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تقـرير
رسائل إلى المحرر
حماك الرب
زرت�ه��ا ذاك ال�ي��وم ولكن ل��م تكن
كعادتها،
كأنها لم ترد لي أن أزورها،
ه��ل ه��و خ��وف م�ن��ي أم ع�ل� َ�ي لم
أفهمها،
اق �ت��رب��ت م�ن�ه��ا أك �ث��ر ك ��ي أج�ب��ر
ب �خ��اط��ره��ا ،ف �ل��م ت� ��رد إق �ت��راب��ي
منها،
أح �س �س��ت ع �ن��ده��ا أن� ��ي غ��ري� ٌ�ب
عنها،
ن� � �ظ � ��رت إل� � � ��ى أع� � �ل � ��ى ه��ام �ت �ه��ا
وسألتها:
ما بك يا حبيبتنا؟
ه� ��ا ن �ح��ن أت� �ي� �ن ��اك ال � �ي ��وم ك�ك��ل
صباح من صباحاتنا
نحن على عهدنا بك يا عروس
امتنا،
م��ا هكذا ع�ه��دن��اك ....زائ��ري��ن لك
وال تعانقينا
نحن أبناؤك  ...نحن أحباؤك يا
بيروتنا
أتبكني منا ام حزنا علينا ؟
أت� �ب� �ك�ي�ن م � ��ا أص � ��اب � ��ك ام ع �ل��ى
مصابنا تبكينا؟
ف ��وال� �ل ��ه ح� ��ق ل � � ��ك ...ح� ��ق ل� ��ك ي��ا
حبيبتنا
حق لك ان تلفظينا...
ك�ي��ف ال  ...ك�ي��ف ال وان ��ت ترين
أب� �ن ��اءك ي �ف��رون م��ن ك ��ل م�ع��ال��م
الحضارة فرارًا جماعيًا
ك�ي��ف ال  ...ك�ي��ف ال وان ��ت ترين
أب � � � �ن� � � ��اءك ت � �س� ��وق � �ه� ��م أع � � � ��راف
الجاهلية سوقا
ك � � �ي� � ��ف ال وان� � � � � � � ��ت ت� �س� �م� �ع�ي�ن
أح � � �ب� � ��اءك ي� �ن� �ظ� �م ��ون ق �ص��ائ��د
ال� �ح� �ق ��د وي� ��رك � �ل� ��ون ق ��وام� �ي ��س
ال�ع��ز وي��رف�ض��ون ق��واع��د املحبة
ومضامني االخوة كفرا
ح��ق ل��ك ي��ا ب �ي��روت ...ح��ق ل��ك ان
ت�ب�ك�ي�ن��ا ع �ن��دم��ا ت��ري��ن أب �ن��اءك
وراء الفتنة الدنيئة يهرولون
صاغرينا
حماك الرب يا بيروتنا
د .علي شمص

