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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
يا وديع األمة
ستبقى تغنيها
ي�ق��ول امل�ث��ل :م��ا ط��ار طير وارت�ف��ع
إال ك �م��ا ط� ��ار وق � ��ع ،إن �م ��ا م�ط�ل��ق
أو م �ط �ل �ق��و ه � ��ذا امل� �ث ��ل أص �ي �ب��وا
ب��اإلح �ب��اط ال �ش��دي��د ع �ن��دم��ا رأوا
عمالقة بقيت أرواحهم حية فينا
مرتفعة ،وم��ا م��ن ق��وة ف��ي العالم
م �ن �ت �س �ب��ة إل� � ��ى م � �ح ��ور األش � � ��رار
اس �ت �ط��اع��ت إس �ق��اط �ه��ا وم�ن�ع�ه��ا
م� ��ن ال� �ت� �غ ��ري ��د داخ � � ��ل ن �ف��وس �ن��ا،
وك �ل �م��ات �ه��م ت � ��ردده � ��ا أل �س �ن �ت �ن��ا.
جبران ،الريحاني ،قبالن مكرزل،
رئيف خ��وري ،عاصي ومنصور
الرحباني ،واليوم وديع الصافي.
يغني وديع« ،دخلك بعز البرد ّيا
ك��ان��ون دف��ي حبيبي مليح» .نفذ
أوام ��ر ودي��ع ي��ا فصل العواصف
وأعد الفحمات
وشالالت الثلوجِ ،
الكبار إلى شهر آذار ،ليدفأ األبرار،
ح � ��رره � ��ا م � ��ن أق� �ب� �ي ��ة س� �ي ��اس ��ات
ال�ت�ج��وي��ع واإلف �ق��ار وال �ع��ار التي
احتلتها وجعلت الزمهرير والقر
ي� �ص� �ب ��ان ج� � ��ام غ �ض �ب �ه �م��ا ع �ل��ى
امل �س��اك�ي�ن وال� �ك ��ادح�ي�ن وال �ف �ق��راء
األح ��رار ،أغنياء الضمير وأع��داء
ال��دم��ار ،وي�س�ك�ن��ان ف��ي أضلعهم.
ي �غ �ن��ي ودي� � ��ع ُ
«ح � ّ�ي � �ي � َ�ت ي ��ا ط�ف��ل
الحجارة في وطن طفل املغارة»،
في فلسطني الحبيبة األبية .لقد
ح��ول��ت أغ�ن�ي��ة ودي ��ع ذل ��ك الطفل
مقاتل وم�ق��اوم صنديد ضد
إل��ى ّ
َم� ��ن دن� �س ��ت أق ��دام� �ه ��م ال�ه�م�ج�ي��ة
نهر األردن َ
وم��ن نهبت قبضات
أياديهم املجرمة زيتون فلسطني
املقدس وحولت مفعول الحجارة
ف ��ي ي ��د ذل ��ك ال �ط �ف��ل إل ��ى م�ف�ع��ول
راجمة صواريخ ما زالت وستبقى
ّ
ت ��ذك ��ر ال �ص �ه �ي��ون��ي امل� �ج ��رم ب��أن
ال�ق��دس ستبقى ف��ي ال �ب��ال ،ألنها
العاصمة األبدية لفلسطني .هذه
ً
األغنية أثبتت فعال أن الحجارة
وط �ف �ل �ه��ا ه �م ��ا امل� �ل ��اك ال� �ح ��ارس
لقبر امل�س�ي��ح وامل�س�ج��د األق�ص��ى.
ل �ق��د غ �ن��ى ودي� � ��ع «ال� �ل ��ه م �ع��ك ي��ا
بيت ص��ام��د ف��ي ال�ج�ن��وب» ،وهي
األغ�ن�ي��ة ال�ت��ي س��اه�م��ت مساهمة
فعالة أثناء الحمالت الصهيونية
ب � �ش � �ح ��ن امل � � �ق� � ��اوم� �ي��ن ب ��ال� �ط ��اق ��ة
ال� �ع ��رم ��رم� �ي ��ة ل� �ل ��دف ��اع ع� ��ن ق�ل�ع��ة
صور كي تبقى شامخة في وجه
املغتصبني وال��دف��اع ع��ن صخرة
ج �ب��ل ع��ام��ل ك ��ي ت�س�ت�م��ر امل �خ��رز
الذي يتحطم عليه أنصار القضم
والضم والذود عن وادي الحجير
بشراسة طاهرة كي يبقى عصيًا
على وحوش التلمود ملنعهم من
أراض
تحويل لبنان نهائيًا إل��ى
ٍ
محروقة تنتصب عليها ج��دران
�اك س � � � ��وداء ت �س �ج��د أم��ام �ه��ا
م � �ب� � ٍ
منابر ال��رض��وخّ وال��ذل واإلذع��ان
واالستجداء .غنى وديع لسوريا
ال� � �ت � ��ي ت� � ��واج� � ��ه أع� � �ت � ��ى م � ��ؤام � ��رة
أم�ي��رك�ي��ة ـ �ـ صهيونية ـ �ـ أوروب �ي��ة
ـ�ـ خليجية ـ�ـ عثمانية ـ�ـ تكفيرية،
وستبقى روحه تغني لكل سوري
ش��ري��ف وع��رب��ي ح��ر «م�ت��ل األس��د
خليك بالحمالت» ،وها هم أسود
س��وري��ا وح�م��اة دي��اره��ا االوف�ي��اء
في الوطن العربي ينفذون كلمات
تلك ّاألغنية .أيها الصافي الوديع،
سينفذ األبطال والشرفاء أمانيك،
ّ
وستبقى روحك محلقة ال تعرف
ط �ع��م ال �س �ق��وط ك �ن �س��ور س��وري��ا
لتستمر كلمات أغانيك وألحانها
بتحطيم أس� ��وار س��اي�ك��س بيكو
التقسيمية ،ولتبقى أرض لبنان
وس � ��وري � ��ا وال � � �ع� � ��راق وف �ل �س �ط�ين
ومصر أرضًا واحدة عصية على
ال �ق �ض ��م وال� �ن� �ه ��ب ،وج� � � ��دار ص � ّ�د
ت�ت�ح�ط��م ع �ل �ي��ه س �ه ��ام ال�ت�ع�ص��ب
ال��دي �ن��ي وال �ط��ائ �ف��ي وامل��ذه �ب �ي�ين
وحراب التكفير.
ريمون ميشال هنود

