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سياسة
في الواجهة

ّ
التيار ــ القوات :بيع جلد الدب قبل قتله
لدى اكثر من مرجع معني اكثر
من اشارة الى توقع اعالن حكومة
الرئيس سعد الحريري في االيام
القليلة المقبلة .من بينها ان احتفال
ذكرى االستقالل الثلثاء المقبل
سيشهد ثالثة كراس فحسب على
المنصة الرسمية
نقوال ناصيف
ب ـع ــض امل ـع ـط ـي ــات امل ــرت ـب ــط ب ـج ـهــود
التأليف التي يجريها الرئيس املكلف
سعد الحريري ،يتحدث عن تضييق
شقة التباين بني االفرقاء ذوي الشأن،
ً
ّ
يتصرف في
ناهيك بأن كال من هؤالء
نطاق الدور والصالحيات املنوطة به:
 1ـ ـ رئيس الجمهورية ميشال عون
يتفادى التدخل فــي جـهــود الرئيس
املـكـلــف ،مكتفيًا بــانـتـظــار ان يتسلم
منه مسودتها .يحاذر ايضًا الدخول
طرفًا في املفاوضات ،تاركًا للحريري
ادارة لعبتها مع القيادات املعنية ،من
بينها الوزير جبران باسيل بصفته
رئيس التيار الوطني الحر .يتوخى
الرئيس الـقــول انــه رئيس للبنانيني
جميعًا ،ومــوقـفــه مــن التشكيل رهــن
ما يعرضه عليه الحريري كي يوافق
فيوقع املراسيم ،او يرفض او يطلب
التعديل.
 2ـ ـ فــي اجـتـمــاع الـسـبــت الـفــائــت بني
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ن ـب ـيــه ب ــري
وال ــرئ ـي ــس امل ـك ـلــف ف ــي ع ــن الـتـيـنــة،
ُحسمت احدى عقد التأليف املرتبطة
بـحـقـيـبــة املـ ــال ف ــي حـصــة حــركــة امــل
والوزير علي حسن خليل .لكن االهم
في ما اتفقا عليه ،انهما غير معنيني
بأي اتفاق لم يكونا على علم به بني
التيار الوطني الـحــر وح ــزب الـقــوات
الـلـبـنــانـيــة اب ــرم ــاه ف ــي وق ــت ســابــق،
ويـقـضــي بتفاهمهما عـلــى حصص
متساوية في الحكومة الجديدة.
 3ـ ـ ـ ـ ف ــي صـلــب م ــا ذك ــر ان الحليفني
املسيحيني اتفقا عليه ،ان تكون لكل
منهما في حكومة من  24وزيرًا حقيبة
سيادية ،وثانية اساسية خدماتية،

وثالثة ثانوية ،في العرف املتبع في
نعت الحقائب الوزارية .على ان تزيد
حصة كل منهما وزير دولة في حال
انتقل البحث الــى حكومة ثالثينية.
الى هذا االتفاق ُيعزى اصرار القوات
اللبنانية على حقيبة سيادية اسوة
بالشريك املسيحي اآلخــر ،خصوصًا
ان الحقائب السيادية االربع مناصفة
بــن املـسـيـحـيــن واملـسـلـمــن .الـفــريــق
اآلخـ ــر امل ـع ــارض لـلـثـنــائــي املسيحي
وجد هذا االتفاق اقــرب ما يكون الى
بـيــع جـلــد ال ــدب قـبــل قـتـلــه .تــالـيــا فــإن
تفاهمًا كهذا يتطلب اقترانه بموافقة
افــرقــاء آخــريــن مــؤثــريــن مـبــاشــرة في

