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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

ّ
مشاورات التكليف قبل نهاية األسبوع :فرنسا تسمي الحريري!
االستشارات النيابية في نهاية األسبوع
الجاري على ما تؤكده مصادر بعبدا؛
يحصل ذلك في ظل عدم توافق
الكتل النيابية الكبرى على مرشح
لرئاسة الحكومة .وحده رئيس
الحكومة السابق سعد الحريري في
الميدان لكن تحول دون عودته
مجموعة الءات داخلية وخارجية

فرع المعلومات ُي ّ
فجر
ً
منزال فارغًا في البيرة
ّ
ّ
تتكتم القوى األمنية حيال عملية الدهم التي نفذتها القوة الضاربة
ّ
في فــرع املعلومات فجر أمــس في بلدة البيرة العكارية .وفيما جرى
الـتــداول بخبر مـفــاده ّأن انتحاريًا ّ
فجر نفسه أثـنــاء عملية الــدهــم ،ما
أدى إلى احتراق املنزل الذي كان فيه ،كشفت مصادر أمنية أن الحريق
ّ
تسببت فيه عملية الدهم التي نفذها فرع املعلومات ملنزل يوسف خ،.
الذي ُيشتبه في ارتباطه بتنظيمات متطرفة ،وفي أنه أحد املشاركني في
الجريمة التي وقعت في بلدة كفتون (قضاء الكورة) .وكشفت املصادر
ّأن ّ
القوة الداهمة خشيت من أن يكون باب املنزل مفخخًا ،على اعتبار
أن املطلوب من ذوي األسبقيات في عالم اإلرهاب (كان قد ُس ِجن ألربع
سنوات بشبهة االنتماء إلــى تنظيمات إرهــابـيــة) ،لذلك قــررت تفجير
الداخل
حائط القتحام املنزل ،إال ّأن وجــود مــواد قابلة
لالشتعال في ُ
ّ
ّ
(بنزين أو م ــازوت) أدى إلــى ان ــدالع حــريــق .وتـبــن أن الشخص املــراد
توقيفه لم يكن موجودًا في املنزل الذي ُد ِهمّ .
ورجحت املصادر ّأن يكون
ُ
املشتبه فيه يوسف خ .سائقًا للسيارة التي استخدمت فــي جريمة
كفتون .وبالتزامن مع عمليات الدهم ،أوقفت استخبارات الجيش أربعة
أشخاص من أقرباء املشتبه فيه .وال تزال املصادر األمنية والقضائية
ترفض الكشف عن أي معلومات بشأن جريمة كفتون.
(األخبار)

عـلــى الــرغــم مــن رف ــع رئ ـيــس مجلس
ال ـن ــواب يــديــه مــن مـســاعــي التوفيق
بني القوى السياسية الكبرى إلعادة
سعد الحريري الى رئاسة الحكومة،
ما ّأدى الــى توقف املـشــاورات بشكل
ّ
شبه كلي ،سيدعو رئيس الجمهورية
ميشال عــون الــى استشارات نيابية
م ــا ب ــن ي ــوم ــي ال ـخ ـم ـيــس وال ـس ـبــت
املقبلني .وقد أكدت مصادر بعبدا أن
الوقت متاح لالتفاق قبيل ذلك ،لكن،
وحـتــى فــي حــال عــدمــه ،فــإن الرئيس
متمسك بهذه الــدعــوة .وحتى مساء
أمـ ـ ــس ،ل ــم ي ـك ــن ق ــد س ـ ّـج ــل أي خ ــرق
فـ ــي املـ ـشـ ـه ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ــداخـ ـل ــي،
باستثناء تــداول الفرنسيني مجددًا
بـ ــاسـ ــم ال ـ ـحـ ــريـ ــري كـ ـم ــرش ــح وح ـي ــد
لرئاسة الحكومة ،بعد تيقنهم من أن
ال مرشح آخر في األفق يمكنه تأليف
ح ـك ــوم ــة ت ــوافـ ـقـ ـي ــة .ف ــال ـف ــرن ـس ـي ــون،
وعـ ـل ــى لـ ـس ــان رئ ـي ـس ـه ــم إي ـم ــان ــوي ــل
م ــاك ــرون ،سـبــق أن طــالـبــوا بحكومة
«وح ــدة وطـنـيــة» ،ثــم تــراجـعــوا عنها
تـحــت الـضـغــط األم ـيــركــي ،ليطالبوا
بـحـكــومــة مـحــايــدة بــرئــاســة السفير

