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في الواجهة

ّ
الرئيس المكلف ال يتراجع...
هل يفعل اآلخرون؟

ُ
أسود« :سنعلن اليوم خروجنا من الحكومة» (مروان طحطح)

المشهد السياسي

السلطة المسترخية تتقاذف كرة النار:

ال حكومة في األفق

ّ
يستعد لبنان لموجة جديدة من «الغضب» الشعبي بوتيرة أكبر ،نتيجة استرخاء السلطة التي َ
أثبتت استعدادها لحرق ما
تبقى من مقومات الدولة شرط عدم المس «بعروشها» ،إذ ال تزال تقابل كل المأساة المالية واالقتصادية واالجتماعية
بكباش حكومي على األوزان والحصص والحقائب واألسماء
َ
بعد انشغال لبنان األسبوع ُ املاضي
بمراقبة الرسائل النارية املتطايرة
فــي منطقة ُيـعــاد رســم النفوذ فيها،
َ
ـارق
عـ ـ ــادت الـ ـب ــاد الـ ــى واق ـع ـه ــا الـ ـغ ـ ِ
فــي أخطر أزمــة مالية  -اقتصادية -
اجتماعية عرفها تاريخها الحديث.
الـشـعــب يـحـتــرق بلهب األزمـ ــة ،فيما
ال ـس ـل ـطــة ت ـت ـص ـ ّـرف وكـ ـ ــأن ال وج ــود
ّ
ًّ
حل ،وال حاجة ّ
ملحة
ملشكلة تتطلب
ّ
إل ــى الـتـخــلــص مــن تبعاتها ،وأثـ َـبــت
ّ
هـ ُ
ـوس مـكــونــاتـهــا بـفـكــرة االحـتـفــاظ
ُ
بــاملـكـتـسـبــات ،أنـهــا مـ ُـسـتـعـ ّـدة لحرق
مــا تبقى مــن مقومات الــدولــة ،شرط
عدم املساس «بعروشها» .فالجهات
ً
ال ـفــاع ـلــة ،وب ـ ــدال م ــن أن ت ـن ـخـ ِـرط في
ّ
ع ـم ـل ـيــة ال ـب ـح ــث عـ ــن ت ـ ـصـ ــور ،أق ـل ــه،
ُ ّ
لـضـبــط االن ـه ـي ــار ،ال ت ـكــلــف نفسها
إصالحية،
حتى عناء الخروج بوعود
ً
ترتكب خطأ
ولــو كــذبــا .وهــي الـيــوم
ِ
استراتيجيًا بالتمادي فــي سياسة
اإلنكار لطبيعة املأزق األساسي وما

يستولده من أزمات ما َ
عاد باإلمكان
ترقيعها أو إخفاؤها .وهي من حيث
ال تدريُ ،
تص ّب بإنكارها هذا الزيت
على نــار الـحــراك الشعبي الــذي خبا
فــي الفترة املاضية ،ومــن املـ ّ
ـرجــح أن
ّ
يـُعــود ويــتـ ِقــد بشكل أكـبــر فــي األيــام
َ
املقبلة ،بعد أن فقد الناس ما تبقى
من ثقة بالسلطة الحاكمة.
ف ـه ــذه الـسـلـطــة ال تـ ــزال تـتـعــامــل مع
األح ـ ـ ـ ــداث ب ــاسـ ـت ــرخ ــاء سـ ـي ــاس ــي .ال
ّ
يضرها إذالل املواطنني في املصارف،
وال ف ـل ـت ــان األس ـ ـعـ ــار وت ـص ــاع ــده ــا،
وف ـق ــدان بـعــض املـ ــواد م ــن األسـ ــواق.
وك ـ ـ ـ ــأن أحـ ـ ُـ ـ ـدًا فـ ـيـ ـه ــا ال يـ ـس ـ َـم ــع عــن
االنقطاع املستمر للتيار الكهربائي،
وال أزم ــة ال ـغــاز ال ـتــي أعـ ــادت صــورة
الطوابير خشية انقطاع هــذه املــادة
بفعل الصراع بني الوكالء والشركات
َ
امل ـس ـتــوردة .وقــد بــلــغ اسـتـهـتــار هــذه
السلطة ّ
حد االستخفاف بالصرخات
التي ُيطلقها أصحاب املستشفيات

