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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
تكليف بال تأليف

ُ
َ
ّ
املنطقي أن يطول تأليف
ِمن غير
ِّ
بسبب رغبات أي إنسان
الحكومة
ُ ّ
ياسي.
مهما ُ عال شأنه الس ُ ِّ
عط َله طلبُ
فالبلد ال ي�ج��وز أن ي
�ص م ��ا ل�ح�ق�ي�ب� ٍ�ة وزاري� � ��ة أو
ش�
خ� ٍ
ٌ
ن ��زاع عليها م��ن أك �ث��ر ُم��ن َّ طرف،
وم ��ن واج ��ب ال��رئ �ي��س امل �ك��ل��ف أن
ُي�ط� ِ�ل� َ�ع اللبنانيني ع�ل��ى املسؤول
ال ��رئ� �ي� �س ��ي ع � ��ن ت ��أخ� �ي ��ر تأليف
ال�ح�ك��وم��ة ب�ع��د أك�ث��ر م��ن شهرين
أبسط
ع �ل��ى ت �ك �ل �ي �ف��ه .ف� � ّه ��ذا م ��ن
ِ
الكثير
ُ
حقوق الشعب؛ ألن هناك ُ
القضايا العالقة التي تالحق
من
َ
الحكومة وتنتظر إيجاد حل لها،
ليست ّأولى هذه القضايا املحكمة

الدولية ،وال ّآخرها هموم املواطن
ُ
ُّ
باتها .ونجد
اللبناني بكل تشع ِ
ّأن ّ
القيمني على التأليف ال يزالون
ِّ
ُي �م��اط �ل��ون وي �ن �ت �ظ��رون الرضى
ويسترئفون
م ��ن ه �ن��ا وه � �ن� �
�اكَ ،
بالفريق ّ
األول أن ُ
طلباته
خفف
ي
ِ
ّ
وي�ت�م��ن� َ�ون على ال�ف��ري��ق اآلخ��ر أن
ُي� �ش � َ�ارك ،ف�ي�م��ا ال �ف��ري��ق اآلخ� ��ر لم
يتوان يومًا عن الطعن بالحكومة
رئيسها
م� �ن ��ذ ل� �ح� �ظ � ِ�ة ت �ك �ل �ي � ِ�ف
ِ
بالنسبة إلى
وحتى
وقتنا ه��ذاَ .
ّ
�ب ،إن ال � �ش ��راك ��ة بالحكم
�
ال� �ش� �ع ّ
ب �ي��ن ك� � ��ل ال� �س� �ي ��اس� �ي�ي�ن تساوي
ص �ف � ْرًا وت� �ك � ٌ�ون ب�ل�ا ق �ي �م� ُ�ة إذا ُّلم
تسبقها حياة ّ
جيدة يعيشها كل
ُّ
ُّ
اللبنانيني .ف�ك��ل م��ا ي�ه��م الشعب
ُّ
ه � ��و ح� ��ق� ��ه ف � ��ي ال� � ُع� �ي ��ش الكريم
ّ
ورغ � �ب ��ت ��ه األساسية
وال �ل��ائ � �
�قُ ،
�درك��ه ال �غ ُ
�لاء فيقضي
ف��ي أن ال ُي�
ُ
الفقر حاجزًا
عليه ،وأن ال يكون
ّ
بينه وب�ي�ن لقمته .فاللبنانيون
ّ
ُ
ٌ
املعيشية
همومهم
ُشعب واح��دُ ،
م �ش �ت��رك��ة ،ن �ظ��رت �ه��م إل� ��ى الغالء
َ
املشاعر
هي واح��دة ،يتشاطرون
َ
نفسها عندما تنقطع الكهرباء،
ي �ع� ّ�ب��رون ب��ال �ط��ري �ق��ة ذات �ه ��ا يومَ
ُ
أسعار
األرب� �ع ��اء ع �ن��دم��ا ت��رت �ف� ُ�ع
امل � � �ح� � ��روق� � ��ات ،وي � �ت� ��أف � �ف� ��ون معًا
الرت � �ف � ��اع س� �ع � ِ�ر ق � � � ��ارورة الغاز،
وم �ع��ًا أي �ض��ًا ي�س�ك�ت��ون وينسون
املوضوع!
مصطفى كالكش

