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تقـرير
رسائل إلى المحرر
توضيح
تعليقًا على ما نشرته «األخبار»
ت�ح��ت ع �ن��وان «ف� ��ادي ع��رم��ون��ي...
الضحية الجنبالطية الجديدة»
( ،)2014/2/11نفيدكم بأن املقال
ي �ح �ت��وي ع �ل��ى م �غ��ال �ط��ات ب�ح��ق
ش��رك �ت �ن��ا« ،ش ��رك ��ة االس �ت �ش��ارات
واإلش � � � � ��راف ال � �ه � �ن ��دس ��ي» ،وه ��ي
اآلتية:
ت�ق��وم ش��رك�ت�ن��ا ب��أع�م��ال ال ��دروس
واإلش � � � � � ��راف ال� �ه� �ن ��دس ��ي ل �ل �ب �ن��ى
التحتية م��ن ط��رق وم �ي��اه ،وه��ي
ّ
م �ص��ن �ف��ة ب ��ال ��درج ��ة األول� � ��ى ل��دى
وزارة األش �غ��ال ال �ع��ام��ة وال�ن�ق��ل،
ووزارة ال �ط��اق��ة وامل � �ي� ��اه ،ول ��دى
مجلس اإلنماء واإلعمار كمكتب
دروس وإش � � � � � � � ��راف ،وي �ق �ت �ص ��ر
دوره��ا فقط على أعمال ال��دروس
واإلش � � � � ��راف ع �ل ��ى ح �س ��ن ت�ن�ف�ي��ذ
األع � � �م� � ��ال ف � ��ي إدارات رس �م �ي��ة
ع ��دة ف��ي ل�ب�ن��ان وخ ��ارج ��ه ،وذل��ك
م �ن��ذ أك �ث��ر م ��ن  18س �ن��ة ،وم�ن�ه��ا
ال �ص �ن��دوق امل��رك��زي للمهجرين.
وب��ال�ت��ال��ي ل��م نتعهد بتنفيذ أي
أع �م��ال ل ��دى ال �ص �ن��دوق امل��رك��زي
ل�ل�م�ه�ج��ري��ن ك�م��ا ه��و م��ذك��ور في
املقال املنوه عنه.
ل� ��ذل� ��ك ،ف � ��إن امل� �ش ��اري ��ع وامل �ب ��ال ��غ
ال � ��واردة ب��اس��م ش��رك�ت�ن��ا ك�ب��دالت
تنفيذ ال تمت إلى الحقيقة بصلة.
شربل جريصاتي