بسبب عجزهم عن شراء املستلزمات
الـطـبـيــة بــالـسـعــر الــرس ـمــي ل ـل ــدوالر،
يوم أمس َ
المس َ
الذي َ
عند الصيارفة
عتبة الـ 2500ليرة!
ُ
ك ــل هـ ــذه امل ــأس ــاة ت ـقــاب ـل ـهــا الـسـلـطــة

عون أرسل الى
دياب موفدًا ليبلغه
بشكل غير مباشر بأنه
ُ
مرغوبًا فيه
لم يعد ّ
كرئيس مكلف

ب ـ ـك ـ ـبـ ــاش ح ـ ـكـ ــومـ ــي ع ـ ـلـ ــى األوزان
وال ـح ـص ــص وال ـح ـقــائــب واألسـ ـم ــاء.
كـ ــل طـ ـ ــرف مـ ــن املـ ـتـ ـف ــاوض ــن ي ــرم ــي
امل ـســؤول ـيــة عـلــى اآلخ ـ ــر .تـ ــارة يـهـ ّـدد
بــاالن ـس ـحــاب وت ـ ــارة أخـ ــرى بسحب
الـغـطــاء عــن الــرئـيــس ا ُملـكـلــف حسان
ديـ ـ ـ ــاب ،وم ـ ـ ــرة بـ ـع ــدم امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
َ
الـ ـحـ ـك ــوم ــة .ح ـت ــى وص ـ ـ ــل األم ـ ـ ــر فــي
األيام املاضية الى فرملة االتصاالت
ب ــن الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي تـ ِـعــد
«باستئنافها في اليومني املقبلني».
وأمـ ـ ـ ــام ه ـ ــذا املـ ـشـ ـه ــد ،ع ـ ـ ـ َ
ـاد الـ ـش ــارع
ليغلي مــن جــديــد ،حيث يـبــدأ اليوم
أس ـبــوع «ال ـغ ـضــب» ،ال ــذي ال يضمن
أحد املدى الذي يمكن أن يصل إليه.
َ
ح ـ ـتـ ــى لـ ـ ـي ـ ـ ِـل أمـ ـ ـ ــس لـ ـ ــم ي ـ ــك ـ ــن هـ ـن ــاك
مـ ــن مـ ـسـ ـتـ ـج ـ ّـدات ي ـب ـن ــى ع ـل ـي ـهــا فــي
م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ـت ـي ــدة.
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات أك ـ ـ ـ ــدت أن
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة الـعـمــاد ميشال
ع ــون ورئ ـيــس الـتـيــار الــوطـنــي الحر

ج ـب ــران بــاس ـيــل سـحـبــا يــديـهـمــا من
دي ـ ــاب .وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن عــون
«أرسل الى دياب موفدًا ،وهو الوزير
س ـل ـيــم ج ــري ـص ــات ــي ،لـيـبـلـغــه بشكل
غ ـيــر م ـبــاشــر ب ــأن ــه ل ــم ُي ـع ــد مــرغــوبــا
ّ
فيه كرئيس مـكــلــف ،لكن دي ــاب بقي
ّ
على موقفه املتشدد بعدم التنازل».
َ
َ
وليس صدفة في ظل هذه األجواء أن
يستقبل عون ّ النائب فؤاد مخزومي،
ِ
ً
وهو اسم ُمرشح ألن يكون بديال من
ديــاب ،في بعبدا ،األمــر الــذي ّ
فسرته
مـ ـص ــادر ف ــي ف ــري ــق  8آذار بــوصـفــه
«زكزكة لدياب».
وفـيـمــا ك ـ ّـرر رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
نـ ـبـ ـي ــه ب ـ ـ ـ ـ ّـري أم ـ ـ ــس أم ـ ـ ـ ــام وف ـ ـ ــد مــن
ن ـ ـقـ ــابـ ــة ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة أن «الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
امل ـك ـل ــف وض ـ ــع شـ ــروطـ ــا ل ـن ـف ـســه لــم
تـكــن مـطـلــوبــة مـنــه ،مــا صـ ّـعــب عليه
عـمـلـيــة الـتـشـكـيــل» ،مـعـلـنــا «تــأيـيــده
ولكن ليس من الضروري أن أشارك
ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة» ،ت ـن ـت ـظــر الـ ـب ــاد مــا

