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تأليف الحكومة يتطّلب تخطي املذهبية والحزبية.

تقرير
جورج ياسمني

georgesyasmine@hotmail.com

ِعقد تأليف الحكومة الثانية: 
طلبات داخلية ومطّبات خارجية

تأليف  يف  خارجية  وتعقيدات  داخلية  عقدا  الحريري  سعد  املكلف  الرئيس  يواجه 
الحكومة. ال احد يف الداخل يستخدم سالح التسهيل، وال احد يف الخارج يلعب اوراق 
التعطيل. لكن ال احد يف املحصلة يرغب يف ان يكون مقصيا او خارج حكومة قد تعّمر 

اىل نهاية العهد، الن اللعبة االساسية داخلها والجميع يريد املشاركة فيها 

وعقدا  كربى  عقدا  املكلف  الرئيس  يواجه 
صغرى. التمثيل السني والدرزي واملسيحي عقد 
كربى، والتمثيل العلوي واالرمني واالقليات عقد 

صغرى. لكنها عقد تتطلب مقاربة شاملة.
انتقال  تحّمل  الحريري  الرئيس  يستطيع  ال 
املعارضة السنية التي كسبت 10 مقاعد خارج 
النيابية  االنتخابات  يف  املستقبلية  العباءة 
يف  خرسه  ما  ان  يعترب  الحكومة.  داخل  اىل 
وان  الحكومة،  يف  يعوضه  ان  ميكن  االنتخابات 
الصورة  تتضح  ريثام  االنتظار  لديه من  مانع  ال 
اكرث، وتخف املطالبات وترتاجع الضغوط. يعترب 
انه  من  انطالقا  السنية  الحصة  يف  الحق  له  ان 
ميثل كتلة نيابية من 20 نائبا تضم 17 نائبا سنيا، 
تنتمي  سنية  شخصية  اي  توزير  يستسيغ  وال 
تعيني  امام  مفتوحا  الباب  ترك  مع  آذار،   8 اىل 
الجمهورية  رئيس  من  مقربة  سنية  شخصية 
حصته.  من  مسيحي  وزير  تسمية  مقابل  يف 

معارضوه يرون ان كتلة املستقبل تعطيه الحق 
يف اربعة مقاعد وزارية، وان املقعدين االخرين 
عىل  يرسي  املعيار  هذا  وان  حصته،  غري  من 
حزب  عىل  يرسي  كام  نسبيا  السنية  املعارضة 
القوات اللبنانية وطالل ارسالن والحزب السوري 

القومي االجتامعي وتيار املردة.
من  يأيت  معارضوه،  يسّوقها  التي  الحجة  هذه 
يناقضها ليقول ان النواب السنة املعارضني فشلوا 
وتجميع صفوفهم يف  مرتاصة  تشكيل جبهة  يف 
وهم  الحريري،  الرئيس  وجه  يف  يقف  تكتل 
موزعون عىل جبهات وتكتالت، وبعضهم يرفض 
ان يكون يف كتلة باستثناء الرئيس نجيب ميقايت 
الذي يرتأس كتلة من اربعة نواب وله الحق يف 
ان يرشح احدهم وزيرا يف الحكومة، وان يكون 
اعلن  ميقايت  الرئيس  ان  فيها. علام  متثيل  لديه 
دعمه للرئيس الحريري وسامه لرئاسة الحكومة 
من منطلق ان رئيس الحكومة - ايا يكن - يجب 

تأييد  بنسبة  متسلحا  املوقع  هذا  اىل  يصل  ان 
ميشال  الرئيس  عليها  حصل  التي  توازي  كبرية 
بري  نبيه  والرئيس  الجمهورية،  لرئاسة  عون 

لرئاسة املجلس النيايب.
الجنبالطية.  العقدة  تربز  السنية  العقدة  بعد 
فرئيس اللقاء الدميوقراطي وليد جنبالط يطرح 
اي 3 وزراء،  الدرزية  الحصة  مسألة حيازة كل 
مقابل  يف  ارسالن  طالل  النائب  توزير  ويرفض 
الفيتو  هذا  له.  مسيحي  وزاري  مقعد  اعطاء 
اسباب  اىل  يعود  ال  ارسالن  النائب  توزير  ضد 
املختارة  زعيمي  بني  متوترة  عالقة  او  شخصية 
وخلدة، وهي عالقة حافظت عىل وترية مستقرة 
حراجة  اللحظات  اكرث  يف  والتعاون  التفهم  من 
او  املستجدة  املشكالت  تنفيس  يف  وساهمت 
التوتر الطارئ يف مراحل عدة. وال يعود اىل نتائج 
التي اعطت جنبالط زعامة  النيابية  االنتخابات 
ونتائج  تداعيات  اىل  وامنا  تامة،  شبه  درزية 
تحالفات جديدة يف الجبل ال يرى جنبالط انها 
للمرحلة  اليه  بالنسبة  ايجابيا  مؤرشا  تشكل 
املقبلة، وابرزها العالقة التحالفية املستجدة بني 
الوزير جربان باسيل والنائب ارسالن، وخصوصا 
مقبولة  نتائج  الحر  الوطني  التيار  بعدما حقق 
نيابية  مقاعد  بثالثة  بفوزه  وعاليه  الشوف  يف 
التحالف  عن  فضال  الجبل.  يف  االوىل  للمرة 
والذي  والحريري  عون  الرئيسني  بني  الوطيد 
ينظر اليه جنبالط عىل انه بديل ممكن ومريح 
من التحالف الذي كان قامئا بينه وبني الرئيس 

