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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
خيار ثالث
ردًا على ما ورد في زاوية «علم
وخ� �ب ��ر» ( )2013/10/10في
«األخ�ب��ار» ح��ول إحالة رئيس
وأع �ض��اء امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي في
ج��زي��ن إل��ى املجلس التأديبي
ً
بناء على قرار وزير الداخلية،
ودع � � ��م ال� �ن ��ائ ��ب زي � � ��اد أس� ��ود
للرئيس الحالي ول�ي��د الحلو
ب��وج��ه ج ��وزف رح ��ال امل��دع��وم
من النائب ميشال حلوّ ،
يهمنا
أن نوضح ما يأتي:
أن ال �ن��ائ��ب زي � ��اد أس � ��ود دع��م
امل� � �ج� � �ل � ��س ال � � �ب � � �ل� � ��دي ب� �ك ��ام ��ل
أع� � �ض � ��ائ � ��ه وخ� � � � ��اض أش� � ��رس
امل � � � � � �ع� � � � � ��ارك إلن � � � �ج� � � ��اح� � � ��ه ف ��ي
االن ّ�ت �خ��اب��ات ال �ب �ل��دي��ة ع�ن��دم��ا
تخلى البعض عن واجباتهم
الجزينية والسياسية وتنازل
ب� � � � � ��دوره ع� � ��ن امل � �ع � ��رك � ��ة ال� �ت ��ي
ي �خ��وض �ه��ا ال� �ت� �ي ��ار ال��وط �ن��ي
الحر .والبعض نفسه ،وبشكل
م��ري��ب أي �ض��ًا ،ي��رب��ك بسلوكه
ون�ه�ج��ه خ��ط ال �ت �ي��ار ال��وط�ن��ي
ال � � �خ� � ��اص وال� � � �ع � � ��ام وي� �ع� �ط ��ل
االت�ف��اق��ات املبدئية بالخروج
ع��ن إط��اره��ا م�ن��ذ ال �ي��وم األول
ّ
ل � �ت� ��ول� ��ي ه� � ��ذا امل� �ج� �ل ��س س ��دة
املسؤولية.
ل� ��ذا ،ف ��إن خ �ي��ار ال �ن��ائ��ب زي ��اد
أس��ود ك��ان وال ي��زال وسيبقى
املحافظة على نهج وأدب�ي��ات
وس� �ل ��وك� �ي ��ة س �ل �ي �م��ة رأس� �ه ��ا
التيار الوطني الحر ،وخياره
ال �ح ��ال ��ي ه ��و األس � �ت� ��اذ خ�ل�ي��ل
ح��رف��وش أو أي شخص ثالث
م� ��ن امل� �ج� �ل ��س ال� �ب� �ل ��دي ي �ك��ون
خارج إطار النزاعات العائلية
الضيقة والصبيانية الفائقة
في جزين.
النائب زياد ميشال أسود

حزب اهلل بين حكومة ثلثين ـ  1وحكومــة
لم تعد الزيارة الدورية
للرئيس املكلف قصر بعبدا
مصدر توقع إبصار الحكومة
النور ،بل تأكيد استمرار
التعثر حتى اشعار آخر .في َ
اكثرَ
االسابيع القليلة االخيرة
من جرعات الشكوك والقلق
من اهدار الوقت ّ
وتعمد
تعطيل مهمته .لن يعتذر
وال احد يريده ان يفعل ،لكن
ال حكومة

