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كالم في السياسة

والحكومة المستقيلة
ان ليس ف��ي االم�ك��ان وض��ع صالحيات
رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ،متى وق��ع ال�ف��راغ،
بني يدي حكومة الفريق الواحد .وكانوا
قد خبروا التجربة مع حكومة الرئيس
فؤاد السنيورة بني عامي  2007و.2008
ي �ت �ص��اع��د ه� ��ذا ال� �ج ��دل وي �ص �ب��ح أك�ث��ر
إرب� ��اك� ��ا ع �ل��ى اب� � ��واب االس �ت �ح �ق��اق ف��ي
سابقة غير مألوفة ينتظر أن يشهدها

االس �ت �ح �ق��اق ال ��رئ ��اس ��ي :اإلق� �ب ��ال على
ان �ت �خ��اب رئ �ي ��س ج ��دي ��د ل�ل�ج�م�ه��وري��ة
او ع�ل��ى ف ��راغ محتمل ف��ي ظ��ل حكومة
م�س�ت�ق�ي�ل��ة .ل ��م ت �ك��ن ح� ��ال اس�ت�ح�ق��اق��ي
 1988و .2007ك�لاه�م��ا م�ث��ل ف��ي اوان ��ه
سابقة غير مألوفة.
م �ن��ذ اس �ت �ق��ال��ت ،ش ��أن ك��ل ح �ك��وم��ة في
حال مشابهة ،تصرفت حكومة ميقاتي
ع�ل��ى ان�ه��ا «ح�ك��وم��ة ت�ص��ري��ف اع �م��ال»،
رغم أن استقالتها لم تقبل تبعًا لآللية
الدستورية ،ول��م يصدر مرسوم قبول
اس�ت�ق��ال�ت�ه��ا ال ��ذي ي �ت��زام��ن ف��ي ال�غ��ال��ب
م��ع ص ��دور م��رس��وم ت��أل�ي��ف ال�ح�ك��وم��ة.
ب ��ل ط �ل��ب م �ن �ه��ا رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة،
ف� � ��ور ت � �ق� ��دم رئ� �ي� �س� �ه ��ا ب��اس �ت �ق��ال �ت �ه��ا،
تصريف االع�م��ال بغية تسيير املرافق
ال�ع��ام��ة .وال��ى ان ي�ص��در م��رس��وم قبول
استقالتها فهي حكومة عاملة وواقعية
ب�م��واص�ف��ات�ه��ا ال��دس �ت��وري��ة ،ويسعها
العمل بصالحياتها واختصاصاتها
ك��ام�ل��ة ب�ل�ا ان �ت �ق��اص م��ا دام ال��دس�ت��ور
ّ
يقيدها بتصريف االعمال حتى تصدر
مراسيم تأليف حكومة جديدة ،وما دام
بيان رئيس الجمهورية توخى تعليق
قبول االستقالة.
ُي �س �ت �ش �ه��د ف � ��ي م �ع �ظ ��م االح� � �ي � ��ان ف��ي
م�ع��رض ت��أك�ي��د اس�ت�م��رار الصالحيات
الدستورية لحكومة مستقيلة بسابقة
ت ��وح ��ي ك ��أن �ه ��ا ي �ت �ي �م��ة ،ه� ��ي ح �ك��وم��ة
الرئيس رشيد ك��رام��ي ع��ام  1969التي
اجتمعت في وقت الحق على استقالتها
وت�ع��ذر الرئيس املكلف ـــ ك��رام��ي نفسه
ـ�ـ�ـ ت��أل�ي��ف ح�ك��وم��ة تخلفها ،وأق ��رت في
مجلس الوزراء مشروع قانون املوازنة
ال�ع��ام��ة .ث�م��ة ح��ادث��ة اخ ��رى تضاهيها
اهمية ه��ي حكومة ك��رام��ي ع��ام .1987
ف��ي  4أي ��ار أع �ل��ن اس�ت�ق��ال�ت�ه��ا ع�ل��ى اث��ر
حملة عنيفة شنها عليه رئيس الحزب
التقدمي االشتراكي وليد جنبالط قبل
اي��ام ف��ي عيد ال�ع�م��ل .اغضبته الحملة
من وف��رة االتهامات التي سيقت ضده
ه��و وال��رئ �ي��س ام�ي�ن ال�ج�م�ي��ل ورئ �ي��س
املجلس آن��ذاك حسني الحسيني ،ومن
دون التقدم بها من رئيس الجمهورية،
توجه بها «الى الشعب اللبناني».