الرياض تتعامل مع
مسألة ترشيح الحريري
كما لو أنها ال تعنيها
)أ ف ب(

ال ـس ــاب ــق ن ـ ــواف س ـ ــام .وب ـع ــد فيتو
ثـنــائــي ح ــزب ال ـلــه وحــركــة أم ــل على
األخ ـي ــر ،ع ــاد م ــاك ــرون إل ــى مرشحه
االول ،أي ال ـ ـحـ ــريـ ــري .وف ـي ـم ــا يـعــد
ماكرون بتأمني توافق خارجي على
ع ــودة رئ ـيــس املـسـتـقـبــل إل ــى رئــاســة
الحكومة ،ال تــزال السعودية مصرة
على موقفها ،ليس بإشهار الفيتو
بــوجــه الـحــريــري ،لكن بالتعامل مع

مسألة ترشيحه كما لو أنها ال تعني
ال ــري ــاض ب ـتــاتــا .وت ـلــك طــريــق سبق
أن اعتمدها السعوديون حني جرى
عقد التسوية الــرئــاسـيــة عــام .2016
ع ـلــى أن رئ ـيــس ال ـح ــزب االش ـتــراكــي
ورئيس حزب القوات
وليد جنبالط
ّ
سـمـيــر جـعـجــع ي ـمــثــان االسـتـطــاع
األب ــرز مل ــزاج ولـيــد الـعـهــد الـسـعــودي
م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـم ــان .ومـ ــا رفـضـهـمــا

للحريري سوى بإشارة من الرياض
نـفـسـهــا ،ك ـمــا نـتـيـجــة رغـبـتـهـمــا في
ّ
تـ ــرك ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر يـتـســلــم
حكومة يــريــان أنها «ستفشل حتمًا
وتـقـضــي عـلــى آمـ ــال ج ـب ــران باسيل
املـسـتـقـبـلـيــة» .فــاملــوفــد الـجـنـبــاطــي
الى عني التينة يوم السبت املاضي،
الـنــائــب وائ ــل أب ــو فــاعــور ،أبـلــغ بــري
عـ ــدم س ـيــر زع ـي ــم امل ـخ ـت ــارة بــرئـيــس

الـحـكــومــة الـســابــق م ــرة أخ ــرى ،وهــو
م ــا دف ــع رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب الــى
وق ــف م ـبــادرتــه لـلـحــل .وتــأتــي زي ــارة
جـنـبــاط ال ــى مـنــزل الـحــريــري مساء
أمـ ــس ،ك ـم ـحــاولــة ل ـتــرطـيــب األجـ ــواء
بـ ــن ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ،بـ ـع ــد الـ ـت ــوت ــر الـ ــذي
حصل بينهما على خلفية الرسالة
السلبية التي حملها أبو فاعور .أما
جعجع ،فيبدو أكثر حدة في موقفه

ال ــراف ــض ل ـل ـت ــداول ب ــاس ــم ال ـحــريــري
نـهــائـيــا ،وهـنــا تكمن العقبة األكـبــر.
امتناع رئيس التيار الوطني الحر
ج ـبــران بــاسـيــل عــن الـتـعــاون مـجــددًا
مــع ال ـحــريــري معطوفًا عـلــى الفيتو
ال ـقــواتــي ،يــرفـعــان الـغـطــاء املسيحي
عـنــه .وقــد سبق للحريري أن رفض
تسميته سابقًا عقب ق ــرار الحزبني
مقاطعته ،وبــالـتــالــي سيكون أمامه

خ ـي ــار م ــن اثـ ـن ــن :ت ـج ــاه ــل ال ـقــوتــن
املـسـيـحـيـتــن واالس ـت ـعــاضــة عنهما
ب ـ ـ ـحـ ـ ــزب امل ـ ـ ـ ـ ـ ــردة وب ـ ـ ـعـ ـ ــض ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب
امل ـس ـت ـق ـل ــن ،أو ت ـ ـكـ ــرار ال ـس ـي ـنــاريــو
ال ـســابــق ن ـف ـســه .م ـس ــاء أمـ ــس ،ب ــدأت
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاورات فـ ــي ب ـي ــت الـ ــوسـ ــط عـبــر
اجـتـمــاع ض ـ ّـم ال ــى ال ـحــريــري رؤس ــاء
الحكومة السابقني ،نجيب ميقاتي
وف ـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة وت ـم ــام سـ ــام .لم
يخرج املجتمعون بأي بيان ،تاركني
اجـتـمــاعــاتـهــم م ـ ف ـ ت ــوحــة .وق ــد علمت
«األخـبــار» أن اجتماعًا آخ ــر سيعقد،
وس ـ ـي ـ ـضـ ـ ّـم ـ ـنـ ــه رؤس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـحـ ـك ــوم ــة
السابقون موقفًا حــادًا نتيجة تأخر
مشاورات التكليف.
فـ ــي سـ ـي ــاق آخ ـ ـ ــر ،يـ ـك ــاد «ال ـت ــدق ـي ــق
الـ ـجـ ـن ــائ ــي» فـ ــي حـ ـس ــاب ــات م ـصــرف
لبنان يسلك طريقه النهائي بانتظار
تــوقـيــع رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ميشال
عــون عليه في األيــام القليلة املقبلة.
وتسلم عــون املـســودة األولـيــة للعقد