األكثرية :الحكومة باقية وال صيغ بديلـة
زيارة الرئيس الفرنسي
فرانسوا هوالند للبنان لم تثر
ارتباكا لدى قوى األكثرية ،ال
بل إن األخيرة تعاملت معها
على أنها محدودة التأثير وال
يمكن أن تنعكس تغييرًا
للحكومة
هيام القصيفي
تركت زي��ارة الرئيس الفرنسي فرانسوا
ه��والن��د ل �ب �ي��روت ان �ط �ب��اع��ات ق��وي��ة ل��دى
ق��وى  14آذار ،ال�ت��ي أب ��دت ارت �ي��اح��ًا تامًا
إل �ي �ه��ا ،واع�ت�ب��رت�ه��ا م��ؤش �رًا ع�ل��ى تغيير
جوهري في التعامل مع االزمة اللبنانية،
واس �ت �ط ��رادًا اح �ت �م��ال ت��أث �ي��ره��ا إلس �ق��اط
ّ
الحكومة .لكن أفرقاء أساسيني في قوى
األكثرية املمثلة في الحكومة ال يشاطرون
مطلقًا امل�ع��ارض��ة مقاربتها للمتغيرات
الداخلية ،ال سيما أن العنوان العريض
ل�ه��ذه األك�ث��ري��ة ب��ات «ال�ح�ك��وم��ة مستمرة
وال بحث في صيغ بديلة».
سلسلة ت��أك�ي��دات تخلص إليها مصادر
ف��اع�ل��ة ف��ي األك �ث��ري��ة ،ب�ع��د زي ��ارة ه��والن��د
وإعادة تزخيم العمل الحكومي:
ً
أوال إن ال ��ره ��ان ع �ل��ى دور ف��رن �س��ي في
ه��ذه امل��رح�ل��ة لقلب امل �ع��ادالت ،وال سيما
ب�ع��د ال �ل �ق��اءات ال�ف��رن�س�ي��ة ال��روس �ي��ة ،في
غير محله ،وليس إال من باب ربح املزيد
م��ن ال��وق��ت ،ف��ي ان�ت�ظ��ار ن �ض��وج ال��وض��ع
االقليمي ،وانتهاء االدارة االميركية من
االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة .ولبنان وال�ش��رق
االوس� � � � ��ط اع � � �ت� � ��ادا أن ت� �ت� �ح ��رك ف��رن �س��ا
أث �ن��اء ان�ش�غ��ال واش�ن�ط��ن بملفات كبيرة
ك��االن�ت�خ��اب��ات ،وف��ي ملفات حساسة في
ال �ش ��رق األوس� � ��ط ،ن �ظ �رًا إل ��ى أن ب��اري��س
تتحرك ف��ي املنطقة وم��ع معظم األف��رق��اء

من دون استفزازات ،ولكن أيضًا من دون
أن يكون سقف التوقعات عاليًا.
ال تقلل ه��ذه امل�ص��ادر م��ن أهمية زي��ارة
ال��رئ�ي��س ال�ف��رن�س��ي ف��ي ح��د ذات �ه��ا ،وال
حتى ف��ي ب��دئ��ه جولته ف��ي املنطقة من
ل �ب �ن��ان ك��رس��ال��ة ي�ف�ه��م م�ن�ه��ا أن �ه��ا دع��م
لطرف دون آخر .لكنها تميز بني مفهوم
ال� ��زي� ��ارة ال� �ت ��ي ح ��اول ��ت ق� ��وى  14آذار
التعويل عليها ،وبني الخطاب الفرنسي
ال��داع��م الس �ت �ق��رار ل�ب�ن��ان ومل �ن��ع ال �ف��راغ
وت��أي�ي��د س�ي��اس��ة ال �ن��أي ب��ال�ن�ف��س ،وه��و
ال�خ�ط��اب نفسه ال ��ذي ت�ق��ول��ه الحكومة
ورئيسها .وتميز كذلك بني احتماالت
إل � �غ ��اء زي � � ��ارة رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء ن�ج�ي��ب
ميقاتي لباريس وبني مقاطعة باريس
لحكومة لبنان .فهذا األم��ر ل��ن يحصل
م �ط �ل �ق��ًا وال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة ع�ل��ى
صلة وثيقة برئيس ال��وزراء وبأعضاء
في الحكومة ،وه��ي أب��دت أكثر من مرة
ارتياحها ألدائ��ه .والحكومة الفرنسية
ه��ي ال �ت��ي دع ��ت م�ي�ق��ات��ي إل ��ى ال ��زي ��ارة،
وأي احتمال إلرجائها قد يعود إلى أن
هوالند زار لبنان ال أكثر وال أقل.
م��ع ال�ت��ذك�ي��ر أن م �ص��ادر األك �ث��ري��ة تنظر
ب ��واق � �ع � �ي ��ة ال � � ��ى ال � �ت � �ع ��اط� ��ي االوروب � � � � ��ي
واالم� �ي ��رك ��ي م ��ع ال �ح �ك��وم��ة ،ق �ي��اس��ًا ال��ى
األيام االولى النطالقتها ،فهي لم تتوهم
لحظة واحدة أن هذه الدول يمكن أن تقف
معها في صورة مطلقة ،ولكنها مضطرة
ال��ى التعامل معها بحسب م��ا تقتضيه
ّ
الظروف .وال تنكر أن ما حصل أخيرًا هز
ال��وض��ع ال�ح�ك��وم��ي ،ع�ل��ى خلفية اغتيال
اللواء وسام الحسن ،لكن الصحيح أيضًا
أن األوروب� � �ي �ي��ن واألم �ي ��رك �ي�ي�ن ت �ح��رك��وا
ب ��داف ��ع ال� �خ ��وف م ��ن ح ��رك ��ة  14آذار ف��ي
الشارع واحتمال تدهور الوضع األمني،
مل�ن��ع إس �ق��اط ال�ح�ك��وم��ة وم�ن��ع ال �ف��راغ في
أي ص ��ورة مطلقة ،م��ا اض�ط��ر امل�ع��ارض��ة
إلى التعامل مع هذا التطور بجدية .لكن
ان��دف��اع��ة ال �خ��وف ال��دول �ي��ة ع ��ادت لتركد
بعد استتباب ال��وض��ع ،وع��ادت عواصم
هذه الدول الى مقاربة الوضع السياسي