نقوال ناصيف
اض� � ��اف ال ��رئ �ي ��س امل �ك �ل��ف ت� �م ��ام س�ل�ام
ام��س مسحة م��زي��دة م��ن ال�ت�ش��اؤم إل��ى
جهوده لتأليف حكومة جديدة ،ابرزت
وط��أة العراقيل التي يواجهها وتحيل
مهمته ،يوما تلو اخر ،اكثر استعصاء.
ليست املسحة االول ��ى ل��رج��ل اع�ت��اد ان
يستبق التفاؤل حتى من دون ان يصل.
بيد انها املرة االولى ،ربما ،التي يوحي
فيها بان التأليف افلت تماما من يديه
ورئ�ي��س الجمهورية ميشال سليمان،
وان كل ما احاطه به التكليف ،وردود
ال �ف �ع��ل امل �ح �ل �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة وال ��دول �ي ��ة
والترحيب املبالغ به حينذاك ،ال يمت
بصلة الى التأليف.
ال تقتصر امل�ش�ك�ل��ة ع�ل��ى ه ��ذا ال�ج��ان��ب
ف�ح�س��ب .ب��ل يتجه االف��رق��اء ال��ى اع��ادة
ت��رت�ي��ب االول ��وي ��ات ب�ت��وج�ي��ه االه�ت�م��ام
ن �ح��و ان �ت �خ��اب��ات رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة
ب �ع ��دم ��ا ف �ت �ح��ت االب � � � ��واب ع �ل �ي �ه��ا ،ك��ي
ي �م �س��ي ت��أل �ي��ف ال �ح �ك��وم��ة اس�ت�ح�ق��اق��ا
مؤجال ،او ثانويا في احسن االح��وال.
لم يتزحزح احد في قوى  8و 14آذار عن
ش��روط��ه لتسهيل ال�ت��أل�ي��ف ،وال تمكن
رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة وال��رئ �ي��س املكلف

م��ن اح� ��داث ث �غ��رة ف��ي ج ��دار ال�ت�ص�ل��ب،
تساعدهما على ممارسة صالحياتهما
الدستورية الص��دار مراسيم الحكومة
الجديدة .بذلك اضحى التأليف اسير
معطيات اضافية:
أول� � �ه � ��ا ،ان س �ل ��ام ع� ��ال� ��ق ب �ي��ن خ �ط�ين
احمرين :ال يسعه تأليف الحكومة بال
م��واف �ق��ة ال �س �ع��ودي��ة ع �ل��ى تشكيلتها،
وال االعتذار عن عدم التأليف من دون
تأييدها املسبق نظرا الى دورها املهم
ف ��ي ت �ك �ل �ي �ف��ه ،وت��أث �ي��ره��ا امل �ب ��اش ��ر ف��ي
م��واق��ف ت�ي��ار املستقبل وح�ل�ف��ائ��ه وق��د
ّ
املتشدد
مثلت ـــ وال تزال ـــ صدى املوقف
للمملكة برفضها ان�ض�م��ام ح��زب الله
ال� ��ى ال �ح �ك��وم��ة ال� �ج ��دي ��دة ،واس �ت �م��رار
م�ش��ارك�ت��ه ف��ي ال �ح��رب ال �س��وري��ة .على
ن� �ح ��و ك � �ه� ��ذا ،ت � �ب� ��دو ال � �ض � �غ ��وط ال �ت��ي
يواجهها س�لام من ق��وى  14آذار كتلك
التي يقابله بها ال�ط��رف اآلخ��ر ،عامال
ح��اس�م��ا ف��ي ال �ح��ؤول دون استخدامه
صالحياته الدستورية ،بل واق��ع االمر
ان م�م��ارس��ة ال�ص�لاح�ي��ات تلك اضحت
ضربا من الوهم .منذ حكومة الرئيس
ف� ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة ع ��ام  ،2008ع �ل��ى اث��ر
َ
تسوية الدوحة ،لم ُيعط رئيس مكلف
حق استخدام صالحية التأليف ،وارغم
ع�ل��ى ال��رض��وخ ل �ش��روط ال�ف��ري��ق اآلخ��ر
واالق��رار ،من ثم ،بالتخلي عن جزء من
الصالحيات الدستورية ،واحيانا عن
معظمها على نحو الظروف التي املت
ع�ل��ى ال��رئ �ي��س س�ع��د ال �ح��ري��ري تأليف
حكومته عام .2009
بيد ان س�لام يحاذر في املقابل تكرار
تجربة الرئيس نجيب ميقاتي ،عندما
وج� ��د ن �ف �س��ه ف ��ي االش� �ه ��ر االول� � ��ى م��ن
ت��أل �ي��ف ح �ك��وم �ت��ه وج �ه ��ا ل ��وج ��ه ام ��ام
ط��ائ�ف�ت��ه واالب � ��واب ال�ع��رب�ي��ة امل��وص��دة
عليه بفعل التحريض املذهبي ضده.
م��ع ذل ��ك ت�م�ك��ن ح�ت��ى ال�ن�ص��ف ال�ث��ان��ي
م��ن ع��ام  2011م��ن االح �ت �م��اء بأكثرية
ن� �ي ��اب� �ي ��ة م� �ن� �ح ��ت ح� �ك ��وم� �ت ��ه ال� �ث� �ق ��ة،
م �ع��وال ع �ل��ى دع ��م م �ب��اش��ر م ��ن رئ�ي��س
الجمهورية ورئ�ي��س ال�ح��زب التقدمي
االش� �ت ��راك ��ي ال �ن ��ائ ��ب ول� �ي ��د ج �ن �ب�لاط.
ك�لاه�م��ا ،سليمان وج�ن�ب�لاط ،اضحيا
ال� �ي ��وم ف ��ي وض� ��ع اك �ث ��ر ارب ��اك ��ا ي�م�ن��ع

