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كالم في السياسة

ماذا فعل ميشال سليمان؟
كونيلي للنائب نقوال فتوش في زحلة
األح��د ،ف��ي محاولة لثنيه ع��ن مغادرة
الغالبية النيابية وتقديم دعم مباشر
لرئيس حكومة تصريف األعمال ،أوفد
ال�ح��ري��ري إل��ى ف�ت��وش اًل�ن��ائ��ب السابق
غ �ط��اس خ� ��وري ،ح��ام�لا ع��رض��ًا مغريًا
ه��و ت��وزي��ر ن��ائ��ب زح �ل��ة ف��ي الحكومة
املقبلة لقاء البقاء في صفوف قوى 14
آذار .لم يؤيد فتوش العرض بعدما كان
ق��د حسم أم��ره بالتصويت إل��ى جانب
املعارضة .سرعان ما أطلع دمشق على
ع��رض ال�ح��ري��ري .ك��ان ف�ت��وش الصوت
ال��وح�ي��د ال ��ذي اج�ت��ذب�ت��ه امل�ع��ارض��ة من
الغالبية ،كي ترفع عدد نوابها من 57
نائبًا إلى  58نائبًا.
ّ
ب ��دوره ��ا ،أح� ّ�اط��ت ال�ت�ك��ه �ن��ات بموقف
ال �ن��واب ال �س��ن��ة ال�ط��راب�ل�س�ي�ين األربعة
(ال ��رئ� �ي ��س ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي والوزير
م�ح�م��د ال �ص �ف��دي وق��اس��م ع�ب��د العزيز

وأحمد كرامي) الذين كانوا قد أبلغوا
إل ��ى ال �ح��ري��ري أن �ه��م ل ��ن ي �س� ّ�م��وه ولن
ي � �س � ّ�م ��وا س � � ��واه ل ��رئ ��اس ��ة الحكومة،
متخذين موقف الحياد .إال أن احتفاظ
الحريري بالغالبية النيابية وإخفاق
املعارضة في انتزاعها منه ،من شأنها
إرب � ��اك ال� �ن ��واب ال�ط��راب�ل�س�ي�ين األربعة
وإخ��راج �ه��م م��ن ال�ح�ي��اد ك��ي ي��دل��وا في
ن�ه��اي��ة امل �ط��اف ب��أص��وات�ه��م ف��ي حساب
آذار.
قوى ّ 14
 4ـــــ في ظل االنقسام الحاد بني طرفي
ال �ن ��زاع ،ف ��إن تكليف ال �ح��ري��ري ترؤس
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال� � �ج � ��دي � ��دة ،ف � ��ي حصيلة
م��واج �ه��ة ق��اس �ي��ة ف ��ي األص � � ��وات بينه
وبني حزب الله وحلفائه ،حمل رئيس
الجمهورية ميشال سليمان على اتخاذ
ق � ��رار ت��أج �ي��ل االس� �ت� �ش ��ارات النيابية
امللزمة ،في اتصاالت متسارعة بني ليل
السبت وليل األح��د ،ل��م تكن العاصمة
السورية في منأى عنها ،وكذلك أفرقاء
رئيسيون في قوى  8آذار.
واستند الرئيس إلى ّ
املبررين اآلتيني:
ـــــ ال يفضي التكليف االس �ت �ف��زازي إال
كذلك فإن فوز
إلى مزيد من التصعيد.
ّ
ال�ح��ري��ري بالتكليف ،ف��ي ظ��ل إصراره
على رفض التجاوب مع الشروط التي
طلبها م�ن��ه ح��زب ال�ل��ه ح�ي��ال املحكمة
ال��دول �ي��ة وال �ق��رار االت �ه��ام��ي ـــــ وه��و ما
ّ
يتمسك به الحريري ـــــ سيضع البالد في
وضع دستوري بالغ التعقيد :الحريري
رئيس حكومة تصريف األع�م��ال ،وفي
ال ��وق� ��ت ن �ف �س��ه رئ� �ي ��س م �ك �ل��ف تأليف
ال�ح�ك��وم��ة ال�ج��دي��دة غ�ي��ر امل�ق� ّ�ي��د بمهلة
ّ
دستورية محددة للتأليف ،ما يجعله
ي �ق �ب��ض ع �ل��ى االس �ت �ح �ق��اق الحكومي
ب� �ق ��وة ،وال ي �س��ع رئ �ي ��س الجمهورية
عندئذ إرغ��ام��ه على استعجال إنجاز
ّ
ويجمد
م�ه�م�ت��ه :ي�ح�ت�ف��ظ ب��ال�ت�ك�ل�ي��ف،
التأليف.
ل ��م ي ��ؤل ��ف ال ��رئ� �ي ��س ف� � ��ؤاد السنيورة
حكومته الثانية عام  ،2008إال بعد 44
يومًا على تكليفه .ولم يؤلف الحريري
حكومته األولى عام  ،2009إال بعد 135
يومًا على تكليفه.
ـــــ أب�ل��غ رئ�ي��س الجمهورية إل��ى رئيس
حكومة تصريف األعمال أنه لن يكون
في وارد إصدار مراسيم حكومة تتسم
ّ
ب� �ل ��ون س �ي ��اس ��ي واح � � ��د ،ف� ��ي رد على
م��ا أش��اع��ه ب �ع��ض أف ��رق ��اء  14آذار من
أن ف��وزه��م بتكليف ال �ح��ري��ري ترؤس
الحكومة الجديدة ،في ضوء سيطرتهم
على الغالبية النيابية ،سيحملهم على
إمالء شروطهم على الفريق اآلخر لدى
ال �ت��أل �ي��ف ،ب �م��ا ف ��ي ذل ��ك رف ��ض إعطاء
امل�ع��ارض��ة ـــــ إذا رغ�ب��ت ف��ي امل�ش��ارك��ة ـــــ
الثلث  1+في نصاب مجلس الوزراء.

