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يعمر في األيام األخيرةُ ،
بعد جدل لم ّ
املستقيلة
الحكومة
تعويم
عن
االهتمام
رف
ص
ً
اجتماعاتها على غرار تجاهل الحديث في تأليف الحكومة ،وقد أضحى استحقاقًا مؤجال
أو استعادتها ً
كي ال يقال معطال .وحدها انتخابات الرئاسة في الواجهة .لكن ما الذي ينتظر املهلة الدستورية؟
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نقوال ناصيف
ل��م ي�ط��ل س ��وى ب�ض��ع س��اع��ات ال�ح��دي��ث
ع� ��ن ت �ع ��وي ��م ح �ك ��وم ��ة ال ��رئ� �ي ��س ن�ج�ي��ب
م�ي�ق��ات��ي ت� ��ارة ،وع� ��ودة م�ج�ل��س ال� ��وزراء
إل��ى االج �ت �م��اع ط ��ورًا .ع��اد ال�ج�م�ي��ع إل��ى
امل � ��أزق امل�س�ت�ع�ص��ي ال �ح��ل ح �ت��ى إش�ع��ار
آخ� ��ر :ال ح �ك��وم��ة ج ��دي ��دة .ل �ك��ن أي �ض��ًا ال
سلطة إجرائية تمأل الفراغ ،رغم أن وزراء
الحكومة املستقيلة يمارسون مهماتهم
بصالحيات كاملة م�ت�ج��اوزي��ن النطاق
الضيق لتصريف األعمال .لم يعد يصح
ت �ص��ري��ف األع� �م ��ال ف��ي ال �ن �ط��اق ال�ض�ي��ق
ال��ذي تحدث عنه الدستور ّ
وفسره أكثر
م��ن اجتهاد ملجلس ش��ورى ال��دول��ة منذ
ع��ام  ،1969س��وى ف��ي ان�ع�ق��اد الحكومة
م�ج�ت�م�ع��ة إل ��ى ط��اول��ة م�ج�ل��س ال � ��وزراء.
على نحو مطابق تمامًا لسياسة النأي
بالنفس عن الحرب السورية التي قررتها
ّ
تصح ب��دوره��ا في
الحكومة املستقيلة:
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،وي�ت�ف�ل��ت م�ن�ه��ا وزراء
الغالبية الحكومية خ��ارج��ه ،ك��ي يذهب
كل ــ على طريقته ـــ إلى فصول ما يدور
في سوريا بني النظام ومعارضيه.
امل� � ��أزق ن �ف �س��ه ،ع �ل��ى خ ��ط م� � ��واز ،ي��راف� ّ�ق
ال ��رئ� �ي ��س امل �ك �ل��ف ت� �م ��ام س �ل ��ام :ي �ت �ع��ذر
ع �ل �ي��ه ت��أل �ي��ف ال �ح �ك��وم��ة ال �ت��ي س �ي��رأس
من دون أن يكون هو عائق التعثر ،وال
يسعه ـ للسبب نفسه ـ االعتذار عن عدم
ت��أل�ي�ف�ه��ا .ب��ال�ت��أك�ي��د يفتح اع �ت��ذار س�لام
كوة دستورية وسياسية محتملة على
إعادة تعويم حكومة ميقاتي عبر تراجع
رئ�ي�س�ه��ا ع��ن اس �ت �ق��ال �ت��ه ،ع �ل��ى غ� ��رار ما
سبقه إليه ،في ظل أحكام دستور ما قبل
ات �ف��اق ال �ط��ائ��ف ،ال��رئ�ي��س سليم الحص
م ��رت�ي�ن ع ��ام ��ي  1979و ،1987م ��ا أت ��اح
إع ��ادة ال ��روح إليها وم�ع��اودت�ه��ا عملها
وان�ت�ظ��ام صالحياتها ،ك��أن استقالتها
تلك لم تكن .بيد أن مفتاح االع�ت��ذار عن
ع��دم التأليف ليس ف��ي ي��د س�لام وح��ده.
وقد ال يكون وحده املعني كذلك بوضع
املفتاح في القفل إذا كان ال بد من األخذ
في الحسبان أن «تيار املستقبل» ،حتى
إشعار آخر ،يتمسك باإلبقاء على تكليف
س�ل�ام ،وك��ان أول َم��ن س� ّ�م��اه وأط�ل�ق��ه من
منزل الرئيس سعد الحريري في وادي
أبو جميل ،وإذا كان ال بد من األخ��ذ في
الحسبان أيضًا أن السعودية ال تشجع
املكلف.
على اعتذار الرئيس
ّ
السني يمسك ّ
بسر
مغزى ذلك أن الفريق
الحكومتني املعلقتني :املستقيلة التي ال
ترحل ،والجديدة التي ال تؤلف .يتشبث
ب��ال��واق��ع الحكومي امل ��زدوج على م��ا هو
ع�ل�ي��ه ،م��ن دون إح� ��راز أي ت �ق��دمُ ،
وي �ع� ّ�د
نفسه ب��اك �رًا ل ��دور م�ه��م ف��ي االستحقاق
الرئاسي كناخب محلي كبير.
ال � � � ��دور ن �ف �س ��ه اض �ط �ل �ع ��ت ب � ��ه ح �ك��وم��ة
ال ��رئ� �ي ��س ف� � ��ؤاد ال �س �ن� �ي ��ورة ب �ي�ن ع��ام��ي
 2005و .2007ويبدو رئيسها اليوم أكثر
ت�م��رس��ًا بلعبته ع�ل��ى أ ّب� ��واب ان�ت�خ��اب��ات
ال��رئ��اس��ة :للفريق السني كلمة رئيسية

تقـرير

عودة تهديدات
يحيى دبوق
واصلت إسرائيل بث رسائل التهديد
ت �ج��اه ال �س��اح��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة« .ف��رس��ان
الذنب البرتقالي» ،جاهزون لخوض
امل �ع��رك��ة وال �ق �ت��ال ض��د ح ��زب ال �ل��ه في
ل �ب �ن��ان .ال�ت��أك�ي��د ص ��در ع��ن ق��ائ��د أح��د
أس� � � ��راب ط � ��ائ � ��رات «أف  ،»16امل �ق ��دم
«أمير» ،الذي شدد في مقابلة أجراها
م �ع��ه امل ��وق ��ع ال �ن��اط��ق ب��اس��م ال�ج�ي��ش
اإلس��رائ �ي �ل��ي أم � ��س ،ع �ل��ى أن «س�ل�اح
ال �ج��و ي�ن�ش��ط وي �ت ��درب وي �ن ��اور على
م � � ��دار  365ي � ��وم � ��ًا» .وأك � � ��د أن «أح� ��د
التهديدات األساسية التي تواجهها
إسرائيل اليوم ،هي الجبهة الشمالية،
وتحديدًا التهديدات املتمثلة بحزب