سـ ـيـ ـق ــول ــه الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ب ــاسـ ـي ــل الـ ـي ــوم
ف ــي مــؤت ـمــر ص ـح ــاف ــي .وب ـع ــد ب ــروز
تــوقـعــات بــأن ُيـعـ ِـلــن باسيل انتقاله
الـ ــى املـ ـع ــارض ــة ،ق ــال ــت مـ ـص ــادر فــي
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر إن «بــاسـيــل
س ـي ـكــون إي ـجــاب ـيــا ،وه ــو سـيــوضــح
م ـســار امل ـفــاوضــات بـشـكــل صــريــح»،
ـاص ــة أن «ال ـج ـم ـيــع ب ـ ـ َ
خـ ّ
ـات ُيـحـ ّـمـلــه
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـتـ ـعـ ـطـ ـي ــل» .وأشـ ـ ـ ــارت
امل ـص ــادر إل ــى أن «ال ـج ـم ـيــع يـتــدخــل
فــي عملية التأليف؛ فالرئيس بري
ّ
يحدد ما يريد ،ورئيس تيار املردة
سليمان فرنجية يضع شــروطــا ثمّ
يـضـعــون التعطيل فــي ظـهــر التيار
الــوطـنــي الـحــر ورئـيـســه» ،علمًا بأن
«األخ ـي ــر ي ـق ـ ّّـدم ك ــل الـتـسـهـيــات من
دون أن يتدخل» .وكــان عضو تكتل
«لـبـنــان الـقــوي» الـنــائــب زي ــاد أســود
قــد قــال فــي حديث إلــى قناة «أو تي
ف ــي» أم ــس« :سـنـعـلــن غ ـدًا خــروجـنــا
من الحكومة ،أما الثقة فسنمنحها
تبعًا لبرنامج هذه الحكومة ،وما إن
ً
كــان كفيال بــإخــراج لبنان من دائــرة
الخطر وإخراج اللبنانيني من دائرة
الجوع».
وفــي زيــارة مفاجئة الــى عني التينة،
قــال رئيس الـحــزب االشـتــراكــي وليد
جنبالطَ ،
بعد لقائه الرئيس ّ
بري« ،ال
ُيمكن أن يبقى البلد في هذه الحالة
مــن االن ـه ـيــار ،وال ـح ــراك لــم ي ـقــدم أي
بديل أو كيفية للوصول الى الحكم،
والكيفية الوحيدة هــي االنتخابات
وفــق قــانــون لبنان دائ ــرة واح ــدة بال
قـيــد طــائـفــي مــع مـجـلــس ش ـيــوخ ،اال
أننا بقينا على نفس املوال أسقطوا
الطبقة الحاكمة وي ــزداد ال ـفــراغ بال
ح ـ ـ ــل» .واعـ ـتـ ـب ــر ج ـن ـب ــاط أن «ع ـمــل
حكومة تصريف األعمال هو بأهمية
ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،والح ـق ــا
ن ــرى كـيــف تشكل حـكــومــة جــديــدة»،
م ـت ـح ـ ّـدث ــا عـ ــن دور ل ـل ـن ــائ ــب جـمـيــل
السيد في تأليف الحكومة.
وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،يـنـتـظــر الـجـمـيــع
عـ ـ ـ ـ ــودة رئـ ـ ـي ـ ــس ح ـ ـكـ ــومـ ــة ت ـص ــري ــف
األع ـمــال سعد الـحــريــري الــى الـبــاد،
ّ
الحد
للقيام بما هو مطلوب منه في
ّ
األدن ــى ،فيما أك ــدت مـصــادر مطلعة
أن «تكليفه من جديد هو غير وارد،
كما أنــه لن يوافق عليه َ
بعد أن َ
ملس
ّ
التخلي السعودي  -األميركي عنه».
(األخبار)