♦♦♦

ّ
تحية للشهداء
كان شعار التحرير لفلسطني
إذا َّ َ
س� ُ�ي��ت��خ��ذ ن��اف��ذة ل�ق�ت��ل الشعوب،
ف �ل �س �ن��ا ب� �ح ��اج ��ة إل� � �ي � ��ه .ودماء
امل �س �ل �م�ين وال� �ع ��رب أغ �ل��ى م ��ن أن
تدخل في لعبة رخيصة .أعجبني
م��ن ق��ال مل ��اذا ل��م ي� ّ
�ؤي��د غ�س��ان بن
ّ
جدو ثورة سوريا وانتقد تغطية
قناته ألحداث البحرين؟
موجهة،
جميع القنوات العربية
لاّ
وإن اختلف األس�ل��وب .ويجب أ
نقع في زاوية الدفاع عن أي منها؛
فالجزيرة في بداية أحداث ليبيا،
وحتى سوريا ،كان موقفها مثيرًا
للغرابة والتساؤل ،وال سيما أنها
أعطت ما أعطت في ث��ورة مصر.
ل �ك �ن �ه��ا ح �ي�ن رأت أن� �ه ��ا ستفقد
ص��دق �ي �ت �ه��ا ،رك� �ب ��ت امل� ��وج� ��ة ،بل
كانت لها الصدارة ،ثم وقعت في
خطأ فاضح في ثورة اليمن حني
ّع��رض��ت ص ��ورًا م��ن ال �ع ��راق على
أن� ّه��ا م��ن اليمن .ورغ��م اعتذارها،
ف��إن �ه��ا غ�ل�ط��ة ال ي�م�ك��ن تبريرها
م��ن ق �ن��اة ب�ح�ج�م�ه��ا .وه �ن��ا أذكر
القنوات التي فقدت صدقيتها من
خالل تناولها املتناقض ألحداث
ال �ث��ورات ال�ع��رب�ي��ة ك�ق�ن��اة القدس
وامل �ن��ار وغيرهما م� ّ�م��ا ال تكتفي
بتهميش أحداث سوريا الدامية،
بل وتتبنى رأي اإلع�لام السوري
الرسمي.
سائدة العمري

سليمان وميقاتي وعون :ال عجلة لخفـ
ال يعكس تصاعد
الشروط املتبادلة بني
األفرقاء املعنيني بتأليف
الحكومة إال مزيدًا من
التأكيد أنه ال أحد منهم
مستعجل التأليف ...وال أحد
يتزحزح عن إصرارهّ ،على أن
حل يجعله
يكون هو صاحب ً
يحصد انتصارًا كامال
نقوال ناصيف
األص� � � ّ�ح أن اث �ن�ي�ن م ��ن األف� ��رق� ��اء األربعة
امل�ع�ن�ي�ين ب�ت��أل�ي��ف ال �ح �ك��وم��ة ل�ي�س��ا على
ع�ج�ل��ة م��ن أم��ره�م��ا ت�م��ام��ًا ،ه�م��ا الرئيس
املكلف نجيب ميقاتي والرئيس ميشال
ع ��ون ،واث �ن�ي�ن آخ��ري��ن ل�ي�س��ا م��رب�ك�ين من
ّ
املتعمد في التأليف ،إال
ج��راء ه��ذا البطء
أنهما ال ّ
يلحان أكثر م��ن أي وق��ت مضى
على إبصار الحكومة النور ،هما رئيس
الجمهورية ميشال سليمان وحزب الله.
ّ
يتصرف على أن
أولهم ،رئيس الجمهورية
الدستور ال ينيط به حاضرًا أي دور قبل
ّ
مسودة الحكومة .ال
أن يقدم إليه ميقاتي
ً
ي��رى الكرة في ملعبه ،فضال عن أن ليس
ف��ي وس�ع��ه الضغط على ال��رئ�ي��س املكلف
لحمله على استعجال التأليف ،أو على
االعتذار عن عدم تأليف الحكومة .يبدأ دور
الرئيس عند وضع املسودة بني يديه.
ث ��ان� �ي� �ه ��م ،م �ي �ق ��ات��ي ُي� �م� �س ��ك بالتكليف
وال ي�ت�خ�ل��ى ع �ن��ه .ال ي�س�ت�ع�ج��ل التأليف
خ��ارج الشروط التي يمليها على اللعبة
ال�س�ي��اس�ي��ة ،وق��د ن�ج��ح ف��ي ف��رض�ه��ا على
أفرقاء الغالبية النيابية الجديدة جميعًا.
يضاعف من تعزيز
أضف أن االستمهال ّ
شعبيته في الشارع السني كرئيس مكلف