مع شركة التدقيق من وزير املال في
حكومة تصريف األعمال غازي وزني
ال ـ ــذي ل ـفــت الـ ــى أن «ال ـع ـق ــد ينقصه
بعض النقاط التي ال تعد جوهرية،
وس ـت ـتــم م ـعــال ـج ـت ـهــا» ،ع ـلــى أن يتم
«التنفيذ ف ــورًا بـعــد الـتــوقـيــع ،ليبدأ
بعد  4أو  5أيام» .وأوضح أن «الفريق
الــذي سيعمل في لبنان يفوق عدده
 16ش ـخ ـص ــا ،فـ ــي حـ ــن أن ال ـف ــري ــق
الدائم يتألف من  9أشخاص» .ووفقًا
للعقد ،يجب أن يكون التقرير األولي
للتدقيق الجنائي جــاهـزًا خــال 10
أسابيع .وأشار وزني الى أن «مطلب
عون إصالحي وليس هدفه التدقيق
الجنائي بما يتعلق بمصرف لبنان
فـقــط ،بــل سيطال جميع املؤسسات
العامة وال ــوزارات» .من جهة أخــرى،
ّ
وقـ ــع وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة مـحـمــد فهمي
مرسوم الدعوة الى انتخابات نيابية
فرعية وأرسله الى رئاسة الحكومة.
(األخبار)

تقرير

عن محدودية القدرة الفرنسية على التمايز
لينا كنوش
مـنــذ انـفـجــار ال ــراب ــع مــن آب ،بــاشــرت
فـ ــرن ـ ـسـ ــا سـ ـلـ ـسـ ـل ــة مـ ـ ــن االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ل ـت ـش ـج ـي ــع ت ــأل ـي ــف
ح ـك ــوم ــة ج ــدي ــدة ف ــي ل ـب ـن ــان تـحـظــى
بدعم أبــرز الـقــوى الفاعلة فيه ،وهي
مقاربة تمثل عودة لدورها التقليدي
كقوة وسيطة.
سعت فرنسا خالل حقبة طويلة إلى
ال ـت ـمــايــز ف ــي مــواق ـف ـهــا ح ـي ــال ال ـشــرق
األوسـ ـ ــط ل ـل ـظ ـهــور بـمـظـهــر الــوس ـيــط
ال ـ ــذي ال ب ــد م ـن ــه ل ـح ــل األزمـ ـ ـ ــات لـكــن
الربيع العربي شكل منعطفا حقيقيا
ف ــي الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة الـفــرنـسـيــة.
ف ـ ـفـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي م ـع ـقــد
وش ــدي ــد االض ـ ـطـ ــراب ،ت ـخ ـلــت فــرنـســا
خ ـ ـ ــال رئ ـ ــاس ـ ــة نـ ـيـ ـك ــوال س ـ ــارك ـ ــوزي

وخلفه فرنسوا هوالند عن مقاربتها
امل ـت ــوازن ــة ل ـش ــؤون اإلق ـل ـيــم وتــورطــت
في نزاعاته من دون امتالك مقومات
ملثل هذا الدور .أدى ذلك الى جملة من
اإلخفاقات ،خاصة في امللف السوري
ّ
أضرت بمصداقيتها .حاولت فرنسا،
بـعــد وص ــول اي ـمــانــويــل م ــاك ــرون الــى
ال ـس ـل ـطــة ،اس ـت ـع ــادة دوره ـ ــا كــوسـيــط
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي مــع
إيـ ــران لكنها لــم تتمكن مــن ذل ــك .في
الــواقــع ،لم تستطع باريس أن تبتعد
عن املواقف األميركية وظهرت أحيانا
بــاع ـت ـبــارهــا نــاط ـقــة ب ــاس ــم واش ـن ـطــن
أكـثــر مــن كــونـهــا وسـيـطــا .فــي الـظــرف
اللبناني الراهن ،حيث ما زالت فرنسا
تمتلك قــدرة على التأثير ،هي عبرت
عن متانة دعمها لهذا البلد واختارت
إح ـيــاء دورهـ ــا الـتـقـلـيــدي كـجـســر بني