نهاية االسبوع يكون
انقضى شهر أول على
تكليف الرئيس حسان دياب.
ثابتته الوحيدة منذ اليوم
االول وبالتأكيد الى ما بعد،
ال تختلف عن اي من اسالفه
منذ اتفاق الدوحة :ال اعتذار.
ال داعموه الذين اتعبهم وال
مناوئوه قادرون على حمله
عليه
نقوال ناصيف
جــزم الرئيس املكلف حسان ديــاب في
بيان  10كانون الثاني بأنه لن يعتذر،
وسيستمر فــي استكمال مهمته تبعًا
للمعايير التي وضعها ،قلب املعادلة
الـتــي شـهــدهــا تــألـيــف حـكــومــات العهد
الحالي.
ف ـ ــي  3اي ـ ـل ـ ــول  ،2017ذه ـ ـ ــب ال ــرئـ ـي ــس
املكلف آنــذاك سعد الحريري الى رئيس
ً
الجمهورية ميشال عون حامال مسودة
اول ـ ـ ــى ل ـح ـك ــوم ـت ــه ،ف ــرف ـض ـه ــا ال ــرئ ـي ــس
واتبعها ببيان حدد معاييره هو لتأليف
الـحـكــومــة ،عـلــى ان يـلـتــزم بـهــا الــرئـيــس
املكلف فــي مـســودتــه الـثــا ّنـيــة .لــم تبصر
ُ
حكومة  2017الـنــور وتــوقــع مراسيمها
اال بعدما استجابت لتلك املعايير .اآلن
يضع الرئيس املكلف الحالي معاييره
هـ ــو ،وي ـط ـلــب م ــن ال ـك ـتــل ال ـت ــي رشـحـتــه
لترؤس الحكومة املضي فيها.
مـ ـغ ــزى م ــا عـ ـن ــاه ديـ ـ ــاب ف ــي بـ ـي ــان 10
كانون الثاني ،انــه يوجه في آن واحد
رســال ـتــن مـتــازمـتــن :اول ــى ال ــى تيار
املستقبل يقطع له بأنه لن يسقط في
الـ ـش ــارع اي ــا ت ـكــن م ـبــال ـغــات ال ـحــريــري
وتياره في تحريضه عليه ،وثانية الى
شركائه في مفاوضات التأليف يؤكد
اصراره على ما اتفق عليه واياهم قبل
التكليف (حكومة تكنوقراط خالصة
من  18وزيرًا ليس فيها احد من وزراء
حـكــومــة تـصــريــف االعـ ـم ــال) ،واسـتـمــر
ال ــى ان وق ــع اغ ـت ـيــال ال ـقــائــد االي ــران ــي
قاسم سليماني في  3كانون الثاني.
غ ــداة االغ ـت ـيــال ،ط ــرأ مــوقــف اول اعــاد
ترتيب معايير ديــاب للتأليف ،عندما

