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كالم في السياسة

سليمان :حكومة أمر واقع
 ...وتمديد بكرامة!
جان عزيز

ستتشكل ال�ح�ك��وم��ة» .ورأى أن��ه «ف��ي كل
م��رة ك��ان ال�ت��واف��ق ال�س�ي��اس��ي ينقلنا من
أزمة إلى أخرى».
من جهة أخرى ،قال مدير املكتب اإلعالمي
ف ��ي ب �ك��رك��ي ول� �ي ��د غ � �ي ��اض ،إن «ك � ��ل م��ا
مساع تقوم بها
يصدر في الصحف عن
ٍ
البطريركية املارونية بشأن االستحقاق
الرئاسي يدخل في إطار التحليالت».

القمة الخليجية
وح�ض��رت األوض ��اع ف��ي لبنان ف��ي البيان
الختامي لقمة الكويت الخليجية .إذ دعا
األط� � ��راف وال� �ق ��وى ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ك��اف��ة «إل ��ى
تغليب املصلحة الوطنية ،وسرعة تشكيل
ال �ح �ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ب �م��ا ي�ح�ف��ظ ل�ل�ب�ن��ان
كيانه ويجنبه تداعيات األزمة السورية».
وفيما أدان «ال�ت�ف�ج�ي��رات اإلره��اب�ي��ة التي
وق �ع��ت ف ��ي ل �ب �ن��ان وال �ت ��ي راح ضحيتها
ال�ع��دي��د م��ن األب ��ري ��اء» ،ط��ال��ب ب �خ��روج ما
سماه «ميليشيات حزب الله» من سوريا.
ع�ل��ى ص�ع�ي��د آخ ��ر ،ذك ��رت «وك��ال��ة األن �ب��اء
املركزية» أن وزارة الخارجية واملغتربني
س�ت�ت�ل�ق��ى خ �ل�ال ال �ي��وم�ي�ن امل �ق �ب �ل�ين دع ��وة
رس� �م� �ي ��ة ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة ف � ��ي االج� �ت� �م ��اع ��ات
التحضيرية ملؤتمر جنيف  2املقرر في 22
كانون الثاني املقبل.

ميقاتي في جنوب أفريقيا
ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،اختتم رئ�ي��س الحكومة
نجيب ميقاتي زي��ارت��ه ل�ج�ن��وب أفريقيا،
ح �ي��ث م �ث��ل ل �ب �ن��ان ف ��ي ت �ش �ي �ي��ع ال��رئ �ي��س
ال��راح��ل نلسون م��ان��دي�لا .والتقى رؤس��اء:
أم �ي��رك��ا ب� ��اراك أوب ��ام ��ا ،وف��رن �س��ا ف��رن�س��وا

ه � ��والن � ��د وف� �ل� �س� �ط�ي�ن م � �ح � �م ��ود ع � �ب ��اس،
األم�ين ال�ع��ام لألمم املتحدة ب��ان ك��ي م��ون،
رئيس وزراء بريطانيا دايفيد كاميرون،
ورئ �ي �س ��ي وزراء ك� �ن ��دا س �ت �ي �ف��ان ه��ارب��ر
وايطاليا انريكو ليتا الذين عبروا جميعًا
ع��ن «ح��رص�ه��م ع�ل��ى االس �ت �ق��رار ف��ي لبنان
واستعدادهم ملساعدة الحكومة اللبنانية
ع�ل��ى تحمل األع �ب��اء ال�ن��ات�ج��ة م��ن ال�ن��زوح
السوري».
ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال �ق �ض��ائ��ي ،ادع� ��ى م�ف��وض
الحكومة لدى املحكمة العسكرية القاضي
صقر صقر على موقوفني من جبل محسن
الشتراكهم ف��ي أح��داث طرابلس األخ�ي��رة،
وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري
األول رياض أبو غيدا.

األحمد يعود ملصالحة اللينو
في سياق آخر ،وصل إلى بيروت ليل أمس،
«امل �ش ��رف ال �ع��ام ع�ل��ى ال �س��اح��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ف��ي حركة فتح» ع��زام األح�م��د .وفيما كان
محور زي��ارت��ه األخ�ي��رة ف��ي أي�ل��ول الفائت،
ط ��رد ال �ع �م �ي��د م �ح �م��ود ع�ي�س��ى «ال �ل �ي �ن��و»
بسبب بيانه االنقالبي ضد قيادة الحركة
ف��ي ل �ب �ن��ان ،م��ن امل��رج��ح أن ت �ت��وج زي��ارت��ه
ال �ح ��ال �ي ��ة ب �ل �ق ��اء م �ص��ال �ح��ة م� ��ع «ال ��رج ��ل
امل � �ط� ��رود» ن �ف �س��ه .إذ دف �ع��ت االع � �ت� ��داءات
املتكررة على فتح في عني الحلوة من قبل
جند ال�ش��ام ،بمسؤولني وأح��زاب وأجهزة
أمنية لبنانية ،إل��ى االس�ت�ن�ف��ار خ��وف��ًا من
سيطرة اإلسالميني على عاصمة الشتات.
وط�ل�ب��ت ال�ج�ه��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال �ت��راج��ع عن
قرار فصل اللينو ،وإعادته إلى عسكر فتح
لالستفادة منه في مقارعة اإلسالميني.