ّ
املدونة،
ال يهدر صالحياته الدستورية
ّ
يتحصن وراء
وال األع ��راف ال�ت��ي تجعله
تكليف ال ي�ت�ع� ّ�رف إل��ى اع �ت��ذار ،ويحمله
ع �ل��ى رف ��ض ال ��رض ��وخ ل �ش��روط اآلخرين
واإلص� � ��رار ع�ل��ى أن ��ه ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال س ��واه ـ�ـ�ـ�ـ�ـ يؤلف
ال �ح �ك��وم��ة .ي�ظ�ه��ر أي �ض��ًا ب�م�ظ�ه��ر رئيس
ح �ك��وم��ة ي �س �ت�م��د ق ��وت ��ه م ��ن استخدامه
ال��وق��ت وال�ص�ب��ر ،ال ـــــ كسلفيه الرئيسني
ف ��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة وس �ع��د ال �ح��ري��ري ـــــ من
اصطفاف غالبية نيابية موالية له.
أكثر املسترخني على وسادة
ثالثهم ،عون ُ
االنتظار ،مهما ف ّسر املغزى الذي ينطوي
عليه تصلبه وإص ��راره على ال��دف��اع ّ
عما

يسميه حقوقًا مشروعة له في الحكومة.
ال��واق��ع أن امل�ع��ادل��ة ال�ت��ي أح��اط بها عون
مكانه في النزاع الدائر حول التأليف هي
اآلتية :ال حكومة بال حصوله على حقيبة
الداخلية.
رابعهم ،حزب الله الذي يالحظ ،باقتناع
ظاهر بات يفصح عنه ،أن الرئيس املكلف
لم يتخذ بعد ق��رار التأليف ،وهو ينتظر
من حزب الله الضغط على حليفه العماد،
فيما يتوقع الحزب من ميقاتي الضغط
على سليمان شريكه في السلطة اإلجرائية.
هكذا ،ال أحد من الطرفني يتساهل .حزب
الله غير جاهز ،بل غير مقتنع بالضغط
على حليفه االستراتيجي ،متفهمًا وجهة
ن �ظ ��ره م ��ن ال �ح �ص��ة ال �ت ��ي ي�ط�ل�ب�ه��ا عون
لتكتله ف��ي ال �ح �ك��وم��ة .وم�ي�ق��ات��ي بدوره
ّ
يتبنى رأي الرئيس بحصوله على حصة
وعلى حقيبتي الدفاع والداخلية.
َ
أب � َ�رزت خ�لاص��ة ه��ذا الجمود ومراوحته
مكانه ،حتى إشعار آخر ،دينامية واكبت
ح��رك��ة امل� �ش ��اورات واالت� �ص ��االت البعيدة
عن األض��واء في األي��ام الثالثة األول��ى من
ّ
بالتوصل إل��ى مخرج،
األس�ب��وع وأوح��ت
ّ
ث��م لبثت راك ��دة م��ن غ�ي��ر اإلف ��ادة الجدية
من اقتراحات كانت قد شقت طريقها إلى
التنفيذ.
ح � ��دث اخ � �ت� ��راق ف �ع �ل��ي ل �ل �ع �ق��دة الكأداء،
األخ� �ي ��رة امل �ع �ل �ن��ة ع �ل��ى األق� � ��ل ،وه� ��ي مآل

ُ
ميقاتي يمسك بالتكليف وال يتخلى عنه (أرشيف)

