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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
♦♦♦

تنورة ماكسي
املعد
طالعنا البرنامج ال�ن�ق��دي
ّ
م ��ن ق �ب��ل م �ج �م��وع��ة ال � �ـ«ش� ��ي إن
إن» ال� ��ذي ي �ع��رض ع �ل��ى ش��اش��ة
ت� �ل� �ف ��زي ��ون ال� �ج ��دي ��د م� �ن ��ذ ن�ح��و
أس� � �ب � ��وع ب � ��أس � ��وأ ع � �ش� ��رة أف �ل��ام
س� �ي� �ن� �م ��ائ� �ي ��ة ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة خ�ل��ال
ال � �س � �ن� ��وات ال �ق �ل �ي �ل ��ة امل ��اض� �ي ��ة.
وك��ان��ت امل �ف��اج��أة ب��ال�ن�س�ب��ة إل� ّ�ي
ع � �ن ��دم ��ا رأي � � � � � ُ�ت ف� �ي� �ل ��م «ت � �ن� ��ورة
م��اك �س��ي» ال ��ذي أخ��رج��ه امل�خ��رج
ال �ف� ّ�ذ ج��و ب��وع�ي��د م��درج��ًا ضمن
ع � ��داد األف �ل��ام ال �ع �ش��رة ال�س�ي�ئ��ة.
واأسفاه أن نستمر في لبنان في
إط �ل�اق ال ��رص ��اص ع �ل��ى م��ا بقي
م��ن ج��رأة وإب ��داع .م��اذا فعل لكم
تحقروا فيلمه
جو بوعيد حتى ّ
ف��ي لبنان؟ ك��ل أوروب��ا وأفريقيا
وم �ح �ب��و ال �س�ي �ن�م��ا ف�ي�ه�م��ا على
خ�ط��أ وب��رن��ام��ج ال �ـ«ش��ي إن إن»
وحده على صواب؟
�دت فيلم
�
ه
�ا
�
ش
أق � ��ول ذل� ��ك ألن� ��ي
ُ
«ت� �ن ��ورة م��اك �س��ي» ث �ل�اث م ��رات،
ّ
ول� ��م َأر ف �ي��ه أي م� � ّ�س ب��ال��دي��ان��ة
املسيحية ال�ك��ري�م��ة وبعقيدتها
وال ب��ال �ك �ن �ي �س��ة .ال� ��رج� ��ل أخ �ب��ر
ق� �ص ��ة أب � �ي� ��ه ال� � � ��ذي ك� � ��ان راه� �ب ��ًا
ي �ق �ي��م ال � �ق� ��دادي� ��س ،وع� �م ��د ب�ع��د
ذل� ��ك إل� ��ى خ �ل��ع ث� ��وب ال �ك �ه �ن��وت
وال � � � ��زواج ب �ف �ت��اة أح � ّ�ب� �ه ��ا ك��ان��ت
ت��أت��ي ل�ح�ض��ور ال �ق��داس ،وث�م��رة
ال � � ��زواج ك��ان��ت إن �ج��اب �ه �م��ا لجو
مخرج ه��ذا الفيلم ال��رائ��عَ .ك ُثرت
األح ��ادي ��ث امل �ل� ّ�ف �ق��ة ع ��ن م�ش��اه��د
ل �ل �م �م��ارس��ة ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ع��اري��ة
أم��ام مذبح الكنيسة .ب� ّ
�أم عيني،