مضيهما ف��ي ح�ك��وم��ة ال �ل��ون ال��واح��د،
وال اك �ث��ري��ة ف�ع�ل�ي��ة ت �ح��وط ب��ال��رئ�ي��س
املكلف تساعده على تأليف حكومته.
ت��أك��د ح �ق��ًا ان ح �س��اب ال �ت��أل �ي��ف غ�ي��ره
حساب التكليف.
ث��ان�ي�ه��ا ،ان رئ �ي��س امل�ج�ل��س ن�ب�ي��ه ب��ري
ي �ت��رص��د اي م �ح��اول��ة ت��أل �ي��ف ح�ك��وم��ة
ت �ك��ون اق� ��رب ال ��ى ح �ك��وم��ة ام ��ر واق� ��ع ال
تحظى بموافقة ق��وى  8آذار ،وال تضع
في رأس اولوياتها حماية سالح حزب
الله .حينما استقبل قبل اي��ام جنبالط
وال� �ن ��ائ ��ب ط�ل��ال ارس� �ل ��ان ش ��اك ��ري ��ن ل��ه
م��ؤاس��ات��ه ب�م��ي ارس�ل��ان ج �ن �ب�لاط ،ق��ال
رئيس املجلس ف��ي معرض تطرقه مع
زائريه الى ما يشاع عن تأليف حكومة
امر واقع :نحن ندرس دستورية حكومة

كهذه ،ونحتفظ بحقنا في عدم تسليم
الحقائب.
كان جنبالط وارسالن قبل ذهابهما الى
ع�ين التينة ق��د زارا رئيس الجمهورية
في قصر بعبدا للغاية نفسها ،فأفضى
ال �ي �ه �م ��ا ب �ض �ي �ق��ه م� ��ن ع ��رق� �ل ��ة ت��أل �ي��ف
ال�ح�ك��وم��ة ،وان ��ه ب��ات مستعجال ان�ه��اء
هذا امل��أزق .قال ايضا ،بعبارات عكست
ّ
التحمل
ت�ش��ددا ،ان��ه لم يعد في امكانه
واالنتظار اكثر.
أط�ل��ع ارس�ل�ان ب��ري على م��ا سمعه من
سليمان وقلقه من جديته ،فعقب رئيس
املجلس بعبارته تلك التي اش��ارت الى
دوره امل�ب��اش��ر ف��ي االس�ت�ح�ق��اق املعلق.
ذكر بذلك بموقفه من حكومة السنيورة
عام  2006عندما قال انها كانت تفتقر

اضاف رعد قبل ايام شرطا اكثر تعقيدا هو التفاهم على البيان الوزاري قبل التأليف (مروان طحطح)

تقـرير

عون في خلوة التكتل :حليفنا هو من يساندنا فــ
كان من املتوقع أن
تكتسب خلوة تكتل التغيير
واالصالح الثالثة أمس الطابع
الوجداني في دير مار يوحنا
القلعة في بيت مري ،اال أن
النائب ميشال عون استغل
الفرصة لتقويم سياسة التيار
منذ عودته الى لبنان وتحديد
خياراته الجديدة ،التي ما زالت
تؤيد املقاومة كخيار عسكري
رغم محاربة العالم كله لها
رلى إبراهيم
من المحرر
تستقبل "األخ� �ب ��ار" رس��ائ��ل ال �ق� ّ�راء
ع �ل��ى ال� �ع� �ن ��وان اإلل �ك �ت ��رون ��ي اآلت� ��ي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق ال��رس��ال��ة م��ن أح��د امل��واض�ي��ع
املنشورة في "األخبار" ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