ـقاء بري
طالب عون بجلسة
تبث على الهواء
مباشرة ليعلم اللبنانيون
ً
ما الذي يفعله ممثلوهم
في المجلس

ّ
الجميل أن «الحل ال يمكن
الرئيس أمني
أن ينهض إال من لدن الدستور وليس من
االنقالب على امليثاق الوطني واالع��راف
الدستورية» .وج��دد دعوته إلى «انعقاد
دائم لورشة قانون االنتخاب بما يسمح
بتقصير ال��والي��ة امل�م��ددة واالح�ت�ك��ام في
أقرب فرصة إلرادة الناخب».

عون يطالب بجلسة علنية
ع �ل ��ى ص �ع �ي��د آخ� � ��ر ،أث� � ��ار رئ� �ي ��س ت�ك�ت��ل
التغيير واإلص�لاح النائب ميشال عون،
خ�لال استقباله وف �دًا نسائيًا م��ن التيار
ال��وط �ن��ي ال �ح ��ر ،م ��وض ��وع ال �ن �ف��ط .وق ��ال
ّ
ّ
«:ي �ق��ول��ون إن ال� ��وزراء غ�ي��ر متفقني على
استخراج النفط ،وأنا أسألهم الدعوة إلى

الحريري :فرصة رابعة ...وأخيرة؟
جان عزيز
�ض اي ��ام ح�ت��ى  22اي ��ار عندما
ل��م ت�ن�ق� ِ
التأم مجلس النواب ،في ظل الحكومة
امل�س�ت�ق�ي�ل��ة ن�ف�س�ه��ا ،وال �غ ��ى االت �ف��اق�ين
االك � �ث� ��ر ك �ل �ف��ة ع �ل��ى ل �ب �ن��ان ح �ت��ى ذل��ك
ال��وق��ت :ات�ف��اق  17اي��ار وات�ف��اق القاهرة
واعتبرهما باطلني كأنهما لم يكونا.
اجتمع ال�ب��رمل��ان ول��م ي�ت��ذرع باستقالة
ال �ح �ك��وم��ة وش� � � ّ�رع ه ��ذي ��ن االل� �غ ��اء ي ��ن،
وح �ض��رت ال�ح�ك��وم��ة ب��دوره��ا م��ن غير
التحجج بما هي عليه.
يستمر ايضًا الرئيس املكلف في مهمته
ال � ��ى ان ي �ت �م �ك��ن م ��ن ت��أل �ي��ف ح �ك��وم��ة.
ال ي �س �ق��ط ال �ت �ك �ل �ي��ف ب��ان �ق �ض��اء والي ��ة
رئ �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة م ��ا دام ال��رئ �ي��س
امل �ك �ل��ف اس �ت �م��ده م��ن م�ج�ل��س ال �ن��واب،
وتبلغه من رئيس الجمهورية الذي ال
يعدو كونه ،في حصيلة االستشارات
النيابية امللزمة ،اال واسطة التبليغ في
حضور الشاهد رئيس مجلس النواب.
اال ان اس �ت �م ��رار م�ه�م�ت��ه ه� ��ذه يصبح
اكثر تعقيدًا ،ان لم ّ
تجمد تمامًا بسبب
انتقال صالحيات رئيس الجمهورية
الى الحكومة.
م ��ع ت� �ع ��ذر ان �ت �خ ��اب ال ��رئ �ي ��س ال�خ�ل��ف
تدخل جهود التأليف في نفق مسدود
ل �ت �ع ��ذر وج� � ��ود ال� �ش ��ري ��ك ال ��دس� �ت ��وري
ل �ل��رئ �ي��س امل �ك �ل��ف ف ��ي ال �ت��أل �ي��ف ،وألن
الحكومة مجتمعة تصبح هي صاحبة
التوقيع ال��دس�ت��وري باسم صالحيات
الرئاسة االولى من دون ان تكون قادرة
ع �ل��ى االض � �ط�ل��اع ب� � ��دور ال ��رئ� �ي ��س ف��ي
ادارة جهود التأليف .لم تكن هذه حال
حكومة السنيورة عندما انتقلت اليها
ص�لاح�ي��ات رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة عامي
 2007و 2008مع انتهاء والية الرئيس
اميل لحود ،وكانت حكومة دستورية
على وفرة الشكوك التي احاطت بها.
ّ
واقع األمر أن في وسع حكومة ميقاتي
االضطالع بالدور نفسه للسنيورة في
االس�ت�ح�ق��اق امل�ق�ب��ل إذا ت�ع�ث��ر ان�ت�خ��اب
الرئيس الخلف .إال أن الرئيس املكلف
يمسي عندئذ على هامش االستحقاق.
ف��ي م��وق��ع غ��ام��ض ودور م�ع�ط��ل .األم��ر
ال��ذي يخبر نقيضه اآلن ،منذ تكليفه،
إذ يضعه في صدارة الحدث السياسي.

