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ـالما تيأسون

خ ��اص ��ة ع� �ل ��ى رئ � �ي ��س امل� �ج� �ل ��س ن�ب�ي��ه
ب ��ري ل� ��دوره امل� ��زدوج ف��ي االس�ت�ح�ق��اق:
توجيهه ال��دع��وة ال��ى جلسة االنتخاب
ف ��ي ن� �ط ��اق ص�ل�اح �ي��ات��ه ال ��دس �ت ��وري ��ة،
واالت �ص��االت وامل�س��اع��ي ال�ت��ي باشرها

ل�ت��وف�ي��ر م �ن��اخ م�لائ��م الك �ت �م��ال ن�ص��اب
جلسة االن�ت�خ��اب .بيد انهم يعترفون،
ع �ل��ى االق� ��ل ح �ي��ال ان �ف �س �ه��م ،بصعوبة
ال �ت ��وف �ي ��ق ب �ي�ن م� �س ��اري ��ن م �ت �ن��اق �ض�ين
ي�ت�ج��اذب��ان االس �ت �ح �ق��اق ،وي�ت�س��اء ل��ون
ع��ن م ��دى م �ق��درة رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان على
ج�م��ع خ�ط�ين م �ت��وازي�ين :ال �ت��واف��ق على
ال ��رئ� �ي ��س ق �ب ��ل ال � ��وص � ��ول ال � ��ى ج�ل�س��ة
االنتخاب ،او حضور الجلسة واالتفاق
على الرئيس بعد التئام نصابها.
خ��ام �س �ه��ا ،ي �ق��ول ب�ع�ض�ه��م ان ت��وج�ي��ه
دع��وة مبكرة ال��ى جلسة االنتخاب من
شأنه بلورة مسار االستحقاق ،سواء
قبل الوصول الى موعدها او ابانها ما
يحمل التكتلني الرئيسيني ،قوى  8و14
آذار ،على تحديد خياراتهما بالتنافس
بني مرشحني على املنصب او التوافق
ع� �ل ��ى م ��رش ��ح واح� � � ��د .ب ��ذل ��ك ي �ت �ح� ّ�وط
الجميع من االنزالق الى االيام االخيرة
م��ن املهلة الدستورية وت�ع� ّ�ذر االت�ف��اق،
ع� �ن ��دئ ��ذ ،ت �ح��ت ض �غ��ط ع ��ام ��ل ال ��وق ��ت.
س ��ادس� �ه ��ا ،ان ق� � ��رار رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س
وه�ي�ئ��ة مكتبه ف��ي  27آذار باحتساب
الثلثني نصابا دائما للحضور في كل
دورات االق�ت��راع ،حسم في اذهانهم ما
كانوا يسمعونه من اراء متضاربة من
زعماء سياسيني كانوا يجتمعون بهم
في مناسبات شتى ،عكست خالفا ــــ وان
اقل حدة ــــ ملا كان قد رافق االستحقاق
ال��رئ��اس��ي ع��ام��ي  2007و .2008ناهيك
ب �ق ��ول ب �ع��ض ال ��زع� �م ��اء وال �س �ي��اس �ي�ين
ان ال� �خ�ل�اف ع �ل��ى ال �ن �ص��اب م ��ن ش��أن��ه
تشجيع تعطيل االنتخابّ .
سر السفراء
ال �غ��رب �ي�ي�ن ان ت �ح��دي��د ال� �ن� �ص ��اب ،ف��ي
م �ع��زل ع��ن ال �ق ��رار ن�ف�س��ه ،ق��ررت��ه هيئة
املكتب بممثليها ف��ي ق��وى  8و 14آذار
واتفاقهم على آلية سحبت من التداول
ج ��دال دس �ت��وري��ا م�ت�ش�ع�ب��ا .م��ع ذل ��ك لم
ي� �ج ��دوا ح��رج��ا ف ��ي ط ��رح اس �ئ �ل��ة على
م�ح��اوري�ه��م امل �س��ؤول�ين ال��رس�م�ي�ين ،لم
ي �ع �ث��روا ت �م��ام��ا ع �ل��ى اج��اب��ات �ه��ا :كيف
يمكن ض�م��ان ن�ص��اب الثلثني النعقاد
جلسة انتخاب الرئيس في كل دورات
االق�ت��راع في ظل االنقسام الحالي بني
التكتلني الكبيرين؟ هل في وس��ع احد
م ��ن امل ��رش �ح�ي�ن ال �ك �ب ��ار ال� ��وص� ��ول ال��ى
الرئاسة من ال��دورة االولى لالقتراع او
م��ن ال ��دورة الثانية حتى ضامنا بقاء
ثلثي ال�ن��واب ف��ي ق��اع��ة املجلس بعيدا
من التوافق عليه؟ هل في االمكان اقناع
امل��رش�ح�ين ال�ك�ب��ار بالتخلي ملرشحني
عدهم صفا ثانيا بغية انتخاب
يمكن ّ
احدهم؟