وث �ل��اث م � ��رات رأي� � � ُ�ت ال�ل�اوج ��ود
ل �ه��ذه ال�ت�ل�ف�ي�ق��ات _ ال�ه�ل��وس��ات.
إل��ى متى سيستمر اللبنانيون
ف��ي ت�ح�ق�ي��ر ب�ع�ض�ه��م؟ إل ��ى متى
س �ي �س �ت �م��ر ال� �ت� �ع � ّ�ص ��ب ال ��دي �ن ��ي
والطائفي واملذهبي واملناطقي
األخ�ط�ب��وط��ي ح��اك�م��ًا ب��أم��ره في
�ام��ة
ل�ب�ن��ان ،ذاب �ح��ًا ب��أظ �ف��اره ال�س� ّ
ال �ق��ات �ل��ة؟ ف ��ي ل �ب �ن��ان ،ي ��ا س� ��ادة،
لكل حزب وطائفة مؤسساتهما
التجارية الخاصة ومطاعمهما
ومقاهيهما الخاصة.
املضحك املبكي أن فيلم «تنورة
م � ��اك � �س � ��ي» ت � � ّ�وج � �ت � ��ه ال � �ج� ��وائ� ��ز
ال �س �ي �ن �م��ائ �ي��ة ف� ��ي ك� ��ل أص� �ق ��اع
املعمورة ،وفي لبنان ُض ّيق على
أيدي لبنانيني بالفيلم الضعيف
وض ��رب م��ن بيت
ال �ه� ّ�ش ال�ك��اف��رُ ،
أبيه .يا للهول «تنورة ماكسي»،
األرض ك�ل�ه��ا وط �ن��ه وف��ي لبنان
غريب.
ج��و بوعيد ث��ائ��ر ح� ّ�ي ،وسيأتي
اليوم يا أستاذ جو الذي ستكون
ف �ي��ه ق �ي��ام��ة ال �ث��ائ��ري��ن ال �ش �ه��داء
والثائرين املوتى من قبورهم في
وطن جبران والريحاني وأحمد
ف��ارس الشدياق وعمر فاخوري
وع �م��ر ال��زع �ن��ي وق �ب�ل�ان م �ك��رزل.
التعصب
فعال ال يصح القول في
ّ
ً
إال جملة واحدة قالها أبو العالء
امل� � �ع � ��ري ال � � � ��ذي ق� �ط� �ع ��ت أي � � ��ادي
املتخلف رأس تمثاله في
التكفير
ّ
ّ
معرة النعمان في سوريا:
�اس
ومل � ��ا رأي� � � ُ�ت ال �ج �ه� َ�ل ف ��ي ال �َّن � ِ
ّ
حتى ُظ��ن ّأني
فاشيًا/
تجاهلت ّ
ُ
جاهل
ُ
ٌ
ناقص/
الفضل
عي
يد
فواعجبًا
ّ
َ
ُ
َ
ُ
وواأسفا كم يظهر النقص فاضل
ُ
وأبو العالء هو الذي قال يومًا:
األرض :ذو ع�ق� ٍ�ل بال
اث �ن��ان أه ُ��ل ِّ ٌ
عقل له.
ال
ن
دين وآخر َدي
ٍ
َ
ريمون ميشال هنود

سبات التأليف طــ
إلى ما بعد نيويوركُ :

نّ
يتعي أن ينقضي وقت
طويل آخر قبل أن تبصر
حكومة الرئيس تمام سالم
النور .لم تعد املشكلة بني
يديه ويدي رئيس الجمهورية
فقط ،وال الحل عند الطرفني
املعرقلني في قوى  8و14
آذار ،وال لدى الذين يختبئون
وراءهما فحسب ،بل األصح
ً
أن كال منهم يملك الربط وال
يملك الحل

نقوال ناصيف
ب ��ات ت��أل�ي��ف ال�ح�ك��وم��ة أق ��ل م��ن مسألة
ث ��ان ��وي ��ة ف� ��ي اه� �ت� �م ��ام ��ات امل� �س ��ؤول�ي�ن
ال��رس �م �ي�ي�ن وامل �ع �ن �ي�ي�ن ب��االس �ت �ح �ق��اق
بعدما ت��أك��د ،أكثر م��ن أي وق��ت مضى،
أن أس� ��رار ال�ت�ك�ل�ي��ف ك�م��ا ال�ت��أل�ي��ف كما
االع�ت��ذار عن ع��دم التأليف كما تعطيل
ال �ت��أل �ي��ف ف ��ي ي ��د ال � �خ� ��ارج .ف ��ي أح�س��ن
األح��وال ،لم يعد يسع أحدًا في الداخل
اإلق ��دام على أي م��ن ال�خ�ي��ارات الثالثة
ت � �ل� ��ك ،م � ��ن دون اس � �ت � �م� ��زاج رأي ه ��ذا
ال �خ ��ارج .ل�ك��ن أح� �دًا ال ي�س�ع��ه ك��ذل��ك أن
يعرف أي خارج يمسك وحده باألسرار
ت �ل��ك .ف �ق��دت ال �ص�لاح �ي��ات ال��دس�ت��وري��ة
م ��رج �ع �ي �ت �ّه ��ا ف � ��ي ت ��أل� �ي ��ف ال �ح �ك ��وم ��ة
ب�ع��دم��ا ت�ي��ق��ن امل �س��ؤول��ون امل�ع�ن�ي��ون أن
ممارستها ـــ ألن ال��دس�ت��ور ي��أم��ر بها ـــ
ت�س�ب��ب أزم� ��ة س�ي��اس�ي��ة ووط �ن �ي��ة أك�ث��ر
وطأة من الفراغ الحكومي نفسه.
ل��م ي�ع��د رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة وال��رئ�ي��س
املكلف ـــ وهما مرجعا التأليف ـــ يقاربان
امل �ش �ك �ل��ة م� ��ن ب � ��اب ال � �ت� ��ردد وال �ت �ه� ّ�ي��ب
وال �ح��ذر ،ب��ل م��ن ب��اب ان�ت�ظ��ار ال�ظ��روف
واملواقف اإلقليمية املالئمة التي تشق
الطريق أمام إبصار الحكومة الجديدة
النور ،األمر الذي ّ
فسر تداعي خيارات
التأليف اقتراحًا تلو آخر تباعًا.
هكذا يذهب الرئيس ميشال سليمان
الى نيويورك االثنني املقبل للمشاركة
في الدورة العادية للجمعية العمومية
لألمم املتحدة واملؤتمر الدولي ملساعدة
ل �ب �ن��ان ،وي� �ع ��ود ف ��ي ال� �ي ��وم ال �خ��ام��س،
الجمعة ال ��ذي ي�ل��ي ،م��ن دون أن يكون
ال�ت��أل�ي��ف ق��د ُح �س��م .ت�ش� ّ�ع�ب��ت ال�خ�ي��وط

