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سياسة

رسائل
إلى المحرر
«صفقة فضل شاكر»
تعليقًا على مــا ورد فــي «األخ ـبــار أمــس تحت
ع ـنــوان «صـفـقــة فـضــل شــاكــر» ،نــؤكــد ان املـقــال
ّ
تضمن معلومات مغلوطة عني شخصيًا ،اذ

أشــار الــى انني العب دور الوسيط فــي صفقة
انهاء ازمة شاكر عبر وساطة االمير الوليد بن
ّ
طالل الذي اكن له كل االحترام .علمًا انني لست
على عالقة مع سموه وال اعرفه على الصعيد
الشخصي ،كما اؤكد ان ال عالقة للوزيرة ليلى
الصلح بما جاء في املقال.
مكتب املنتج عماد قانصو
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في الواجهة

مجلس وزراء
يحتاج إلى رئيسه
عادت حكومة الرئيس
تمام سالم الى االجتماع
بأسلوب عمل مختلف،
اكثر منه تغيير آلية ادارتها.
لم يعن انقطاعها عن
االلتئام اسبوعين انها في
مواجهة ازمة استمرار،
وال أظهر اي من افرقائها
استعدادًا للتالعب
بمصيرها
نقوال ناصيف
عندما اطلع من الــوزيــر غــازي زعيتر
على حصيلة مداوالت جلسة الخميس
ُالفائت وأسلوب العمل الجديد الذي
َ
دخ ــل على جلسات مجلس ال ــوزراء،
أ ِ
ل ــم يـ ـ َـر رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـن ــواب نبيه
بري في البنود الجديدة املتفق عليها
ّ
الدارة الـجـلـســات ،ح ــل مشكلة كمنت
في اسباب اخرى مغايرة .كان قد اوعز
الى وزيريه علي حسن خليل وغازي
زعـيـتــر التحفظ عــن كــل مــا يتعارض
م ــع تـطـبـيــق املـ ـ ــادة  65م ــن الــدس ـتــور
ً
ال ـقــاضــي بــاعـتـمــاد ال ـتــوافــق اوال ،ثم
الـتـصــويــت عـلــى الـ ـق ــرارات .فــي نهاية
امل ـط ــاف ل ــم ي ـشــأ ب ــري تـحـفـظــه م ـبـ ّـررًا
لعرقلة عـمــل الـجـلـســات ،وتـحــدث عن
ّ
تمسكه باملادة  65بابًا وحيدًا لولوج
قرارات مجلس الوزراء.
ح ـتــى االم ـ ــس ال ـق ــري ــب ،كـ ــاد الـتـمـيـيــز
الــوح ـيــد ب ــن مــوقـفــي ب ــري والــرئـيــس
ت ـمــام س ــام ان رئ ـيــس امل ـج ـلــس يجد
الـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق مـ ـحـ ـط ــة اولـ ـ ـ ـ ــى ض ـ ــروري ـ ــة
يــوجـبـهــا ال ــدس ـت ــور اس ــاس ــا ف ــي آلـيــة
اتـخــاذ ال ـق ــرارات ،لكنه ال يكتفي بها،
بينما يريده رئيس الحكومة محطة
اول ــى ونـهــائـيــة حــرصــا عـلــى تماسك
ح ـكــوم ـتــه وت ـض ــام ـن ـهــا ال ـ ــى ان جـبــه
ازمتها االخيرة.
اف ـضــت جـلـســة الـخـمـيــس ال ــى تثبيت
وجهة نظر سالم في مجلس للوزراء