ال ـط ــوائ ــف م ــن دون إق ـص ــاء أي منها
من اللعبة السياسية ،على الرغم مما
سبق أن بدر عن وزير خارجيتها من
تعاط إقصائي خالل زيارته لبنان في
ٍ
تموز املاضي.
«ل ـقــد ورث وزي ــر ال ـخــارج ـيــة الـحــالــي
هذا البعد املعادي إليران في السنوات
الـتــي عمل خاللها فــي وزارة الــدفــاع.
م ــن امل ـم ـكــن وص ــف مــوق ـفــه بــاألحـمــق
ـراع الخصوصية اللبنانية.
ألنــه لم ي ـ ِ
الكارثة التي وقعت في لبنان أعــادت
االعتبار إلى مقاربة فرنسية واقعية.
إذا أردنــا إعمار هــذا البلد ،ينبغي أن
يـتــم ذل ــك ف ــي ظ ــل إج ـم ــاع وط ـن ــي ،وال
يمكن استبعاد حــزب الـلــه مهما كان
مــوقـفـنــا م ـنــه .إذا كــانــت ه ـنــاك مــآخــذ
عليه مرتبطة باملوقف الفرنسي من
ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري ،فـيـجــب أال يـقــودنــا

ذل ـ ــك ال ـ ــى ت ـص ـف ـي ــة حـ ـس ــاب ــات م ـع ــه.
املـ ـف ــروض ه ــو االنـ ـط ــاق م ــن ال ــواق ــع
اللبناني ،ال من أخطاء الدبلوماسية
الفرنسية ،وهو أمر يبدو أن ماكرون
أدركـ ـ ـ ــه» ،ي ـق ــول ب ـي ـيــر كــون ـي ـســا ،أحــد
ك ـبــار املــوظـفــن الـســابـقــن فــي الــدولــة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة والـ ـخـ ـبـ ـي ــر فـ ــي الـ ـش ــؤون
االستراتيجية.
كريستيان لــومــن ،الخبير فــي مركز
الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ــدولـ ـي ــة الـ ـت ــاب ــع ملـعـهــد
العلوم السياسية في باريس ،يشارك
كونيسا استنتاجه ،ويرى أن املقاربة
الـفــرنـسـيــة بــراغـمــاتـيــة« :م ــن املـنـظــور
الفرنسي ،فــإن مــن األفـضــل العمل مع
حزب الله مع معرفتنا الكاملة بحدود
ما يمكن الوصول إليه معه لخضوعه
التام لدولة أجنبية».
إذا ك ـ ــان ـ ــت فـ ــرن ـ ـسـ ــا ت ـ ـعـ ــي ضـ ـ ـ ــرورة

إيـ ــاء األول ــوي ــة ف ــي ال ــوض ــع الـحــالــي
ل ــاس ـت ـق ــرار واألم ـ ـ ــن ،فـ ــإن سـيــاسـتـهــا
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ت ـب ـق ــى مـ ـتـ ـمـ ـح ــورة ح ــول
مصالح استراتيجية وثقافية« .على
الــرغــم مــن هشاشة لبنان ،فإنه يمثل
مــوطــئ ق ــدم لتعويم ال ــدور الفرنسي
واس ـت ـعــادة ق ــدر مــن الـنـفــوذ بوسائل
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ــط»،
وف ـق ــا ل ـكــون ـي ـســا .أم ــا دونـ ــي ب ــوش ــار،
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ال ـ ـسـ ــابـ ــق وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار فــي
املـعـهــد الـفــرنـســي لـلـعــاقــات الــدولـيــة،
فـهــو يعتقد أن ــه إضــافــة ال ــى الــروابــط
الـتــاريـخـيــة واالجـتـمــاعـيــة  -الثقافية
بــن الـبـلــديــن ،ه ـنــاك اه ـت ـمــام فرنسي
متعاظم بمنطقة شرق املتوسط .وفي
رأي الـعــديــد مــن ال ـخ ـبــراء واملــراق ـبــن،
فــإن ترسيخ الــوجــود الفرنسي شرط
ضروري لزيادة نفوذ باريس في هذه

