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ّ
ـان سلة التوافق

ه ��ذا ال �ش��رط ال �ق��اب��ل ل�ل�ت�ل�ي�ين ب��وزي��ري
دولة هما كرم ووزير أرمني).
ـــــ حقائب الطاقة واالتصاالت والشؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة ل �ل �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح � ّ�ر،
والتخلي عن حقيبة العدل.
انتهى االجتماع بحصيلة سيئة .ورغم

المعارضة
الجديدة تجتمع «تضامنًا
مع الشعب السوري»،
والسابقة الستنكار
«االجتماع المشبوه»
يلوحون
ّزوار الرابية ّ
بالبحث عن مخرج لسحب
التكليف

م �ص��ال �ح �ه �م��ا» ،وإن م �ص��ال��ح األك �ث��ري��ة
ال�ج��دي��دة ه��ي ت��أل�ي��ف ح�ك��وم��ة ،وإذا ك��ان
هناك من ال يريد ذلك «ملصلحة خارجية
معينة ،فليس من مصلحتنا أن نستمر
نحن بالسكوت ع��ن ال��وض��ع .إذا استمر
الوضع هكذا ،يجب أن نبحث في خيارات
أخرى».
وم��ن ال��راب�ي��ة أي�ض��ًا ق��ال ال�ن��ائ��ب السابق
فيصل الداوود إن «التكليف كان خاطئًا»،
م�ع�ت�ب�رًا أن ��ه ع �ن��دم��ا اخ� �ت ��ارت امل �ع��ارض��ة
ال�س��اب�ق��ة م�ي�ق��ات��ي ل�ل�ت��أل�ي��ف «ك� ��ان يجب
أن يكون هناك برنامج عمل متفق عليه
لتنفيذه».
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م � �غ� ��اي� ��رة ،ح� �ي ��ث أك� � ��د ال� �ن ��ائ� �ب ��ان ن� ��واف
املوسوي وحسن فضل الله ،في كلمتني
في مناسبتني مختلفتني ،تذليل الكثير

االت �ف��اق ع�ل��ى م�ت��اب�ع��ة ال�ب�ح��ث الثانية
ع �ش��رة وال �ن �ص��ف ظ �ه��ر ال �ي��وم ال �ت��ال��ي،
الخميس  12أي ��ار ،إال أن االج�ت�م��اع لم
لتعذر التفاهم.
ينعقد بني األربعة
ّ
 4ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ب�س�ب��ب إخ �ف��اق اج �ت �م��اع األرب �ع��اء
مساء بينه وبني الوفد املفاوض باسم
ً
الغالبية النيابية الجديدة ،لم يعرض
ّ
م�ي�ق��ات��ي ع�ل��ى س�ل�ي�م��ان امل �س ��ودة التي
طلبها ال��رئ �ي��س .وك ��ان رئ�ي��س ال�ح��زب
ال �ت �ق � ّ�دم ��ي االش � �ت ��راك ��ي ال� �ن ��ائ ��ب ول �ي��د
ج�ن�ب�لاط ق��د ع�م��ل ع�ل��ى خ��ط ال�ت�س��وي��ة
م�ن��ذ مطلع األس �ب��وع .وح�ت��ى األرب �ع��اء
ك ��ان ق��د أوف ��د إل ��ى رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
ال��وزي��ر وائ ��ل أب ��و ف��اع��ور ث�ل�اث م ��رات،
اثنتان االثنني وثالثة الثالثاء ،بعدما
أط �ل��ع ح ��زب ال �ل��ه ج�ن�ب�لاط ع�ل��ى الئحة
األسماء الثالثة .ورغم كونه غير معني
ب��ال�ن��زاع على حقيبة الداخلية ،اكتفى
ال��زع�ي��م ال ��درزي ب��أخ��ذ العلم بالتوافق
ع�ل��ى ح ��ل أزم �ت �ه��ا ،واس�ت�ع�ج��ل إب�ص��ار
ّ
ال �ح �ك��وم��ة ال� �ج ��دي ��دة ال � �ن� ��ور .ب �ي��د أن��ه
رف ��ض ف��ي األي� ��ام ال�ت��ال�ي��ة ال�ت�خ�ل��ي عن
حقيبة الشؤون االجتماعية التي وعده
ميقاتي بإسنادها إلى أبو فاعور ،فيما
يطالب بها عون ّ
ّ
الحر.
للتيار الوطني
 5ـــــ منذ كلف تأليف الحكومة ف��ي 25
ك ��ان ��ون ال� �ث ��ان ��ي ،ل ��م ي �ع ��رض ال��رئ �ي��س
امل �ك �ل��ف ع �ل��ى رئ �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة أي
ّ
مسودة بتشكيلة حكومية ،ما خال ما
أب� َ�رزه له من أسماء تشكيلة تكنوقراط
َ
ك��ان ي��رغ��ب ف��ي أن ت�ك��ون ن ��واة حكومة
يرأسها ول��م يكتب لها ال�ن�ج��اح .وإل��ى
اآلن ي �ق��ول ال��رئ�ي��س أم ��ام ّ
زواره إن��ه ال
م �س� ّ�ودة مكتملة ف��وت��ح ب �ه��ا ،وإن ��ه لن
يفصح ع��ن رأي ��ه ف��ي تركيبة حكومية
ّ
متكامال ،ال
كال
ما لم ّ
ً
تقدم إليه املسودة ً
بالتقسيط .منذ ُن ِسف اجتماع األربعاء
 11أيار لم يزر ميقاتي قصر بعبدا إلى
أن ال�ت�ق��ى س�ل�ي�م��ان م�س��اء ال�ج�م�ع��ة في
االحتفال الذي نظمته جامعة القديس
يوسف.

