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في الواجهة

ميقاتي لسليمان:

أوقع مرة ثانية ضد السعودية
لن ّ

فجأة انتقل السجال من تأليف حكومة الى إحياء
حكومة مستقيلة .بالقول تارة بتعويمها ،والقول طورًا
باستئناف اجتماعات مجلس الوزراء .مظهر إضافي
من الشغف السياسي باستحقاقات ال يراد إيجاد حلول
لها .لكن الوجه اآلخر لهذا الجدل أن ساعة الخالف على
االستحقاق الرئاسي أزفت
نقوال ناصيف

ملف عيد
قضائيًا ،تسلم قاضي التحقيق العسكري
االول رياض أبو غيدا أمس ّادعاء ّ
مفوض
الحكومة لدى املحكمة العسكرية القاضي
صقر صقر على امل�س��ؤول السياسي في
ال�ح��زب ال�ع��رب��ي الديمقراطي رف�ع��ت عيد
ف ��ي ج� ��رم ت �ه��دي��د ش �ع �ب��ة امل �ع �ل��وم��ات في
قوى االمن الداخلي ،ويعكف على دراسته
تمهيدًا مل�ب��اش��رة التحقيقات وال �ق��رارات
ال �ت��ي يقتضيها ال�ت�ح�ق�ي��ق .م��ن ناحيته،
أش��ار عيد إل��ى «أن هناك فريقًا سياسيًا
ع�ل��ى رأس ��ه رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة يضغط
على القضاء في موضوع استدعائي إلى
القضاء».

بني ما شاع عن تعويم حكومة الرئيس
ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي وب�ي��ن ع ��ودت �ه ��ا ال��ى
اجتماعات مجلس الوزراء بون شاسع
ً
ف � �ع �ل�ا .أح ��ده� �م ��ا ع �ل ��ى ط � ��رف ن�ق�ي��ض
م��ن اآلخ� ��ر .ال آل �ي��ة واض �ح��ة وم�ج� ّ�رب��ة
ل �ت �ع��وي��م ح �ك��وم��ة م�س�ت�ق�ي�ل��ة ف ��ي ظ��ل
األح �ك��ام ال��دس�ت��وري��ة املعنية بتأليف
الحكومة واستمرارها واستقالتها .إال
أن رجوعها الى االجتماعات الدورية
شأن مختلف .يسبق التعويم شرطان
ملزمان :أولهما اعتذار الرئيس املكلف
ع��ن ع ��دم ت��أل �ي��ف ال �ح �ك��وم��ة أو سحب
مجلس النواب ـــ وال دور هنا لرئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة ـ�ـ�ـ تكليفه إي ��اه ال�ت��أل�ي��ف،
وث��ان �ي �ه �م��ا ع� � ��ودة رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة
املستقيلة عن استقالته .كال الشرطني
غ �ي��ر م� �ت ��واف ��ر ح �ت��ى إش � �ع� ��ار آخ� � ��ر :ال
الرئيس تمام سالم في وارد االعتذار
او إرغامه من الداخل عليه ،وال ميقاتي
في صدد التخلي عن استقالته.
ال ي �م �ن��ح ال� ��دس � �ت� ��ور ،ك� ��ذل� ��ك ،رئ �ي��س
ال �ج �م �ه��وري��ة دورًا ف��ي إي �ج��اد م�خ��رج
مل� �ش� �ك� �ل ��ة ل� � ��م ي � �س � �ب ��ق أن اخ� �ت� �ب ��ره ��ا
اللبنانيون منذ ات�ف��اق ال�ط��ائ��ف :على
أب ��واب املهلة ال��دس�ت��وري��ة النتخابات
رئ ��اس ��ة ال �ج �م �ه��وري��ة ،رئ� �ي ��س م�ك�ل��ف
يتعثر في التأليف ،وحكومة مستقيلة
م�ك�ب�ل��ة ب��ال�ت�ك�ل�ي��ف واالس �ت �ق��ال��ة م�ع��ًا.
ب��إزائ �ه �م��ا ي �ج��د رئ �ي��س ال ��دول ��ة نفسه
مربكًا وهو يوشك على نهاية واليته.
م��ن ح ��ول ه ��ذا امل � ��أزق ب�ض�ع��ة س��واب��ق
م�ت�ف��رق��ة م�ن��ذ تطبيق ات �ف��اق ال�ط��ائ��ف:
اع�ت��ذر ث�لاث��ة رؤس ��اء مكلفني ع��ن عدم
ت��أل�ي��ف ال�ح�ك��وم��ة ه��م رف�ي��ق ال�ح��ري��ري
ع� ��ام  1998وع �م��ر ك ��رام ��ي ع� ��ام 2005
وس �ع��د ال �ح��ري��ري ع ��ام  2009ق �ب��ل أن
يعاد تكليفه فيؤلف .استقالت حكومة
ال�ح��ري��ري األب ع��ام  1995على أب��واب
االس�ت�ح�ق��اق ال��رئ��اس��ي توطئة ألخ��رى
تخلفها لتمديد والية الرئيس الياس
ال � �ه� ��راوي .ت�س�ل�م��ت ح �ك��وم��ة ال��رئ �ي��س
ف ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة ع ��ام  2007ـ�ـ�ـ وك��ان��ت
أض �ح��ت م�م�ث�ل��ة ال �ف��ري��ق ال ��واح ��د بعد