كالم في السياسة

مع سليمان وعون وجعجع وآخرين ...رئيسًا؟!
جان عزيز
يروي سياسي عارف أنه قبل اسابيع قليلة ،كان أحد
ال �ن��واب املكلفني «ت��اري�خ�ي��ًا» بمهاجمة م�ي�ش��ال ع��ون،
يستضيف حلقة من أصدقائه في منزله .فجأة استأذن
للرد على اتصال ضروري على هاتفه الخلوي .إنتحى
جانبًا دقائق قليلة ،قبل أن يعود شخصًا آخر .سحنة
ق��ات�م��ة ووج� ��ه أس� ��ود وذه� ��ن ش� ��ارد وم �ض �ي��ف ح��اض��ر
غ��ائ��ب ...حتى فرطت السهرة وانتهت َ
الج ْمعة قسرًا.
بعد وقت قليل أدرك األصحاب أن السبب لم يكن غير
مصدر االتصال الخارجي ومضمونه :من اآلن فصاعدًا
ممنوع تناول عون بأي كلمة .حتى في امللف الوزاري
التقني الذي يعتبر النائب نفسه من املتخصصني فيه،
وحتى إذا فتح وزير جديد ،خلف لوزير عوني ،النار
على ال��راب�ي��ة ف��ي م��وض��وع وزارت ��ه وسلفه ،تلتزم أنت
الصمت املطلق واملطبق...
في مكان آخر بعيد عن منزل النائب املقصود ،يروي
أح ��د زاع �م��ي امل �ع��رف��ة ب�ب�ع��ض ب �ن��واي��ا س�م�ي��ر جعجع
وخفايا «خبطته» األخ�ي��رة ،أن الرجل يتعاطى جديًا
م��ع مسألة ترشيحه إل��ى رئ� ُ�اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة .يشرح
ّ
أحب
ال��زاع��م ،أن األم��ر ليس كما خ ّيل للبعض أو كما
آخ ��رون تسخيفه أو أب�ل�س�ت��ه .فترشيح جعجع ليس
إلحراق ورقة ميشال عون ،وحشره في خانة مرشح 8
آذار ،مقابل احتالل جعجع لخانة مرشح  .14ومبادرة
ج�ع�ج��ع ف��ي ه��ذا امل �ج��ال ال ت �ه��دف إل��ى م �ج��رد اإلت �ي��ان
برئيس وسطي يكون وريثًا غير شرعي على حساب
ال��رج �ل�ين ،ت�م��ام��ًا ك�م��ا ف�ع��ل جعجع ي��وم ق��رر أن يكون
ال�ط��ائ��ف ال �س��وري وري�ث��ًا ل�ل�ق��وات اللبنانية وللجيش
ال �ل �ب �ن��ان��ي س �ن��ة  .1990أو ك �م��ا ق ��رر أن ي �ك��ون ال �ف��راغ
النيابي بقرار سني ــــ شيعي مشترك ،وريثًا للطرحني
املسيحيني عبر القانون األرثوذكسي والنسبية معًا،
يوم خرج عن إجماع بكركي سنة  .2013أكثر من ذلك،
ال يهدف جعجع م��ن وراء ترشيحه إل��ى مجرد حجز
كلمة له في اختيار مرشح فريقه ،أو حتى ليكون أحد
الناخبني الكبار أو املتوسطني أو الصغار في تسمية
الرئيس الجديد .وال حتى الغرض من الترشيح مسألة
بروفا أولى وأولية ،بحيث يحفظ حقه الستحقاق آت.
ّ
فيسلف حلفاءه ويعطيهم هذه املرة ،في مقابل األخذ
منهم في املرة التالية ...كل هذه النظريات غير دقيقة
وال ص�ح�ي�ح��ة .ج�ع�ج��ع م��رش��ح ل �ل��رئ��اس��ة ،ألن ��ه فعليًا
مرشح للرئاسة .وألن حظوظه ليست بقليلة .واألهم،
ودائ �م ��ا وف ��ق ال �س �ي��اس��ي ال �ع ��ارف ال ��زاع ��م ،أن جعجع
مرشح ألنه تشاور مسبقًا في موضوع ترشيحه وفي
مساره ومآله ،مع جهات خارجية ع��دة ،بينها جهات
خليجية أساسية ،وتحديدًا مع جهات سعودية عليا.
ب�ين ال�ن��ائ��ب امل�ك�ب��وح وال�ق��ائ��د ال�ق��وات��ي ال�ط�م��وح ،ج��اء
ك �ل��ام «ال � ��ري � ��اض» ل �ي��رم��ي م� �ع ��ادل ��ة ازدواج � � �ي � ��ة ع�ل��ى
مفهوم ال��وض��وح .ال��ذي��ن ال ي��رت��اح��ون إل��ى السعودية
ويناوئونها في كل خطاب وفعل ،اعتبروا أن ما صدر
ف��ي الصحيفة ال�س�ع��ودي��ة قبل ي��وم�ين ح��ول موضوع
ال ��رئ ��اس ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ك �ش��ف م ��ا ي �ع �ت �ب��رون��ه ال�ط�ب�خ��ة
ال�س�ع��ودي��ة .وم�ف��اده��ا اس �ت��دراج الجميع ،وخصوصًا