ما قل
ودل
ُ ّ
جلسة ت� َ�ب��ث على ال�ه��واء مباشرة ّ ،ليعلم
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون م��ا ال� ��ذي ي�ف�ع�ل��ه م�م��ث�ل� ّ�وه��م
ف��ي امل �ج �ل��س» .وأض � ��اف« :ي �ق��ول��ون إن�ه��م
ال ي��ري��دون اس�ت�خ��راج النفط وي�ت� ّ
�ذرع��ون
ّ
واعتباطية ،ولكن هل من
بأسباب واهية
أحد يعلم ما سيعود به استخراج النفط
من فوائد على االقتصاد اللبناني؟».
من جهة أخرى ،أكد السفير األميركي في
ل�ب�ن��ان دي�ف�ي��د ه�ي��ل ،ب�ع��د زي��ارت��ه املنسق
ال �ع��ام ل �ق��وى  14آذار ف� ��ارس س �ع �ي��د ،أن
«ال��والي��ات امل�ت�ح��دة و 14آذار تتشاركان
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ق�ي��م وااله �ت �م��ام��ات ،ومنها
ال��رغ�ب��ة ف��ي دع��م امل�م��ارس��ات ال��دس�ت��وري��ة
ف � ��ي ل� �ب� �ن ��ان وامل � ��ؤس� � �س � ��ات وال� �ت� �ق ��ال� �ي ��د
الديمقراطية» .ولفت ال��ى «ج��دول أعمال
مشترك للبنان منفصل عن أي تطورات
في أي مكان آخر في الشرق األوسط».

اجتماع أمني
وب� �ع� �ي� �دًا م � ��ن ال� �س� �ي ��اس ��ة ،رأس رئ �ي��س
ال�ج�م�ه��وري��ة م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان ف��ي قصر
بعبدا اجتماعًا أمنيًا ّ
ضم ق��ادة االجهزة
االم� �ن� �ي ��ة ،ج � ��رى خ�ل�ال ��ه ع � ��رض ال��وض��ع
االم �ن ��ي ف ��ي ال �ب�ل�اد وال �ب �ح��ث ف ��ي كيفية
ت �ح �س�ي�ن أداء أج � �ه � ��زة االس � �ت � �خ � �ب ��ارات
وامل �ع �ل��وم��ات امل �ت �ن��وع��ة وت �ف �ع �ي��ل آل �ي��ات
التنسيق ف��ي م��ا بينها واق �ت��راح خطط
التكامل في التعاون وت�ب��ادل املعلومات
ً
مستقبال لتحسني األداء ع�ل��ى مستوى
االمن القومي.

ّ
تقدم القاضي جمال
الحلو باستقالته من سلك
القضاء ،لينتقل إلى مزاولة
املحاماة .وذاع صيت القاضي
الحلو على خلفية خالفات
مع املدعي العام التمييزي

األسبق سعيد ميرزا .وقد
شهر القاضي املذكور ورقة
خالل مؤتمر صحافي ّادعى
أنها بخط رئيس هيئة
التفتيش القضائي أكرم
بعاصيري خالل إحدى
الجلسات ،وتتضمن طلب
بعاصيري منه عدم الضغط
على شاهد «ألنو بدنا نلفلف
القضية».