استقالة ال��وزراء الشيعة ـــ صالحيات
رئ�ي��س الجمهورية بانقضاء والي�ت��ه.
وه��ي ال �ح��ال امل��رش�ح��ة رب �م��ا لحكومة
َّ
م �ي �ق��ا ّت��ي ال� �ت ��ي ُي �ش ��ك ��ك ف ��ي ت�م�ث�ي�ل�ه��ا
ال � �س� ��ن� ��ي ف � ��ي ح � � ��ال أخ � �ف� ��ق ان� �ت� �خ ��اب
الرئيس املقبل .بيد أنها امل��رة االول��ى
التي تتجمع السوابق تلك كلها ،دفعة
واح��دة ،في واح��دة على مسافة قريبة
من انتخابات .2014
وألن دون ت�ع��وي��م ح�ك��وم��ة مستقيلة
ع �ق �ب ��ات دس� �ت ��وري ��ة ش ��ائ �ك ��ة ي �ش �ت��رك
ف ��ي ت��ذل�ي�ل�ه��ا ت �ب��اع��ًا ال��رئ �ي��س امل�ك�ل��ف
وال� � ��رئ � � �ي� � ��س امل � �س � �ت � �ق � �ي� ��ل ،ل ��رئ� �ي� �س ��ي
ال � �ج � �م � �ه� ��وري� ��ة وال � �ح � �ك � ��وم � ��ة ت� �ق ��دي ��ر
اج�ت�م��اع��ات مجلس ال � ��وزراء لحكومة
مستقيلة ودعوته إليها تبعًا لجدول
االع �م��ال امل �ط��روح أم��ام�ه�م��ا ،وتحديد
بنوده امللحة وامل��وص��وف��ة .يدخل هذا
االختصاص في صلب صالحياتهما
ً
عمال بأكثر من اجتهاد ملجلس شورى
الدولة.
ب�ي��د أن ت�م�ي�ي��ز ال�ت�ع��وي��م ع��ن م �ع��اودة
االج � �ت � �م� ��اع� ��ات س� �ي ��اس ��ي م� � �ق � ��دار م��ا
ه ��و دس � �ت � ��وري .وق � ��د ي� �ك ��ون ال �ج��ان��ب
ال �س �ي ��اس ��ي أك� �ث ��ر ت �ع �ق �ي �دًا ل�ك�ل�ي�ه�م��ا.
ف��ي ح�ص�ي�ل��ة ش�ب��ه م �ع��روف��ة ي�ت�س��اوى
ال � �خ� �ي ��اران :ال ال �ت �ع��وي��م ح ��اص ��ل ،وال
العودة الى اجتماعات مجلس الوزراء
مؤكدة.
أما االسباب فشتى ،منها:
 1ـــ وفق ما ينسب الى رئيس الحكومة
ق��ول��ه ل�ل��رئ�ي��س م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان قبل
ث�لاث��ة أس��اب�ي��ع ،وأع ��اد االخ�ي��ر ت��رداده
أخ �ي �رًا أم� ��ام زواره ،ال ي �ب��دو م�ي�ق��اتّ��ي
م �ت �ح �م �س��ًا الت � �خ ��اذ أي خ� �ط ��وة ت �ن��ف��ر
س�ع��ودي��ة .م��ا ق��ال��ه لسليمان إن��ه لن
ال� ّ
ي ��وق ��ع م ��رة ث��ان �ي��ة ض ��د ال ��ري ��اض ،في
إشارة الى عدم رغبته في تكرار سابقة
ت��أل�ي��ف ح�ك��وم�ت��ه ال�ح� َ�ال�ي��ة ع ��ام 2011
وت��داع�ي��ات�ه��ا ،ف�ل��م ت �ل��ق رض��ى اململكة
وق��اط �ع �ت �ه��ا .ل��ن ي�خ�ط��و ت��ال �ي��ًا ف��ي أي
إج��راء ـــ بما في ذلك إع��ادة تكليفه في
ح ��ال اع �ت ��ذر ال��رئ �ي��س امل �ك �ل��ف ـ �ـ �ـ يثير
حفيظة ال�س�ع��ودي��ة أو ي�ج��ده تصرفًا
ضدها .وفي معزل عن اعتذار سالم ،ال