♦♦♦

العصي والدواليب
ك � �ب � �ي� ��ر امل � �ن � �س � �ق �ي��ن ف � � ��ي ه �ي �ئ ��ة
ال �ت �ن �س �ي��ق ال �س ��وري ��ة امل �ع��ارض��ة
ال� � � � ��دك � � � � �ت� � � � ��ور ه � � �ي � � �ث� � ��م م � � � �ن � � ��اع،
بموضوعيته التي عهدناه بها
وبذاتيته التي أب��رزت��ه معارضًا
وطنيًا في سياق الحدث ،والذي
م��ا زل �ن��ا ن �ع� ّ�ول ع�ل�ي��ه ك �ث �ي �رًا في
امل��واق��ف ،ن ��راه ال �ي��وم يعلن ق��رار
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب � �ع � ��دم امل� � �ش � ��ارك � ��ة ف��ي
ال �ج��ول��ة ال �ث��ان �ي��ة ل �ـ«ج �ن �ي��ف »2
ل �س �ب �ب�ي�ن :ال � �ط� ��رف امل ��وض ��وع ��ي
والشرط الذاتي ،ويقوم بعد ذلك
ب�ش��رح� ّه�م��ا وف ��ق وج �ه��ة ن�ظ��ر لم
تكن موفقة ه��ذه امل��رة .م��ا ّ
سماه
ط��رف��ًا موضوعيًا ي��أت��ي كنتيجة
للتفاوض وليس شرطًا مسبقًا
ل��ه ،وق��ف العمليات القتالية من
جميع األطراف ،وتبادل األسرى
وامل�ع�ت�ق�ل�ين ،واألم ��ور اإلنسانية
وم ��ا س �م��اه ح �ص��ارًا وغ �ي��ر ذل��ك،
رب� �م ��ا ي ��أت ��ي ن �ت �ي �ج��ة ل �ت �ف��اوض
م �ب��اش��ر .ال��دول��ة وج �ه��ت رس��ائ��ل
إيجابية بهذا الشأن ،وهي تعمل
ب �ج��دي��ة ل�ت�ح�ق�ي�ق��ه ع �ل��ى األرض،
وم��ا ح��دث ف��ي كثير م��ن املناطق
ً
ي� ��أت� ��ي م � �ث � ��اال ع� �ل ��ى ذل � � ��ك ،وه ��و
رس��ال��ة إيجابية ويعتبر مقدمة
ل�ت�ف��اه�م��ات م �ش��اب �ه��ة ،ت��أت��ي في
إطار املصالحة والحل السلمي.
ف � � ��ي ال � � � �ش � � ��رط ال� � � � ��ذات� � � � ��ي ،وه � ��و
التمثيل ال��وازن واملقنع والفعال
ل � �ل � �م � �ع� ��ارض� ��ة ،أرى م � �ع� ��ك أن� ��ه
ض� � � ��روري ،ول� �ه ��ذا ي� �ش ��ار إل �ي �ك��م
بالبنان في هذا السياق .شاركوا
ب��وزن �ك��م ب��وف��د امل �ع��ارض��ة ك��أم��ر
واقع وليس كعملية ترقيع بالية
ث ��م اف� �ع� �ل ��وا م ��ا ب��وس �ع �ك��م ل��رف��د
ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة ب��آخ��ري��ن م�م��ن ي�ك��ون
حضورهم ذا تأثير وفاعلية .ما
الضير في ذلك ،أم أن املسألة هي
الخالف على ترؤس الوفد؟
ّ
إن م��ن ال يريد ال�ت�ف��اوض ،يضع
ال �ع �ص��ي ف ��ي ال ��دوال� �ي ��ب .ال��دول��ة
قررت الذهاب إلى الجولة الثانية
م��ن «جنيف  ،»2رغ��م ع��دم توافر
ال� �ظ ��روف امل �ن��اس �ب��ة ،ف�ع�ل��ت ذل��ك
ألنها تريد مسار الحل السلمي
ألجل كل السوريني.
محمد خير عالء الدين

تعطيل الحكومة :الجميع يفتش عــن
لم يعد الحديث عن
جمود امللف الحكومي أمرًا
جديدًا .الجديد هو البحث
في الخطوات التي تلي
تعطيل التأليف ،واالسباب
املوجبة التي قد تعيد فتح
هذا امللف على أسس جديدة
عشية االستحقاق الرئاسي
هيام القصيفي
ت �م �ث��ل  2014س �ن��ة االس �ت �ح �ق��اق��ات في
امل �ن �ط �ق��ة ،ب� � ��دءًا م ��ن االت � �ف� ��اق ال� �ن ��ووي
االي ��ران ��ي م��ع ال �غ��رب ،وم ��ن ث��م ان�ع�ق��اد
ً
مؤتمر «جنيف  »2وتداعياته ،وصوال
ال��ى االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة ال�س��وري��ة.
وف��ي ه��ذه ال�س�ن��ة ت��رس��م استراتيجية
امل�ن�ط�ق��ة ،وس��ط ح��رك��ة دول �ي��ة وع��رب�ي��ة
ل�ت�ل�م��س ب �ع��ض م �ع��امل �ه��ا ،ت �ح��ت مظلة
القطبني السعودي واالي��ران��ي .وتكفي
الئ �ح��ة امل��واع �ي��د االوروب� �ي ��ة وال�ع��رب�ي��ة
ال �ح��ال �ي��ة ف��ي ال �ب �ي��ت االب �ي ��ض ،وج��ول��ة
ال� ��رئ � �ي� ��س االم � �ي� ��رك� ��ي ب � � � ��اراك أوب� ��ام� ��ا
االوروبية املرتقبة ،وزيارته للسعودية
ع� � �ل � ��ى ه � ��ام� � �ش� � �ه � ��ا ،وج � � � � � � ��والت وزي � � ��ر
خ��ارج�ي�ت��ه ج��ون ك �ي��ري ،ل��رس��م ص��ورة
عاكسة للوضع االقليمي املتشابك.
وس ��ط ه ��ذا امل ��وازي� �ي ��ك ،ت � ��راء ى ل�ل�ق��ادة
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين أن ف ��ي إم �ك��ان �ه��م ت�ش�ك�ي��ل
ح � �ك ��وم ��ة ت � �ت� ��زام� ��ن م � ��ع االن� � �ف � ��راج � ��ات
االق �ل �ي �م �ي��ة ال� �ظ ��رف� �ي ��ة .ف� �م ��ا إن الح ��ت
ب� � ��وادر االت � �ف ��اق االي� ��ران� ��ي ـ �ـ �ـ �ـ ال �غ��رب��ي،
حتى تسارعت خطوات التأليف ،بعد
س �ب��ات ع�م�ي��ق دام أش� �ه� �رًا .ل �ك��ن ق�ط��ار
ال�ت��أل�ي��ف ت��وق��ف ع�ن��د ع�ق�ب��ات امل� ��داورة
وت��وزي��ع الحقائب .الجديد ه��و م��ا بدا
خالل الساعات االخيرة من أن املعنيني
بالتأليف استسلموا الى واقع ،حاولت
أكثر من شخصية سياسية في الفترة
األخ �ي��رة ال �ج��زم ب ��ه ،رغ ��م ك��ل امل��واع�ي��د