الوطنية»
أس��اس�ي��ة وم�ع�ي��ارًا وط�ن�ي��ًا ألي موقف
يتخذه أي فريق سياسي».
ك��ذل��ك ق � ّ�در ال�ن��ائ��ب ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ،في
م��وق �ف��ه األس �ب ��وع ��ي ل �ج��ري��دة األنباء،
التأجيل ،ألن��ه «يفسح في املجال أمام
املزيد من املشاورات السياسية املوسعة
للخروج من األزمة الراهنة (ولو) بأقل
قدر ممكن من التوافق والتفاهم».
وم��ن كتلة التنمية وال�ت�ح��ري��ر ،وصف
النائب علي خريس تأجيل االستشارات
ب��أن��ه «خ �ط��وة م�ه�م��ة لتكثيف الجهود
واق �ت �ن��اص ال��وق��ت إلج� ��راء االتصاالت
وب �ل ��ورة امل ��واق ��ف» .أم ��ا زم�ي�ل��ه فطالب
ب��اس �ت �ت �ب��اع ه � ��ذه ال� �خ� �ط ��وة «بموقف
ح� � ��ازم ل �ف �خ��ام��ة رئ� �ي ��س الجمهورية
لجهة منع التدخالت األجنبية ووقفها،

وخ �ص��وص��ًا ت�ل��ك ال �ت��دخ�ل�ات املتعلقة
باستحقاقات لبنانية دستورية داخلية
صرفة»ّ ،
منبها إلى أن مثل هذا التدخل
«ه��و مخالفة صريحة ألب�س��ط قواعد
ال�س�ي��ادة ال��وط�ن�ي��ة ،وي �ن��درج ف��ي سياق
م �س �ل �س��ل ال �ت �ع �ط �ي��ل واالغ � �ت � �ي ��ال ألي
م�س�ع��ى خ �ي��ر ي��ري��د إن �ق��اذ ل �ب �ن��ان من
املأزق السياسي الذي ّ
يتخبط فيه».
 ...وعلى ذمة قناة « ،»LBCفإن الرئيس
نبيه ب��ري هو من اقترح التأجيل على
رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ،ب�ع��د ال�ت�ش��اور مع
امل�ع��ارض��ة ،وبقي االق�ت��راح يتبلور إلى
حني الحصول على موافقة الحريري،
«ب �ع��دم��ا أراد ج�م�ي��ع األف ��رق ��اء إعطاء
فرصة للمساعي الخارجية».
(األخبار)