يبدو رئيس الحكومة في وارد العودة
ع � ��ن اس� �ت� �ق ��ال� �ت ��ه ألس� � �ب � ��اب س �ي��اس �ي��ة
ودستورية في آن واحد.
 2ـــ بدوره رئيس الجمهورية ،وفق ما
ي��ورده مطلعون على موقفه ،يعارض
ت�ع��وي��م ال�ح�ك��وم��ة امل�س�ت�ق�ي�ل��ة ،وينظر
إلى خطوة كهذه ـــ ال يجيزها الدستور
في أي حال ـــ على أنها خطيرة .تبدو
ال� ��دواف� ��ع ال �س �ي��اس �ي��ة أك �ث��ر وط � ��أة من
الحجج ال��دس�ت��وري��ة ال�ت��ي تمنع ،لدى
ال��رئ �ي��س ،ال �ت �ع��وي��م .ب� ��ات ع �ل��ى ط��رف
نقيض من حكومة تمسك قوى  8آذار
ب��أك�ث��ري�ت�ه��ا امل �ط �ل �ق��ة ،وه ��و ف ��ي أس ��وأ
مرحلة تمر فيها عالقته بـ«حزب الله».
أضحى الرئيس متيقنًا من أن الغالبية
الحكومية ّ
تعده في صف الفريق اآلخر
مذ وجه انتقادات صارمة وح��ادة الى

العودة الى
حكومة انتقالية
سني وهم
يرأسها غير ّ
ت� � ّ
�ورط ال �ح��زب ف��ي ال �ح��رب ال �س��وري��ة،
وتتعاطى معه بعدائية مكشوفة.
منذ خطاب عيد الجيش في آب الفائت،
ارتفعت تدريجًا نبرة مخاطبته «حزب
ال�ل��ه» وتوجيهه م��ا يتعدى االش��ارات
ال �س �ل �ب �ي��ة ال� ��ى االت� �ه ��ام ��ات امل �ب��اش��رة.
بعض ما ورد في إدانته املتكررة إياه
االن�خ��راط في تلك الحرب ـــ وق��د يكون
معظمه ـــ ورد عفويًا في خطبه من غير
أن يكون م� ّ
�دون��ًا فيه على نحو خطبه
امل�ع� ّ�دة بعناية ودراي ��ة وبعد أكثر من
مراجعة متأنية .ذاك ما ورد في خطاب
الرئيس قبل أي��ام عندما رف��ض اتهام
السعودية بأعمال التفجير ب�لا أدل��ة،