اكد رئيس البرملان نبيه ّ
بري ان االولوية
اض ـح ــت لـحـكــومــة تـكـنــوسـيــاسـيــة في
ضوء تسارع احداث ُ املنطقة .ثم طالب
بحكومة ّ
لم الشمل ،ف ِّسرت للفور على
ان ـه ــا ح ـكــومــة س ـيــاس ـيــة ع ـلــى ص ــورة
الـحـكــومــات الـثــاثـيـنـيــة املـتـتــالـيــة .من
ثــم اقـتــرح رئـيــس الجمهورية حكومة
سياسية آخ ـذًا فــي االعـتـبــار تداعيات
االغتيال ،واملــواقــف الـحــادة التي ادلى
ب ـهــا االمـ ــن ال ـع ــام ل ـح ــزب ال ـل ــه الـسـيــد
حـســن نـصــر الـلــه فــي  5كــانــون الثاني
ع ـلــى ط ــري ــق امل ــواج ـه ــة .بــال ـتــزامــن مع
ذل ــكّ ،
تمسك الرئيس املكلف بحكومة
تـكـنــوقــراط خــالـصــة .بــذلــك ب ــدت عربة
التأليف يجرها ثالث احصنة كل منها
يدير ظهره لــآخــر .فــي هــذه الغضون
ك ــان ح ــزب ال ـلــه ف ــي واد آخـ ــر ،يحسب
حسابات االنفجار االقليمي الجديد،
ف ـلــم ي ـن ـخــرط ف ــي ال ـس ـج ــال ال ــدائ ــر من
ح ـ ــول ال ـح ـك ــوم ــة ،س ـ ــوى ان ال جــديــد
طـ ــرأ ع ـلــى مــوق ـفــه م ــن تــأي ـيــد حـكــومــة
تكنوقراط تبعًا ملا كان اتفق عليه في
االصل مع دياب.
لـ ـي ــس بـ ـي ــان ال ــرئـ ـي ــس املـ ـكـ ـل ــف س ــوى
ّ
بتشبثه
مـحــاولـتــه اسـتـعــادة امل ـب ــادرة
ب ـم ـعــاي ـيــر ال ـت ـك ـل ـيــف امل ــوض ــوع ــة مـنــذ
اليوم االول .ما لبث ان تأكد من عودة
رئيس الجمهورية الــى خيار حكومة
التكنوقراط .ما رمى اليه ايضًا:
 - 1لــن ي ــرأس حـكــومــة تكنوسياسية
وال حكومة سياسية .اال انه لن يخلي
م ـك ــان ــه ل ـح ـك ــوم ــة س ـي ــاس ـي ــة ي ــرأس ـه ــا
في سبيل ذلك ،اكد ان تحريك
سياسيّ .
السني ال يرهبه وال ّ
يهول عليه
الشارع
كي يتنحى ،كما ان احدًا ليس في وارد
إح ــداث سابقة الرغــامــه على االعـتــذار
ما دام ال آلية دستورية لالعتذار ،وال
ســاب ـقــة ملـجـلــس الـ ـن ــواب ف ــي اس ـت ــرداد
التكليف الذي ناطه به .ذلك ما توخته
ت ـم ــام ــا ع ـب ــارت ــه ان رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة
لـيـســت مـكـســر ع ـصــا .ع ـب ــارة مـتـعــارف
على استخدامها لدى كل رئيس مكلف
تــربـكــه بـعــض مــراحــل الـتــألـيــف ،مــع ان
الرجل لم يصر بعد رئيسًا للحكومة،
وهـ ـ ــو ال يـ ـع ــدو ك ــون ــه رئ ـي ـس ــا مـكـلـفــا
فحسب .اضف ان التأليف الحالي ،اكثر
مــن اي مــن اســافــه منذ عــام  ،2008لم
ُي َحط بسجاالت دستورية حيال نطاق
ّ
صالحية التأليف املوزعة عليه وعلى
رئيس الجمهورية.
 - 2ألن ــه مـتـمـســك ب ـم ـســودتــه لـتــألـيــف

علم
و خبر
وادي المرتين األثري مطمر للنفايات

إخالءات السبيل بـ«شيكات مصرفية»

أثـ ـ ــار م ـش ـهــد رم ـ ــي ال ـن ـف ــاي ــات ف ــي وادي
الم ــارت ــن األثـ ـ ــري س ـخــط أه ــال ــي ال ـقــريــة
املـطـلــة عليه واملـهـتـمــن بحماية البيئة.
ي ـت ـحــدث ال ـب ـعــض ع ــن وق ــوع ـه ــم ضحية
«الدعاية البلدية» ،وتسويق رئيس بلدية
بيت مــري روي أبــو شديد ملسألة تحول
البلدة الــى بلدة صفر نفايات ،وتلزيمه
ع ـق ــاري ــن ف ــي ال ـ ـ ــوادي إلح ـ ــدى ال ـشــركــات
ّ
يتبي
بحجة إقامتها معمل فرز ،قبل أن
أن الفرز هو مجرد خدعة وطريقة لجني
املــزيــد مــن األم ـ ــوال ،فــي حــن أن املتعهد
يـعـمــد الـ ــى رمـ ــي ال ـن ـف ــاي ــات ف ــي الـ ـ ــوادي،
وهناك من يتحدث عن نفايات تأتي من
خارج البلدة لترمى في هذه البقعة حيث
يتم إلقاء التراب فوقها وطمرها.