م� ��ن ي �ت �ت �ب��ع ال � �خ ��ط ال� �ب� �ي ��ان ��ي مل� ��واق� ��ف م �ي �ش��ال
سليمان ،يمكن أن يتوقع خطوة مقبلة ،اسمها
حكومة أمر واقع ،قد َي ُع ّدها هو أهون الشرور،
وقد يجد فيها اآلخرون ،كل اآلخرين ،أسوأها.
ال �خ��ط ال �ب �ي��ان��ي امل ��ذك ��ور ب ��دأ ف�ع�ل�ي��ًا ق �ب��ل ن�ح��و
عامني .وتحديدًا منذ تحول األحداث في سوريا
ن�ح��و امل�ن�ح��ى ال�ع�ن�ف��ي ،ووق ��وف ال �ق��وى الغربية
ص�ف��ًا واح � �دًا ض��د ب �ش��ار األس ��د وص��وت��ًا واح� �دًا
داعيًا إلى إسقاطه ،ومبشرًا بذلك ومطمئنًا إلى
امل��وع��د ال��وش�ي��ك .ففي مصادفة غريبة ،تزامنت
ت�ل��ك ال �ت �ط��ورات م��ع خ��ط ب �ي��ان��ي ج��دي��د مل��واق��ف
ٌ
ساكن بعبدا .خ��ط ع��رف أكثر م��ن ذروة معبرة.
منها خروجه من خلف مكتبه ليستقبل أشرف
ّ
وليوجه لومه غير املبطن إلى
ريفي ذات ي��وم،
الرئيس السوري .ومنها تصديه أخيرًا للسيد
حسن نصر الله وتنطحه للدفاع عن مملكة بني
سعود.
ه �ك��ذا وف ��ي «ت �م��دي��د» ن �ظ��ري ل �ه��ذا ال �خ��ط ،ي��رى
بعض عارفي ميشال سليمان أن حكومة األمر
الواقع باتت مسألة حتمية بالنسبة إليه .فمن
جهة أول��ى سقط املفهوم ال��دس�ت��وري لتصريف
األع� �م ��ال م ��ع ال �ح �ك��وم��ة امل �س �ت �ق �ي �ل��ة ،وم ��ن ج�ه��ة
ث��ان�ي��ة ،ت��أك��د ال�ع�ج��ز ع��ن ت��وف�ي��ر م�ن��اخ��ات ق��ادرة
على توليد حكومة طبيعية مع ّ
تمام سالم .وبني
ّ
هاتني االستحالتني املقصودتني واملتعمدتني،
ب��ات ي�م�ك��ن س�ل�ي�م��ان أن ي�ق��ف وي �ق��ول إن ال�ف��راغ
الحكومي هو أس��وأ ما يمكن أن يحصل للبلد،
مع اقتراب االستحقاق الرئاسي .وأن األسباب
وامل�س�ب�ب��ات وامل�س�ب�ب�ين ل�ه��ذا ال �ف��راغ ال�ح�ك��وم��ي،
م�ج�م��وع��ة واح� ��دة م�ت�م��ادي��ة ف��ي ال��زم��ن ،وي�ب��دو
أن�ه��ا ت�ه��دد ب�ف��راغ رئ��اس��ي أي�ض��ًا .وأن��ه ال يمكن
ترك البلد ،كما قال ،في عهدة حكومة مستقيلة،
لذلك إليكم إذن حكومة األمر الواقع هذه.
وي � �ش� ��رح ع� ��ارف� ��وه أن ت��رك �ي �ب��ة ت �ل ��ك ال �ح �ك��وم��ة
وت �ف��اص �ي �ل �ه��ا ال ش ��ك أن �ه��ا أص �ب �ح��ت م �ت �ب �ل��ورة
واض �ح��ة وج ��اه ��زة ف��ي رأس م �ي �ش��ال س�ل�ي�م��ان.
فهي ستكون بصيغة  9ــ  9ــ  .6أي إنه في الشكل
سيلتزم الثنائي سليمان ـ�ـ س�ل�ام ،نتيجة آخر
ّ
التمخضات التأليفية ،وخصوصًا بعد الضخ
الكثيف في السوق اإلعالمية والسياسية طيلة
األسابيع املاضية ،لكالم عن أن الثنائي املذكور
هو من نجح في إقناع الفريق الحريري بقبول
تلك املعادلة والعدول عن تمسكه بصيغة الثالث
ثمانيات .هكذا يسوق سليمان طرحه على أنه
تتويج ملسعاه ذاك ،الذي كاد أن يتحول حكومة
ف�ع�ل�ي��ة ل ��وال خ �ط��اب ت�ص�ع�ي��دي م�ف��اج��ئ للسيد
نصر ال�ل��ه ،بحسب رواي��ات ال�ط��رف نفسه .املهم
أن س�ل�ي�م��ان ب�ت�ل��ك ال �خ �ط��وة ،ي��وج��ه رس��ال��ة إل��ى
تحالف عون ـــ  8آذار ،مفادها :ها أنا قد التزمت
مطلبكم األس��اس��ي .فأنتم منذ نيسان املاضي