ف�خ��رج على ال�ن��ص امل�ك�ت��وب بعبارات
امل�م�ت�ع��ض .وورد ف��ي خ�ط��اب��ه االخ�ي��ر
ال�س�ب��ت ب�خ��روج��ه ع�ل��ى ال�ن��ص م�ج��ددًا
وتحدثه بلهجة غير م��أل��وف��ة ،حينما
وج��د في استمرار ت��ورط «ح��زب الله»
ف��ي س��وري��ا تقويضًا م�ب��اش�رًا للدولة
والهوية والوطن.
ّ
ت�ع��زز امل��واق��ف املتتالية تلك االعتقاد
ال�ش��ائ��ع ب��أن ال��رئ�ي��س ل��ن ي�ت��رك ال�ب�لاد
ـ �ـ �ـ ق �ب��ل أن ي �غ��ادر م�ن�ص�ب��ه ـ �ـ �ـ ب�ي�ن ي��دي
ح �ك ��وم ��ة ت �س �ي �ط��ر ق � ��وى  8آذار ع�ل��ى
غالبيتها وقراراتها .بيد أن البديل ال
يبدو بالضرورة بالسهولة املتوخاة.
ب ��ذل ��ك ي� �ب ��دو امل ��وق ��ف امل �ع �ل��ن ل��رئ�ي��س
ال �ج �م �ه��وري��ة ع ��دم ح�م��اس�ت��ه الن�ع�ق��اد
م � �ج � �ل� ��س ال � � � � � � � � � ��وزراء خ � � � � � ��ارج ن � �ط� ��اق
الضرورة القصوى .يالقيه فيه رئيس
ال �ح �ك��وم��ة رغ� ��م إي � �ح� ��اءات ال �س��اع��ات
االخ �ي��رة ب��رغ�ب�ت��ه ف��ي ب�ع��ث ال ��روح في
اجتماعاتها.
 3ـــ مع تأكيد أفرقاء الغالبية الحكومية
أن ال� �ح� �ك ��وم ��ة امل �س �ت �ق �ي �ل��ة س �ت �ت��ول��ى
مجتمعة صالحيات ال��رئ��اس��ة االول��ى
ّ
عند تعذر انتخاب الرئيس الخلف ،ال
يجد سليمان في املقابل في املخارج
امل�ت��واف��رة ل�ت�ف��ادي ش�غ��ور ال��رئ��اس��ة ما
ي�م�ك�ن��ه م ��ن اس �ت �ع��ادة ت �ج��رب��ة ت��أل�ي��ف
حكومة موقتة تنتقل إليها صالحيات
رئ� �ي ��س ال� ��دول� ��ة وي� �ن ��اط ب �ه��ا اإلع � ��داد
الن� �ت� �خ ��اب ال� �خ� �ل ��ف .أوص � � ��د دس� �ت ��ور
ال�ط��ائ��ف دون �ه��ا أب��واب��ًا ك��ان��ت ال ت��زال
ّ
الجميل
متاحة مع سلفه الرئيس أمني
عام  ،1988ومن قبل مع الرئيس بشارة
ال � �خ� ��وري ـ �ـ �ـ ص ��اح ��ب ال �س��اب �ق��ة ـ �ـ �ـ ع��ام
 .1952فقد رئيس الجمهورية نهائيًا
اختصاص التكليف م��ن دون العودة
الى مجلس النواب صاحب القرار ،ولم
يعد يسعه التسليم س��وى بالحكومة
القائمة ـــ أو أخرى جديدة ـــ للحلول في
صالحيات الرئيس املغادر.
ً
وم�ق��دار م��ا ي�ب��دو التعويم مستحيال،
ف � ��إن ال � �ع� ��ودة ال � � ّ�ى ح �ك��وم��ة ان �ت �ق��ال �ي��ة
ي��رأس�ه��ا غير س��ن��ي ض��رب م��ن ال��وه��م.
وه ��ي امل�ش�ك�ل��ة ال �ت��ي ي��واج�ه�ه��ا ف��ي آن
واح ��د رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة وال��رئ�ي��س
املكلف في هذا الوقت ،وحتى بدء املهلة
الدستورية لالستحقاق الرئاسي في
 25آذار ،في عدم مقدرتهما على فرض
حكومة أم��ر واق��ع .وكانا ق��اال أكثر من
مرة إنهما ليسا في وارد حكومة كهذه
وصفها سالم بأنها تولد ميتة حينما
ي �خ��رج م�ن�ه��ا وزراء ط��ائ �ف��ة ب��رم�ت�ه��ا.
األص��ح أن��ه يعصى عليها املثول أمام
م�ج�ل��س ال� �ن ��واب ل�ن�ي��ل ال �ث �ق��ة ،وك��ذل��ك
ان �ت �ق��ال ص�ل�اح �ي��ات ال��رئ��اس��ة االول ��ى
اليها من دون حيازتها تلك الثقة.