استحقاق  2014بين يدي رئيس المجلس و
ينحسر التفكير في ّ
تأليف الحكومة ليحل محله
تفكير في استحقاق آخر ال
يوحي من اآلن بأنه أحسن َ
ً
حاال ،أو سيكون كذلك .لم يبق
أمام انتخابات الرئاسة أكثر
مما مضى من جهود تأليف
الحكومة من دون التفاهم
عليه .األمر نفسه يجبه
االستحقاق اآلخر :املواصفات
والنصاب والدور
نقوال ناصيف
من اليوم الى  25آذار  ،2014موعد بدء
امل�ه�ل��ة ال��دس �ت��وري��ة الن �ت �خ��اب ال��رئ�ي��س
ال �ج��دي��د ل �ل �ج �م �ه��وري��ة ،خ �م �س��ة اش �ه��ر
س � �ت � �ك ��ون امل � �ه � �ل ��ة ال � �ق � �ص� ��وى امل� �ت ��اح ��ة
لالستمرار في جهود تأليف الحكومة
وال� ��دوخ� ��ان ف ��ي ال �ح �ل �ق��ة امل �ف ��رغ ��ة .بعد
اسبوعني ينقضي الشهر السابع على
التكليف وسط عراقيل وعقبات ال تزال
إي��اه��ا منذ ال�ي��وم ال�ت��ال��ي لالستشارات
ال�ن�ي��اب�ي��ة ،وم��ن غ�ي��ر آم ��ال ج��دي��ة بقرب
التأليف قبل دخول املهلة الدستورية.
لكن اليقني املقابل أن البالد تنتقل عشية
 25آذار من استحقاق الى آخر ،ومن يد
الى اخ��رى ،رغم أن االفرقاء جميعًا ،في
ّ
العلن وفي السر ،بكروا في االستحقاق
الرئاسي كأنه الوحيد الواقع غدًا.
ب ��ال �ت ��أك �ي ��د ال اح� � ��د م� ��ن اآلن ي �ت �ح��دث
ع��ن م��رش��ح ،وال امل��رش��ح ن �ف �س��ه .ال عن
ال�ن�ص��اب�ين ال�ق��ان��ون��ي وال �س �ي��اس��ي ،وال
ع ��ن م ��واص� �ف ��ات ال ��رئ� �ي ��س ال� �ج ��دي ��د .ال
اح��د يتكلم ع�ل��ى ال�ت�م��دي��د او التجديد
للرئيس ميشال سليمان ،وال على سبل
ت �ف ��ادي ال� �ف ��راغ ق �ب��ل ان ي �ق��ع .ب ��ل ي�ب��دو
الشرط الوحيد الذي يكاد االط��راف في