الحريري يف املرحلة املاضية.
يف  الثالثة  باملقاعد  جنبالط  متسك  مقابل  يف 
الطرح  لهذا  املعارضون  يبادر  املقبلة،  الحكومة 
التقدمي  الحزب  حق  من  ليس  ان  بالقول 
االشرتايك او اللقاء الدميوقراطي التمثل بـ 3 وزراء 
لو طبقت قاعدة ان لكل 4 نواب وزيرا واحدا 
الدميوقراطي  اللقاء  اعضاء  ان عدد  اساس  عىل 
بالتايل  يصح  الغري  عىل  يصح  ما  وان   ،9 هو 
عىل اللقاء الدميوقراطي، وال مكان يف الحكومة 
جنبالط  تسلح  ولو  حتى  لالستثناءات  املقبلة 
طائفته  يف  القوي  ان  وهي  السارية،  باملعادلة 

الجميع كام  يختار وزراءه، وهو ما يحصل مع 
يقول جنبالط.

وتحديدا  املسيحي  التمثيل  الثالثة هي  العقدة 
التيار  وبني  بينها  والتباين  اللبنانية  القوات 
الرتكيبة  يف  اخرين  افرقاء  ومع  الحر،  الوطني 
القوات  مبارش.  وغري  مبارش  بشكل  الداخلية 
خرجت  لالنتخابات.  االخرية  بالنتائج  تتمسك 
يف  الطبيعي  ومن  النواب  من  مضاعف  بعدد 
السيايس  الواقع  ان يرتجم ذلك عىل ارض  رأيها 
الجديد.  الربملان  من  منبثقة  حكومة  اول  ويف 
النيايب  حجمها  يعكس  حكوميا  متثيال  تريد 
مطلب  هو  وزراء   4 وان  والسيايس،  والشعبي 
وزارة  لها  تكون  وان  منها،  املقبول  االدىن  الحد 
اساسية وان يشمل التمثيل القوايت كل الطوائف 
اسامء  اختيار  حرية  لها  يرتك  وان  املسيحية، 
النيابة  بني  الفصل  قاعدة  عىل  الجدد  الوزراء 

والوزارة الذي تتبعه.
القوات التي قررت املشاركة وعدم البقاء خارج 
اذا  عليها،  مبا هو معروض  تقبل  لن  الحكومة 
الحكومة  من  تخرج  ولن  حجمها  يعطها  مل 
موقع  من  تترصف  وهي  مطالبها.  رفضت  اذا 
دونها.  من  ستشكل  حكومة  ال  بان  الواثق 
عدلت  النيابية  االنتخابات  نتائج  ان  تستنتج 
يف قواعد اللعبة الداخلية السيام عىل مستوى 
الشارع املسيحي، وانه ال ميكن استبعادها، وان 
للحكومة  سياسية"  "رشعية  تعطي  مشاركتها 
وتكرس احادية القوة املسيحية االبرز التي هي 
التيار الوطني الحر الذي ينفرد باكرب تكتل نيايب 

يف البالد من 29 نائبا. 
حراجة،  العقد  اقل  هي  الرابعة  العقدة 
بالعلوي  تبدأ  متعددة  مروحة  يف  وتتمثل 
واملردة.  القومي  اىل  وصوال  باالرمني  مرورا 

الوحيد  االرمني  الحزب  انه  يعترب  الطاشناق 
فيام  نواب،   3 بـ  النواب  مجلس  يف  املمثل 
سياسية.  جهة  من  اكرث  عىل  يتوزعون  البقية 
ارثوذكيس وبالتايل  ارمني  التزام متثيل  يشرتط 
املقعد  بتجيري  يقول  الذي  الطرح  يرفض 
تكون  ان  يفرتض  ما  لالقليات،  الثاين  االرمني 
الحكومة من 32، وان ال يكون متثيل االقليات 
عند  يتوقف  الطاشناق  ان  اال  حسابه.  عىل 
االخرية،  االنتخابات  بعد  طرأ  مستجد سيايس 
هو ان كتلة الرئيس الحريري مل تعد تضم ايا 