م ــن جـ ـ ـ ّـراء ام ـت ـن ــاع املـ ـص ــارف ع ــن صــرف
سيولة نقدية للمودعني ،ومن ّ
جراء عدم
تمكن املوقوفني من توفير مبلغ الكفاالت
وال ـغ ــرام ــات إذا كــانــت م ـح ــددة بـعـشــرات
م ــاي ــن الـ ـلـ ـي ــرات ،اس ـت ـع ــاض ــت امل ـحــاكــم
بـقـبــول شـيـكــات مصرفية تـحــرر لصالح
ق ـل ــم امل ـح ـك ـمــة ف ــي قـ ـب ــول ب ـ ــدل ال ـك ـف ــاالت
بعدما كان ُيطلب دفعها نقدًا في السابق.
ّ
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،علمت «األخ ـب ــار» أن
املحكمة باتت تقبل إي ــداع مبلغ الكفالة
على هيئة شيك مصرفي ُيـحــرر لصالح
الخزينة العامة .وإن كانت هــذه الكفالة
إلخـ ـ ــاء س ـب ـيــل م ــوق ــوف ب ـم ــوج ــب شـيــك
مــن دون رصـيــدُ ،ي ـحـ ّـرر الشيك املصرفي
لصالح النيابة العامة.

ح ـكــومــة ت ـك ـن ــوق ــراط ،ي ـت ـص ـ ّـرف دي ــاب
كما لو انه امام خيارين ال ثالث لهما:
اول ،موافقة رئيس الجمهورية عليها
وتــوقـيــع مــراسـيـمـهــا وال ــذه ــاب مــن ثم
الى مجلس النواب الذي ال يحتاج فيه
س ــوى ال ــى اكـثــريــة نسبية لنيل الثقة
م ــا ان يـكـتـمــل ن ـصــاب ال ـن ـص ــف 1+في
ـان ،إح ـج ــام الــرئ ـيــس عن
الـجـلـســة ،وث ـ ـ ٍ
التوقيع بالتزامن مع اصرار دياب على
احتفاظه بالتكليف ما يضع الخالف

يشعر دياب بأن
دستورية الحكومة
في المؤسسات
تحتاج الى الشرعية
الشعبية من الشارع

(هيثم الموسوي)

ال ــرئ ــاس ــي ف ــي م ـه ــب ازمـ ـ ــة دس ـت ــوري ــة
ليست جــديــدة .اال انـهــا هــذه امل ــرة ،في
ظ ــل ال ـت ــده ــور االق ـت ـص ــادي وال ـن ـقــدي،
ً
تمسي اكثر هوال.
 - 3ف ــي ح ـســابــات الــرئ ـيــس املـكـلــف ان
االسـ ـتـ ــرضـ ــاء ال ـف ـع ـل ــي الـ ـ ــذي تـتـطـلـبــه
ح ـكــوم ـتــه ه ــو الـ ـش ــارع ،ول ـي ــس الـكـتــل
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة الـ ـت ــي س ـم ـت ــه وسـتـمـنـحــه
الثقة .واقــع االمــر ان الرجل يشعر بأن
دس ـت ــوري ــة ال ـح ـكــومــة ف ــي املــؤس ـســات
تـحـتــاج ال ــى الـشــرعـيــة الـشـعـبـيــة الـتــي
ي ـف ــوض ـه ــا ال ـي ـه ــا ال ـ ـش ـ ــارع ،آخـ ـ ـ ـذًا فــي