ما قل
ودل
في جلسة
وجه
األسبوع الماضي ّ
المكتب السياسي «إنذارًا
الجميل
أخيرًا» الى
ّ

كان وفيا ملبادئه ،معبرا عن شكره لكامل
االسعد .فهكذا يكون الوفاء ال بالطرد».
وأش��ار خ�لال مداخلته إل��ى أن «بعضهم
ع�ن��دم��ا ي�ك��ون ف��ي االم ��ر اف ��ادة ي��دع��ي أن��ه
عندما
ك�ت��ائ�ب��ي ،وي�ت�ن�ص��ل م��ن ح��زب�ي�ت��ه
ََ
ي �ش��اء» ،مشبها «ه ��ذا ال�ب�ع��ض» ب �ـ «أك �ل��ة
ال� �ج� �ب� �ن ��ة» .وف � ��ي م� ��وض� ��وع م �ن ��ح ال �ث �ق��ة
للحكومة ،ت�ح��دث «ع��ن م�ع��ارض��ة أرب�ع��ة
نواب على االقل للمشاركة في الحكومة،
ألنهم يعرفون م��اذا يريد الجمهور أكثر
م��ن أع �ض��اء امل�ك�ت��ب ال �س �ي��اس��ي» ،معقبا:
«كنت أتمنى لو أن سامي قاطع الجلسة

أيضا لكونه عارض البيان الوزاري».
ج�ل�س��ة «ال �ق �ل��وب امل �ل �ي��ان��ة» دام� ��ت ق��راب��ة
ّ
س� ��اع � �ت�ي��ن ،وت � �خ� ��ط� ��ى ال � �ب � �ح� ��ث األم � � ��ور
السياسية ليصب املجتمعون انتقاداتهم
ع� �ل ��ى «اب � � ��ن ب � �ش � �ي ��ر» ،م �ع �ت ��رض�ي�ن ع �ل��ى
«احتفال مؤسسة بشير الجميل بذكرى
اغتياله ال الحزب».
الرئيس االعلى للحزب لم يكن «ممنونًا»
م �م ��ا ي �ح �ص ��ل .اس �ت �ش �ع��ر ب � ��أن «ال �ق �ص��ة
ستنفجر اذا لم يضع ح��دا لها» ،فتدخل
«طارحا فكرة توجيه انذار ال كتاب فصل
ألسبوعني».
ث � �ب� ��ات ن� ��دي� ��م ع� �ل ��ى م ��واق� �ف ��ه ه� � ��ذه امل � ��رة
«س � ُ�ي �ت ��رج ��م ف ��ي ج ��والت ��ه ع �ل��ى امل �ن��اط��ق
واالت � �ص� ��ال ب��ال �ق��اع��دة ال �ش �ع �ب �ي��ة ،ح�ت��ى
يؤسس للعمل الديمقراطي داخل الحزب،
وأال يكون القرار بقبضة شخص واحد»،
ي �ق ��ول م �ق��رب��ون م �ن ��ه .ت �ض �ي��ف امل �ص ��ادر
إن ن��دي��م الجميل ي�خ��وض ال �ي��وم «ح��رب
وج� � � ��ود» ،ول � �ه ��ذا ال �س �ب��ب «ل � ��ن ي �ت��راج��ع
بعد اليوم ،وسيرد على محاولة إلغائه
بقساوة».
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لم يستقبل النائب مروان
حمادة أعضاء «لجنة
التواصل» النيابية التي
ّ
كلفها الرئيس نبيه
بري التواصل مع الكتل
لتأمني نصاب انتخاب
رئيس للجمهورية .وقد