ي�س�ت�ن�ف��ر ال �ن��ائ��ب اب��راه �ي��م ك �ن �ع��ان عن
ك��رس �ي��ه ف ��ي ص ��ال ��ون دي ��ر م ��ار ي��وح�ن��ا
القلعة ف��ي بيت م��ري وي�ت��وج��ه بخطى
سريعة نحو امل��دخ��ل الرئيسي ،ليعود
مرافقا رئيس تكتل التغيير واالصالح
ال� � �ن � ��ائ � ��ب م � �ي � �ش� ��ال ع� � � � ��ون .ي�ل�اق �ي �ه �م��ا
ف ��ي م �ن �ت �ص��ف ال� �ط ��ري ��ق رئ� �ي ��س ال��دي��ر
األب ن �ج �ي��ب ب �ع �ق �ل �ي �ن��ي ،وي ��أخ ��ذ ع��ون

باألحضان .تحضر ذكريات مارسيليا
الفرنسية على الفور ،فيبادر بعقليني
ال � ��ى ال� � �ق � ��ول :ك� �ن ��ا ن �ح �ك �ي��ك ب��اإلن �ج �ي��ل
تحكينا ب��ال�س�ي��اس��ة .يضحك ع��ون في
طريقه الى داخل كنيسة الدير ،محاطا
ب�ب�ع�ق�ل�ي�ن��ي واآلب� � ��اء ال��ذي��ن اح�ت�ض�ن��وه
منذ أكثر من ثالثني عاما في أديرتهم،
بولس دحدح (رئيس بلدية مار شعيا)
وبطرس ع��ازار (األم�ين العام للمدارس
ال �ك��اث��ول �ي �ك �ي��ة) وه � � ��ادي ع �ي��ا (رئ �ي��س
جمعية ع��دل ورح �م��ة) .يلتفت م�ج��ددا
ص��وب �ه��م ق �ب��ل دخ� ��ول ال �ك �ن �ي �س��ة« :ه�ن��ا
الكالم لالنجيل فقط».
م ��ع ان �ت �ه��اء ال �ص�ل�اة وال �ت �ق��اط ال �ص��ور
ال �ت ��ذك ��اري ��ة ،ي��دع��و «ال� �ج� �ن ��رال» تكتله
ال��ى ال�ع�م��ل وب ��دء ال�خ�ل��وة ال�ث��ال�ث��ة التي
تنظمها أمانة سر التكتل .ف��ور خروج
ال��وس��ائ��ل االع�لام�ي��ة م��ن ال�ق��اع��ة ،افتتح
ع��ون الجلسة ،وفقا ألح��د الحاضرين،
ب��ال�ح��دي��ث ع��ن امل �ل��ف األك �ث��ر حساسية
بالنسبة إلى املتسمرين أمامه ،رئاسة
التيار الوطني الحر« :يخيفون الناس
أن��ي ك�ب��رت ف��ي ال�س��ن وي �ح��اول البعض
ال �ل �ع��ب ع �ل��ى وت ��ر اي �ج��اب �ي��ة االق�ط��اع�ي��ة
ال �ت��ي ورط � ��ت امل �س �ي �ح �ي�ين س��اب �ق��ا ُول��م
تستطع بناء دول��ة حقيقية .لذلك أع� ّ�د
ال �ت �ي��ار م��ن أج ��ل ض �م��ان اس �ت �م��راري �ت��ه،
وأحاول جاهدا خلق نظام داخلي جيد
لتحقيق االس�ت�م��راري��ة .ال يمكن للتيار
أن ينتهي ،ف�ه��و ح��ال��ة ج��ام�ع��ة ُ
وس� ّ�م��ي