ال � �ت� ��ي ض ��رب� �ه ��ا رئ � �ي� ��س ال �ج �م �ه ��وري ��ة
ميشال سليمان والرئيس املكلف تمام
س �ل�ام ،وه ��و أن ��ه ال ح �ك��وم��ة ف��ي امل��دى
امل� �ن� �ظ ��ور .واأله � � ��م أن أي ح �ك��وم��ة ق��د
تبصر ال�ن��ور ب�ق��رار إقليمي أو دول��ي،
لن تولد إال مع اق�ت��راب استنفاد املهل
النتخاب رئيس للجمهورية.
ت�ع�ك��س ه��ذه االج� ��واء ت��وق�ع��ات ج�ه��ات
لبنانية مطلعة تتخوف م��ن أن يكون
ال �ض �غ��ط ال ��دول ��ي ال �ح��ال��ي ع �ل��ى ل�ب�ن��ان
ال ي� �ت� �ع ��دى االط � � � ��ار ال � �ك �ل�ام ��ي امل �ب �ن��ي
ّ
ع� �ل ��ى م� �س ��ل� �م ��ات م� �ب ��دئ� �ي ��ة أك � �ث� ��ر م �ن��ه
ً
ع �م�لا ج��دي��ًا ي��دف��ع ف��ي ات �ج��اه الضغط
ل�ت��أل�ي��ف ال�ح�ك��وم��ة ،ع�ل��ى غ ��رار م��ا ك��ان
ي�ت��م م��ع ت��أل�ي��ف ال �ح �ك��وم��ات ال�س��اب�ق��ة.
ف ��ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ون ،امل �ع �ن �ي ��ون م�ن�ه��م
ت �ح��دي �دًا ،ي �ت �ع��اط��ون م ��ع م �ل��ف ت��أل�ي��ف
ال �ح �ك ��وم ��ة ع �ل ��ى ق� ��اع� ��دة االرت� �ب ��اط ��ات
االقليمية لعملية التأليف ،وهم ّ
عبروا
في أكثر من مناسبة عن هذا االتجاه،
راب� � �ط �ي��ن إي� � � ��اه ب ��ان� �ت� �خ ��اب ��ات رئ ��اس ��ة
ال �ج �م �ه��وري��ة ،وم �ش��ددي��ن ف��ي ال��درج��ة
االول��ى على أهمية االس�ت�ق��رار االمني،
م ��ا ي �ع �ن��ي ع�م�ل�ي��ًا أن ال ق � ��رار إق�ل�ي�م�ي��ًا
ح��ال�ي��ًا ب��ال�س�ي��ر ب�ت��أل�ي��ف ال�ح�ك��وم��ة ،ما
دام��ت رؤي��ة املنطقة ال ت��زال ضبابية،
ف� ��ي ان� �ت� �ظ ��ار وض � ��ع رزم � � ��ة ح� ��ل ك��ام��ل
للبنان.
ل �ك��ن ف ��ي م � � ��وازاة ذل � ��ك ،ت �ب �ق��ى االدارة
امل �ح �ل �ي��ة ل �ل �ع�ب��ة ال �ح �ك��وم��ة .ف��ال �ج �م��ود
املستجد على ملفها لم يشكل مفاجأة
لالطراف املعنيني ،رغم أن تصوراتهم
ال ت�ل�ت�ق��ي ح ��ول ال �س �ب��ب ال�ف�ع�ل��ي ال��ذي
ج�م��د م�س��ار ال�ح�ك��وم��ة ،وامل �خ��رج ال��ذي
يمكن أن يفتح باب االنفراج ،ما يجعل
امل� �ش� �ه ��د ال� �ح ��ال ��ي ك ��أن ��ه ال � �ي� ��وم االول
لتكليف سالم بتأليف الحكومة.
ف �ق��وى  14آذار ال ت� ��زال ت �ت��أرج��ح بني
املؤيدين للدخول ال��ى ه��ذه الحكومة،
وم � �ن � �ه � ��م ال� � �ط � ��ام� � �ح � ��ون ب � ��ال � �ت � ��وزي � ��ر،
وال � � ��ذي � � ��ن ي � �ص � �ل� ��ون ال� � � ��ى ح� � ��د ت ��وق ��ع
ح �ك��وم��ة «ه ��دي ��ة إي � � ��ران» ال� ��ى اوب ��ام ��ا
ق�ب��ل زي��ارت��ه ل �ل��ري��اض ،وب�ي�ن ال��ذي��ن ال
ي��زال��ون يطالبون باستغالل الجمود
الحالي ،للدفع نحو حكومة حيادية.
ف��ال�ف��ري��ق االخ �ي��ر ي��رم��ي ك��رة التعطيل