قوى  8و 14آذار يجمعون عليه ،هو ان
ال��وق��ت ل��م ي�ع��د ك��اف�ي��ًا ل�ت��أل�ي��ف حكومة
ج��دي��دة ألش �ه��ر ق�ل�ي�ل��ة .ل��م ي �ع��د ال��وق��ت
ب �ع �ي �دًا اي �ض��ًا مل �ب��اش��رة االش �ت �ب��اك على
ان �ت �خ��اب��ات ال ��رئ ��اس ��ة ،ع �ل��ى ص � ��ورة ما
يجري مع الرئيس املكلف تمام سالم.
ام � ��ا االش � �ه� ��ر ال �خ �م �س��ة ال� �ف ��اص� �ل ��ة ع��ن
ان �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة ف �ت �ش �ي��ر ،ف ��ي ظل
�ف ال �ح �ك��وم��ة ،ال� ��ى م��رح�ل��ة
ت �ع �ث��ر ت��أل �ي� ّ
انتقالية تحضر لالستحقاق وتضعه
سلفًا بني يدي فريقني رئيسيني:
اولهما رئيس املجلس نبيه ب� ّ�ري الذي
ي �ص �ب��ح ،م ��ع ب� ��دء امل �ه �ل��ة ال��دس �ت��وري��ة،
ص ��اح ��ب االخ� �ت� �ص ��اص ال �ح �ص ��ري ف��ي
إدارة االستحقاق .من اليوم االول يدعو
املجلس ال��ى انتخاب الرئيس الجديد،
ويثابر على توجيه الدعوة كلما اخفق
التئام ثلثي البرملان .بني تشرين الثاني
 2007واي � ��ار  2008وج� ��ه ب � ��ري ،ل�ل�م��رة
االولى في تاريخ االستحقاق 20 ،دعوة
الى اجتماع املجلس ،فلم ِّ
يلب الثلثان.
ف��ي ال�غ��ال��ب ل��م تحتج ال��دع��وة اك�ث��ر من
مرتني اليها ،بما فيها تلك التي رافقت
اسوأ االزمات كانتخابات  1958و1976
ً
و 1982و ،1989وص � ��وال ح �ت��ى .2008
م��رت�ين ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ق�ف��ز ال �ف ��راغ ف��وق
املهلة الدستورية الى ابعد منها.
يقتصر الدور االجرائي لرئيس املجلس
على املهلة الدستورية لتوجيه الدعوة
ح� �ت ��ى ال� � �ي � ��وم ال � �ع� ��اش� ��ر ال� � � ��ذي ي �س �ب��ق
ان�ت�ه��اء ه��ا ،اذ ذاك يصبح امل�ج�ل��س في
انعقاد حكمي .اال ان ذل��ك يعني حتمًا
ت �ح��ول ال �ب��رمل��ان ه�ي�ئ��ة ن��اخ�ب��ة فحسب،
وتعليق اي اجتماع للحكومة.
ثانيهما استمرار الحكومة املستقيلة
في ممارسة صالحياتها حتى الدخول
ف��ي املهلة ال��دس�ت��وري��ة ،على ان تتولى
مجتمعة صالحيات رئيس الجمهورية
إن اخ�ف��ق مجلس ال �ن��واب ف��ي انتخاب
خ�ل��ف للرئيس م�ي�ش��ال سليمان حتى
 25ايار ،وهو اليوم االخير من واليته.
م � �ن� ��ذ اس � �ت � �ق� ��ال� ��ة ح � �ك� ��وم� ��ة ال� ��رئ � �ي� ��س
ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي ل��م ي�ت��وق��ف ال�س�ج��االن
ال�س�ي��اس��ي وال��دس �ت��وري ح�ي��ال دوره��ا
والصالحيات املنوطة بها .بالقول مرة