جان عزيز
ّ
بعد ص��دور ال�ق��رار االتهامي عن امل��دع��ي العام الدولي
دان� �ي ��ال ب �ل �م��ار ،وب �ع��د إرج � ��اء االس� �ت� �ش ��ارات النيابية
لتسمية رئيس جديد للحكومة ،وبعد استقالة أكثر
م��ن ّ ث�ل��ث ال� ��وزراء واع�ت�ب��ار ال�ح�ك��وم��ة مستقيلة ،وبعد
تعطل طاولة الحوار ...بعد تلك التطورات كلها ،يمكن
ـــــ أو يجب ـــــ ط��رح ال�س��ؤال :م��اذا فعل ميشال سليمان
من موقعه رئيسًا للجمهورية ،أو لهذا املوقع ،أو حتى
بهذا املوقع؟
ب��دأ مسلسل ال �ع �ث��رات م�ط�ل��ع ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي املاضي
عندما ط��رح فريق حكومي مسألة بحث ملف شهود
ّ
ال � � ��زور ع �ل��ى ط ��اول ��ة م �ج �ل��س ا ُل� � � � ��وزراء ،ع �ل��ى أن يبت
بالتصويت سلبًا أو إيجابًا ،لتكمل بعدها الحكومة
عملها ال�ع��ادي ،رف��ض الفريق الحريري .وف��ي اليومني
امل��اض �ي�ين ص ��ار رف �ض��ه م�ف�ه��وم��ًا .ف��امل�ل��ف ي�ع�ن��ي إقرار
ال�ح��ري��ري نفسه ب��إدان��ة نفسهّ ،إم��ا بتهمة ال �ت� ّ
�ورط في
تلفيق إفادات كاذبةّ ،
وإما ـــــ واألخطر ـــــ كتمان معلومات
حيال جرائم وقعت على األراضي اللبنانية في تاريخ
لم يمر عليه الزمن...
ل�ك��ن امل �ف��اج��أة ك��ان��ت اص �ط �ف��اف م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان إلى
جانب الحريري ف��ي رف��ض تسيير أم��ور ال��دول��ة .هكذا
طارت طاولة الحوار بدءًا من  4تشرين الثاني املاضي.
ب �ع��ده��ا اس �ت �م��ر ال �ت �ج��اذب ح �ي��ال ال �ح �ك��وم��ة وعملها.
حصلت محاولة أخ�ي��رة لجمعها ف��ي  15ك��ان��ون األول
م ��ن ال �ع ��ام امل �ن �ص��رم .ع ��اد امل �ل��ف ن �ف �س��ه ،وع� ��اد الطرح
وعاد الرفض نفسه من قبل
الدستوري السليم نفسه،
ّ
الحريريّ ،
يؤيده سليمان ،فتعطل مجلس الوزراء ،بعد
تعطيل طاولة الحوار.
بعد عشرة أيام ،قال رئيس الجمهورية من بكركي إنه
التزم ه��ذا املوقف ألن ال أح��د يملي عليه أو ّ
يقيده ،أو
ينتقص من صالحياته الدستورية ،فيما ك��ان قصره
ّ
ي ��وزع اج�ت�ه��ادات م�ف��اده��ا أن امتناعه ع��ن التصويت،
وف��ق النص ال��دس�ت��وري ال�ص��ري��ح ،هدفه ال�ح��ؤول دون
انقسام الحكومة أو سقوطها ،أو انشطار البلد...
ث� � ّ�م ج � ��اءت امل �ح �ط��ة ال �ث��ال �ث��ة .ذه� ��ب رئ �ي ��س الحكومة
إل��ى ن�ي��وي��ورك ،ب�لا تكليف حكومي وال َم��ن يحزنون.
س�ق�ط��ت م�س��اع��ي ال�ت�س��وي��ة م��ن ه �ن��اك ،ب�م�س��اه�م��ة من
ّ
م�س��اع�ي��ه ،واس �ت �ع��د ب�ل�م��ار إلص� ��دار ات �ه��ام م�ن�ب�ث��ق من
املحكمة ال��دول�ي��ة ال�ت��ي ق��ال عنها سليمان نفسه إنها
ّ
أص �ي �ب��ت ف ��ي ص��دق �ي �ت �ه��ا .ع �ن��د ه ��ذا ال� �ح ��د ذه ��ب أكثر