ً
 ...واس�ت�ك�م��اال مل��ا س�ب��ق ،نعم ال ت��زال أم��ام سعد ال�ح��ري��ري ف��رص��ة .هي
الرابعة ،وق��د تكون األخ�ي��رة .وألنها كذلك ،هي فرصة لكل لبنان .املهم
أن يقلع فريقه عن نمطية لغة املهرجانات ،بقصد التغطية على خطاياه
الثالث ،طيلة ثمانية أع��وام ونيف .لقد أعطي الحريريون ث�لاث فرص
للظهور بمظهر املؤتمن على الدولة ،واملدرك لعمق فلسفة امليثاق .وفي
امل��رات الثالث فشلوا ،وأخ�ط��أوا في الفشل حتى الخطيئة .امل��رة األول��ى
كانت مع سنة  .2005واملرة الثانية مع االستحقاق الرئاسي بني عامي
 2007و .2008وامل��رة الثالثة مع استحقاق مشروع قانون االنتخابات
في النصف األول من عام  .2013ولكل من تلك املرات ـــ الخطايا الثالث،
دالالت بالغة ومؤثرة في ذاكرة الوطن ووجدانات جماعاته.
ففي عام  ،2005كانت الفرصة التاريخية لتكريس الشراكة املتوازنة بني
اللبنانيني والسيادة املنفتحة مع السوريني .لكن الفريق الحريري اختار
يومها التحالف الرباعي .وأهم ما في هذا األمر ،أنه يوم قرر الحريريون
ال��ذه��اب إل��ى التحالف م��ع ح��زب ال�ل��ه ،ك��ان��وا يعتقدون بعمق واقتناع
راس �خ�ين أن ه��ذا ال �ح��زب ه��و م��ن ق�ت��ل رف�ي��ق ال �ح��ري��ري .وه��و م��ا كشفه
ف��ارس سعيد علنًا .فبمعزل ع��ن صحة االت�ه��ام ،وبعيدًا ع��ن تضليالت
الحريري إلى التحالف
التحقيق وت��زوي��رات الشهود والتلفيقاتُ ،دف��ع
ُ
مع حزب الله ،وهو يعتبره قاتل أبيه .ملاذا؟ بكل بساطة ،أقنع الرجل بأن
ه��ذا الخيار أفضل له من خيار إعطاء املسيحيني مستحقات الشراكة
الحقيقية .أس��وأ م��ا ف��ي خطيئة  2005إذن أن م��ن دف��ع ال�ح��ري��ري االب��ن
إلى قبول قانون غازي كنعان والتحالف الرباعي ومن ثم حكومة فؤاد
السنيورة النابذة للمسيحيني ،جعله يظهر بمظهر املستعد للمساومة
على دم أبيه ،كي ال يتفق مع املسيحي القوي.
ث��م كانت الخطيئة الثانية م��ع االستحقاق الرئاسي سنة  .2007س��ارع
ال �ح��ري��ري��ون إل ��ى ت��رش�ي��ح م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان ،ب��إي�ع��از م �ص��ري خصوصًا
وخ��ارج��ي عمومًا .وي��وم رش��ح الحريريون قائد الجيش يومها لرئاسة
ال�ج�م�ه��وري��ة ،ك��ان��وا يعتبرونه رج��ل س��وري��ا ف��ي ل�ب�ن��ان ،وآخ ��ر ودائعها
املستترة في بيروت .وها هي أغلفة اإلع�لام الحريري شاهدة على ذلك.
(ع�ل�م��ًا ب��أن اس�ت��ذك��ار ه��ذه ال��وق��ائ��ع ال يعني أن سليمان ه��و ك��ذل��ك ،وال
ينفي النقاط اإليجابية التي حققها رئيس الجمهورية ملصلحة موقع
الرئاسة في اآلونة األخيرة .حتى ال يظل أهل القصر يتهمون هذه الزاوية
بسلبيتهم) .املهم أن الحريريني قبلوا يومها برئيس يعتبرونه سوريًا.
ملاذا؟ بكل بساطة أيضًا ،كي ُيسقطوا خيار املسيحي األقوى للرئاسة.
أما الخطيئة الثالثة مع قانون االنتخابات النيابية في ربيع عام ،2013
فتركت انطباعًا ال يقل سوءًا وخطورة .كان الحريريون يدركون أن عدم
موافقتهم على إع�ط��اء املسيحيني ق��ان��ون انتخابات ي��ؤم��ن لهم حسن
تمثيلهم ،ق��د ي��ؤدي إل��ى تطيير االن�ت�خ��اب��ات .وتطيير االن�ت�خ��اب��ات قد
يذهب إلى فراغ كامل بعد عام .والفراغ الكامل قد يجعل النظام برمته
في مهب الريح .ورغم إدراكهم لكل ذلك ،قبل الحريريون املخاطرة بوجود
النظام ،لكنهم لم يقبلوا إعطاء شركائهم حقهم امليثاقي والدستوري
في اختيار نوابهم.
هنا تكمن خطورة األداء ال��ذي ُدف��ع إليه سعد الدين الحريري من قبل
