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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
الشيخ واملستثمر
عطفًا على ما ورد في صحيفتكم
ف��ي ع��دده��ا ال��رق��م  1412ال�ص��ادر
ي��وم االث�ن�ين ال��واق��ع فيه  16أي��ار
ّ ّ
 2011تحت عنوان «ما قل ودل»،
ي �ه� ّ�م �ن��ا ال �ت ��أك �ي ��د ع �ل ��ى ال �ن �ق��اط
اآلتية:
ً
أوال :إن االت�ف��اق بني دار الفتوى
وم � �ج � �م� ��وع ��ة م� �س� �ت� �ث� �م ��ري ��ن ف��ي
ال� � �ش� � �م � ��ال ه� � ��و ع � �م� ��ل إي � �ج ��اب ��ي
وإنمائي ملا فيه مصلحة مدينة
طرابلس وجميع األطراف.
ث��ان �ي��ًا :إن دار ال �ف �ت��وى ل��م تضع
أي ش � � ��رط الخ � �ت � �ي� ��ار األس � �م� ��اء
املشاركة في هذا املشروع ،كذلك
ليس هناك أي ش��رط آخ��ر خارج
نصوص االتفاق.
ث ��ال �ث ��ًا :إن الئ� �ح ��ة امل �س �ت �ث �م��ري��ن
ال ت �ح �ت��وي ع �ل��ى االس� ��م امل��ذك��ور
ف��ي ج��ري��دت�ك��م ،وال ت��رب��ط السيد
أنس الشعار أي صلة باملشروع
املذكور.
النائب روبير موريس فاضل
(املكتب اإلعالمي)

♦♦♦

«إنسان»
والحيص بيص
ورد ف� ��ي ج� ��ري� ��دة «األخ� � �ب � ��ار»،
ال � �ع� ��دد ال� ��رق� ��م  1407ال� �ص ��ادر
بتاريخ الثالثاء  10أي��ار ،2011
م�ق��ال ل�لأس�ت��اذ إب��راه�ي��م األم�ين
ب� � �ع� � �ن � ��وان «ح � � �ي� � ��ص ب � � �ي� � ��ص...
إع�ل�ام ��ي» ت �ن��اول �ن��ي ف �ي��ه خ�لال
ن� �ق ��اش ��ه ل �ل �ت �غ �ط �ي��ة اإلع�ل�ام� �ي ��ة
ل �ل �ث��ورة ال �س ��وري ��ة .واس�ت�ه�ج��ن
األمني في مقاله اعتماد وسائل
إع � �ل� ��ام رائ� � � � ��دة ف � ��ي ت �غ �ط �ي �ت �ه��ا
ألخ� �ب ��ار س ��وري ��ا ع �ل��ى ت �ق��اري��ر
املنظمة غير الحكومية املدافعة
عن حقوق اإلنسان التي أنشط
ف �ي �ه��ا« ،إن � �س� ��ان» ،زاع� �م ��ًا أن�ن��ي
«ف� ��ي اله � ��اي وم� ��دري� ��د م �ن��ذ م��ا
ق �ب ��ل ان� � � ��دالع االح� �ت� �ج ��اج ��ات»،
وأنني أعمل «مع جهات ّ
تمولها
ّ
ح � �ك� ��وم� ��ات ال � � �غ � � ��رب ،وم� �ك ��ل ��ف
رسميًا بأعمال ضد النظام في
سوريا».
ك� ��ذل� ��ك ف � � ��إن ك� ��ات� ��ب امل� � �ق � ��ال ل��م
يستند ف��ي مزاعمه إل��ى واقعة
علمية واح��دة .فالحقيقة أنني
أق �م��ت ف��ي س��وري��ا م� ��رارًا خ�لال
م� �ت ��اب� �ع� �ت ��ي ل� �ل� �ش ��أن ال � �س� ��وري
وان� �ت� �ه ��اك ��ات ح� �ق ��وق اإلن� �س ��ان
ف ��ي س ��وري ��ا ،وآخ� ��ر وج� ��ود ل��ي
ه � �ن� ��اك ك� � ��ان خ� �ل��ال ت� �ظ ��اه ��رات
ال�ث��ورة السورية الحالية التي
ان��دل �ع��ت ف ��ي  15آذار /م ��ارس
 .2011وت� � ��واص� � ��ل «إن� � �س � ��ان»
عملها ب��اس�ت�م��رار م��ع باحثني
س��وري�ي�ن ي�ق�ي�م��ون ف��ي م�ن��اط��ق
ّ
س ��وري ��ة ع� ��دة ،ف ��ي ظ ��ل ظ ��روف
صعبة م�ف��روض��ة ع�ل��ى الشعب
ال � � �س � ��وري ،وي � �ج� ��ري ال �ت �ع �ت �ي��م
عليها عبر حظر دخول اإلعالم
ال �ع��رب��ي وال� ��دول� ��ي وال �ن �ش �ط��اء
ال �ح �ق��وق �ي�ي�ن ،وأخ � �ي � �رًا ال�ل�ج�ن��ة
الدولية الخاصة التابعة لألمم
امل�ت�ح��دة .وأم��ا ال�ك�لام ع��ن أنني
«م�ك�ل��ف رس �م �ي��ًا» ب��أع �م��ال ضد
ال� �ن� �ظ ��ام ف ��ي س� ��وري� ��ا ،ف��ات �ه��ام
ال أس� � � � ��اس ل� � ��ه م� � ��ن ال � �ص � �ح ��ة،
َ
وأس �ت �ه �ج��ن االس �ت �ه �ت��ار ب��ك� ْ�ي� ِ�ل
ت� �ه � ٍ�م خ �ط �ي��رة ك� �ه ��ذه م ��ن دون
أدن ��ى م�ه�ن�ي��ة ص �ح��اف�ي��ةِ ،ع�ل�م��ًا
ُ
ب��أن �ن��ي اب� � ��ن ال� �ب� �ق ��اع ال �غ��رب��ي،
وت ��اري ��خ ع��ائ�ل�ت��ي ف��ي ال�ن�ض��ال
معروف.
وسام طريف
(مدير منظمة «إنسان» السورية
املدافعة عن حقوق اإلنسان)