هامش المناورة
الفرنسي يبقى ضيقًا
برغم الضوء األخضر
األميركي الذي حظيت
به مبادرة ماكرون

املـنـطـقــة .وق ــد تـشـكــل الــرغـبــة بتفاهم
ظــرفــي مــع ط ـهــران الــرافـعــة الرئيسية
املتوافرة لباريس للتصدي للنفوذين
التركي والصيني في شرق املتوسط.
لكن هــامــش امل ـنــاورة الفرنسي يبقى
ضيقًا برغم الضوء األخضر األميركي
ال ـ ـ ــذي ح ـظ ـي ــت بـ ــه مـ ـ ـب ـ ــادرة م ــاك ــرون

الدبلوماسية« .من يتجرأ على االدعاء
بــأنــه ق ــادر عـلــى الـتـحـكــم بالعقالنية
تــرامــب ،ال ــذي يمثل أمـيــركــا العميقة،
والـ ـ ــذي ي ــراه ــن ع ـلــى األزم ـ ـ ــات وعـلــى
اختراع األعــداء لكي يتمكن من الفوز
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات؟» ،ي ـس ــأل كــونـيـســا.
ك ــري ـس ـت ـي ــان لـ ــوكـ ــن ب ـ ـ ـ ــدوره مـقـتـنــع
بـ ــأن ال ـس ـي ــاق االن ـت ـخ ــاب ــي األم ـي ــرك ــي
وإرادة ت ــرام ــب بـتـلـبـيــة مـطــالــب قسم
مــن قاعدته ومــن داعميه بــن اليهود
األميركيني يضعفان احتمال النجاح
الدبلوماسي الفرنسي .ومن الواضح
أن تراجع الوزن السياسي والعسكري
لفرنسا في السنوات األخيرة قد ّ
حد
جديا من قدرتها على بناء تحالفات
على قــاعــدة التقاطع فــي املــواقــف مع
العـ ـب ــن دول ـ ـيـ ــن آخـ ــريـ ــن ب ـع ـي ــدا عــن
السياسة األميركية.
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في الواجهة