م ��ن ال �ع �ق �ب��ات م ��ن أم� � ��ام ع �م �ل �ي��ة ت��أل �ي��ف
ال �ح �ك��وم��ة ،وت �ح��دث األول ع��ن االن �ت �ق��ال
إل ��ى م��رح�ل��ة ت��وزي��ع ال�ح�ق��ائ��ب «ال �ت��ي قد
ت��أخ��ذ وق �ت��ًا ك �م��ا ف ��ي أي ع�م�ل�ي��ة ت��أل�ي��ف
حكومة أخرى» .واستبعد أن تكون زيارة
ال�س�ف�ي��رة األم�ي��رك�ي��ة مليقاتي ب�ع��د إع�لان
ح��ل ع�ق��دة ال��داخ�ل�ي��ة «م �ج��رد م�ص��ادف��ة».
ّ
ك ��ذل ��ك أك � ��د ف �ض ��ل ال� �ل ��ه إن � �ج� ��از امل �س��اف��ة
األط� ��ول ف��ي ال �ت��أل �ي��ف ،وق ��ال إن ��ه ل��م يبق
إال ت�ف��اص�ي��ل ،وه �ن��اك ات �ص��االت وج�ه��ود
حثيثة وم�س�ت�م��رة ول��م تنقطع م��ن أج��ل
معالجتها.
وبرز أمس تشديد النائب وليد جنبالط،
ف��ي م��وق�ف��ه األس �ب��وع��ي ل�ج��ري��دة األن �ب��اء،
ع�ل��ى ض� ��رورة ت��أل�ي��ف ال�ح�ك��وم��ة بسرعة
مل ��واج �ه ��ة ال� �ت� �ط ��ورات و«مل ��واك� �ب ��ة م �س��ار
املحكمة ال��دول�ي��ة ال�ت��ي تثبت ال�ت�ط��ورات
امل �ت�ل�اح �ق��ة أن �ه ��ا ت �س �ت �غ��ل س �ي��اس �ي��ًا غ��ب
ال� �ط� �ل ��ب ،وب� �ح� �س ��ب ال� � �ظ � ��روف ال ��دول� �ي ��ة
واإلقليمية» ،معتبرًا أن تأليفها «هو أحد
أب��رز أساليب مواجهة املفاعيل السلبية
التي قد تصدر عن هذه املحكمة».
أم��ا ال��رئ�ي��س نبيه ب��ري ،فتابع اهتمامه
ب�ق�ض�ي��ة ال �س �ج��ون وأوض��اع �ه��ا ،وات�ص��ل
ل�ه��ذه ال�غ��اي��ة ب��ال��وزي��ري��ن إب��راه�ي��م نجار
وزياد بارود ،كذلك اجتمع برئيس لجنة
حقوق اإلن�س��ان النيابية ميشال موسى
ودع��اه إل��ى عقد جلسة للجنة اليوم ،في
ح �ض��ور ن �ج��ار وب � ��ارود ،ل ��درس وإي �ج��اد
ال �ح �ل��ول ل �ل �ع��وائ��ق ال �ت��ي ت��ؤخ��ر ص ��دور
األحكام في السجون.