رئيس الجمهورية جزء من املشروع الحكومي الذي تحاول املعارضة إسقاطه (مروان طحطح)
للحكومة من زاوي��ة سياسية تتالءم مع
تطلعات هذه ال��دول للوضع في املنطقة.
وهذا أمر طبيعي ،وقوى األكثرية لم تكن
تتوقع أكثر من أن تكون باريس حريصة
على استقرار لبنان في شكل كامل ،ألن ال
مصلحة لها تحديدًا في انفراط الوضع
األم �ن��ي ألس �ب��اب ب��ات��ت م �ع��روف��ة محليًا
وإقليميًا.
ث ��ان� �ي ��ًا :ال ش� ��ك ف� ��ي أن زي � � � ��ارة ه ��والن ��د
ل��رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة وح � ��ده ،ت�ع�ي��د إل��ى
األخ�ي��ر زخ�م��ًا سياسيًا اس�ت�ف��اد م�ن��ه في
األس��اب �ي��ع األخ� �ي ��رة ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة إط�ل�اق
ق ��وى امل �ع��ارض��ة ال �ه �ج��وم ع �ل��ى م�ي�ق��ات��ي
وت �ح �ي �ي��د س �ل �ي �م��ان .وم� ��ن ال �ط �ب �ي �ع��ي أن
يكون رئيس الجمهورية اليوم في موقع
امل��رت��اح إل��ى وضعيته ،بعدما استقطب
دع��م املجتمع ال��دول��ي ل��ه ،وح�ص��د تأييد
املعارضة لخطواته .لكن الصحيح أيضًا
أن رئيس الجمهورية كان هو من رفض

اس�ت�ق��ال��ة ال�ح�ك��وم��ة ح�ي�ن أب ��دى ميقاتي
اس �ت �ع��داده ل �ه��ذا األم� ��ر ،وه ��و ال ��ذي داف��ع
ع ��ن ب �ق��ائ �ه��ا وع � � � ّ�دد ف ��ي ج �ل �س��ة م�ج�ل��س
ال � � � ��وزراء م �ن �ج��زات �ه��ا ،وأن ال ب ��دي ��ل ف��ي
الوقت الحاضر منها .وتاليًا فإن رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة ه��و ج ��زء م��ن ه ��ذا امل �ش��روع
ال� �ح� �ك ��وم ��ي ال � � � ��ذي ت� � �ح � ��اول امل� �ع ��ارض ��ة
إس �ق��اط��ه ،وه��ام��ش ت �ح��رك��ه ل �ي��س ك�ب�ي�رًا
ب�ه��ذا امل�ع�ن��ى م��ا دام ه��و أح��د أرك ��ان ه��ذا
املشروع.
ثالثًا ،بخالف ك��ل األج ��واء التي تحدثت
عن تغيير حكومي وع��ن مشاريع تطرح
وتقسيمات ،تجزم مصادر األكثرية بأن ال
بحث في التغيير الحكومي وال مشاريع
تقسيمات وال صيغ حكومية .وتقول إن
هذا املوضوع غير مطروح على اإلطالق،
وكل ما يتردد ال صلة لألكثرية به ،فهي
ال تبحث في أي صورة في هذه املشاريع،
وه��ذه التقسيمات هي رغبات املعارضة

تقـرير

«مجموعة الـ »13تستهدف المفتي
قاسم قاسم

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.