ّ
ّ
الحكومة :هبة باردة وهبة ساخنة

تقــرير

ّ
أمس رياح تأليف
ت
هب
ّ
قوية ،حركتها معلومات عن
الجمهورية عن
تنازل رئيس
ّ
لكن أوساط
وزارة الداخليةّ .
املكلف تريثت في
الرئيس
ّ
ضخ التفاؤل ،وزوار ّالرابية
أكدوا أن ال شيء جديًا حتى
اآلن ...فيما  14آذار جاهزة
للمهمة

إذا ّ
صحت «خبرية» االتصال الرئاسي
أم��س ،يكون موضوع تأليف الحكومة
امليقاتية ق��د دخ��ل غرفة ال ��والدة ،حيث
أفادت مصادر متابعة للملف الحكومي
بأن رئيس الجمهورية ميشال سليمان
ات �ص��ل أم ��س ب��ال��رئ�ي��س امل�ك�ل��ف نجيب
م �ي �ق��ات��ي ،وأب �ل �غ��ه اس �ت �ع��داده للتخلي
عن حقيبة الداخلية ملصلحة شخصية
محايدة تكون موضع قبول من جميع
األط� ��راف املعنية ب��ال� ّت��أل�ي��ف ،علمًا بأن
أوس � ��اط م �ي �ق��ات��ي ف��ض �ل��ت ال �ت� ّ
�ري��ث في
إشاعة التفاؤل.
أض ��اف ��ت امل� �ص ��ادر امل ��ذك ��ورة أن تنازل
س�ل�ي�م��ان ع��ن ال��داخ �ل �ي��ة ي�ف�ت��ح الطريق
أم ��ام ح�س��م ال �ت��وزي��ع ال�ط��ائ�ف��ي بنسبة
 ،%99وبالتالي تسهيل تركيب األسماء

على الحقائب ،مشيرة إلى أن الحصص
ّ
ت� ��وزع� ��ت ك� ��اآلت� ��ي :ال � � � ��وزراء ال �ش �ي �ع��ة 3
للرئيس نبيه بري وّ 2لحزب الله وواحد
للحزب ال�ق��وم��ي ،ال�س��ن��ة :واح��د للحزب
التقدمي االشتراكي وواحد للمعارضة
ّ
ال �س��ن �ي��ة و 4مل �ي �ق��ات��ي ،ب �م��ن ف�ي�ه��م هو،
ال � � � ��دروز 2 :ل �ل �ح��زب ال �ت �ق��دم��ي وواحد
للنائب طالل أرسالن ،املوارنة  4للنائب
م�ي�ش��ال ع��ون وواح ��د للنائب سليمان
ف��رن�ج�ي��ة وواح ��د ل��رئ�ي��س الجمهورية،
أرث � ��وذك � ��س 2 ،ل �ع ��ون وواح� � ��د ل �ك��ل من
رئيس الجمهورية وميقاتي ،كاثوليك:
الجمهورية وعون
واحد لكل من رئيس
ّ
وم �ي �ق ��ات ��ي ،أرم � � ��ن 2 :ل �ت �ك��ت��ل التغيير
واإلصالح.
ورأت مصادر في األكثرية الجديدة أن
خطوة سليمان تعني أنه قرأ جيدًا كالم
ب ��ري أول أم ��س ،ال ��ذي ت�ض�م��ن «رسالة
س� ��وري� ��ة واض � �ح� ��ة ل �ل �ت��أل �ي��ف يفترض
أن ي �ت �ج��اوب م�ع�ه��ا امل �ع �ن �ي��ون» .ودعت
إل� ��ى ال �ت��وق��ف ع �ن��د م ��ا ش �ه��دت��ه بعض
املناطق مساء أمس ،من قطع للطرقات،
وخ �ص ��وص ��ًا ط ��ري ��ق ص ��وف ��ر الدولية،
احتجاجًا على غالء أسعار املحروقات،
م�ع�ت�ب��رة أن ذل ��ك س�ي��ؤك��د ال �ح��اج��ة إلى
وجود حكومة فعلية.
ّ
وإذا كانت أوساط ميقاتي تفضل تأجيل
«االح �ت �ف��ال» ح�ت��ى إن �ج��از ك��ل املراسم،
ّ
بدد أحد أركان األكثرية الجديدة أجواء
التفاؤل ،وأكد عدم حصول تقدم .كذلك
ّ
أكد زوار الرابية أن «ال شيء جديًا حتى