املحوكة بتعثر التأليف كي تحيله أمرًا
واقعًا ينتظر صدمة من الخارج ال من
الداخل ،وفق بضعة مؤشرات منها:
 1ـ �ـ �ـ أن ال��رئ �ي��س ت �م��ام س�ل�ام ل �ي��س في
وارد االع � �ت ��ذار ع ��ن ع ��دم ال �ت��أل �ي��ف في
امل��دى املنظور ،ط��ال انتظاره أو قصر،
لسببني متالزمني على األق��ل :أحدهما
أن االع �ت��ذار ليس مخرجًا ألزم��ة باتت
ت� �ت� �ج ��اوز ال �ت �ك �ل �ي��ف وال� �ت ��أل� �ي ��ف م �ع��ًا،
واآلخ��ر أن االع�ت��ذار ال يوفر ل��ه مكسبًا
ّ
يعوض املأزق الحكومي على الصعيد
الشخصي أو السياسي .كال السببني ال
يمنحان أي رئيس مكلف آخ��ر يخلفه
الوصول باالستحقاق املؤجل إلى أبعد
مما راوح فيه سالم في األشهر الستة
الحالية حتى اآلن.
ال ي ��ري ��د ب ��اع� �ت ��ذاره ت �ح� ّ�م��ل وزر ف�ش��ل
التأليف الذي يعزوه الى موازين القوى
ً
ال��داخ �ل �ي��ة وال� �خ ��ارج� �ي ��ة ب�م �ن�ع �ه��ا ك�ل�ا
م��ن ق��وى  8و 14آذار م��ن ال�ت��واف��ق على
حكومة جديدة.
 2ـــ اعتقاد الطرفني املحليني ،من ضمن
الخيوط املتاحة بني أيديهما للتالعب
ب��ال �ت��أل �ي��ف ،ب� �ع ��دم ج� �ه ��وز أي م�ن�ه�م��ا
للجلوس م��ع اآلخ��ر ال��ى ط��اول��ة ترسي
ت�ف��اه�م��ات أول �ي��ة ت�س�ب��ق ال �ت��أل �ي��ف .من
دون تفاهمات مسبقة ،ال تأليف حتمًا.
م� �غ ��زى ذل � ��ك أن م �ع �ظ��م ال �ص �ي��غ ال �ت��ي
ج ��رى ت��داول �ه��ا ف��ي األش �ه��ر امل�ن�ص��رم��ة
ح�ت��ى األس��اب�ي��ع األخ �ي��رة ،كلما ب��دا أن
االستحقاق أفاق من سباته ،ذهبت بال
رج �ع��ة :ال�ح�ك��وم��ة امل �ح��اي��دة ،وح�ك��وم��ة
ال � �ت � �ك � �ن� ��وق� ��راط ،وح � �ك� ��وم� ��ة األق� � �ط � ��اب،
وح �ك��وم��ة م�م�ث�ل��ي األح � � ��زاب أو وزراء
الصف الثاني.
ت� � �ه � ��اوت ك � ��ذل � ��ك ،ح� �ت ��ى إش� � �ع � ��ار آخ � ��ر،
املعايير التي لزمت الرئيس املكلف منذ
ال �ي��وم ال �ت��ال��ي ل�لاس �ت �ش��ارات النيابية
التي أجراها بعيد التكليف في نيسان
ع �ن��دم��ا أص� ��ر ع �ل��ى م � � ��داورة ال�ح�ق��ائ��ب
وإق�ص��اء األس�م��اء االستفزازية ورفض
منح الثلث  1 +ألي أح��د في حكومته.
ج � � � ��ارى ال� ��رئ � �ي� ��س م � �ي � �ش ��ال س �ل �ي �م��ان
الرئيس املكلف في معظم هذه املعايير.
م��ع ذل��ك ،ل��م يسعهما تأليف الحكومة
ً
ع � �م �ل�ا ب �ص�ل�اح �ي��ات �ه �م��ا ال ��دس� �ت ��وري ��ة
املطلقة ،وغير َّ
املقيدة ،لسبب جوهري
ّ
وواقعي تيقن الرئيسان من أنهما غير
قادرين على إهماله ـــ إال أنهما اعترفا
ضمنًا به ـــ وهو أن لكل من قوى  8و14
آذار ،وت�ح��دي�دًا ت� ّ�ي��ار املستقبل وح��زب
الله حق الفيتو على التأليف.
أضعف إق��رار سليمان وسالم بالفيتو
امل � �ت � �ب � ��ادل ل� �ل� �ط ��رف�ي�ن ص�ل�اح �ي��ات �ه �م��ا
الدستورية ،لكنهما وجدا فيه مخرجًا