ع ��ادت ال �خ�لاف��ات ب�ين أع �ض��اء املجلس
ال �ش��رع��ي اإلس �ل�ام� ��ي األع� �ل ��ى ل�ل�ظ�ه��ور
إل��ى العلن .فبعد االجتماع ال��ذي عقده
املجلس أول من أمس ،أصدر  13عضوًا
ف��ي امل �ج �ل��س ب �ي��ان��ًا ات �ه �م��وا ف �ي��ه مفتي
الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني
بـ«تحريف» البيان الذي اتفق عليه في
االج�ت�م��اع .سبعة م��ن «مجموعة ال �ـ»13
نفوا علمهم بالبيان التوضيحي رغم
ورود أس�م��ائ�ه��م ف �ي��ه ،ب�ي�ن�ه��م ال�ق��اض��ي
ط�لال بيضون وري��اض الحلبي اللذان
أع� �ل� �ن ��ا ع� �ب ��ر وس � ��ائ � ��ل اإلع � �ل� ��ام أن� � ��ه ل��م
ي�س�ت�ش��ره�م��ا أح ��د ق �ب��ل إص � ��دار ال�ب�ي��ان
االع � �ت� ��راض� ��ي ،ف �ي �م��ا أوض� � ��ح ال �ب��اق��ون
ف� ��ي ات � �ص� ��ال م� ��ع امل �ف �ت ��ي ع � ��دم ع�ل�م�ه��م
ب�م��ا ت�ض� ّ�م�ن��ه ال �ب �ي��ان ،م��ؤك��دي��ن أن�ه��م ال
يعرفون أسباب إصداره.
وك��ان البيان التوضيحي ال��ذي صدر
ع�ق��ب اج�ت�م��اع امل�ج�ل��س ال�ش��رع��ي اتهم
املفتي بأنه أسقط بندين هما« :تثمني
م��وق��ف رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء نجيب
ميقاتي لربطه جريمة اغتيال ال�ل��واء
الشهيد وسام الحسن بجريمة ميشال
سماحة» ،والثاني حذف الفقرة الثانية
م��ن م��وق��ف امل�ج�ل��س م��ن األوض� ��اع في
س��وري��ا ،وال �ت��ي ت �ق��ول« :ح� ّ�ي��ا املجلس
صمود الشعب ال�س��وري الشقيق وما
يقدمه من تضحيات كبيرة دفاعًا عن
ح��ري �ت��ه وخ �ي��ارات��ه ال��وط �ن �ي��ة ورف �ض��ه
ل�ل�ظ�ل��م واالس �ت �ب ��داد وح �ق��ه ف��ي إق��ام��ة