الحسيني:
ً
ِّ
ُ
الرئيسان ملزمان مهال مقيدة
في كل مرة تستقيل
حكومة تشكو البالد من ازمة
دستورية مزدوجة ومتالزمة:
اجراء استشارات نيابية ملزمة
وتأليف حكومة جديدة .ما
تنص عليه المادة  53عنهما
واضحة وصريحة .يومًا بعد
آخر ّ
تفرخ اعراف تحيل تطبيق
المادة تلك مشكلة عويصة
نقوال ناصيف
لـ ـي ــس س ـ ـ ـ ّـرًا ان ت ـط ـب ـي ــق امل ـ ـ ـ ــادة  53فــي
ال ــدس ـت ــور ،ف ــي ال ـح ـق ـبــة ال ـس ــوري ــة ،كــان
اس ـهــل ال ـخ ـيــارات لـسـبــب وح ـيــد ،هــو ان
دمشق تقرر َمن يكون رئيس الحكومة،
وتــرســل الـيــه الئحتها الـجــديــدة مــا خال
ب ـض ــع خـ ــانـ ــات ق ـل ـي ـلــة فـ ــارغـ ــة ،ي ـمــأهــا
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة او الــرئـيــس املكلف
بــأس ـمــاء مــرشـحـيـهـمــا .ل ــم ي ـت ـعـ َّـد وزراء
هــذا وذاك مــرة الثلث  .1+ال ترضى بهم
دمشق اال ألنها تعرفهم او تطمئن اليهم.
ليس اكثر وال اقل.
على مر الحكومات املتعاقبة بني عامي
 1989و ،2004كانت ارقام املواعيد سهلة
ال ـ ـقـ ــراءة :امل ـ ـ ّـدة االق ـص ــر م ــا ب ــن تكليف
رئـ ـي ــس ل ـل ـح ـكــومــة وت ــألـ ـي ــف ال ـح ـكــومــة
ال ـج ــدي ــدة ي ــوم ــان م ــع ح ـكــومــة الــرئـيــس
رفيق الحريري عام ّ ،2003
واملدة االطول
له ايضًا وهي  14يومًا في حكومة .1996
بينهما ترجحت االرق ــام مــا بــن  3ايــام
و 9ايام .اما تكليف الخلف حينذاك ،فال
يتأخر حصوله اكـثــر مــن ثــاثــة اي ــام ما
ان يستقيل السلف .منذ اتـفــاق الدوحة
عام  ،2008لم يعد االمر كذلك .انتقل قرار
التكليف والتأليف برمته الــى االفــرقــاء
اللبنانيني وحدهم ،فأخفقوا تدريجًا في
َ
احترام املادة  53التي لم تحظ في االصل
باحترام السوريني اال في الظاهر .ألنهم
ارادوا دائـ ـم ــا ال ـن ـص ــاب امل ــوص ــوف فــي
الحكومة ،ايًا يكن رئيسها ،احالوا املادة
 53عربة توصلهم الى ذلك النصاب.
ب ـعــد ات ـف ــاق ال ــدوح ــة الـ ــذي ط ــوى فعليًا
اتـ ـف ــاق ال ـط ــائ ــف ودفـ ـن ــه ربـ ـم ــا ،اض ـحــت
امل ـ ــادة ال ــدس ـت ــوري ــة س ـب ـبــا ألزم ـ ــة نـظــام
ت ـت ـكـ ّـرر اسـتـحـقــاقــا بـعــد آخـ ــر ،م ــن ج ــراء
االع ــراف التي راحــت تحوط بتطبيقها.
بعد اعـتـبــار الــرئـيــس املكلف ان ال مهلة
ِّ
مقيدة له لتأليف الحكومة ،صار لرئيس
ِّ
الجمهورية ان يـقــول ان ال مهلة مقيدة
ل ــه ل ـلــدعــوة ال ــى االس ـت ـش ــارات الـنـيــابـيــة
امللزمة .بذلك تساويا في استخدام فيتو
س ـلـبــي لـكـلـيـهـمــا ،ي ـت ـيــح ل ـصــاح ـيــة كل
منهما ان تـكــون عـصــا فــي وج ــه اآلخ ــر.
اتــى ه ــذان الـ ُـعــرفــان كــي ُيضافا الــى تلك
املنبثقة مــن اتـفــاق الــدوحــة ،غير املتفق
عليها في وثيقة الطائف وغير الــواردة
في منت الدستور املنبثق منها :النصاب
املعطل ،تقاسم الحقائب وتوزيعها على
االفرقاء على نحو يحيلها ملكًا للحزب
او التيار الذي يحوزها واحيانًا تصير
ملك طائفته ،اختيار اسماء ال ــوزراء في
معزل عــن رئيس الجمهورية والرئيس
املكلف .يحدث ذلك باسم املادة  ،53فيما
الواقع ّ
يتكرر باسم االعراف الناشئة عن
اتفاق الدوحة.
ّ
في حكومة  ،2020أخر رئيس الجمهورية
الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة 50
يومًا .هو املوعد الرابع بعدما كان ّ
حدد
موعدًا اول في  9كانون االول ،ثم موعدًا
ثــان ـيــا ف ــي  16ك ــان ــون االول ،ث ــم مــوع ـدًا
ثالثًا في  19كانون االول بناء على طلب
الرئيس سعد الحريري بسبب افتقاره
الــى اص ــوات املسيحيني .قبل عــون فعل
سـلـفــه الــرئ ـيــس م ـي ـشــال سـلـيـمــان االم ــر

نفسه مع حكومة ّ ،2011
بمدة اقل ،لكنه
انشأ السابقة :ارجــأ اسـتـشــارات نيابية
م ـلــزمــة اس ـبــوعــا ب ـعــدمــا حـ ـ ّـدد مــوعــدهــا
ف ــي  17ك ــان ــون ال ـثــانــي ث ــم ص ــار ف ــي 24
كانون الثاني بذريعة «تأمني املصلحة
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة» .م ـ ــا ب ـ ــن س ـل ـي ـم ــان وع ـ ــون
اض ـحــت م ـ ّـدة ال ــدع ــوة ال ــى االس ـت ـشــارات
املـلــزمــة مفتوحة ،وصــاحـيــة دستورية
بــن يــدي رئـيــس الجمهورية يجبه بها
حجة الرئيس املكلف ان ال مهلة ملزمة
لــه لتأليف الحكومة .بــذلــك بــدت هاتان
الصالحيتان ملك طائفتي الرئيسني ال
ُ
تمس.
لـ ــم يـ ـك ــن االمـ ـ ــر ك ــذل ــك ابـ ـ ــان ال ــواليـ ـت ــن
ال ـطــوي ـل ـتــن لـلــرئـيـســن ال ـي ــاس هـ ــراوي
وام ـ ـيـ ــل ل ـ ـحـ ــود .ك ــاه ـم ــا ح ـك ــم فـ ــي ظــل
الحقبة الـســوريــة كحليفني قــويــن لها،
مــا ات ــاح لكل منهما االجـتـهــاد اكـثــر من
مرة في لعبتي التكليف والتأليف ،كما
ف ــي لـعـبــة ال ـت ــواط ــؤ الس ـق ــاط الـحـكــومــة:
االول اسقط حكومة الرئيس عمر كرامي
ع ــام  1992ك ــي يـخـلـفــه ال ـح ــري ــري االب،
وال ـثــانــي اس ـقــط تكليف ال ـحــريــري االب
مــرتــن عــامــي  1998و 2004ك ــي يخلفه
الرئيس سليم الحص وكــرامــي .مع ذلك
لم يستنبطا اعرافًا غير مسبوقة.

