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سياسة

رسائل
إلى المحرر
إلى اللص اﻷول
من دواعي سروري أن أتقدم من
رئـيــس مجلس الــزبــالــة بالبيان
الـتــالــي ،سيدهم الرئيس اللص
اﻷول.
أمـ ــا ب ـع ــد .ل ـقــد أوج ــدت ــم ف ــي كل
ج ـبــل ك ـس ــارة ف ـشـ ّـوه ـتــم شـمــوخ
الجبال ،وفي كل مؤسسة مغارة
لــدولــة الشعب جيرتم خيراتها
لجيوبكم ومن بعدكم لورثتكم.
الـ ـلـ ـص ــوص ع ـ ـ ــادة ت ـخ ـت ـبــئ فــي
ال ـظ ــام لـتـفـعــل فـعـلـتـهــا ،وهـكــذا
فـعـلـتــم ،فـبـلــدنــا غ ــرق ف ــي ظلمة
أن ـت ــم اف ـت ـع ـل ـت ـمــوهــا إذ أن أح ــد
ع ـشــر م ـل ـيــار دوالر ل ــم ت ـكــف إال
ﻹن ـ ـ ــارة مــرب ـعــات ـكــم وق ـص ــورك ــم
الفارهة ،فصار الشعب املسكني
ي ـن ـت ـظــر ض ـ ــوء ال ـق ـم ــر كـ ــي ي ــرى
وج ــوه الـسـهــر ،وب ــات للكهرباء
مــافـيــات تعنى بــالـطــاقــة تسمى
اﻹشـتــراك ،وعدتمونا بالـ 2015
كـ ـه ــرب ــاء  24/ 24فـ ـص ــدق ــت ال ـ ـ
 24/24ولكنها عتمة ،وأصدرتم
الـ ـق ــوان ــن ع ـل ــى م ـق ــاس ف ــوه ــات
ج ـيــوب ـكــم .فـلـكــل م ـخــال ـفــة مبلغ
خ ـيــالــي يــزيــد ع ــن ال ـحــد اﻷدن ــى
ل ــأج ــور ب ــأض ـع ــاف م ـضــاع ـفــة ،
وب ـ ــدل أن ت ـش ـغ ـلــوا اﻹع ـ ـ ــام فــي
ت ــوع ـي ــة امل ــواطـ ـن ــن وج ـل ـه ــم مــن
جيل الـحــرب خاصتكم أوجدتم
إعــام ـكــم ال ـخــاص ال ــذي يشحذ
اﻷصوات ملاكيناتكم اﻹنتخابية.
ب ـئــس والة اﻷمـ ــر أن ـت ــم .ه ــا هي
جبالنا التي قصفتم شموخها
عــادت تشمخ ولكنها مــن زبالة
ثقافتكم وبرامجكم الالتوعوية،
وهـ ـ ـ ــا هـ ـ ــي الـ ـ ـط ـ ــرق ـ ــات كـ ـ ــل يـ ــوم
تقصف أعمار شباننا لخلوها
من إشارات املرور املدفوع ثمنها
من جيوب الشعب لكنها ذهبت
ل ـج ـي ــوب ـك ــم .هـ ــا هـ ــي م ــدارس ـن ــا
اسـتـبــدلــت بـمــدارسـكــم الخاصة
ألن املعلم لم يحصل على حقوقه
ك ـمــا ت ـف ـع ـلــون أن ـت ــم ومـجـمــوعــة
اللصوص معكم كــل آخــر شهر.
وه ـ ــا هـ ــي ش ــواط ـئ ـن ــا وض ـف ــاف
اﻷن ـهــر خـلــت إال مــن مـيــاه آسنة
ك ـص ـي ـت ـكــم ون ـت ــان ــة ح ـض ــورك ــم.
وها هي مياه الشفة ملوثة بكل
مـ ــا ي ـخ ـط ــر ع ـل ــى ب ـ ــال ل ـصــوص
الـبـيـئــة مــن الـجــراثـيــم املجهرية
ومخلفات معاملكم ومصانعكم.
ها أنا املواطن املسكني أبتلع املر
وأرتشف القهر كل صباح بديال
ع ــن قـهــوتـكــم ،وأرقـ ــص مرتجفًا
ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـت ـ ـبـ ــات املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات
مــري ـضــا ال طـبـيــب ل ــي وال دواء
إال ل ـطــف ال ـل ــه ،وه ــا ه ــو رغـيــف
الـخـبــز ب ــات نـحـيـفــا كــالـفـقـيــر إذ
أنه أبى إال مواساة رفيقه بفضل
لصوص الغذاء...
يـ ــا أيـ ـه ــا الـ ـل ــص اﻷول وب ــاق ــي
ال ـل ـص ــوص ،ب ـئــس ال ـب ـشــر أنـتــم
وب ـ ـئـ ــس الـ ـعـ ـبـ ـي ــد ،عـ ـبـ ـي ــد امل ـ ــال
وال إل ــه ل ـكــم ،عـبـيــد ال ـف ــروج وال
حــائــل لـكــم ،عبيد ال ـعــروش وال
حــق لـكــم ،يــا عبيد أب ــي م ــرة ،يا
عبيد املـلــوك واﻷم ـ ــراء ،يــا عبيد
الـ ـ ــدرهـ ـ ــم وال ـ ــدي ـ ـن ـ ــار ،ي ـ ــا ع ـب ـيــد
القصور والسيارات الفخمة ،يا
عبيد أنفسكم النجسة ،يا تجار
السالح والرقاب ،يا تجار الدماء
واﻷعـ ـ ـض ـ ــاء ،يـ ــا س ــاس ــة ال ـب ــاء
ع ـلــى الـ ـفـ ـق ــراء ،ي ــا أبـ ـن ــاء الـسـهــر
واملــاهــي الليلية ،كـفــوا بــاء كــم
عنا وارحلوا واتركوا لنا جبالنا
وأرضنا وبلدنا ،نحن أولى بهذا
ال ـب ـلــد .نـحــن سـنـكـنــس قــذارتـكــم
ون ـ ـب ـ ـنـ ــي مـ ـ ــدارس ـ ـ ـنـ ـ ــا ون ـ ـضـ ــيء
قناديل ليلنا .نحن الشعب ضوء
ال ــوط ــن وأنـ ـت ــم لـ ـص ــوص الـلـيــل
وعتم لياليه...
إبراهيم مالك