دول��ة مدنية تنعم بالحرية والسيادة
واألمن واالستقرار».
أوس � ��اط امل �ف �ت��ي ل ��م ت �س �ت �غ��رب م ��ا ج ��رى،
وت �ق��ول إن ّ
رد ال�ف�ع��ل ه ��ذا ك ��ان م�ت��وق�ع��ًا،
خصوصًا أن بعضهم ك��ان ق��د دخ��ل الى
االج �ت �م��اع م�م�ت�ع�ض��ًا م ��ن امل �ق��اب �ل��ة ال�ت��ي
أج ��راه ��ا امل �ف �ت��ي م ��ع «األخ � �ب� ��ار» ال�س�ب��ت
امل � ��اض � ��ي .وي� �ن� �ق ��ل ب� �ع ��ض م� ��ن ح� �ض ��روا
االج �ت �م��اع أن ه � ��ؤالء األع� �ض ��اء ح��اول��وا
إم� � ��رار ف �ق��رة ف ��ي ب �ي��ان امل �ج �ل��س «ت�ش�ك��ر
ج�ه��ود ال�س�ن�ي��ورة ع�ل��ى امل�س��اع��دات التي
يقدمها لبعض رج��ال الدين ،لكن املفتي
رف��ض ذل ��ك» .وت�ق��ول م�ص��ادر دار اإلف�ت��اء
إن ال� �ب� �ي ��ان ت �ض �م��ن ش� �ك� �رًا ل �ل �س �ع��ودي��ة
واإلم��ارات اللتني تساعدان العاملني في
ال ��دار .وت�ض�ي��ف« :م �ع��روف أن الرئيسني
السنيورة والحريري يساهمان في دعم
العاملني في الدار ،ونحن بمجرد شكرنا
ل �ل �س �ع��ودي��ة ن� �ك ��ون ش �ك��رن��اه �م��ا ،وه ��ذا
م��ا ت��م االت �ف ��اق ع�ل�ي��ه داخ� ��ل االج �ت �م��اع».
املشكلة ل��م تنحصر ف��ي ه��ذا الشق فقط.
ف��أن�ص��ار املستقبل ف��ي امل�ج�ل��س ح��اول��وا
ت�ض�م�ين ال�ب�ي��ان م��وق�ف��ًا أك�ث��ر ح��دة تجاه
النظام في سوريا وه��و ما رف��ض أيضًا.
ويستغرب بعض املشاركني م��ا قيل عن
أن ال�ب�ي��ان ل��م يتضمن ت�ن��وي�ه��ًا بمواقف
رئيس ال ��وزراء نجيب ميقاتي ،فقد ورد
فيه« :ون� ّ�وه املجلس باملوقف الذي أعلنه
فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال
سليمان ورئيس مجلس ال��وزراء نجيب
ميقاتي لجهة ربطهما جريمة االغتيال
ال ��وح� �ش� �ي ��ة وامل� � ��دان� � ��ة ب �ق �ض �ي��ة ت �ه��ري��ب

املتفجرات م��ن س��وري��ا ال��ى لبنان والتي
قام بها الوزير األسبق ميشال سماحة،
وه � ��ي ال �ق �ض �ي��ة ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ت �س �ت �ه��دف
ت�ف�ج�ي��ر ال ��وض ��ع األم �ن ��ي وإث� � ��ارة ال�ف�ت�ن��ة
ب�ين اللبنانيني» .وت�س��أل م�ص��ادر املفتي
كيف أن «مقربني من السنيورة يريدون
ال �ت �ن��وي��ه ب �م��واق��ف م�ي�ق��ات��ي ف��ي ح�ي�ن أن
ال �ت �ي��ار ال � ��ذي ي �ن �ت �م��ون إل �ي��ه ي �ه��اج �م��ه».
وت�ق��ول امل �ص��ادر إن ال�ب�ي��ان تضمن فقرة
كاملة ع��ن رأي دار اإلف�ت��اء ف��ي م��ا يجري

ف��ي س ��وري ��ا ،ل�ك�ن�ه��م «ي ��ري ��دون أن نشتم
النظام وهذا ما لم يحصل».
ويستغرب بعض من وردت أسماؤهم في
البيان التوضيحي «كيف تم ذل��ك بدون
اس �ت �ش��ارت �ه��م» .أم ��ا امل �ق��رب��ون م��ن املفتي
ف�ي��ؤك��دون أن ال�ب�ي��ان التوضيحي ص��در
عن «املكتب اإلعالمي للسنيورة».
بعض أع�ض��اء املجلس الشرعي رفضوا
م��ا ق��ام ب��ه زم�ل�اؤه��م ،معتبرين أن «ذل��ك
يأتي بسبب الخالف الحاصل بني تيار

الهدف مما جرى كان منه توجيه السهام الى املفتي (أرشيف ـ هيثم املوسوي)