املسيحيني ف��ي ل�ب�ن��انّ ،إل��ى عملية مناقصة رئاسية
تنقلهم كلهم م��ع م��ا ت�ب��ق��ى م��ن رع��ات�ه��م ال�خ��ارج�ي�ين،
إلى الحضن السعودي .أي أن الهدف ،بحسب خصوم
ال��ري��اض ،ه��و مجرد عملية «ب�ل��ف» وتزحيط وخدعة
م�ك�ش��وف��ة ،ك��ل ال �غ��رض م�ن�ه��ا ع��زل ح��زب ال �ل��ه ،ال غير.
وي �س �ت �ش �ه��د ه� � ��ؤالء ع �ل ��ى ص �ح ��ة رأي � �ه� ��م ب ��األس �ل ��وب
ً
ال �س �ع��ودي امل �ع��روف ،ف�ض�لا ع��ن وق��ائ��ع ي�ق��ول��ون إنها
ً
دامغة .يسألون مثال :اين هو السفير العسيري؟ ملاذا
ال يعود إلى بيروت إذا كانت النيات السعودية بهذه
اإليجابية؟ ال بل ملاذا «يحرتق» على حركة دايفيد هيل
اإليجابية عند ك��ل خطوة ومحطة؟ ه��ذا ك��ي ال نعود
إلى فتح ملف دوره ومهماته في باكستان .ثم ملاذا ال
توجه الدعوة إلى عون لزيارة الرياض ،بدل استدراجه
بتكتيكات إع�لام�ي��ة م�ع��روف��ة وم�ك�ش��وف��ة ،ليطلب هو
ال��زي��ارة ،فيتم إغ��راق��ه وإغ��راق�ه��ا بعد الطلب ،بسلسلة
زي� ��ارات ودع� ��وات إل��ى جميع امل��رش�ح�ين امل ��وارن ��ة .كي
تستعيد ال��ري��اض ربما دور أب��و جمال السيئ الذكر،
في امتحان الرئيس املاروني من خلف مكتب الوصي
ال � �س� ��وري .ح �ت��ى س� �ع ��ود ال �ف �ي �ص��ل ل ��م ي �ه �ن��ئ ن�ظ�ي��ره
ال�ج��دي��د ...الباقي تفاصيل سطحية ،م��ن ع��دة الشغل.
أم��ا األس��اس فهو ما كتبته «ال��ري��اض» نفسها ،لجهة
وضع دفتر شروط على عون ــــ كما على سواه ــــ ودفعه
ودف�ع�ه��م ك�ل�ه��م إل ��ى دخ ��ول ن�ف��ق ال�ت��رش�ي��ح ال��رئ��اس��ي،
عبر تقديم التنازالت وأوراق االعتماد التي تبدأ وال
تنتهي .وي�ق��رأ أص�ح��اب ه��ذا ال��رأي ف��ي دفتر الشروط
ً
السعودي األخير «أن يكون رئيسًا لكل اللبنانيني بدال
من تحالفه مع حزب الله» .إنه املدخل .واملدخل املذكور
يقتضي جهدًا استثنائيًا لتعويض ما فات وقائم ،ألن
«عون سجله ال يقل سوءًا عن غيره».
وبعد اإلشارة الخبيثة إلى عالقة لبنان بكل من سوريا
واس��رائ�ي��ل والفلسطينيني ،ي��أت��ي البند اآلخ��ر امل�لازم
في دفتر ال�ش��روط« :ه��ل يكون ع��ون الرئاسة املرحلية
الناجحة ،أو يضيف اضطرابًا جديدًا لبلد ظل وضعه
حرجًا وأحيانًا عاصفًا؟» .يبقى البند األه��م في دفتر
ال �ش��روط أن س�لاح ح��زب ال�ل��ه يستدعي وج��ود سالح
سني .والسالحان سينزلقان إلى حرب أهلية« .وهذا
قد ال يغيب عن عون أو أي رئيس قادم عليه أن يعرف
كيف يسير في متاهة بلد غير مستقر»!
هل فهمتم؟ يسأل مناوئو السعودية والناظرون إلى
بوعد رئاسي هنا ،وينسقون
موقفها بخبث .يوحون
ٍ
ت��رش�ي�ح��ًا آخ��ر م�ب��اش��رة ه �ن��اك ،وي��دف �ع��ون  3م�ل�ي��ارات
دوالر لدعم شبه ترشيح هنالك ،ويستقبلون بعض
املوظفني ليودعوهم مشاريع رؤس��اء وق��ادة من جهة
راب�ع��ة ...فيما ورقتهم الفعلية مستورة .علمًا أن تلك
ال��ورق��ة م��رت�ب�ط��ة ب��ات �ف��اق س �ع��ودي ـ�ـ�ـ�ـ إي��ران��ي م��وه��وم
اآلن ،ويحتاج إلى رعاية أميركية ــــ روسية ــــ أوروبية،
مستحيلة راهنًا .كل الباقي مناورة.
ال ص�ح��ة ل�ك��ل ه ��ذا ال �ك�ل�ام ،ي �ق��ول أص��دق��اء ال�س�ع��ودي��ة
ّ
في ب�ي��روت .وال ل��زوم لتفنيد كل ما يقوله املشككون.
فاأليام املقبلة ستظهر الحقائق .حول املوقف من عون،
ومن الرئاسة ،ومن لبنان .فالخبر بكرا ببالش ،حتى
ولو كان سعوديًا!