ل �ل �ح��ؤول دون أزم � ��ة وط �ن �ي��ة خ�ط�ي��رة
ت �ت �ج��اوز ال �ف��راغ ال�ح�ك��وم��ي ال ��ى م��ا قد
يكون أدهى.
 3ـــ بالتأكيد ،وض�ع��ت ال�س�ع��ودي��ة بني
يديها وح��ده��ا مفتاحي تكليف سالم

وعدم اعتذاره عن عدم تأليفه الحكومة،
إال أن ال�ت��أل�ي��ف ل�ي��س م�ق�ص��ورًا عليها
وح��ده��ا .وه��ي ب��ذل��ك تمسك ب�ج��زء من
املشكلة ،هو في الوقت نفسه ج��زء من
ال �ح��ل ،وال ت�م�س��ك ب��ال �ج��زء ال �ب��اق��ي من

ّ
سليمان وسالم يغلبان فيتو  8و 14آذار على الصالحيات الدستورية لتفادي أزمة أصعب (أرشيف)

تقـرير

سلفيون في القصر الجمهوري

ّ
توقف كثيرون عند
زيارة وفد من املشايخ
الجمهورية
السلفيني رئيس ْ ُ
ميشال سليمان .وقع الخبر بدا
مفاجئًا ،سواء في الشكل أو
الخلفية .هنا دقائق الدعوة
الرئاسية ،من الخطوات
املسبقة لتنسيق املوعد،
ً
وصوال إلى بروتوكول اللقاء
الرئاسي بني ثمانية مشايخ
سلفيني وقائد معركة مخيم
نهر البارد

رضوان مرتضى
ً
ُّ
ل��م تكن زي ��ارة ع��ادي��ة .ك��ل م��ا فيها كان
ُ
ّ
اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ًا .ف ��م� �ج ��رد خ �ب��ر ل �ق ��اء أب ��رز
املشايخ السلفيني برئيس الجمهورية،
ميشال
ق��ائ��د ال�ج�ي��ش ال�س��اب��ق ،ال�ع�م��اد
ّ
ً
سليمانُ ،ي ّ
عد مفصال يستحق التوق ّف
عندهّ .
ربما ال قيمة ملضمون اللقاء ،لكنه
ً
ف��ي ال�ش�ك��ل ي�ح�م��ل أل��ف س ��ؤال وس ��ؤاال.
ُيستعاد على وقعه محظور وخط أحمر
ت �ج��اوزه �م��ا وف ��د امل �ش��اي��خ ب�ج�ل��وس�ه��م
ج�ن�ب��ًا إل ��ى ج�ن��ب م��ع م��ن ات �ه �م��وه بقتل
«إخ� ��وت � �ه� ��م» ف� ��ي م �خ �ي��م ن� �ه ��ر ال � �ب� ��ارد.
ه��ي «م �ع��ال��م م��رح �ل��ة ج��دي��دة ع�ن��وان�ه��ا
ِّ
التقارب» ،هكذا ُيعلق أحد أعضاء الوفد
لـ«األخبار».
في الشكل ،لم يكن وفد املشايخ من طلب
م��وع �دًا رئ��اس �ي��ًا ،ب��ل ل� ّ�ب��ى ه ��ؤالء دع��وة
رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة م �ي �ش��ال س�ل�ي�م��ان
ب��وص�ف�ه��م ض�ي��وف��ًا ع�ل�ي��هُ .ع �م��ر ال��دع��وة
من ُعمر تفجيري طرابلس اإلرهابيني