مـ ــزدوج املـهـمــة بـعــدمــا ُع ـهــد ال ـيــه في
ص ــاح ـي ــات رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة مــذ
شغر املنصب قبل نحو عشرة اشهر:
 1ـ ـ ـ ـ ـ ق ــد تـ ـك ــون املـ ـ ــرة االول ـ ـ ــى تـخـتـبــر
الحكومة حاجتها ّ
املاسة الى رئيسها
ّ
وأسـلــوب عمله .بعض وزرائ ـهــا ممن
شـ ــاب عــاق ـت ـهــم ب ـس ــام ت ـبــايــن عــابــر
فاتحوا الرئيس سعد الحريري بها،
فاكتفى بعبارة كانت كافية كي ّ
تمرر
الى وزرائه جميعًا ،كما الى حلفائه في
ُ
لست انــا رئيس الحكومة.
الحكومة:
هناك رئيس للحكومة تفاهموا معه.
ّ
مــثـلــت الـعـبــارة دعـمــا اضــافـيــا لـســام،
يالقي ما يردده باستمرار وزير حزب
الله محمد فنيش عنه :ينبغي ان ندير
بالنا عليه.
بــأنــاقــة اسـتـفــاد رئـيــس الـحـكــومــة من
مؤشرات اضافية الى تقاطع االصرار
ع ـلــى ح ـمــايــة ح ـكــوم ـتــه ،وع ـل ــى دوره
ً
أوال ب ــأول ف ــي املــرح ـلــة االسـتـثـنــائـيــة
ّ
ال ـط ــوي ـل ــة :م ـ ــرة ع ـن ــدم ــا ع ــل ــق اع ـم ــال
مجلس الــوزراء ،واخرى عندما انضم
الوزراء الى وجهة نظره.
 2ـ ـ يتوخى سالم ادارة جلسات مجلس
ال ــوزراء كما لــو ان رئـيــس الجمهورية
ي ـح ـضــرهــا ،بــال ـت ـعــويــل ع ـلــى ال ـتــوافــق
اس ــاس ــا ف ــي ات ـخ ــاذ الـ ـق ـ ّـرارات وت ـفــادي
ال ـت ـصــويــت .أس ـل ــوب فــض ـلــه ال ــرؤس ــاء
امل ـت ـعــاق ـبــون تـجـنـبــا الن ـق ـس ــام مــواقــف
الكتل الــوزاريــة .ما خال حــاالت اقترنت
بخالفات سياسية ،وفي الغالب بتباين
بــن رئـيـســي الـجـمـهــوريــة والـحـكــومــة،
شـفــع وج ــود رئـيــس الــدولــة عـلــى رأس
طــاولــة مجلس الـ ــوزراء بـبــت ال ـقــرارات

