـســب عبر
ف ــرض شـ ــروط ج ــدي ــدة .وه ــي املـلـعــب
الذي يحلو للرئيس املكلف  -كما ألي
رئيس مكلف سبقه  -ان يلهو فيه ما
دام اآلخرون تيقنوا تعذر ارغامه على
االعتذار.