انه يتعذر اجتماعها في مجلس الوزراء
ب�س�ب��ب اس�ت�ق��ال�ت�ه��ا ت �ل��ك .وال� �ق ��ول م��رة
ثانية ان ليس لها ان تمثل امام مجلس
ال�ن��واب بعدما ف�ق��دت مسؤوليتها عن
م �م��ارس �ت �ه��ا ال� �ص�ل�اح� �ي ��ات م� ��ن ج� ��راء
االس �ت �ق ��ال ��ة .وال � �ق ��ول م� ��رة ث��ال �ث��ة ان �ه��ا
ل �ي �س��ت ه� ��ي َم� � ��ن ي �ت �س �ل��م ص�ل�اح �ي��ات
رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة م� ��ن ج� � ��راء ف� ��راغ

مماثل تشكو منه هو استقالتها.
معظم ما يقوله أفرقاء  14آذار ايضًا ان
ليس للمجلس االج�ت�م��اع ف��ي جلسات
اش �ت��راع �ي��ة ف��ي ظ��ل ح�ك��وم��ة مستقيلة
ال ت�س�ت�ط�ي��ع امل �ث��ول ام ��ام ��ه ،وال يسعه
ف ��ي امل �ق��اب��ل م �م��ارس��ة ص�لاح �ي��ات��ه من
ّ
تتحمل تبعة املسؤولية
دون حكومة
السياسية ام��ام��ه .ب��ات��وا ي�ق��ول��ون اآلن

املهلة
الدستورية
أو انقضاء
الوالية ال
يعطالن
دور الرئيس
املكلف
(هيثم
املوسوي)

المشهد السياسي

«التشريعية» بعد لــ
تحدد موقفها من
« 14آذار» ّ
ّ

ال يزال مصير الجلسة
التشريعية في افتتاح العقد
العادي للمجلس النيابي
اليوم غير محسوم بانتظار
ما ستقرره قوى  14آذار ،علمًا
بأن الرئيس نبيه بري ّ
يصر
على حضور جميع الفئات
السياسية املمثلة في
املجلس ،فيما لن يطرأ جديد
على اللجان وهيئة املكتب

ت�ت�ج��ه األن �ظ ��ار ال �ي��وم إل ��ى االج �ت �م��اع��ات
ال�ت��ي ستعقد ف��ي امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي على
هامش جلسة انتخابات اللجان النيابية
وهيئة مكتب املجلس التي لن يقاطعها
أح � ��د ،مل �ع��رف��ة م �ص �ي��ر ال �ش��ق ال�ت�ش��ري�ع��ي
م��ن ال�ج�ل�س��ة ال �ت��ي س�ت�ع�ق��ب ال �ش��ق األول
واملؤكد فيه أن القديم سيبقى على قدمه.
وعقدت مجموعة من نواب وشخصيات
 14آذار اجتماعًا في منزل الرئيس سعد
ال� �ح ��ري ��ري ف ��ي وس � ��ط ب � �ي ��روت مل�ن��اق�ش��ة
م��وض��وع ح �ض��ور ال�ج�ل�س��ة التشريعية،
وت �ق��رر أن ي�ت�خ��ذ امل��وق��ف ال �ن �ه��ائ��ي بعد

ات �ص��االت ي�ج��ري�ه��ا وف��د م��ن ه��ذه ال�ق��وى
م��ع رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي نبيه ب��ري،
علمًا ب��أن التيار الوطني الحر سيقاطع
الجلسة.
وفيما كان رئيس كتلة املستقبل النائب
ف��ؤاد السنيورة وع��د ب��ري بحسم مسألة
مشاركة الكتلة في الجلسة اليوم ،أشاع
ال � �ن ��واب «ال � � � ��زرق» أج � � � ً
�واء ت ��وح ��ي ب �ع��دم
حضورهم الجلسة التشريعية إذا بقي
ج ��دول أع�م��ال�ه��ا ال�ف�ض�ف��اض ع�ل��ى ح��ال��ه،
مكررين حجتهم السابقة بأنه ال يجوز
التشريع في ظل حكومة تصريف األعمال
على عكس رأي بري في هذا املجال.
وم��ن امل �ق��رر أن يلتقي ب��ري ل�ه��ذه الغاية
ف ��ي م �ك �ت �ب��ه ف ��ي س ��اح ��ة ال �ن �ج �م��ة رئ �ي��س
ال �ح �ك ��وم ��ة ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي وال ��رئ �ي ��س
السنيورة .وفي السياق ،قال عضو كتلة
املستقبل النائب سيرج طورسركيسيان:
«اق�ت��رح�ن��ا ع�ل��ى ال��رئ�ي��س ب��ري أن يجمع
هيئة مكتب املجلس للبحث ف��ي ج��دول
أعمال جديد مع دخ��ول املجلس النيابي
ف��ي ال�ع�ق��د ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �ث��ان��ي ،إال أن��ه ال
ي��زال يتمسك برأيه وه��و لن يتراجع عن
م��وق �ف��ه» ،فيما ّأي ��د رئ�ي��س لجنة االدارة
وال � �ع � ��دل ال� �ن ��ائ ��ب روب � �ي� ��ر غ ��ان ��م م��وق��ف
ب��ري .وأك��د أن��ه «ال حاجة الجتماع هيئة
املكتب للبحث في ج��دول أعمال جديد»،
مستغربًا تمسك املعنيني ب�ه��ذا امل��وق��ف.
وس ��أل« :إذا ات�خ��ذ مجلس ال� ��وزراء ق��رارًا
واس �ت �ق��ال��ت ال �ح �ك��وم��ة ،ف�ه��ل ي�س�ق��ط ه��ذا

