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سياسة
في الواجهة

الرابية تنتظر :هل سيقول جعجع
حوار التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ال هو مجمد وال مستعجل .يقع في منزلة وسطى تجعله
حائرًا ومعلقًا على ما ينتظره الرئيس ميشال عون من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع :هل
يريده رئيسًا ام ال؟
نقوال ناصيف
أنجزت ورقة العمل بني التيار الوطني
ال ـحــر وحـ ــزب ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة .لكن
ماذا بعد؟
ً
لـ ــم يـ ـك ــن سـ ـه ــا الـ ـت ــوص ــل الـ ـيـ ـه ــا بــن
ف ــري ـق ــن مـسـيـحـيــن ت ـن ــاح ــرا وت ـب ــادال
ال ـع ــداء فــي الـعـقــود الـثــاثــة املنصرمة،
عـلــى نـحــو ال يـشـبــه ح ــاال مـمــاثـلــة بني
فريقني مسيحيني آخرين ،او لبنانيني.
بذلك ُي ّ
عد التصور املشترك للتنظيمني
امل ــارون ـي ــن انـ ـج ــازًا مـهـمــا وض ــروري ــا،
ك ــون ــه يـ ـتـ ـن ــاول كـ ــل مـ ــا يـ ـشـ ـك ــوان مـنــه
مــن طــريـقــة ادارة السلطة والـحـكــم في
مرحلة ما بعد اتفاق الطائف ،وحجب
ال ــدور املسيحي فيها واه ـمــال تمثيله
السياسي والشعبي .كالهما ناءا تحت
عبء ثقيل على مستوى القاعدة ،ودفعا

ما لم ينضم جعجع
الى تأييد انتخاب عون رئيسًا ،لن
تعدو ورقة التصور حبرًا على ورق
كلفة باهظة على مستوى قائديهما في
املنفى والسجن.
على نحو كهذا ،يكاد يكون تصورهما
املشترك هو الوثيقة االولى بينهما مذ
ّ
تصدر الرئيس ميشال عون والدكتور
سمير جعجع واجهة الحدث املسيحي
بــن عــامــي  1989و ،1994ثــم مـنــذ عــام
 .2005يلتقيان اآلن على الورق ليس اال،
للمرة االولى ايضًا مذ شاركا في نشوء
قوى  14آذار  2005ثم تخلى عون عنها.
لكن ماذا بعد ذلك كله؟ ّ
بعد اط ــاق الـحــوار السني ـ ـ الشيعي
اواخ ــر كــانــون االول املــاضــي ،تحركت
ع ـج ـلــة ح ـ ــوار الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـحــر
والـقــوات اللبنانية بحيوية مــن خالل
لـ ـق ــاءات مـمـثـلـيـهـمــا ال ـن ــائ ــب ابــراه ـيــم
كـنـعــان ومـلـحــم ري ــا ُش ــي .بـعــد ج ــوالت
عـ ـ ــدة مـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار ،ضـ ــربـ ــت م ــواع ـي ــد
شتى لتوقع لقاء عــون وجعجع تحت
ش ـعــار انـهـمــا يـتـصــالـحــان م ــع الـ ــذات،
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المشهد السياسي

الحريري مع تغيير اآللية :ممنوع عرقلة الحكومة
عــرض رئيس تيار املستقبل سعد
الحريري مع رئيس الحكومة تمام
سالم في السرايا الحكومية ،أمس،
مسألة تغيير آلـيــة عمل الحكومة
ال ـح ــال ـي ــة ،الـ ـت ــي أدت ف ــي األش ـه ــر
امل ــاض ـي ــة ،ب ـس ـبــب صـيـغـتـهــا الـتــي
تقتضي موافقة  24وزي ـرًا على أي
قـ ــرار ،إل ــى تـعـطـيــل عـمــل الـحـكــومــة
ف ـ ـ ــي بـ ـ ـع ـ ــض األحـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــان .مـ ـ ـص ـ ــادر
ّ
وزاريـ ـ ــة مـتــابـعــة أك ـ ــدت أن ــه «حـتــى
اآلن ال اج ـت ـم ــاع مل ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
هــذا األس ـبــوع ،وج ــدول األعـمــال لم
ّ
ي ـ ـ ــوزع ،بـسـبــب ع ــدم ح ـســم مـســألــة
ّ
اآلل ـ ـيـ ــة» .بـ ــدورهـ ــا ،أكـ ـ ــدت م ـصــادر
مواكبة الستقبال ســام للحريري
ل ــ«األخ ـب ــار» أن «ه ـنــاك تــوافـقــا في