ع �ل��ى ال ��وض ��ع االق �ل �ي �م��ي ،م �ع �ت �ب �رًا أن
االندفاعة االيرانية في اتجاه التأليف
ت�ف��رم�ل��ت ،وع� ّ�ب��رت ع��ن ن�ف�س�ه��ا محليًا
ب� �ع ��دم ض �غ��ط ح� ��زب ال� �ل ��ه ع �ل��ى ت�ك�ت��ل
ال�ت�غ�ي�ي��ر واالص �ل��اح م��ن أج ��ل ال�ق�ب��ول
ب �ش �ك��ل ال �ح �ك��وم��ة وال �س �ي ��ر ب��االت �ف��اق

ال� ��ذي رع� ��اه ال��رئ �ي��س ن�ب�ي��ه ب� ��ري .لكن
ال�ت�ط��ور ال�ج��دي��د ل��دى ه��ذا ال�ف��ري��ق هو
أن م�س��ار أي ح�ك��وم��ة ج��ام�ع��ة ال يمكن
أن ي� �ق ��وم ح��ال �ي��ًا ف ��ي ل� �ب� �ن ��ان ،ف ��ي ظ��ل
اس �ت �ن �ف��ار ع �ل��ى ج�ب�ه��ة س��وري��ا مل�ع��رك��ة
ي � �ب ��رود ،واح� �ت� �م ��ال ت ��دخ ��ل ح� ��زب ال �ل��ه

ّ
أعطى البطريرك الراعي تكتل التغيير واإلصالح وقوى  8آذار جرعة دعم (هيثم املوسوي)