معادلة التأليف.
 4ـ ـ ـ ـ ال يـ ــزال ح ــزب ال ـلــه م ـت ـشــددًا في
رفض حصول القوات اللبنانية على
حقيبة سيادية او غير سيادية ذات
ب ـعــد ام ـنــي ك ــال ــدف ــاع وال ــداخ ـل ـي ــة ،او
شـبــه ام ـنــي ك ــاالت ـص ــاالت ،او ترتبط
بالسياسة الخارجية كالحقيبة التي
ُحسمت لباسيل سلفًا .على ان تشدد
الحزب مؤيدًا بتفاهم بري والحريري
ي ـك ـم ــن ف ـ ــي ان ال عـ ـ ـ ــودة ع ـ ــن وض ــع
حـقـيـبــة املـ ــال ف ــي ال ـطــائ ـفــة الشيعية
مــن اآلن ف ـصــاع ـدًا ،ول ــدى حــركــة امــل
ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـل ــة ،وف ـ ــي ع ـهــدة
ّ
يتصرف
وزيرها الحالي .تبعًا لذلك

بري والحريري حسما
حقيبة المال لدى امل
ووزيرها الحالي

االفرقاء الثالثة هؤالء على ان ارضاء
ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ـش ـك ـلــة يـحـلـهــا
التيار الوطني الحر مــع حليفه ،من

غير ان تكون احــدى حقيبتي الدفاع
والخارجية قيد املساومة.
 5ـ ـ تـحــولــت الـحـقــائــب االســاسـيــة او
الـخــدمــاتـيــة ال ـســت (ال ـع ــدل والـطــاقــة
واالت ـ ـص ـ ــاالت وال ـص ـح ــة واالشـ ـغ ــال
الـعــامــة والـنـقــل والـتــربـيــة) الــى بــازار
تتسابق الكتل على تناتشها ،آخذة
فــي االع ـت ـبــار م ـغــزى ه ــذا التصنيف
الـ ـ ــذي ي ـق ـت ــرن ف ــي ال ـغ ــال ــب بــامل ـبــالــغ
املالية املقتطعة لكل منها في املوازنة
الـعــامــة ،وهــي على اب ــواب انتخابات
ُ
ن ـي ــاب ـي ــة عـ ــامـ ــة .ت ـب ـع ــا ل ــذل ــك ت ـق ـ ّـس ــم
ال ـح ـقــائــب ال ـســت ه ــذه مـنــاصـفــة بني
املسيحيني واملـسـلـمــن ،مــا يقتضي

يتمسك فرنجيه باحدى ثالث حقائب خدماتية بينما يريد التيار له حقيبة الثقافة (هيثم الموسوي)

المشهد السياسي

صيغة الـ 24وزيرًا تثير مشكلة في توزير المسيحيين
تؤكد مصادر تكتل التغيير واإلصالح
ّ
أن رئـيــس الجمهورية العماد ميشال
ع ـ ــون« ،ي ــرغ ــب ف ــي أن ت ـك ــون حـكــومــة
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس سـ ـع ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري م ـن ـت ـجــة
وفاعلة وتوحي بالثقة ،ألنها ستكون
واج ـهــة الـعـهــد وانـطــاقـتــه ،وال يجوز

أن تـكــون وفـقــا لــذلــك حـكــومــة بــاهـتــة».
وف ــي ال ـظ ــاه ــر ،تـشـيــر امل ـع ـلــومــات إلــى
يفضل حكومة مــن  24وزي ـرًا،
أن عــون ّ
ألن حكومة قليلة العدد أخف طموحًا
ل ـل ـم ـس ـت ــوزري ــن وال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة،
وأق ــل تسببًا بــالـعــراقـيــل .لـكــن بحسب