كالم في السياسة

خبر عن ثالثة ارتباكات في «األخبار»
جان عزيز
ّ
ّ
ل �س��ت ن��اط �ق��ًا ب��اس��م «األخ � �ب � ��ار» ،ل �ك��ن��ي ك �ك��ات��ب وم�ع��ل��ق
سياسي فيها ،ال يسعني تجاهل الكتابة عنها بعدما
ّ
تحولت ه��ي ،أي الصحيفة ،إل��ى الخبر .فبحكم هويتها
وعلة وجودها ،للوسيلة اإلعالمية وظيفة بديهية ،هي
نقل الخبر أو الحدث ،وبالتالي تحليلهما ،مع ما يعني
ذلك عند القلة من أصحاب الرؤية ،إمكان توقع الحدث أو
التنبؤ بوقوع الخبر .لكن حني تصير وسيلة إعالمية هي
نفسها موضوع الخبر أو مضمون الحدث ،فهذا يعني
إما أنها تخطت الذروة ،وإما أن أحداث بالدها ومنطقتها
وبيئتها قد اجتازت آخر درك هبوطًا.
منذ مدة غير بسيطة ،يلهج بعض األلسن عندنا بجريدة
«األخبار» .معظم الكالم منبعه الحرص .وأقل منه سببه
مجرد التدقيق في الواقع والوقائع .والقليل القليل منه ـــــ
ّ
معزو إلى حسد أو ما شابه من ضعة.
ُيرجى ذلك ـــــ
خل��اص��ة ال �ت �ن��اول ات �ه��ام «األخ � �ب ��ار» ب��أن �ه��ا ت�ع�ي��ش منذ
أس��اب�ي��ع ع��ددًا م��ن االرت �ب��اك��ات .أول�ه��ا ارت �ب��اك ف��ي مقاربة
«الحالة» الشيعية في لبنان .وثانيها ارتباك في التعامل
مع «الوضع» السوري .وآخرها ارتباك في التعاطي مع
«وضعية» نجيب ميقاتي.
ّ
«املحرمات» في القاموس
ورغ��م أن هذه املسائل هي من
السياسي واإلعالمي في لبنان ،ومن املحظورات املسكوت
ع�ن�ه��ا ،ي�ظ��ل م��ن ال� �ض ��روري ال�ت��ذك�ي��ر ب �م��وض��وع��ات تلك
«االرت �ب��اك��ات» ،ول��و م��ن ب��اب إدم ��ان كسر امل�ح��رم��ات .فما
ّ
يسمونه «االرتباك» الشيعي ،بدأ الكالم فيه بعد سلسلة
وثائق ويكيليكس ،التي تناولت رئيس املجلس النيابي
وبعضًا من معاونيه .يومها ،صدر بيان عنيف عن حركة
«أم��ل» استتبع إط�لال��ة خ��اص��ة ل�لأم�ين ال�ع��ام ل�ح��زب الله.
بعدها ،ب��دأت موجات الهمس على طريقة أس��رار بعض
الصحافة وبوح بعض الصالونات .كالم ُم َّ
جهل ومغفل
عن سحب عناصر حماية وانكفاء مترجمني ،وعن إقفال
ملفات «ويكيليكسية» ،ونجاح «هجوم وقائي».
بعدها بأيام ،بدأت أحداث سوريا .وانطلقت األلسن للصق
ارت �ب��اك س ��وري مستجد بالصحيفة ن�ف�س�ه��ا .امل��ري��دون
لفريق املمانعة املمتد م��ن ج�ن��وب لبنان حتى بوشهر،
ي�ع� ّ�دون «األخ �ب��ار» ل�س��ان حالهم .فما بالها تتحدث عن
«شيء» ما في سوريا؟ كذلك ،إن الحاملني بالحرية املطلقة
وبيوتوبيا الديموقراطية ،هم أيضًا ي�ع� ّ�دون «األخ�ب��ار»
ضميرهم غير املستتر .فما بالها «تتستر» على بعض
ما يحصل هناك؟ وألن املوقع اإللكتروني ـــــ كما كل ثورة
االت �ص��االت ـــــ س�لاح ذو ح��دي��ن ،انطلقت ال�غ��رائ��ز م��ن كل