تقرير

التلويح باالستقالة مخرج
لألزمة أم تمهيد للتصعيد؟
بعيدًا عن المستوجبات
القانونية والدستورية
لتحويل الحكومة إلى
حكومة تصريف أعمال،
ما هو الهدف من تداول
هذه الفكرة حاليًا في
مواجهة تصعيد العماد
ميشال عون؟
هيام القصيفي
ك ـي ــف أص ـب ـح ــت اس ـت ـق ــال ــة ال ـح ـكــومــة
مطلبًا لخصوم رئيس تكتل التغيير
واإلصــاح العماد ميشال عــون ،وهل
التلويح بها مــرارًا في األيــام األخيرة
استراتيجية جديدة ملواجهته ،بعدما
ك ــان جـمـيــع األف ــرق ــاء الـسـيــاسـيــن قد
أكدوا ضرورة استمرار عمل الحكومة
كحاجة ضرورية لالستقرار؟
مـنــذ الـلـحـظــة ال ـتــي طــالــب فـيـهــا عــون
بالتعيينات األمنية ،رافضًا التمديد
ل ـل ـق ــادة األمـ ـنـ ـي ــن ،والـ ـ ـس ـ ــؤال األك ـث ــر
ً
تـ ـ ـ ـ ـ ــداوال ه ـ ــو ح ـ ـ ــول ت ــأثـ ـي ــر ال ـض ـغ ــط
ال ــذي يـمــارســه عـلــى ضـمــان اسـتـمــرار
الـحـكــومــة .ألن ب ـقــاء هــا مـنــذ الـشـغــور
الرئاسي ،بعدما أصبحت انتخابات
رئــاســة الـجـمـهــوريــة مستحيلة ،كــان
حاجة إقليمية ودولية استراتيجية،
ّ
عبر عنها تحرك سفراء الدول املعنية
بــاملـلــف الـلـبـنــانــي ،عـنــد أول احـتـكــاك
ح ـص ــل ع ـل ــى آل ـي ــة ال ـع ـم ــل ال ـح ـكــومــي
وأدى ال ــى اعـتـكــاف رئ ـيــس الحكومة
ت ـم ــام س ــام لـبـعــض ال ــوق ــت وتـعـلـيــق
أعمالها في شباط الفائت.
ت ـحــت ال ـض ـغــط اإلق ـل ـي ـمــي وال ــدول ــي،
اس ـتــؤن ـفــت ج ـل ـســات مـجـلــس ال ـ ــوزراء
نحو ستة أشهر ،لم يتراجع فيها عون
عن مطلبه تعيني قائد جديد للجيش،
وص ـ ـ ّـع ـ ــد ح ـم ـل ـت ــه م ـ ــن م ـط ـل ــب رف ــض
التمديد للقادة األمنيني ،الى املطالبة
بحقوق املسيحيني وتحميل الرئيس
سعد الحريري مسؤولية التراجع عن
الوعد الــذي قطعه له في لقائهما في
بيت الوسط في شباط الفائت.