الحسيني :وضعنا آلية
تأليف الحكومة بمهلة
ِّ
مقيدة وفق قاعدة
الطالق عند المسلمين

ما يواجهه تأخير االستشارات النيابية
امللزمة اليومُ ،
سي َرد عليه  -ما ان يحصل
التكليف  -بتأخير تأليف الحكومة الى
ان يستقر الــرئـيــس املـكـلــف مــع االفــرقــاء
املعنيني  -الشركاء الفعليني في التأليف
مـ ـن ــذ اتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ــدوحـ ـ ــة  -عـ ـل ــى ت ـق ــاس ــم
الحصص .كــان يحصل ذلــك في حكومة
الــوحــدة الوطنية ( 2008و 2009و2014
و 2016و ،)2019وحكومة الفريق الواحد
سياسيني او تكنوقراط ( 2011و.)2020
عندما ُيسأل الرئيس حسني الحسيني
ع ــن ُعـ ــرف املـ ــدد املـف ـتــوحــة لـكـلــي رئـيــس
الجمهورية والرئيس املكلف ،يجيب ان
ات ـف ــاق ال ـطــائــف قـ َّـيــدهـمــا بـمـهــل ال يسع
ايــا منهما ال ـخــروج عليها :على رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ف ـ ــور اس ـت ـق ــال ــة ال ـح ـكــومــة
امل ـ ـبـ ــادرة الـ ــى ال ــدع ــوة الـ ــى اس ـت ـش ــارات
نيابية ملزمة لتسمية الــرئـيــس املكلف
ال ــذي يقتضي بــه تــألـيــف الـحـكــومــة في
اربعة اسابيع او يعتذر.
يـ ـق ــول ال ـح ـس ـي ـن ــي ان ه ــذي ــن ال ـب ـنــديــن
)هيثم الموسوي(