التيار الوطني الحر ال التيار العوني
ك ��ي ي �س �ت �م��ر ب��ال �ك��ل وال ي �ح �ص��ر ب�ف�ئ��ة
نضالية واح� ��دة» .أغ�ل��ق م�ل��ف الخالفة
ف � ��ور ان� �ت� �ه ��اء ك �ل��ام ع � ��ون م� ��ن دون أي
ت�ع�ق�ي��ب ،ي�ت��اب��ع امل �ص��در ،ل�ي�ب��دأ بعدها
تقويمه لخياراته منذ عام  .2005عرض
«الجنرال» ايجابيات وثيقة التفاهم مع
ح��زب ال�ل��ه ،ال�ت��ي تمكن م��ن خاللها من
ّ
«التصدي للحلف الذي حاول تطويقي
أثناء االنتخابات .بتحالفنا استطعنا
ان �ه��اك ه ��ذا ال�ح�ل��ف وت�ف�ك�ي�ك��ه ،وتمكنا
من خلق آفاق جديدة للمسيحيني .كان
ينقصنا ف�ق��ط ال�ف��ري��ق ال�س�ن��ي ليكتمل
نجاحنا ،لكن لألسف لم يتفهم أهمية
ه ��ذا ال �ت �ح��ال��ف ع �ل��ى م �س �ت��وى ال��وط��ن،
ف ��اق� �ت� �ص ��ر ت �ف ��اه �م �ن ��ا ع� �ل ��ى امل� �س� �ت ��وى
املسيحي ــــ الشيعي ،وحصره اآلخرون
بأبعاد م�ح��وري��ة ،فيما ك��ان��ت أسبابنا
وطنية فقط».
في امللف السوري ،ينقل املجتمعون عن
ع��ون اعتباره زي��ارت��ه ال��ى سوريا تتمة
لحرب التحرير ،حيث ك��ان ي��ردد دائما
ت�ح��ت أص� ��وات امل ��دف ��ع« :ع �ن��دم��ا ي�خ��رج
السوري من لبنان ،ال مانع لدي من بناء
عالقة جيدة معه» ،ولكن ،يقول رئيس
التكتل وفقا ألعضاء تكتله« ،هناك من
ش� � ّ�وه ه ��ذه ال� ��زي� ��ارة ،ووض �ع �ه��ا خ ��ارج
ّ
الجدي .فالواقع اني استطعت
اطارها
بناء عالقة سليمة ومحترمة م��ن دون
تغيير قناعاتي ،وبذهابي ال��ى منطقة

ب � ��راد ف ��ي س ��وري ��ا أع � ��دت امل� ��وارن� ��ة ال��ى
ج ��ذوره ��م األص �ل �ي ��ة» .وه �ن��ا اس�ت�ش�ه��د
ع� ��ون ب�ج�م�ل��ة ل �ن��اب��ول �ي��ون ب��ون��اب��ارت:
«ال �س �ي��اس��ة ب �ن��ت ال� �ت ��اري ��خ وال �ت ��اري ��خ
اب��ن الجغرافيا والجغرافيا ال تتغير».
وتطرق ُالى وضع الكنيسة الحالي التي
ُ
ك ّسرت وأح��رق��ت ،واع��دا نوابه ووزراءه
باعادة بناء الكنيسة مجددا في القريب
ال�ع��اج��ل .فتأثير ال�ح��رب ال�س��وري��ة على
املسيحيني واضح وفقا ملا قاله عون في
الخلوة« ،واذا انتهت على نحو سلبي
فسيخسر لبنان واملسيحيون» .وأب��رز
م�ث��ال ع�ل��ى ذل ��ك« ،األم��اك��ن امل�ق��دس��ة في
فلسطني التي حولها اليهود الى أماكن
سياحية ي�ف�ت��رض ب�ق��اص��ده��ا أن يدفع
مبلغا م��ن امل � ��ال» .ك��ذل��ك ت �ن��اول رئيس
ال �ت �ك �ت��ل ت �ح �ط �ي��م ال �ب �ع ��ض مل �ع �ن��وي��ات
امل �س �ي �ح �ي�ين ع �ب��ر ح� ��رق ال �ك �ن��ائ��س ف��ي
مصر وتهجير مسيحيي العراق.
ف��ي م��ا خ��ص ال�ع�لاق��ة م��ع اي ��ران ،اكتفى
عون بالتعريف عنها على أنها «عالقة
ص��داق��ة» ،مشيرا ف��ي املقابل إل��ى أن��ه لم
يختر معاداة أميركا ،لكنه لم يرتم في
أحضانها ايضا« :الخيارات الخارجية
صعبة ،لكن ال بد للواحد أن يقوم بها».
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،ت�ح��دث ع��ن انفتاحه
على السعودية وان��زع��اج بعض حلفاء
السعودية في لبنان من األم��ر ،واضعا
اي ��اه ��ا ف ��ي خ ��ان ��ة م �ص �ل �ح��ة امل��واط �ن�ي�ن
واللبنانيني العاملني في الخليج .رغم