تطالبون بتركيبة حكومية تحفظ لكال الطرفني
الثلث الضامن ،وها قد وفيت بذلك.
ع�ل�م��ًا أن امل �ع��ادل��ة ال�ح�ص�ص�ي��ة ل�ت�ل��ك ال�ح�ك��وم��ة
املفخخة ،لن يكون لها أي معنى وال أي مفعول
دس� �ت ��وري أو واق� �ع ��ي .ذل ��ك أن س �ل �ي �م��ان ن�ف�س��ه
ي� �ع ��رف أن ت �ل ��ك ال �ح �ك ��وم ��ة ل� ��ن ت �ت �ع ��دى ح� ��دود
ت��وق �ي �ع��ه وت �م ��ام س�ل�ام م ��رس ��وم ت��أل �ي �ف �ه��ا .فهي
ل��ن ت�ح��وز ثقة نيابية ول��ن تجتمع بالتالي في
ج�ل�س��ة دس �ت��وري��ة ك�م�ج�ل��س وزراء ،ول ��ن ت�ك��ون
في أي لحظة من والدتها امليتة معنية بمفهوم
ال �ث �ل��ث ال �ض ��ام ��ن ف ��ي ن� �ص ��اب اج �ت �م��اع��ات �ه��ا أو
ق��رارات�ه��ا غير امل��وج��ودة وال امل�ط��روح��ة .غير أن
ذلك كله لن يحول دون اعتماد هذه الصيغة من
قبل سليمان لتسويق خطوته أو تبرير خطته
لدى فريق عون ـــ  8آذار.
أما من ناحية الحقائب ،فيتوقع عارفو سليمان
أنفسهم أن تعمد حكومة األم��ر الواقع تلك إلى
تطبيق مبدأ امل��داورة الكاملة .مع اإلص��رار على
تلبية مطالب الفريق الحريري لهذه الناحية :ال
نفط وال اتصاالت مع عون ،وال حقائب سيادية
م ��ع  8آذار وال ح �ت��ى م �ش �ت��رك��ة أو م�ح��اص�ص��ة
معهم .بل ترجيح واضح لوجهة نظر الحريريني
في هذا املجال .هكذا تصل الرسالة إلى الطرف
السعودي ــــ اللبناني ،بأننا أعطينا خصومكم
في الشكل وأعطيناكم أنتم في املضمون .أما في
املحصلة ،فنحن وأنتم أكثرية واضحة في تلك
الحكومة ،طاملا أننا فعليًا فريق واحد.
ي ��رى ع��ارف��و م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان أن ��ه ق��د ي�ج��د في
ح�ك��وم��ة م��ن ه��ذا ال �ن��وع أه ��ون ال �ش��رور .ذل��ك أن
أي خطوة أخ��رى قد ت��ؤدي برأيه إلى أزم��ة أكبر
ّ
وأخ� �ط ��ر ف ��ي ال� �ب�ل�اد .ف �ح �ك��وم��ة م��ؤل �ف��ة ب�ح�س��ب
إمالء ات أي من الفريقني قد تعني االنفجار ،كما
أن ال�ف��راغ الحكومي والرئاسي في ظل حكومة
م�س�ت�ق�ي�ل��ة ،ي��دف��ع ن�ح��و ال�ت�ف�ج�ي��ر ب�س��رع��ة أك�ب��ر.
بينما ي�م�ك��ن ل�خ�ط��وة هجينة ك�ه��ذه أن تخفف
م ��ن ردود ف �ع��ل ال �ط��رف�ي�ن .ف�ي�ح�س��ب ك ��ل منهما
أن��ه لم يربح كل ش��يء ،لكن خصمه خسر أيضًا
م�ط�ل�ب��ًا أس��اس �ي��ًا م��ن م�ط��ال�ب��ه .ف�ت�خ�ف��ت ال�ل�ه�ج��ة
بعض ال�ش��يء وتتعدل نيات الفعل ورد الفعل،
ف��ي انتظار التسوية الكبرى املرتبطة بظروف
الخارج ومعطياته.
يبقى السؤال :متى تعلن حكومة أمر واقع كهذه؟
ما ال يذكره العارفون أن التوقيت املثالي ألهل
بعبدا ،سيكون مرتبطًا بحسابات أي فراغ أو أي
أزمة تكون األكثر مثالية للوصول إلى التمديد.
فالتمديد ه��و ك��ل الغاية وال�ه��دف ومقياس كل
الخطوات والخطابات« .شرط أن يكون تمديدًا
يحفظ كرامة الرئاسة وشاغلها» ،كما سمع زائر
عربي كبير لبيروت قبل أيام .ولو لم يكن الزائر
نفسه ينفر من كل ما ُينسب إلى محمد مرسي،
لقال ملحدثه« :كرامة وتمديد؟! دونتي ميكس ...
ً
فكيف لوالية أولى غير دستورية أصال؟!».
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