عقال ،وصالت وجالت على مفاتيح «التعليقات».
في هذا الوقت ،كان «ارتباك» ثالث يتبلور عند أصحاب
ال� �ق ��راءات« .األخ� �ب ��ار» م��رت�ب�ك��ة ف��ي ت�ع��اط�ي�ه��ا م��ع نجيب
ُ
م�ي�ق��ات��ي .ف�ف��ري��ق امل�ع��ارض��ة ال ��ذي ت�ن�س��ب «األخ �ب��ار» إل��ى
ف�ض��ائ��ه ،ف�ت��ح م �ع��ارك م��ع رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة امل�ك�ل��ف .لكن
الصحيفة ظلت على حيادية «غير معتادة» في مقاربة
أداء رج� ��ل األع � �م ��ال ال �ط��راب �ل �س��ي .ح �ت��ى ج � ��اءت وث��ائ��ق
ويكيليكس ف��ي صحيفة أخ��رى ،تتناول أق��وال ميقاتي،
لتزيد من كثافة الظالل حول هذا االرتباك الثالث املزعوم.
قطعًا ،ال ل��زوم ألي تبرير لكل تلك االتهامات .على األقل
ليس بالنسبة إل��ى أي ق��ارئ من «أه��ل البيت» ،ال��ذي هو
ب �م �ن��ازل ك �ث �ي��رة ب�ي�ن ب �ي��روت ودم �ش��ق وج ��واره �م ��ا .ف��أي
صاحب نية حسنة يدرك تمام اإلدراك أن تلك اإلشكاليات
الثالث إنما هي في الواقع العملي مآزق فكرية ال حلول
لها وال أفق .صحيح أن هناك مشكلة في الواقع الشيعي،
لكن الصحيح أيضًا أن تلك «املشكلة» محكومة ـــــ ويجب
أن ت �ك��ون وأن ت�ظ��ل م�ح�ك��وم��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ب��أول��وي��ة ال �ح �ف��اظ على
عنصر القوة اللبنانية التي يوفرها هذا الواقع تحديدًا.
على طريقة االختيار بني االنهزام أمام إسرائيل أو مشكلة
ً
في الشياح .والواقع هو فعال كذلك لكل من يعرفه .وفي
س��وري��ا ،امل ��أزق مماثل .فهناك ف��رض على الجميع واق��ع
إشكالية الحرية على حساب املمانعة ،أو العكس؛ إذ لم
يترك «ليبراليو» درعا و«أم��راء» بانياس أي حل وسطي
بينهما .إما أن تكون «ديكتاتوريًا مستبدًا» ،وإما أن تكون
«مندسًا» «أصوليًا» أو «مخربًا» .وامل��أزق النظري نفسه
ّ
تصوب عليه وال تفتح الدرب
يمثله نجيب ميقاتي :كيف
ُ
لعودة فريق جيف وكوندي؟ وكيف تفسح له املجال وال
تخذل الذين واجهوا الفريق األول وأسقطوا مشاريعه؟
وسط تلك امل��آزق ،ينسى بعضنا أنه حني يكتب التاريخ
درس «أبوكاليبس» تموز  2006وم��ا ت�لاه في السياسة،
سيفرد أكثر من صفحة لصحيفة «األخ �ب��ار» ،وسيجزم
بأن مجموعة من األقالم املمسوكة بأذرع األحالم واملبادئ،
كان لها فضل كبير على كل هذا االنعطاف صوب الضوء.
وقد يكون في كتابته بعض من شد على يد ،أو «يعطيكم
العافية» ملن لم يطلب أو ينتظر .وحتى ذاك ،تمر املآزق،
ويكتشف الناس أن البوصلة كانت صحيحة.
حتى ثوانيه األخيرة ،ظل ج��وزف سماحة ّ
يتندر بقصة
مالكي وسائل اإلعالم ،الذين كلما واجهتهم «حقيقة غير
صالحة للنشر» ،تساءلوا متنصلني :هل نقاربها مهنيًا
أم قوميًا؟ هذا ما لم تفعله على ما يبدو «األخبار» .وهذا
ما أشكل على بعض «املقاربني» من كال طرفي «املهنية»
أو «القومية».

ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺣﻀﻮﺭ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺷﺮﺑﻞ ﻧﺤﺎﺱ

ﺗﺘﺸﺮﻑ ﺍﺠﻤﻟﺎﻟﺲ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪﻋﻮﺗﻜﻢ ﳊﻀﻮﺭ
ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ADVANCE
ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ  ١٨ - ١٧ﺃﻳﺎﺭ
ﺣﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﺴﺎ ﹰﺀ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺻﺒﺎ ﹰ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻣﺠﻤﻊ ﺭﻓﻴﻖ ﺍﳊﺮﻳﺮﻱ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ  -ﺍﳊﺪﺙ

7