من الثالثاء إلى الخميس انتظر سليمـ
تسخن أسبوعًا وتبرد آخر،
ّ
ويظل تأليف الحكومة في
الغيب رغم إفصاح األفرقاء
املعنيني به بمكامن الخالف
الذي ّ
يعطله .هكذا من
عقدة إلى أخرى من دون
جدوى .لم تعد حقيبة
الداخلية اآلن في نظر هؤالء
عقدة العقد .لكن املقاعد
والحقائب تمنع التأليف
نقوال ناصيف
رغ� � ��م وط � � ��أة األح� � � � ��داث األم� �ن� �ي ��ة ال �ت��ي
ش� �ه ��دت� �ه ��ا ال� � � �ح � � ��دود ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ـ �ـ �ـ �ـ �ـ
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ج �ن��وب��ًا ،وال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ
�اال ،واح �ت �م��ال ت��أث�ي��ره��ا
ال �س��وري��ة ش� �م � ً
ع�ل��ى االس �ت �ق��رار ال��داخ �ل��ي وات �س ��ام ما
حدث في مارون الرأس بعفوية ّ
مدبرة
ّ
تتحرك جهود
ف��ي أح�س��ن األح ��وال ،ل��م
تأليف الحكومة بني أفرقاء التفاوض.
م� ّ�ر ي��وم آخ��ر ل��م ُي�ض��ف الكثير إل��ى ما
رافق منتصف األسبوع املاضي ،عندما
�زام��ن ال�ت��واف��ق ع�ل��ى العميد املتقاعد
ت�
َ َ
ف��ي ق��وى األم��ن ال��داخ�ل��ي م ��روان شربل
لحقيبة ال��داخ�ل�ي��ة م��ع خ�ل�اف م�ت�ج� ّ�دد
على توزع املقاعد املارونية الستة بني
رئ �ي��س ّال �ج �م �ه��وري��ة م �ي �ش��ال س�ل�ي�م��ان
والرئيس ميشال عون.
ملطلعني وثيقي الصلة برئيس
وتبعًا ّ
الجمهورية ،يتمحور موقفه من وقائع
األيام األخيرة حول املعطيات اآلتية:
1ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ع � ��رض ال ��رئ� �ي ��س امل �ك �ل ��ف ن�ج�ي��ب
ميقاتي على سليمان ،في اجتماعهما
م� �س ��اء ال� �ث�ل�اث ��اء  10أي� � ��ار ،الئ� �ح ��ة م��ن