من النواب االرمن.
تكون  لن  الكتائب  ان  الساعة  حتى  الظاهر 
لتقاطعات حصولها  املقبلة  الحكومة  يف  ممثلة 
التيار  او  القوات  او  املكلف  الرئيس  من  سواء 
الوطني الحر، بينام ال ميكن ان تستثني الحكومة 
اىل  بالنسبة  االخري  مشكلة  القومي.  او  املردة 
الرافضني توزير مسيحي منه هي متسك حلفائه 
مبسيحي  يتمثل  ان  الحلفاء  حلفاء  ورفض  به 
طاملا انه حزب علامين يتخطى الحواجز الطائفية 
املسيحي  الفريق  نظر  يف  سياسية  والعتبارات 
تكون  ان  يف  تتلخص  االخرية  االنتخابات  بعد 
والقوات  التيار  عىل  موزعة  املسيحية  الحصة 

واملردة ال غري.

العقد املحلية ال تلغي وجود تعقيدات اقليمية 
تحوط باملشهد اللبناين، وال ميكن تبسيط الوضع، 
بحث  مسألة  الحكومة  تشكيل  ان  والقول 
والحصص  واالوزان  باالحجام  تتعلق  لبنانية 
واملواقع. استتباعا ال ميكن اغفال التأثري االقليمي 
والخارجي عىل املشهد اللبناين، بدءا من الخالف 
اىل  االمرييك  االيراين  اىل  االيراين  السعودي 
العقوبات االمريكية عىل طهران وحزب الله، اىل 
بلبنان  العسكرية وامليدانية املحيطة  التطورات 
الساحة  اىل  السوري وصوال  امليدان  انطالقا من 
لتسوية  مالمح  بروز  اغفال  دون  ومن  اليمنية، 
ييش  السورية  الساحة  عىل  جديد  وواقع  ما 
املعنيني  بتطورات ومتوضعات جديدة لالطراف 
باالزمة السورية. هذا االمر يطرح اكرث من سؤال 
حول تداعيات ما يحصل عىل الساحة اللبنانية، 
حلبة  من  جزءا  الساحة  هذه  جعل  وامكان 
تشكيل  عملية  وتأثر  املنطقة  يف  الدائر  الرصاع 

الحكومة بهذه التطورات. 
الخارجية،  والتعقيدات  الداخلية  العقد  بني 
ازمات طارئة عىل هامش عملية التأليف. هذه 
املراجع  اعىل  من  تدخالت  استدعت  االزمات 
سببا  تتحول  ال  يك  تداعياتها  وحرص  الحتوائها 
لتأخري والدة الحكومة، والتأثري سلبا عىل وضعية 
التهدئة والتطبيع السائدة منذ التسوية الرئاسية 
االخرية.  النيابية  االنتخابات  نتائج  اىل  وصوال 
القناصل  مرسوم  اىل  التجنيس  مرسوم  فمن 
املتوترة  والعالقة  النازحني  ملف  اىل  الفخريني 
االمم  يف  الالجئني  لشؤون  العليا  املفوضية  مع 
عن  التغايض  حقبة  من  التحذير  اىل  املتحدة، 
غري  مستويات  اىل  االقتصادي  الوضع  تراجع 
مريحة ال بل مقلقة كام يقول الرئيس نبيه بري.
يف الخالصة، ما زالت عملية تشكيل الحكومة يف 
فرتة السامح وضمن املهل واملعدالت الطبيعية 
لوالدة الحكومات يف لبنان. اما استعجال املراجع 
من  اكرث  مربرات  وهي  يربره،  ما  فله  واالفرقاء 
مقبولة. فالرئيس عون حريص عىل صورة العهد 
خطورة  يستشعر  بري  والرئيس  وصدقيته، 
الحريري  والرئيس  واالقتصادية،  املالية  االوضاع 
لنتائج مؤمترات  ترجمة رسيعة ومطمئنة  يريد 
الدعم خصوصا "سيدر". اما حزب الله فحريص 
عىل تحصني الجبهة الداخلية يف مواجهة مشهد 
ال  قد  تطورات  نحو  متدحرج  خطري  اقليمي 

تكون مريحة.

ال احد يرغب يف ان يكون مقصيا او خارج الحكومة.

الحريري ال يوّزر 8 آذار 
وجنبالط ال يتنازل الرسالن 

والقوات اللبنانية ال تبايع 
البرتقالي التيار 