ال �ل��ذي��ن وق �ع ��ا ظ �ه �ي��رة  ٢٣آب .ي��وم�ه��ا
ّ
ات� �ص ��ل ال��رئ �ي��س س �ل �ي �م��ان ب��ال�ش�ي�خ�ّين
س��ال��م ال��راف �ع��ي وب �ل�ال ب � ��ارودي مهنئًا
بسالمتهما ُ
وم �ع� ّ
�زي��ًا ب��ال�ش�ه��داء ال��ذي��ن
س �ق �ط ��وا .أث� �ن ��ى ع �ل��ى م��وق �ف �ه �م��ا ب �ع��دم
ّ
ال�ت�س� ّ�رع وتوجيه ات�ه��ام داخ�ل��يُ ،مبديًا
رغ �ب �ت��ه ف ��ي ل �ق��ائ �ه �م��ا ل� ��دى ع ��ودت ��ه م��ن
ف��رن�س��ا .ه�ك��ذا ب ��دأت ال �ق� ّ�ص��ة .وب��ال�ف�ع��ل،
ل� ��دى ع � ��ودة س �ل �ي �م��ان م ��ن س �ف��ره ج��رى
ّ
تنسيق ال�ل�ق��اء .تسلم الشيخان رسالة
شفهية م��ن سليمان عبر وسيط أب��دى
ف �ي �ه��ا رغ �ب �ت ��ه ب �ل �ق ��اء ك� ��ل م� ��ن امل �ش��اي��خ
الرافعي وبارودي والشيخ نبيل رحيم،
إضافة إل��ى من يرغبون في اصطحابه
م �ع �ه��م .ك ��ان دع� ��وة م �ف �ت��وح��ة ،ورده �م��ا
ٌ
ّ
ب� �ع ��ده ��ا ات � � �ص � ��ال ه ��ات� �ف ��ي م� ��ن ال �ق �ص��ر
ُ ّ
ال� �ج� �م� �ه ��وري .س ��ل �م ��ت الئ� �ح ��ة ب��أس �م��اء
الوفد املرافق ،فجرت املوافقة عليها ّ
ثم
ُح � ِّ�دد امل��وع��د .قبل ذل��ك ،ع��رض املشايخ
ردود ال�ف�ع��ل امل�ح�ت�م�ل��ة ع�ل��ى خطوتهم
لقاء الرئيس سليمان .تكشف مصادر

سلفية لـ«ألخبار» أنهم بخطوتهم هذه
«أخ ��ذوا ّف��ي االع�ت�ب��ار امل��واق��ف الرافضة
ل �ه��ا ،ل �ك��ن �ه��م غ� ّ�ل �ب��وا امل �ص �ل �ح��ة ال �ع� ّ
�ام��ة
ع�ل�ي�ه��ا» .وت�ش�ي��ر امل �ص��ادر ن�ف�س�ه��ا إل��ى
ّ
أن زيارتهم ترافقت مع صدور «بيانات
ّ
إدان � ��ة ت��ت�ه�م�ن��ا ب��ال �ت �خ��اذل وب �ي��ع دم ��اء
ّاملسلمني ت�ن��دي�دًا ّ ب��ال��زي��ارة» ،الف�ت��ة إلى
أنها «كانت متوقعة من جانبنا» .هكذا
ه� ّ�ي��أ امل �ش��اي��خ أن �ف �س �ه��م ،ب �ع��دم��ا وض��ع
ّ
الشيخ الرافعي الئحة األس�م��اء .اتفقوا
ع �ل��ى م��واض �ي��ع ال �ل �ق��اء ،ث��م ك ��ان امل��وع��د
ص� �ب ��اح ال� �س� �ب ��ت .وص � ��ل وف � ��د امل �ش��اي��خ
ق�ب��ل امل��وع��د امل �ح� ّ�دد بخمس دق��ائ��ق .لم
تكن هناك إج��راءات أمنية ف��وق العادة.
انتظر هؤالء في غرفة االنتظار لدقائق
ق�ب��ل أن ي��دخ �ل��وا ل�ل�ق��اء ال��رئ �ي��س .ورغ��م
ك�ل��ام ب �ع��ض امل �ش ��اي ��خ ع ��ن ح� �ف ��اوة ف��ي
ّ
لاّ ّ
االستقبال ،إ أن أحدهم علق ممازحًا:
«لم يقم مستقبلونا بواجب الضيافة .لم
حضرة
يكن هناك قهوة أو غيرها» .في
ّ
الرئيس ،ب��دأ الرافعي بالكالم ،ث� ّ�م عقب