اآلن ،وال �ج �ن ��رال ع ��ون ل ��م ي �ع��د يرضى
بطريقة أن واحدًا ّ
يسمي واآلخر يوافق
بينه وبني رئيس الجمهورية ،بل يريد
أن ّ
يسمي هو ،وأن تكون الداخلية له».
ول�ف��ت أم��س أن امل�ع�ل��وم��ات ع��ن اتصال

مؤامرة توطين
حذر رئيس مجلس النواب نبيه
بري من «إع��ادة تحريك مؤامرة
التوطني في إطار مالمح تسوية
ي�ج��ري العمل على فرضها في
امل �ن �ط �ق��ة» ،م�ع�ت�ب�رًا أن «األخطر
ف � ��ي ه � � ��ذه ال � �ت � �س ��وي ��ة ه � ��و ّ
طي
ص �ف �ح��ة ال � �ق� ��رار  194املتعلق
ب �ع��ودة ال�لاج �ئ�ين الفلسطينيني
إل��ى دي��اره��م» ،وج��دد ال�ق��ول «إن
ّ
يتحمل ولن يقبل إمرار
لبنان ال
مؤامرة التوطني».

سليمان بميقاتي ترافقت مع زيارة قام
بها ال��وزي��ر زي��اد ب��ارود أم��س للرئيس
مكتفيًا بالقول
ب��ري ،وخ��رج م��ن ع�ن��ده
َّ
إن ال�ل�ق��اء م�م�ت��از ،ق�ب��ل أن ي ��وزع الحقًا
خبر ّ
موسع يقول فيه بارود إنه عرض
مع بري «أوض��اع السجون واملخالفات
ع�ل��ى األم�ل�اك ال �ع��ام��ة» ،مضيفًا «هناك
م��واض�ي��ع ك�ث�ي��رة نبحثها م��ع الرئيس
ب ��ري» .ك��ذل��ك ال�ت�ق��ى ب��ري أم��س الوزير
وائل أبو فاعور ،وعرض معه األوضاع
العامة وعملية تأليف الحكومة.
وح �ض��ر م��وض��وع ال�ح�ك��وم��ة أي �ض��ًا في
لقاء األرب�ع��اء النيابي ،حيث استغرب
ب ��ري اس �ت �م��رار امل ��راوح ��ة ف��ي تأليفها،
«ف ��ي ظ��ل ال �ظ ��روف ال��دق�ي�ق��ة والصعبة
ال�ت��ي ي�م��ر ب�ه��ا ل�ب�ن��ان وامل�ن�ط�ق��ة» .وقال
إن التحديات الكبيرة التي تواجه البلد
«ت �ف �ت��رض وج � ��ود ح �ك��وم��ة ال� �ي ��وم قبل
الغد»ّ ،
منبهًا إلى «أن ما يجري ويحاك
ّ
ي�ت�ط��ل��ب م �ن��ا ج�م�ي�ع��ًا أن ن �ك��ون يقظني
وعلى مستوى املسؤولية أمام العاصفة
التي نشهدها ،والتي تستهدف لبنان
واللبنانيني جميعًا من دون تمييز».
ّ
وف � ��ي م� �ج ��ال آخ � � ��ر ،ج � � ��دد ب � ��ري إعالن
«ال��وق��وف إل��ى ج��ان��ب س��وري��ا ف��ي هذه
امل ��رح� �ل ��ة ب� � ��ال� � ��ذات» ،م� �ش� �ي� �رًا إل� � ��ى «أن
موقف لبنان في مجلس األمن طبيعي
وينطلق من العالقة األخ��وي��ة واملميزة
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،وم��ن املصلحة املشتركة
للشعبني الشقيقني».
ّ
ك��ذل��ك ش ��دد ال��وزي��ر أك ��رم ش�ه�ي��ب ،بعد