ث�لاث��ة أس �م��اء م��رش�ح��ة ل�ت��ول��ي حقيبة
ال ��داخ �ل �ي ��ة ،أح ��ده ��ا ش ��رب ��ل .اس�ت�م�ه��ل
ال��رئ �ي��س إع� �ط ��اء إج ��اب ��ة ن �ه��ائ �ي��ة إل��ى
اليوم التالي .األربعاء  11أيار ،اجتمع
رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ب��ال��رئ�ي��س املكلف
م �ج� ّ�ددًا ب�ع��دم��ا ك ��ان ق��د ال�ت�ق��ى رئ�ي��س
امل �ج �ل��س ن �ب �ي��ه ب � � ّ�ري ،وأب� �ل ��غ إل �ي��ه أن��ه
ينظر إل��ى ت��ول��ي العميد املتقاعد في
ق��وى األم��ن الداخلي حقيبة الداخلية
يتمسك
على أنه «مخرج مقبول» ،لكنه
ّ
ب � ��االط �ل��اع ع� �ل ��ى ت �ش �ك �ي �ل��ة ح �ك��وم �ي��ة
شامال مقاعد
متكاملة تجعل االتفاق
ً
الحكومة الثالثينية وحقائبها.
2ـــــ أت��ت تسمية ش��رب��ل بعد أسبوعني
م��ن تناقل األس�م��اء م��ن فريق إل��ى آخ��ر.
ُط ��رح اس��م العميد ب��ول م�ط��ر ،ث��م على
ن�ح��و ع��اب��ر اس��م ق��ائ��د ال�ج�ي��ش العماد
ج��ان قهوجي ـــــ وك��ان قهوجي قاطعًا
في رفض تداول اسمه ـــــ ثم ُطرح اقتراح
ي �ض��ع ح�ق�ي�ب��ة ال��داخ �ل �ي��ة ف ��ي ال�ط��ائ�ف��ة
األرثوذكسية وحقيبة الدفاع الوطني
ف��ي الطائفة امل��ارون�ي��ة ،وقيل بترشيح
عضو املجلس العسكري اللواء ميشال
م�ن�س��ى .ل��م ي ��دم ه ��ذا االق� �ت ��راح ف��ي ظ��ل
ّ
اإلصرار على مارونية حقيبة الداخلية.
ُطرحت األحد  8أيار ثالثة أسماء ،اثنان
منها كانا للمناورة من أجل رفضهما
سلفًا ،هما القائد السابق للدرك العميد
أنطوان شكور (بسبب نزاع مرير بينه
وبني املدير العام لقوى األمن الداخلي
ال�ل��واء أش��رف ري�ف��ي) ُيحتم أن يرفضه
م� �ي� �ق ��ات ��ي ،واآلخ � � � ��ر ال �ن �ق �ي ��ب ال �س��اب��ق
ملحامي بيروت شكيب قرطباوي ُيحتم
أن ي��رف�ض��ه رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ،نظرًا
إلى عالقته الوطيدة بعون .بذلك ،وكما
ب��دا متوقعًا ،رس��ا التفاهم على االس��م
الثالث ،العميد مروان شربل الذي ُطرح
كي يقبل.
 3ـــــ األرب �ع��اء  11أي��ار ،اجتمع الرئيس
امل�ك�ل��ف م��ع ث�لاث��ي ال �ت �ف��اوض (ال��وزي��ر
ج� �ب ��ران ب��اس �ي��ل وامل � �ع� ��اون ال�س�ي��اس��ي

انهار اجتماع األربعاء فلم يعرض ميقاتي ّ
مسودة حكومة (أرشيف ــ مروان طحطح)
ل��رئ �ي��س امل �ج �ل��س ال �ن��ائ��ب ع �ل��ي حسن
خليل واملعاون السياسي لألمني العام
وف � ��ض
ل� �ح ��زب ال� �ل ��ه ح �س�ي�ن ال �خ �ل �ي��ل)
ُ ّ
ل� �ق ��اؤه ��م ع� �ل ��ى خ� �ل��اف ب� �ع ��دم ��ا رف ��ض
ميقاتي ش��روط ع��ون ال�ت��ي نقلها إليه
باسيل:

ـــــ خمسة مقاعد مارونية (أحدها وزير
يمثل النائب سليمان فرنجية) ،على أن
ّ
يكون الوزير السادس من حصة رئيس
الجمهورية ،وهو شربل.
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ االك� �ت� �ف ��اء ب ��وزي ��ر دول � ��ة واح � ��د (ه��و
النائب سليم كرم مع إبداء مرونة حيال

المشهد السياسي

اليوم 14 ...آذار داخل البريستول و 8آذار خارجه
تختصر منطقة
البريستول ،اليوم ،صورة
املشهد السياسي وانقسامه
الحاد ،بلقاء داخل الفندق
«تضامنًا مع الشعب
السوري» ،وآخر خارجه ضد
«هذا االجتماع املشبوه»...
وما بينهما تدابير أمنية
استثنائية ملنع أي مواجهة
ف��ي ظ��ل ال �ف��راغ السياسي املستحكم في
ال � �ب�ل��اد ،وع� �ل ��ى ه ��ام ��ش م �ع��رك��ة ت��أل �ي��ف
ال�ح�ك��وم��ةُ ،ش�غ�ل��ت األوس ��اط السياسية،
م�ن��ذ ص �ب��اح أم ��س ،ب��ال�ل�ق��اء ال ��ذي ت�ن��وي
ش� �خ �ص� �ي ��ات م � ��ن ق� � ��وى  14آذار ع �ق��ده
ف��ي ف �ن��دق ال�ب��ري�س�ت��ول ع�ن��د ال��راب �ع��ة من
ب�ع��د ظ�ه��ر ال �ي��وم« ،ت�ض��ام�ن��ًا م��ع الشعب
ال � �س ��وري» .ف��االس �ت �ع��دادات ل �ه��ذا ال�ل�ق��اء
ك ��ان ��ت ت �ج ��ري ب ��ال �ه ��دوء ال � ��ذي ي�ش�ت�ه�ي��ه
املنظمون ،إلى أن أصدرت «هيئة التنسيق
ّ
في لقاء األح��زاب وال�ق��وى والشخصيات
الوطنية اللبنانية» (ق��وى  8آذار) بيانًا
أم� ��س دع� ��ت ف �ي��ه «ال �س �ل �ط��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
إل��ى الحيلولة دون إق��ام��ة اللقاء املعادي
لسوريا ،ال��ذي سيعقد في البريستول»،
محذرة من «خطورة التداعيات السلبية

التي قد تنشأ عن السماح بعقد مثل هذا
االج �ت �م��اع امل �ش �ب��وه» .وردًا ع�ل��ى ال�ب�ي��ان
امل��ذك��ور ،أص ��درت اللجنة املنظمة للقاء
ب �ي��ان��ًا اس �ت �ن �ك��رت ف �ي��ه «األس � �ل� ��وب ال ��ذي
يضيق بحق اللبنانيني في التعبير عن
موقفهم اإلنساني واألخالقي والسياسي
املتضامن مع الشعب ال�س��وري» .وأك��دت
اللجنة أن�ه��ا «رغ ��م م �ح��اوالت الترهيب،
ماضية بإصرار في نشاطها بحضور كل
املدعوين».
ولم تكتف أحزاب قوى  8آذار بالبيان ،إذ
أعضاء منها توجهوا
علمت «األخبار» أن
ً
إلى فندق البريستول أمس ،طالبني حجز
ق��اع��ة إلق��ام��ة ن �ش��اط ف �ي �ه��ا ،إال أن إدارة
ردت بأن القاعات محجوزة طوال
الفندق ّ
األسبوع الحالي .وبعد نقاش داخل هيئة
ممثلو بعض القوى
التنسيق ،رفض فيه ّ
ّ
تنظيم أي ت�ح��رك م�ض��اد ل�ل�ق��اء  14آذار،
يسلط الضوء عليه
ألن من ش��أن ذل��ك أن
أكثر ،مطالبني باالكتفاء ّ بالبيانّ ،
أصرت
أطراف أخرى على تنظيم اعتصام خارج
الفندق ال�ي��وم .وق��ال أح��د أع�ض��اء الهيئة
لـ«األخبار» إن التحرك خارج البريستول
اليوم سيكون «في إطار التعبير الحر عن
رأي يرفض إدخال لبنان في أي سياسة
م � �ح ��اور ت ��ري ��د ال �ع �م��ل ض ��د أم � ��ن ل �ب �ن��ان
وس ��وري ��ا» .وردًا ع�ل��ى س ��ؤال ع��ن ال��راب��ط
بني لقاء البريستول اليوم وتهديد أمن
سوريا ،أجاب أن «ثمة محاولة الستغالل
األوض� ��اع ف��ي س��وري��ا إلع ��ادة ل�ب�ن��ان إل��ى
املوقع املعادي لدمشق».