توقيع الوزراء جميعًا
واجب في المراسيم
العادية ،ال في قرارات
مجلس الوزراء

توافقا او تأجيلها الى وقت الحق.
 3ـ ـ ـ ـ ي ـفـ ّـرق س ــام بــن ق ـ ــرارات ال يسع
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء اقـ ـ ـ ــرارهـ ـ ـ ــا سـ ــوى
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق ،وت ـ ــرتـ ـ ـب ـ ــط بـ ـ ـت ـ ــوازن ـ ــات
سياسية داخلية او بملفات حساسة
ذات ابـ ـع ــاد م ـي ـثــاق ـيــة ،وبـ ــن ق ـ ــرارات
عادية ال تحتاج الى مثل هذا النصاب
السياسي املوصوف وان عارض اكثر
م ــن وزي ــر يـنـتـمــي ال ــى اك ـثــر م ــن كتلة
وزارية .وهو مغزى ّ
تحدثه عن معادلة
«التوافق ال التعطيل» ،وعنت حتمية
االنـتـقــال مــن الـتــوافــق ال ــى التصويت
بعد استنفاد جهود االقناع .على انه
اكد رهانه على التوافق.
كان رئيس البرملان ابصر هذه املعادلة
تنصف وجهة نظره التي اطلقها منذ
ال ـي ــوم االول لـلـشـغــور ال ــرئ ــاس ــي :مع
الـتــوافــق الــى ان يـصـطــدم بالتعطيل،
ع ـنــدئــذ ال م ـن ــاص م ــن االح ـت ـك ــام الــى
التصويت.
 4ـ ـ يــأخــذ رئـيــس الحكومة على عدد
م ــن الـ ـ ـ ــوزراء دخ ــول ـه ــم ق ــاع ــة مجلس
الوزراء من دون ان يكونوا قد اطلعوا
ُ
ع ـلــى جـ ــدول اع ـم ــال ز ِّودوا ايـ ــاه قبل
 72ســاعــة ،مــا راح يـغــرق الجلسة في
سجال وجــدل طويلني ُيهدران معظم
ال ــوق ــت عـلــى ش ــرح ب ـنــود م ــدرج ــة في
جـ ــدول االعـ ـم ــال ق ـبــل ب ـل ــوغ اق ــراره ــا،
واحيانا يتعثر لالسباب تلك بتها.
لم يعن اصرار سالم على حصر عمل
مجلس ال ــوزراء بثالث ساعات سوى
«ترويض» هذا الطراز من الوزراء على
االفـ ـ ــادة امل ـجــديــة م ــن ال ــوق ــت والـعـمــل
املـ ـثـ ـم ــر .وه ـ ــو م ـ ــا ف ـع ـل ــه ف ـ ــي ج ـل ـســة
الخميس حينما رفع الجلسة بعدما
نـظــر ال ــى ســاعـتــه وتــأكــد مــن انقضاء
الساعات الثالث على بدء الجلسة.
 5ـ ـ رغم انها ال تدخل في نطاق تذمره
عـلــى غ ــرار الـتـصــويــت عـلــى ال ـق ــرارات،
يدعم رئيس الحكومة اآللية املعتمدة
لتوقيع ال ـق ــرارات تـلــك واص ــداره ــا ما
ان ينتهي مجلس الــوزراء من اقرارها
ّ
والتحول «هيئة رئيس الجمهورية».
ال يعترض على توقيع ال ــوزراء ال ــ24
مراسيم القرارات متى كانوا حاضرين
ال ـج ـل ـســة ،اال ان ــه ال ي ـجــد ه ــذا ال ـعــدد
واجـبــا ملزمًا وسببًا لتعليق صــدور

املراسيم الى ان يصير الى توقيعها.
عـلــى نـحــو مــا تـنــص عـلـيــه املـ ــادة ،56
وه ــو صـ ــدور م ــرس ــوم ام ـت ـنــع رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ع ــن ط ـلــب اع ـ ــادة الـنـظــر
فيه او توقيعه وفق املهل املنصوص
عـلـيـهــا ف ــي امل ـ ــادة ت ـلــك ،لـيــس لـلــوزيــر
اس ـت ـخــدام صــاحـيــة اوس ــع نـطــاقــا لم
ُ َ
تعط للرئيس.
ّ
يــرى ســام ان مــا يـصــح فــي ال ـقــرارات
ّ
يصح
ال ـص ــادرة عــن مـجـلــس ال ـ ــوزراء
كــذلــك فــي ال ـق ــرارات الـعــاديــة ـ ـ االدن ــى

المشهد السياسي

«حرتقة» قواتية على الحوار مع عون
ّ
أشار رئيس تكتل التغيير واإلصالح
الـ ـن ــائ ــب م ـي ـش ــال عـ ـ ــون ،ب ـع ــد ل ـقــائــه
رئيس مجلس النواب نبيه ّ
بري ،إلى
أن «هناك تقدمًا بسيطًا على صعيد
اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق رئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة،
ب ـ ـصـ ــرف الـ ـنـ ـظ ــر ع ـ ــن م ـ ــن وك ـ ـيـ ــف»،
ممتنعًا عن الغوص في التفاصيل.
وظـ ـه ــر واض ـ ـحـ ــا ق ـ ـ ــرار ع ـ ــون وب ـ ـ ّـري
ّ
ّبــالـتـكـتــم ع ـلــى ف ـحــوى ال ــل ـق ــاء ،فيما
ّ
ملـحــت مـصــادر إلــى أنــه «رب ـمــا يكون
هــدف اللقاء مناقشة التمديد لقادة
األجـهــزة األمنية والعسكرية» .وفي
ّ
رده على سؤال عن الحوار مع القوات
الـلـبـنــانـيــة ،أج ــاب ع ــون« :ل ــن نعطي
التفاصيل ،عندما تصبح التفاصيل
لدى الناس بتنتزع».
ولـكــن بــدا الفـتــا أمــس جملة املــواقــف