الـ ـحـ ـسـ ـب ــان  -وإن ف ـ ــي ظ ـ ــل ح ـك ــوم ــة
ت ـك ـن ــوق ــراط ك ـخ ـيــار وح ـي ــد ل ــدي ــه  -ان
املـ ــرح ـ ـلـ ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة تـ ـحـ ـت ــم م ـع ــال ـج ــات
اقتصادية ونقدية ،مقدار استعدادها
مل ــواج ـه ــة امل ـف ــاج ــآت االق ـل ـي ـم ـيــة .بــذلــك
ّ
«ضب الشارع» ،ال املضي في
يقتضي
عكس السير.
 - 4باستثناء حكومة الرئيس نجيب
ميقاتي عــام  ،2011لم يجد اي رئيس
مـكـلــف مـنــذ ات ـفــاق ال ــدوح ــة ع ــام 2008
اخـصــامــا لــه خ ــارج دائ ــرة الـشــراكــة في
التأليف ،ما احال الخالفات في ما بني
ال ـش ــرك ــاء هـ ــؤالء ع ـلــى ت ـقــاســم املـقــاعــد
والـ ـحـ ـق ــائ ــب .تـ ـب ــدو ح ـك ــوم ــة مـيـقــاتــي
االك ـ ـثـ ــر ت ـش ــاب ـه ــا مـ ــع ال ـح ـك ــوم ــة ال ـتــي
يؤلفها دياب في معظم املشكالت التي
بنفسها على
واجهتها االولــى وتلقي
ّ
تأليف الثانية :سبعة نواب سنة فقط
ّ
سموا ميقاتي ،وهو العدد نفسه الذي
ّ
سمى دياب .نال ميقاتي  68صوتًا عند
تكليفه ،فيما حظي ديــاب بــ 69صوتًا.
ش ـ ــأن امل ـي ـث ــاق ـي ــة الـ ـت ــي اث ـ ـيـ ــرت ح ـيــال
ميقاتي وذريعة افتقارها الى
حكومة
ّ
الـغـطــاء الـســنــي بـسـبــب مـقــاطـعــة تيار
املستقبل لها اال انها استمرت سنتني،
ال ي ــأب ــه دي ـ ـ ــاب ألي ضـ ـج ــة م ـي ـثــاق ـيــة
مـفـتـعـلــة ب ـ ــإزاء حـكــومـتــه وإن ف ــي ظل
فقد مذذاك
مقاطعة تيار املستقبل الذي ّ
الكثير من فاعلية تمثيله السني .تبعًا
لذلك ،يقلل الرئيس املكلف  -وهو يعي
ان ــه س ـيــرأس كميقاتي حـكــومــة الـلــون
الواحد  -من اهمية هذا الهاجس ،اذ لن
يحول دون حصوله على ثقة البرملان.
 - 5لـيــس خــافـيــا عـلــى الــرئـيــس املكلف
ان املهمة املنوطة بحكومته ووزرائ ــه
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــوقـ ــراط ،الـ ـعـ ـم ــل تـ ـح ــت رق ــاب ــة
غــالـبـيــة نـيــابـيــة لـيــس جـ ــزءًا مـنـهــا وال
ح ـل ـي ـفــا لـ ـه ــا ،وال ك ـت ـلــة ن ـي ــاب ـي ــة لــديــه
فـ ــي ص ـف ــوف ـه ــا او ح ـل ـي ـفــة حـ ـت ــى ،فــي
وس ـع ـه ــا اس ـق ــاط ــه وح ـك ــوم ـت ــه ف ــي اي
وق ــت .اض ــف ال ـعــامــل ال ـجــوهــري ال ــذي
غ ــالـ ـب ــا م ـ ــا رافـ ـ ـ ــق حـ ـك ــوم ــات م ـ ــا بـعــد
اتفاق الدوحة ،وهو ان استراتيجيات
االستقرار والخيارات الصعبة املحلية
وال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ي ـص ـن ـع ـه ــا م ـج ـلــس
الــوزراء ،بل املرجعيات الكبرى املقيمة
خـ ــارج ال ـح ـكــومــة :ق ـصــر ب ـع ـبــدا وعــن
التينة وحــارة حــريــك ...وهــذه املــرة تلة
الـخـيــاط ،ال بيت الــوســط ال ــذي ال يــزال
يـمـضــي اجـ ــازة اع ـيــاد ربـمــا فــاتــه انها
انتهت قبل اسبوعني.