تقـرير

المداورة« ...ألجل لبنان»
غسان سعود
ال ل��زوم لـ«العبث بأمن املجتمع» .يجب
إح�لال حاجب شيعي في وزارة التربية
م �ح��ل ال �ح��اج��ب ال �ش �ي �ع� ّ�ي ال� ��ذي ت�ق��اع��د.
ال ي �ك �ف��ي م �ن��ع ال �ع �ل��وي واألرث ��وذك� �س ��ي
وال � �س � �ن� ��ي وال � �ش � �ي � �ع ��ي وال� �ك ��اث ��ول� �ي� �ك ��ي
وال� � ��درزي واألرث ��وذك �س ��ي ال �س��ري��ان��ي أو
األرم �ن��ي م��ن أن يحلم ب��أن يصبح يومًا
ما رئيس جمهورية بحكم الدستور؛ ال
يمكن أي��ًا من ه��ؤالء ،بحكم املمارسة ،أن
يحلم ب��أن يغدو رئيسًا ملجلس القضاء
األعلى أو حاكمًا ملصرف لبنان أو قائدًا
للجيش أو مديرًا للدفاع املدني أو مديرًا
ع��ام��ًا ل�ل�ن�ف��ط أو م��دي �رًا ع��ام��ًا ل�ل�ك�ه��رب��اء
أو حتى رئيسًا للجنة اإلداري� ��ة لتنفيذ
امل� �ش ��روع األخ� �ض ��ر ،وغ �ي��ره��ا م ��ن م�ئ��ات
وظائف الفئات األولى والثانية والثالثة
وال ��راب� �ع ��ة وال �خ��ام �س��ة ال �ت��ي ت �ت��وارث �ه��ا
الطائفة املارونية ،على غ��رار غيرها من
الطوائف في وظائف أخرى .مهما كانت
كفاءتك ،وكائنًا من كانت مرجعيتك ،ال
تفكر برئاسة مجلس إدارة كازينو لبنان
ما لم تكن مارونيًا .دعك من البند ب في
املادة  95من الدستور التي «تدعي» إلغاء
ق��اع��دة التمثيل ال�ط��ائ�ف��ي ف��ي ال��وظ��ائ��ف
العامة واعتماد االختصاص والكفاءة.
بعد الرئاسات الثالث واملقاعد النيابية،
ي�خ��ص ال��دس �ت��ور وظ��ائ��ف ال�ف�ئ��ة األول��ى

ح�ص�رًا ب��اإلش��ارة إل��ى وج ��وب توزيعها
«م�ن��اص�ف��ة ب�ي�ن امل�س�ي�ح�ي�ين وامل�س�ل�م�ين،
م ��ن دون ت �خ �ص �ي��ص أي � ��ة وظ �ي �ف��ة ألي��ة
طائفة» .لكن الدستور ش��يء واملمارسة
شيء آخر .في املمارسة ستزعل الطائفة
وتحرد وتشعر بالغنب .في املمارسة ،ال
يمكنك أن ت�ك��ون رئيسًا ملجلس اإلن�م��اء
واإلع �م��ار أو ملجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة أو
للهيئة العليا لإلغاثة أو لرئاسة مجلس
ال��وزراء أو أمينًا عامًا ل��وزارة الخارجية
أو م ��دي� �رًا ع ��ام ��ًا ل �ق ��وى األم � ��ن ال��داخ �ل��ي
أو ل�ل�أح��وال ال�ش�خ�ص�ي��ة أو ل�ل�ع��دل�ي��ة أو
لوزارة السياحة أو الثقافة ،ما لم تكن من
الطائفة السنية .اصحبوا أب�ن��اء ك��م إلى
مبنى «النهار» ،في وسط بيروت ،حيث
م��رك��ز امل��ؤس �س��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�م�ع�ل��وم��ات،
اط �ل �ب��وا م�ق��اب�ل��ة ال �ب��اح��ث م�ح�م��د شمس
ال ��دي ��ن ،وه ��و ي�ع�ل�م�ك��م ب��االخ�ت�ص��اص��ات
ال �ج��ام �ع �ي��ة امل �ن��اس �ب��ة ل �ط �م��وح �ك��م وف��ق
ً
ط��ائ�ف�ت�ك��م ط�ب�ع��ًا .إن ك�ن��ت ع �ل��وي��ًا ،م�ث�لا،
فأكثر ما يمكن أن تحلم به هو أن تصبح
م� ��دي � �رًا ع ��ام ��ًا ل �ل �ب��ري��د؛ م �ن �ص��ب ف �خ��ري
ب��ام �ت �ي��از ب �ع��د خ �ص �خ �ص��ة ال� �ب ��ري ��د .إن
ق��در ال�ل��ه وك�ن��ت م��ن األرم ��ن األرث��وذك��س،
فأمامك ثالثة خيارات في الفئة األول��ى:
املدير العام لإلحصاء ،املدير العام لوزارة
ال�ب�ي�ئ��ة وال �ن��ائ��ب ال��راب��ع ل�ح��اك��م مصرف
ّ
ل�ب�ن��ان .رك ��ز ع�ل��ى ال�ش�م�ن��در ال�س�ك��ري إن
كنت م��ارون�ي��ًا .م��دي��ر مؤسسة الشمندر