منظمي اللقاء
في املقابل ،قالت مصادر ّ
لـ«األخبار» إن «لغة بيان هيئة التنسيق
وال� �ك�ل�ام ال� ��ذي ّ
وج �ه��ه وف ��د ه ��ذه ال�ه�ي�ئ��ة
ّ
إل ��ى إدارة ال �ف �ن��دق ال ي �ع��ب��ران ع��ن رغ�ب��ة
ف��ي التنافس ال��دي�م��وق��راط��ي ،ب��ل ّ
يعبران

نائب و 3وزراء
ات �ه��م ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال �ح �ج��ار،
ال � � � ��وزراء :ع �ل��ي ال �ش��ام��ي ب�ه��در
تكاليف باهظة «لتنفيذ مهمات
ف��ي ال �خ��ارج» ،وج �ب��ران باسيل
ّ
يتحمل أي مسؤولية»،
بأنه «ال
وشربل نحاس باحتجاز أموال
ً
الدولةّ .
فرد األول قائال للحجار
إن��ه يسافر على األق��ل بواسطة
ت ��ذاك ��ر س �ف��ر «ال ب��اس �ت �ئ �ج��ار
طائرات على حساب الدولة كما
يفعل املسؤولون عنك».

ع��ن ع�ق��ل ق��دي��م ال يشبه ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي.
ونحن نرحب بوجود وجهتي نظر ،علمًا
بأننا أبناء تجربة قاسية خالل السنوات
امل��اض �ي��ة ،وب��ال�ت��ال��ي ف ��إن ال�ت�ه��وي��ل ليس
بحجم املناسبة».
وأمام هذين التحديني :لقاء لقوى  14آذار
داخ ��ل ف�ن��دق ال�ب��ري�س�ت��ول ،وآخ ��ر ل�ق��وى 8
آذار خارجه ،وجدت القوى األمنية نفسها
أم��ام التحدي األك�ب��ر ،وه��و ال�ح��ؤول دون
ح��دوث أي مواجهة غير محسوبة .وقد
علمت «األخ�ب��ار» أن ه��ذه القوى ستتخذ
إج� � ��راءات أم�ن�ي��ة اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ف��ي محيط
الفندق اليوم ،إضافة إلى أن مصادر قريبة
من تيار املستقبل كشفت لـ«األخبار» أن
ترددوا في املشاركة
عددًا من نواب التيار ّ
ف��ي ال �ل �ق��اء ،ب �ع��دم��ا ت �ل �ق��وا ات� �ص ��االت من
ال��رئ �ي��س ف ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة ت�م� ّ�ن��ى عليهم
فيها خفض سقف تصريحاتهم إزاء ما
يجري في سوريا.

سحب التكليف
ف ��ي م ��وض ��وع ال �ح �ك��وم��ة ،وب �ع ��د األزم� ��ة
األخ �ي��رة ال�ت��ي فرملت ان��دف��اع��ة األس�ب��وع
امل� ��اض� ��ي ن� �ح ��و ال� �ت ��أل� �ي ��ف ،ب � � ��رزت أم ��س
مواقف من الرابية تشير إل��ى ب��دء إع��ادة
النظر في تكليف الرئيس نجيب ميقاتي،
ح�ي��ث أع �ل��ن رئ �ي��س ت�ي��ار ال�ت��وح�ي��د وئ��ام
وه ��اب أن ��ه ب�ح��ث وال �ع �م��اد م�ي�ش��ال ع��ون
ف��ي إي�ج��اد مخرج قانوني لسحب الثقة
من ميقاتي ،وق��ال إن رئيس الجمهورية
يؤمنا
وال��رئ�ي��س امل�ك�ل��ف «م��ن امل�م�ك��ن أن ّ