وجهات النظر بني الرئيسني على
ضرورة تغيير اآللية ،ومنع عرقلة
عمل الحكومة تحت أي ظــرف في
ّ
ظ ـ ــل األوضـ ـ ـ ــاع واملـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــرات ال ـتــي
ت ـح ـص ــل فـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة» .وأش ـ ـ ــارت
املـصــادر إلــى أن «الصيغة األرجــح
ه ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ــي يـ ـعـ ـم ــل ب ـ ـهـ ــا م ـج ـل ــس
ّ
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ـ ــي ظـ ـ ــل وجـ ـ ـ ــود رئ ـي ــس
ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة ،أي ال ـن ـص ــف زائـ ـ ـدًا
واح ـدًا لـلـقــرارات الـعــاديــة والثلثني
ّ
لـلـقــرارات االستثنائية» .إل أن أي
«صـيـغــة سـيـتـ ّـم اعـتـمــادهــا ،تــراعــي
مسألة صالحيات رئيس الحكومة
وميثاقيتها» .وأك ــدت امل ـصــادر أن
«الرئيس الحريري وضــع الرئيس
س ــام ف ــي أج ـ ــواء ل ـقــائــه بــالــرئـيــس

نـبـيــه بـ ـ ّـري ،ال ــذي يـتـشــارك معهما
أي ـضــا عـلــى ضـ ــرورة تـغـيـيــر اآللـيــة
لبري أن ّ
الحكومية ،وسبق ّ
عبر عن
ّ
أن املــادة  65من الدستور هي آلية
العمل املـنــاسـبــة» .وأك ــدت املـصــادر
أن «ال ـ ـقـ ــوى الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي الـبـلــد
حسمت أمرها ،وهي متوافقة على
تـغـيـيــر آل ـيــة ع ـمــل ال ـح ـكــومــة ،على
قــاعــدة أن الـخــاف على التفاصيل
ال يجوز أن يعرقل عمل الحكومة،
واألمـ ــور الـكـبـيــرة واالستراتيجية
يجري التوافق أو الخالف حولها
خارج مجلس الوزراء».
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ـ ــد ب ـ ـ ــري أمـ ـ ـ ــام زواره
أمـ ــس أن لـ ـق ــاء ه ب ــال ـح ــري ــري ك ــان
إيجابيًا .ولفت إلى أنهما «شددا

خـ ـ ــال االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع عـ ـل ــى ضـ ـ ــرورة
االح ـت ـكــام إل ــى الــدس ـتــور فــي آلـيــة
عـمــل الـحـكــومــة» .وأوض ــح رئيس
املـ ـجـ ـل ــس الـ ـنـ ـي ــاب ــي أن «ال ـب ـع ــض
ال يـ ــرغـ ــب ف ـ ــي ت ـع ــدي ـل ـه ــا ب ـع ــدم ــا
اس ـ ـت ـ ـطـ ــاب ت ـ ـحـ ــول ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء إل ــى
ّ
رؤس ـ ـ ـ ــاء» ،مـ ــؤكـ ــدًا أن ـ ــه «ال ع ــودة
إل ـ ـ ــى الـ ـعـ ـم ــل بـ ــاآلل ـ ـيـ ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة،
ألنها تعني أن الحكومة ستبقى
متعثرة وضعيفة اإلنتاج».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،رفـ ـ ــض رئ ـ ـيـ ــس ح ــزب
ّ
الجميل خــال لقائه
الكتائب أمــن
الحريري ،فكرة «تعزيز مؤسسات
ف ــي ال ــدول ــة (أي ال ـح ـك ــوم ــة) ،على
ح ـســاب رئــاســة الـجـمـهــوريــة ،ومــن
ه ـنــا ض ـ ــرورة ان ـت ـخــاب رئ ـي ــس في

أسرع وقت» ،بحسب ما نقلت قناة
«امل ـن ــار» عــن م ـصــادر فــي الكتائب.
وأشـ ـ ــارت وزي ـ ــرة امل ـه ـجــريــن ألـيــس
شبطيني املحسوبة على الرئيس
الـ ـس ــاب ــق م ـي ـش ــال س ـل ـي ـم ــان ،أن ـهــا
«ضد تغيير آلية الحكومة ،من دون
تأمني ضمانات لصالحيات رئيس
الجمهورية».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ل ـف ــت ال ـح ــري ــري
خ ـ ـ ــال لـ ـق ــائ ــه وفـ ـ ـ ـ ـدًا م ـ ــن «الـ ـلـ ـق ــاء
ال ــوط ـن ــي ل ـب ـي ــروت» إلـ ــى أن «ع ــدم
انـ ـتـ ـخ ــاب رئـ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة ال
ي ــؤث ــر ع ـل ــى رئـ ــاسـ ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة
فقط ،بل على البلد ككل ،ألن البلد
لــن تستقيم أم ــوره مــن دون رأس».
وأكد أنه «يحاول من خالل الحوار