السكري يجب أن يكون مارونيًا.
ح�ين ت�ق��اس��م ال�س�ي��اس�ي��ون ال�س�ل�ط��ة ،بعد
ال� �ط ��ائ ��ف ،ق � � ��رروا أن م � ��ال ال �ب �ل��د وأم �ن��ه
ّ
الداخلي وتربيته ملك الطائفة السنية،
خارجيته وطاقته للشيعة واملسيحيني،
ال �ش �ب��اب وال ��ري ��اض��ة ل�ل�ط��ائ�ف��ة األرم �ن �ي��ة

والسياحة لكل الطوائف .هذا ما دلت عليه
الدراسة األخيرة لـ«الدولية للمعلومات».
ل��م ي�ص��دف ،منذ ات�ف��اق ال�ط��ائ��ف ،أن عني
ش�ي�ع��ي وزي � �رًا ل �ل��داخ �ل �ي��ة ،وال س �ن��ي في
وزارة ال �ط��اق��ة ،أو م��ارون��ي ف��ي األش�غ��ال
ال�ع��ام��ة وال�ن�ق��ل .واس�ت�ب�ع��اد امل��وارن��ة عن
ال��وزارة األخيرة يعني استبعاد الطائفة
امل��ارون �ي��ة م�ن��اط�ق�ي��ًا م��ن ال �خ��دم��ات ال�ت��ي
ً
ت �ق��دم �ه��اِ .ل � � َ�م ي �ه �ت��م وزي � ��ر س �ن ��ي ،م �ث�ل�ا،
بمنطقة مسيحية؟ ال نفع ،تقول نتائج
االنتخابات النيابية .حني يقول أحدهم
إن وزارة العمل شيعية ال يقصد فقط أن
ال � ��وزراء امل�ت�ع��اق�ب�ين عليها ي�ن�ت�م��ون إل��ى
الطائفة الشيعة ،بل يقصد أنها شيعية
من البابوج إلى الطربوش .كما هي وزارة
املال سنية ،ووزارة املهجرين درزية .ثمة
م��واط�ن��ون م��ن طائفة م��ا ب��ات��وا يشعرون
بأن املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
لهم وحدهم ،يقابلهم مواطنون يرددون
ي��وم�ي��ًا أن امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل�لأم��ن ال�ع��ام
ت�خ��ص ط��ائ�ف�ت�ه��م ،وآخ� ��رون مستنفرون
دائ �م��ًا ل �ل��ذود ع��ن ال�ج�ي��ش ب��اع�ت�ب��اره من
حصتهم .ال تنتهي امل�س�خ��رة؛ ال تنتهي
أبدًا :أوجيرو لطائفة ،وصندوق الجنوب
ألخ��رى ،والهيئة العليا لإلغاثة لثالثة،
وص � �ن� ��دوق امل �ه �ج��ري��ن ل �ط��ائ �ف��ة راب� �ع ��ة،
وكذلك كل إدارة رسمية أخرى.
وس� � � ��ط ه� � � ��ذه امل � ��ذه� � �ب � ��ة االس� �ت� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة
ل �ل��وظ��ائ��ف ،خ ��رج أح��ده��م ب�ك�ل�م��ة خ��ارق��ة