واج ــه مـعــارضــو عــون حملته بتأكيد
بـقــاء الـحـكــومــة والتخفيف مــن وطــأة
م ـش ــارك ـت ــه ف ـي ـهــا ع ـل ــى أدائـ ـ ـه ـ ــا ،ف ــأي
استقالة لــوزراء عون من الحكومة لن
تــؤثــر عـلــى أعـمــالـهــا وسـتـبـقــى قائمة
ب ـم ـكــونــات ـهــا األخـ ـ ــرى وبـمـيـثــاقـيـتـهــا
أيـضــا .فــي وقــت فتحت معركة اآللية
مـ ـ ـج ـ ــددًا ،فـ ــي ظـ ــل ع ـ ـ ــودة ال ـ ـكـ ــام عــن
ال ـث ـل ـثــن وال ـن ـص ــف زائ ـ ـ ـدًا واح ـ ـ ـدًا في
مجلس الــوزراء ،على غرار ما قيل في
سجال شباط الفائت.
ل ـك ــن عـ ــون عـ ــدل م ــن اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه،
فذهب الى الدفع نحو تأكيد حضوره
فــي الحكومة وع ــدم االستقالة منها،
مـ ـعـ ـتـ ـمـ ـدًا اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـت ـع ـط ـيــل
وال ـض ـغ ــط الع ـت ـم ــاد آل ـي ــة  24وزي ـ ـرًا،
ك ــأس ــاس ضـ ـ ــروري ل ـتــأك ـيــد ح ـقــه في
املـ ــواف ـ ـقـ ــة عـ ـل ــى ت ـع ـي ــن قـ ــائـ ــد ج ــدي ــد
للجيش ورفض التمديد.
أمام رفع عون سقف مطالبه وال سيما
في اتجاه املطالبة بحقوق املسيحيني،
ح ـصــل م ــا ح ـصــل م ــن مـ ـح ــاوالت من
جــانــب املـسـتـقـبــل ت ـحــدي ـدًا للتخفيف
م ــن ح ــدة االح ـت ـق ــان امل ـس ـي ـحــي تـجــاه
الـفــريــق ال ــذي ص ـ ّـوب عليه ع ــون بأنه
استولى على حقوق املسيحيني منذ
 1990حتى ما بعد عام  .2005وإذا كان
عون بدوره قد خفف لهجة التصعيد
املتعلقة بهذه النقطة ،تمهيدًا لجولة
من االتصاالت تهدئ الوضع الداخلي
وت ـح ــاول فـتــح ث ـغــرة فــي األزمـ ــة ،جــاء
تـهــديــد س ــام بــاالسـتـقــالــة ،فــي لحظة
ظهر فيها تكتل التغيير واإلص ــاح،
م ـن ـس ـج ـمــا مـ ــع مـ ـ ـح ـ ــاوالت ال ـت ـه ــدئ ــة،
م ــن دون ال ـت ــراج ــع ع ــن مــوق ـفــه ،األم ــر
ال ــذي أث ــار أسـئـلــة عــن سـبــب التلويح