بعض فريقه .جعلوه في موقع املساوم على دم أبيه مرة ،واملتنازل عن
الرئاسة لـ«عدوه السوري» مرة ثانية ،واملقامر بكل النظام مرة ثالثة،
كل ذلك كي ال يقبل بشراكة ميثاقية حقيقية مع املسيحيني .وطيلة تلك
الفترة ،كانت عدة التغطية والتمويه والتسويق ،كالمًا من ثالثة عناوين:
سالح حزب الله واستمرار خطر النظام السوري على لبنان وأولوية دم
رفيق الحريري لخالص الوطن أو موته ،علمًا بأنه بعد ثمانية أعوام
ون�ي��ف ،آن للحريري االب��ن أن ي��درك ع��دم ج��دوى ه��ذا الخطاب ،أو على
األق��ل ن�ف��اد صالحيته .ف�ه��ذه ال�ع�ن��اوي��ن التسويقية ال ت�ق��وم ف��ي ميزان
التاريخ وال في منطق وجدان الجماعات اللبنانية.
في ميزان التاريخ ،هذه هي الواليات املتحدة األميركية مثال صارخ،
وهي التي ّ
يحبها الحريريون ويعرفونها .لم تسقط أميركا مع اغتيال
جون كينيدي أو أبراهام لنكولن قبله .ولم تقض عليها الحروب التي
طالت أرضها ثالث مرات ،في الحربني العامليتني األولى والثانية وفي
نتيجة وج ��ود ع�ش��رات
 11أي �ل��ول .وال ت�ب��دو دول�ت�ه��ا ع�ل��ى ك��ف ع�ف��ري��ت
ّ
امليليشيات ال��دس�ت��وري��ة ع�ل��ى أرض �ه��ا ،ونتيجة ت�ف��ش��ي «ال �س�لاح غير
الشرعي» فيها وحصده مئات الضحايا كل عام ...كل ذلك لم يهدد وجود
أميركا .لكنه تهدد فعليًا مرتني :في أزمة أواخر العشرينيات وفي األزمة
املالية األخيرة .مل��اذا؟ ألن الفساد حني يضرب امل��ال العام والحق العام
وامللك العام ،يضرب ما ال تهدده الحروب وال امليليشيات وال االغتياالت.
ال�ف�س��اد ي�ض��رب ال��رك�ي��زت�ين امل�ك� ّ�ون�ت�ين مل�ف�ه��وم امل��واط��ن :ك��رام�ت��ه ولقمة
عيشه .واألم��ر نفسه يصح في لبنان ،وهو ما جعل الخطاب الحريري
التسويقي غير صحيح ...ثم ه��ذه هي ح��دود تأثير ه��ذا الخطاب على
املسيحيني .فبعد ثمانية أعوام ونيف على تكراره الطرقي ،هل من عاقل
يعتقد أن لهذه اللغة أن تؤثر بعد على املسيحيني واصطفافاتهم؟ لقد
ُ
استنفد الكالم ،فيما اصطفافات الجماعات األخ��رى ثابتة ال تتزحزح،
في انتظار أن نكتشف كلنا كم أن شربل نحاس كان على حق ،وال يزال...
في االنتظار ،ووسط هذا املشهد ،ترتسم أمام الحريري فرصة رابعة قد
تكون أخيرة ،عنوانها االستحقاق الرئاسي املقبل .فرصة ،أول شروطها
أن يعتبر الحريري من خالصات التجارب املاضية ،أنه حني يقدم نفسه
شريكًا متساوي الشراكة ،يصير مطلوبًا ومفروضًا وضروريًا .أما حني
يقدمه بعض فريقه على أنه وكيل بندري أو مالك شركة أكبر من الوطن،
ً
فيصير عندها قابال لالستغناء عنه ،حتى بواسطة نجيب ميقاتي.
إذا أدرك ال�ح��ري��ري ه��ذا املقتضى امليثاقي ،يمكن االن�ت�ق��ال إل��ى فرصة
االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة امل�ق�ب�ل��ة ،ب�ط��رح ب�س�ي��ط :يتعهد ه��و ،ك�م��ا فريق
الثنائية الشيعية ،بتأمني نصاب انعقاد جلسة انتخاب الرئيس ،على
أن ي�ت��رش��ح م�ي�ش��ال ع ��ون ،وأم�ي�ن ال�ج�م� ّ�ي��ل ،وس�ل�ي�م��ان فرنجية وسمير
جعجع أيضًا .وليفز من بينهم األوف��ر حظًا ،بأكثرية مطلقة بعد دورة
االقتراع األولى .املهم أن يأتي رئيس مسيحي شريك ،ال رئيس موظف.
بعدها كل شيء يصير ممكنًا .من السالح إلى السيادة إلى الفساد .املهم
أن يستعيد الحريري أج��واء ال�ب��داي��ات السليمة وال�ل�ق��اءات الصريحة.
بعدها ال لزوم للمعجزات وال للعاجزين.
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