نوقشا في مــداوالت الطائف عــام ،1989
استنادًا الى وثيقة اصالحات ّ
اعدها هو
والبطريرك املاروني الراحل مارنصرالله
بـطــرس صفير فــي بـضــع ج ــوالت حــوار
ب ـي ـن ـه ـمــا ،بـ ـ ــدأت ف ــي رومـ ـ ــا ع ـ ــام ،1987
واستكملت حتى عام  1989على جوالت
فــي الــديـمــان .لـهــذه الوثيقة ثــاث نسخ:
اولـ ــى اح ـت ـفــظ ب ـهــا ال ـح ـس ـي ـنــي ،وثــانـيــة
ص ـف ـيــر ،وثــال ـثــة الــرئ ـيــس حــافــظ االس ــد
الــذي كان يطلع على تطورات صيغتها
يومًا بيوم الى ان وافق عليها.
ّ
تضمنته الــورقــة تـلــك ،وناقشها
فــي مــا
البرملانيون في الطائف ،في الفقرة هاء
في باب تشكيل الحكومة:
« - 1يجري رئيس الجمهورية استشارات
نيابية ملزمة في حضور رئيس مجلس
الـ ـن ــواب ،وي ـص ــدر ف ــي نـتـيـجـتـهــا كـتــابــا
يسمي فيه رئيس الحكومة املكلف.
 - 2يـ ـج ــري رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة امل ـك ـلــف
اس ـت ـش ــارات ــه لـتـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة خــال
مهلة اربعة اسابيع من تاريخ تكليفه.
 - 3في حال اعتذار الرئيس املكلف تشكيل
الحكومة ،يعمد رئيس الجمهورية الى
استشارات جديدة وفقًا ملا ورد في البند
( )1اعاله.
 - 4ت ـص ــدر مــراس ـيــم تـشـكـيــل الـحـكــومــة
باالتفاق بني رئيس الجمهورية ورئيس
الحكومة.
 - 5في حال عدم اصدار مراسيم تشكيل
الحكومة بعد انقضاء مهلتي التكليف،
ينعقد مجلس ال ـنــواب مــن دون تأخير
ب ــدع ــوة م ــن رئ ـي ـس ــه ،فـيـنـتـخــب رئـيـســا
ل ـل ـح ـكــومــة ي ـق ــوم بـتـشـكـيـلـهــا ف ــي مهلة
اسبوعني:
أ  -ي ـت ـقــدم الـ ــى م ـج ـلــس الـ ـن ــواب بخطة
ع ـمــل ال ـح ـكــومــة ،وت ـع ـت ـبــر ث ـقــة املـجـلــس
ب ــال ـح ـك ــوم ــة ك ــافـ ـي ــة ب ـن ـس ـب ــة  %55مــن
مجموع االعـضــاء املــؤلــف منهم مجلس
النواب.
ب  -في حال اعتذار الرئيس املنتخب او
عدم قدرته على تشكيل الحكومة ،او عدم
نيلها ثقة مجلس النواب ،يبادر املجلس
م ـج ـ ّـددًا ال ــى ان ـت ـخــاب رئ ـيــس للحكومة
يقوم بتشكيلها وفقًا ملا ّ
تقدم».
ُ
ع ـن ــدم ــا ط ـ ـ ــرح هـ ـ ــذا ال ـ ـجـ ــزء مـ ــن وث ـي ـقــة
االصالحات  -يروي الحسيني  -اعترض
النائب بطرس حرب على حضور رئيس
املجلس االس ـت ـشــارات النيابية امللزمة،
ّ
وعدها سوء ائتمان لرئيس الجمهورية
ِّ
ُ
ُ
او قـلــة ث ـقــة ،ف ــص ــوب ال ـنــص ب ــأن يطلع
رئيس الجمهورية رئيس املجلس على
نتائج االستشارات تلك بعد حصولها.
وهو ما اوردته املادة .53
ُ
عـنــدمــا طــرحــت مهلة االرب ـع ــة االســابـيــع
ل ـل ـتــأل ـيــفّ ،ق ــوب ـل ــت اي ـض ــا ب ــاع ـت ــراض ــات
زع ـمــاء الـســنــة مــن بــن ال ـن ــواب ،ول ــم يكن
الحريري بعيدًا منهم في غرفة مجاورة
لـقــاعــة املــؤتـمــر ،خـصــوصــا بـعــد مناقشة
صالحيات نائب رئيس الحكومة .ارتؤي
ع ـن ــدئ ــذ وض ـ ــع اآللـ ـي ــة املـ ـق ـ ِّـي ــدة لـتــألـيــف
الحكومة في نظام اعمال مجلس الوزراء
عندما يصير الحقًا الى اعداده ،خصوصًا
ان صالحيات نائب رئيس مجلس النواب
مـنـصــوص عـلـيـهــا ف ــي ال ـن ـظــام الــداخـلــي
مل ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ،م ـ ــا ي ـق ـت ـض ــي وض ــع
صــاح ـيــات نــائــب رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة في
نظام داخلي ملجلس الوزراء.
وفق الرئيس السابق للبرملان ،لم تسقط
ف ــي م ـ ـ ـ ــداوالت ال ـط ــائ ــف امل ـه ـل ــة امل ـق ـ ِّـي ــدة
لـلــرئـيــس امل ـك ـلــف ،وات ـف ــق ع ـلــى ابـقــائـهــا
مـهـلــة ارب ـعــة اســابـيــع تـبـعــا لــآلـيــة التي
ّ
مستمدة من قاعدة
يقول الحسيني انها
ُ
ال ـط ــاق ع ـنــد امل ـس ـل ـمــن :ب ـعــد ان يـطـلــق
الزوج ثالث مرات ،ال يسترجع زوجته اال
بعد زواجها من آخر.
عـ ـل ــى نـ ـح ــو م ـ ـطـ ــابـ ــقُ ،ي ـ ـسـ ـ ّـمـ ــي رئ ـي ــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ــرئ ـي ــس امل ـك ـلــف  -امل ـقـ َّـيــد
ب ـم ـه ـلــة  -م ــرت ــن ،ف ـ ــاذا اخـ ـف ــق انـتـقـلــت
ال ـصــاح ـيــة ال ــى زوج آخ ــر ه ــو مجلس
النواب.