علم
وخبر
غرفة طوارئ للنواب
همس أحد النواب الذين يمارسون مهنة الطب ،أم��ام مقربني من الرئيس
ن�ب�ي��ه ب� � ّ�ري م ��ازح ��ًا ،ب ��أن ع �ل��ى األخ �ي��ر «ت�ك�ل�ي��ف ف��ري��ق خ ��اص ي��دي��ر غ��رف��ة
عمليات لإلسعافات األولية في املجلس ،خالل عقد جلسة انتخاب رئيس
ّ
تتحمل قلوبهم
للجمهورية» ،إذ إن «عددًا كبيرًا من النواب الحاضرين لن
األجواء التي تسود الجلسة ،وتحديدًا عند طرح أسماء املرشحني»!

نديم ّ
الجميل «شاطر شاطر»
ّ
الجميل
ف��وج��ئ أح��د ن ��واب األش��رف �ي��ة ،ع�ن��د ات�ص��ال��ه بزميله ال�ن��ائ��ب ن��دي��م
ل�لاس�ت�ف�ه��ام ع��ن ب�ن��د ف��ي أح ��د م�ش��اري��ع ال �ق��وان�ين ال �ت��ي ي�ن��اق�ش�ه��ا املجلس
�ون ه��ذا ،م�ع� ّ�رج��ًا على قوانني
ال�ن�ي��اب��ي ،بتسميعه ك��ل ب�ن��ود م�ش��روع ال�ق��ان� ّ
أخرى ،في استعراض واضح للدروس التي يتلقاها أخيرًا

ّ
برر حمادة لبري بأنه ال
ّ
يتغيب عن الجلسات ،كما
أن خياراته السياسية ال
تختلف مع خيارات النائب
وليد جنبالط والرئيس
سعد الحريري.

مفتش غير شرعي!
ٌ
اشتباك جديد بني املستقبل ودار اإلفتاء بعد تعيني املفتي محمد
ُس ّجل
ّ
ُ
ّ
رشيد قباني الشيخ حسن مرعب مفتشًا عامًا مساعدًا لألوقاف ،حيث منع
مرعب بالقوة من دخول مركز األوقاف في طرابلس .وأشارت املعلومات إلى
ّ
الشعار يقف وراء منع مرعب بحجة عدم
أن مفتي طرابلس والشمال مالك
ّ
ّ
شرعية ّالتعيني ،لكونه دون السن القانونية املحددة لتسلم منصب كهذا،
كذلك فإنه ال يحمل شهادة إجازة ،سواء من كلية الحقوق أو إدارة األعمال،
بحسب الشروط املنصوص عليها في القانون الداخلي ّ
لتبوء املنصب.