االنطباع ان مقبل
سيوقع حتما قرار
التمديد لقائد الجيش
ورئيس االركان

باالستقالة ،بما يتعدى تململ سالم
واستياءه من الهجوم عليه وتحميله
مسؤولية االستيالء على صالحيات
رئيس الجمهورية.
وبحسب مصادر مطلعة ،فإن التلويح
بــاسـتـقــالــة الـحـكــومــة وتـحــويـلـهــا إلــى
حـكــومــة تـصــريــف أع ـم ــال ،ج ــاء الفـتــا،
ل ـك ـنــه ل ــم يـ ــأت م ــن ف ـ ـ ــراغ ،ب ــل بـ ــدأ فــي
األيـ ـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة ي ـ ـتـ ــداول ل ـ ــدى أك ـثــر
م ــن ج ـه ــة ،ك ـخ ـيــار ج ـ ــدي ،ال لــرئـيــس
الحكومة وح ــده ،بــل يمكن أن يشكل
إخــراجــا لجميع األفــرقــاء املعنيني من
األزمـ ــة الـحــالـيــة املــرك ـبــة ،إن فــي شــأن
التعيينات أو في شأن اآللية املعتمدة.
ف ـمــا ح ـصــل ح ـتــى اآلن بــالـنـسـبــة الــى
ً
ع ــون هــو أن ــه رب ــح ف ـصــا مــن فـصــول
م ـع ــرك ـت ــه أي أنـ ـ ــه بـ ـ ــات عـ ـل ــى ط ــري ــق
تثبيت اآللية مجددًا ،كما كانت حالها
مـنــذ أن حـلــت الـحـكــومــة مـحــل رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،وع ـ ــدم تـ ـج ــاوز تـمـثـيــل
املسيحيني في الحكومة وصالحيات
رئيس الجمهورية .واملثال األبرز على
ذلك مرسوم فتح الدورة االستثنائية
ملجلس ال ـنــواب ال ــذي بــات تــوقـيــع 24
وزيرًا عليه بحكم األمر الواقع.
ل ـكــن أك ـث ــر م ــن ذلـ ــك ،ال ي ـب ــدو أن لــدى
عـ ــون ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى فـ ــرض م ــا ي ــري ــده
في التعيينات ،بعدما بــات خصومه
يقضمون معركته قضمة وراء أخرى،
وه ــو بـحـســب هـ ــؤالء ب ــات غ ـيــر ق ــادر
ع ـلــى أن ي ــرب ــح امل ـع ــرك ــة ال ـت ــي بــدأهــا
لتعيني قائد جديد للجيش مع اقتراب
مــوعــد تـعـيــن رئ ـيــس األركـ ـ ــان ال ـلــواء
وليد سلمان .ورغم أن عون سيواصل
تصعيده بدءًا من األسبوع املقبل بعد
أن يثبت كما يريد اآللـيــة الحكومية،
إال أن ثـمــة انـطـبــاعــات مـتــداولــة حتى
في أوســاط العونيني وحلفائهم ّبأن
وزيـ ــر ال ــدف ــاع سـمـيــر م ـق ـبــل ،سـيــوقــع
حتمًا على قرار التمديد لقائد الجيش
العماد جان قهوجي ورئيس األركان،
وأن هذا األمر بات شبه محسوم .وأي
ق ــرار مــن ه ــذا ال ـنــوع سيتخطى قــدرة
عون على تعطيله في مجلس الوزراء،
ألن القرار سيكون من صالحية وزير
الدفاع وحده ،فيما يصبح رئيس تكتل
التغيير واإلصالح مقيدًا بمعركة الكر
والفر بينه وبني خصومه ،ولن يبقى
أمامه سوى التصعيد وتعطيل عمل

الحكومة مـجــددًا ،وهــو أمــر لــن يقبله
سالم واملستقبل.
أم ــام ه ــذا ال ــواق ــع ،ج ــرى تـ ــداول فـكــرة
ت ـ ـحـ ــويـ ــل ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة إل ـ ـ ـ ــى حـ ـك ــوم ــة
تصريف أعـمــال ،على غــرار مــا حصل
مــع حكومة الــرئـيــس نجيب ميقاتي.
ورغ ــم أن وج ــود رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
ً
غطاء
ميشال سليمان آن ــذاك ،أعـطــى
للسلطة الـتـنـفـيــذيــة ،إال أن الحكومة
استمرت بتصريف األعمال نحو عام
وكأن شيئًا لم يكن .ومن شأن ذلك أن
يـتـكــرر م ـج ــددًا م ــع حـكــومــة تـصــريــف
أعـ ـم ــال ب ــرئ ــاس ــة ت ـم ــام سـ ـ ــام ،ت ـكــون
أول ــى خـطــواتـهــا تــوقـيــع وزي ــر الــدفــاع