م ــا بـ ــدأ ي ـت ـس ــرب م ــن م ـع ـل ــوم ــات ،ف ــإن
ال ـح ـكــومــة امل ـص ـغــرة بـ ــدأت تـحـمــل من
اإلشـ ـك ــاالت الـكـثـيــر ،وال سـيـمــا ف ــي ما
ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـح ـص ــص امل ـس ـي ـح ـي ــة .ألن
حـصــة املسيحيني سـتـكــون  12وزي ـرًا:
 5مــوارنــة  3أرث ــوذك ــس ،كاثوليكيان،
وأرمـنـيــان أو أرمـنــي واح ــد ووزي ــر من
األقليات .لرئيس الجمهورية وزيــران
مـنـهــم ،وب ـمــا أن الــرئـيـســن نـبـيــه بــري
وسـعــد الـحــريــري مـصــران على توزير
الـكـتــائــب واملـ ــردة (م ـثـ ًـا ،أالن حكيم ـ ـ ـ
كــاثــولـيـكــي وب ـســام يـ ّـمــن ـ ـ ـ ـ م ــارون ــي)،
وي ـ ـص ـ ـ ّـر ال ـ ـحـ ــريـ ــري عـ ـل ــى الـ ـحـ ـص ــول
ع ـل ــى وزيـ ــريـ ــن م ـس ـي ـح ـيــن (م ــارون ــي
وأرمني أو أقليات) ،يبقى ستة وزراء
سـيـتــوزعــون بــن الـتـيــار وال ـق ــوات ،مع
حصص ال تشكل بالنسبة إليهما ما
كــانــا يــرمـيــان إلـيــه فــي حـكــومــة العهد
األول ـ ــى .وتـكـمــن اإلش ـكــال ـيــة ف ــي ت ــوزع
ال ـطــرفــن امل ـقــاعــد املـسـيـحـيــة بينهما،
علمًا أن وزيــريــن أصبحا مــن الثوابت

ال يمانع جنبالط منح
المقعد الدرزي
الثاني إلرسالن في
حكومة من  24وزيرًا

فيها ،هما ميشال فرعون (كاثوليكي)
املحسوب على حصة القوات ،وجبران
بــاسـيــل (م ــارون ــي) ،فـيـمــا ي ـتــردد اســم
غسان حاصباني عن القوات أيضًا.
وفقًا لــذلــك ،تؤكد معلومات املواكبني
مللف تشكيل الحكومة أن «املفاوضات
ال تـ ـ ـ ـ ـ ــزال مـ ـ ـت ـ ـعـ ـ ـث ـ ــرة ،وأن الـ ـطـ ـبـ ـخ ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ل ــم ت ـن ـضــج ب ـع ــد ،رغـ ــم أن
رئـيــس الـجـمـهــوريــة يـبــدي الـكـثـيــر من

املرونة واالنفتاح بما يسهل التأليف».
ل ـك ــن الـ ـعـ ـق ــدة امل ـس ـي ـح ـيــة ال تـنـسـحــب
على حصص طوائف أخــرى ،إذ أكدت
مصادر متابعة للمفاوضات أن النائب
وليد جنبالط لن يمانع منح الحقيبة
ال ــدرزي ــة الـثــانـيــة (ف ــي حـكــومــة مــن 24
وزي ـ ـ ـرًا) لـلـنــائــب ط ــال أرسـ ـ ــان ،فيما
ت ــذه ــب الـحـقـيـبــة األولـ ـ ــى إلـ ــى الـنــائــب
مروان حمادة .علمًا بأن جنبالط أعلن
أم ــس أن نـضــج الطبخة الحكومية ال
يزال بحاجة إلى املزيد من التشاور.
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ــار ذكـ ـ ــرت امل ـع ـلــومــات
أن الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري ال ــذي زار
ب ـع ـبــدا أمـ ــس ،ل ــم ي ـعــرض أي تشكيلة
على رئيس الجمهورية ،بل عرض جوًا
عامًا وما وصلت إليه االتصاالت ،وال
سيما فــي أعـقــاب لقائه الــرئـيــس نبيه
ب ــري .ول ــم تـعــرض أي أس ـمــاء فــي لقاء
كامال
بعبدا ،فــي انتظار بـلــورة الجو
ً
ليجري إسقاط األسماء على الحقائب
الحقًا.