القرار مع استقالتها؟» ،مضيفًا« :بالطبع
ال يسقط .ه��ذا األم��ر ينطبق على ج��دول
أع�م��ال الجلسة التشريعية ال��ذي وافقت
عليه هيئة مكتب املجلس».
وف � �ي � �م ��ا أش � � � ��ار ع � �ض ��و ك� �ت� �ل ��ة ال �ت �ن �م �ي��ة
والتحرير النائب ميشال موسى إلى أن
ب ��ري «ح��ري��ص ع�ل��ى أن ي �ك��ون ال�ح�ض��ور
ف��ي ال�ج�ل�س��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ي ��وم األرب �ع��اء
قويًا» ،رأى عضو كتلة املستقبل النائب
محمد الحجار أن ه��ذا اإلص��رار يؤسس

ل �ل��وص��ول ال ��ى ح ��ل .أم ��ا م �ض��ام�ين ال�ح��ل
ف �ح ��دده ��ا زم �ي �ل��ه ال �ن ��ائ ��ب أح� �م ��د ف�ت�ف��ت
بأنها ال تشمل الحكومة فحسب «فهناك
م � ��وض � ��وع امل� �ج� �ل ��س ال� �ن� �ي ��اب ��ي وك �ي �ف �ي��ة
التعاطي ف��ي ه��ذا امل�ج�ل��س» ،معتبرًا أنه
ّ
«حتى اآلن ليس هناك ح��ل منطقي ،ألن
الرئيس بري يحاول أن يفرض التشريع
حتى في ظل حكومة مستقيلة».
م � ��ن ج � �ه � �ت ��ه ،رأى امل � �ك � �ت ��ب ال� �س� �ي ��اس ��ي
الكتائبي بعد اجتماعه ال��دوري برئاسة

تجدد القصف على الهرمل
ّ
بعد أكثر من شهر تقريبًا على استهداف بلدتي اللبوة وزبود بخمسة صواريخ
م��ن قبل املجموعات املسلحة ف��ي ج��رود السلسلة الشرقية ،استهدفت مدينة
ال�ه��رم��ل عصر أم��س ب��أرب�ع��ة ص��واري��خ «غ ��راد» .أح��د ال�ص��واري��خ ال�ت��ي أوضحت
مصادر أمنية أن مصدرها السلسلة الشرقية في محلة «النعمات» في جرود
ال�ق��اع م��ن الجهة ال�س��وري��ة ،سقط بالقرب م��ن ثكنة الجيش اللبناني ومؤسسة
الصدر التربوية على طريق الهرمل ــ زغرين ،والبقية في أحياء الدورة وفي أماكن
مجاورة لعدد من املنازل ،ما أدى إلى أضرار مادية وإحراق عدد من السيارات،
من دون وقوع إصابات في األرواح .وأشارت معلومات إلى أن الجيش السوري
سارع إلى الرد على مصدر إطالق الصواريخ ،حيث سمع دوي قذائف في الجرود
الشرقية املطلة على الهرملّ .
ورج�ح��ت أن يكون امل�ص��در س�ي��ارات دف��ع رباعي
ّ
مزودة بقاعدة إطالق للصواريخ.