م��ن ثلث ال� ��وزراء إل��ى رئ�ي��س الجمهورية طالبني منه
استخدام صالحياته الدستورية االستثنائية ،إذا ما
ُ
استنفدت ك��ل ال��وس��ائ��ل وال�س�ب��ل األخ ��رى لعقد جلسة
ملجلس الوزراء ،وفق منطوق الفقرة  12من املادة  53من
الدستور .م� ّ�رة جديدة ،ال ج��واب ،فحصلت االستقالة،
وسقطت الحكومة...
أما املحطة األخيرة فهي االتجاه حتى إلى العجز عن
إجراء استشارات التكليف ،فيما امللف اللبناني يبحث
على بعد كيلومترات من بيروت بني ثالثة مسؤولني
غير لبنانيني يلتقون ف��ي دمشق وال ّ
يوجهون دعوة
إلى نظيرهم اللبناني لالنضمام إليهم لالستماع إلى
رأيه واالستئناس بمشورته على األقل...
هكذا ،بمعزل عن تحديد املسؤوليات وتوزيع نسبها
ّ
سببية ما حصل ،يبقى أن
وتحميل النيات أو األفعال
القراءة املنطقية لتطور األم��ور منذ ثالثة أشهر حتى
اليوم ،تظهر اآلتي:
ح ��اول رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ت�ح� ّ�ص��ن ب �ق ��راءة خاصة
الحكومة ،فانتهت
لصالحياته من أجل استمرار عمل ّ
األم��ور إل��ى شلل الحكومة .بعدها تسلح بفهم خاص
ل �ل �ظ��روف االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ح��رص��ًا ع�ل��ى ب �ق��اء الحكومة،
فانتهت التطورات إلى استقالة الحكومة .عندها قيل
إن تنسيقًا خ�ف� ّ�ي��ًا ح�ص��ل م��ع ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ،ملحاولة
تعليب االستشارات مسبقًا على قاعدة التعادل السلبي
ّ
الكتساب مزيد م��ن ال��وق��ت ،فبلغت األم��ور ح��د تأجيل
االستشارات ّ ،والبعض يكاد يقول إرجائها إلى إشعار
ُ
آخر ،إذا ما دقق في بيان دمشق أمس ،لجهة الترحيب
بالتأجيل «ريثما تتحرك الجهود السياسية ملساعدة
اللبنانيني على إيجاد الحل.»...
ه�ك��ذا ،بعملية ق�ي��اس منطقي بسيط ،يظهر للمراقب
أن األمور في كل مرة ومرحلة كانت تنتهي إلى عكس
ما يقصده رئيس الجمهورية ويسعى إليه .لكن األهم
السلسلة من الوقائع السببية ًتظهر أن موقع
أن هذه
َ َ
ال��رئ��اس��ة ف��ق��د ف��ي ك��ل م��رة وم��ر َح�ل��ة ورق ��ة أس��اس�ي��ة من
أوراق دوره ال�ب��اق��ي ف��وق غ��رب��ال� ْ�ي ال�ط��ائ��ف والدوحة،
ف� �ط ��ارت ط ��اول ��ة ال � �ح ��وار ،ث � ّ�م ط� ��ارت ج �ل �س��ات مجلس
ال� � � ��وزراء ،ث ��م ط� ��ارت ال �ح �ك��وم��ة ،ل�ت�ط�ي��ر أول م ��ن أمس
استشارات التوقيع الرئاسي الوحيد الباقي دستوريًا،
وليطير أمس دور الرئيس اللبناني في املشاركة حتى
في دمشق في قمة دولية عن لبنان...
أي استنتاج يمكن الخلوص إليه؟ ماذالاّ عن قاعدة عتيقة
تقول بأن أسوأ الخيارات أحيانًا هو أ تختار؟!

علم
و خبر
ما قل
ودل
ّ
عبر أحد كبار
ّ
موظفي السرايا الحكومية
عن سروره من استقالة
الحكومة ،ألن ذلك لن
يسمح لوزير الخارجية
علي الشامي بإصدار قرار
ّ
دبلوماسيي الفئة
تشكيالت
الثالثة في الوزارة .ونقل
املوظف عن األمني العام

غياب الحريري
لوحظ غياب رئيس حكومة تصريف األعمال سعد الحريري والوزير
بطرس حرب عن العشاء «ال��دوري» ال��ذي أقيم نهاية األسبوع املاضي
في منزل شخصية عامة يجتمع عندها عادة كل من الرئيس نبيه بري
وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة والوزير السابق جان عبيد وعدد
من السياسيني والقضاة.

ّ
ميت يجهز عبوة
ع� ّ�م��م أح ��د االج �ه��زة االم �ن �ي��ة م�ع�ل��وم��ات وردت إل �ي��ه ت�ت�ح��دث ع��ن قيام
ّ
مخيم عني الحلوة بتجهيز عبوة ناسفة تمهيدًا
أح��د األش�خ��اص في
لتفجيرها خ ��ارج امل �خ� ّ�ي��م .وق��د وص�ل�ينّ�ت ن�س��خ ع��ن ال�ت�ق��ري��ر إل��ى جميع
األجهزة األمنية اللبنانية ،قبل أن يتب أن الشخص املذكور مقتول في
املخيم منذ أكثر من سنتني.

استياء ّ
عدلي
لرئاسة مجلس الوزراء
سهيل بوجي ورئيس
مجلس الخدمة املدنية
خالد قباني تأكيدهما أن
قرار التشكيالت ال يدخل
ّ
الضيق ملفهوم
في الباب
تصريف األعمال.

أثارت خطوة وزير العدل إبراهيم نجار تعيني رئيس قلم إحدى املحاكم
ً
استياء داخل أروقة الوزارة ،ألنه «لم يراع التوزيع الطائفي
في بيروت
الوظائف» ،بحسب عدد من املوظفني .وتجدر اإلشارة
هذه
في
املعتمد
ً
ينّ
إلى أن املوظف املع بدال من زميل له أحيل على التقاعد ،محسوب على
القوات اللبنانية.

ّ
استقباالت حريرية
ّ
تيار املستقبل ب��أن األي��ام القليلة املقبلة ستشهد
وع��د مسؤولون ف��ي لاّ
استقباالت شعبية ي�ت��و ه��ا ع��دد م��ن أف��راد عائلة ال�ح��ري��ري« ،إلظهار
حجم التأييد الشعبي الذي يحظى به سعد الحريري في معركة إعادة
تسميته رئيسًا للحكومة».