الـتــي ص ــدرت عــن الـقــواتـيــن ،والـتــي
ت ــاه ــا ب ـي ــان ب ــاس ــم الـ ـح ــزب ،ف ــي ما
خـ ـ ّـص ال ـع ــاق ــة م ــع ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
ّ
الحر والحوار بني الطرفني ،وتحديدًا
ف ــي مـســألــة رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة ،إذ
أش ــار الـنــائــب ج ــورج ع ــدوان إل ــى أن
«الـقــوات اللبنانية التي ناضلت في
كــل تاريخها ،وفــي الـسـنــوات العشر
األخيرة ،ضد ورقة التفاهم بني عون
وحزب الله ،على أي أساس ستؤيده
(عـ ـ ـ ــون)؟ هـ ــذا غ ـي ــر م ـن ـط ـق ــي» ،فـيـمــا
ّ
أك ــد مستشار رئـيــس ال ـقــوات وهبي
قــاطـيـشــا أن «ان ـت ـخــاب ع ــون رئيسًا
ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ه ــو آخـ ــر وأبـ ـع ــد ق ــرار
ممكن أن يتخذه رئيس الحزب سمير
جـ ـعـ ـج ــع» .ك ـ ــام عـ ـ ـ ــدوان وقــاط ـي ـشــا
اس ـتــدع ـيــا إص ـ ــدار ب ـيــان رس ـمــي عن

ال ـقــوات ،أكــد الـحــزب فيه أن «الـقــوات
ّ
ت ـع ــل ــق أه ـم ـي ــة كـ ـب ــرى ع ـل ــى الـ ـح ــوار
الجاري مع التيار ،في امللفات كافة،
بما فيها رئاسة الجمهورية ،وهي ال
تضع أي فيتو على ّ
أي أحــد» .كذلك
ف ــإن مــوفــد جـعـجــع إل ــى ع ــون ملحم
ال ــري ــاش ــي أكـ ــد أنـ ــه سـ ـي ــزور الــراب ـيــة
ال ـي ــوم لـتـسـلـيــم «ورق ـ ــة املــاح ـظــات»
لـ ـع ــون ،وهـ ــي «ح ــوال ــى  17ب ـن ـدًا مع
مـ ـق ــدم ــة مـ ـل ــزم ــة وخ ـ ــاتـ ـ ـم ـ ــة» .ول ـف ــت
الرياشي إلــى أن «الـقــوات متماسكة
وال الـتـبــاســات داخ ــل ال ـحــزب ،هناك
إسقاط ملوقف رأس الهرم على الهرم
ككل».
ت ـض ــارب امل ــواق ــف ال ـقــوات ـيــة أم ــس ال
يـخــرج عــن سـيــاق مــا ب ــدأ الـعــونـيــون
ي ـش ـيــرون إل ـي ــه ،ع ــن أن ــه «ال ي ـبــدو أن

عدوان :من
غير المنطقي أن
تؤيد القوات الجنرال
رئيسًا
هـنــاك جــديــة فــي ال ـحــوار مــع الـقــوات،
خصوصًا حول رئاسة الجمهورية».
وال تنفي مصادر ّ
مقربة من عون أن
ً
استياء كبيرًا لدى التيار ّ
مما
«هناك

