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سياسة

«القومي»
ب ـعــد ان ـت ـخــاب قــان ـصــو مقاطعتهما
ل ـج ـل ـســات امل ـج ـلــس األعـ ـل ــى .الـنـقـطــة
ال ـس ــوداء الـثــانـيــة فــي سـجــل الـعــاقــة
ب ــن ال ـط ــرف ــن ك ــان ــت إق ــال ــة ع ـض ـ َـوي
امل ـح ـك ـم ــة ال ـح ــزب ـي ــة ن ــزي ــه غ ـن ـطــوس
وجـ ـه ــاد ال ـع ـق ــل ب ـح ـجــة «إق ــدام ـه ـم ــا
ع ـلــى اخ ـت ــاق ات ـه ــام ــات بــاط ـلــة ضد
مـســؤولــن فــي قـيــادة ال ـحــزب ،وخلق
وقــائــع غـيــر م ــوج ــودة وغ ـيــر م ـبــررة،
وث ـ ـب ـ ــوت م ـس ــؤول ـي ـت ـه ـم ــا ع ـ ــن أداء
وسلوك يتعارضان مع قواعد تأمني
ال ـعــدالــة االج ـت ـمــاع ـيــة» ،ث ــم اسـتـقــالــة
رئـ ـ ـي ـ ــس املـ ـحـ ـكـ ـم ــة م ـ ـي ـ ـشـ ــال ال ـ ـحـ ــاج
والـ ـعـ ـض ــو ف ـي ـه ــا م ـص ـط ـف ــى ال ـش ـيــخ
ع ـلــي .ل ــم يـكــن تـعـيــن قــانـصــو وزيـ ـرًا
فــي حكومة الرئيس سعد الحريري
سـ ــوى ال ـش ـع ــرة الـ ـت ــي ق ـص ـمــت ظـهــر
الـبـعـيــر ب ــن ال ـقــوم ـيــن ،وخ ــاص ــة أن
رئيس الحزب الــذي ُيمارس مهماته
متفرغًا ،بحسب دستور الحزب ،كان
بحاجة إلــى إذن مــن املجلس األعلى
ملــزاولــة عمل آخ ــر ،أي الـ ــوزارة .وكــان
يجب على هــذا املجلس أن ّ
يبت اسم
ال ـش ـخــص ال ـ ــذي س ـي ـتــولــى الـحـقـيـبــة
ّ
الوزارية« ،ولكن ما حصل أن قانصو
ّ
ً
تـلــقــى ات ـصــاال قـبــل دقــائــق مــن إعــان
ُ
الـتـشـكـيـلــة ال ـح ـكــوم ـيــة ط ـل ــب خــالــه
منه أن ُيسمي أحدًا لتولي وزارة من
ح ـصــة ال ـطــائ ـفــة الـشـيـعـيــة ،ف ـلــم يكن
يـمـلــك ال ــوق ــت الس ـت ـش ــارة امل ـج ـلــس»،
بحسب رواية مصادر القيادة.
في تفاصيل خطوة االستقالة ،يشرح
ّ
ـان أن «االس ـت ـقــالــة
ُع ـضــو مـسـتـقـيــل ثـ ـ ٍ
قـ ّـدمــت خطيًا الـثــاثــاء بسبب عملية
التزوير وتجاوز الدستور الحزبي من
ّ
قبل قانصو ،الذي ال يحق له أن يتسلم
أي م ـه ـمــة س ـيــاس ـيــة أخ ـ ــرى م ــن دون
ّ
موافقة املجلس األعـلــى» .ويكشف أن
محمود عبد الخالق «طلب من قانصو
ت ـقــديــم رس ــال ــة إلـ ــى امل ـج ـلــس األع ـلــى
ملناقشة هــذا الـبـنــد ،لكنه رفــض ذلــك.
ويوم االثنني ،غاب رئيس الحزب عن
جلسة املجلس»ّ .
ترد املصادر املوالية
ّ
بــأن غياب قانصو هدف إلى «إفساح
املجال أمام املعترضني ليبدوا آراءهم
من دون الشعور بحرج من قانصو».

حتى الساعة« ،االستقالة نهائية إال
إذا قرر الطرف اآلخر فتح باب الحوار
وتحققت املطالب» ،على ذمة العضو
املستقيل .ثالثة من األعضاء الخمسة
ي ــرفـ ـع ــون الـ ـسـ ـق ــف ع ــالـ ـي ــا بـ ـض ــرورة
استقالة قانصو مــن رئــاســة الـحــزب،
ّ
ف ــي ح ــن أن اآلخ ـ َـري ــن «م ـت ـشــائ ـمــان»
ّ
ّ
ّ
ألن «الوجوه فقط تتغير ،في حني أن
النهج هو نفسه».
خ ـ ـيـ ــار االسـ ـتـ ـق ــال ــة ك ـ ـ ــان ق ـ ــد ع ــرض ــه
قانصو نفسه على عدد من القوميني،
وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــم ح ـ ـ ـ ــردان ،ب ـع ــد تـعـيـيـنــه
ّ
وزيرًا .بحسب معلومات «األخبار» أن
ح ــردان رفــض الخطوة ،ألنــه ال يوجد
بــديــل إلــى رئــاســة الـحــزب فــي الوضع
ّ
الـحــالــي .تــوضــح م ـصــادر الــروشــة أن
«م ــن الـخـطــأ تـصــويــر امل ــوض ــوع على
ّ
أن حــردان «رئيس أعلى» للحزب ،ألن
معظم القوميني الذين جرى التشاور
مـ ـعـ ـه ــم ع ـ ـ ــارض ـ ـ ــوا طـ ـ ـ ــرح قـ ــان ـ ـصـ ــو».
ّ
ت ـق ــول املـ ـص ــادر إن «ق ـ ــرار االسـتـقــالــة
م ــن املـجـلــس االع ـل ــى وط ـلــب اسـتـقــالــة
ً
ال ــرئ ـي ــس ل ـي ـســا خـ ـي ــارًا م ـ ـسـ ــؤوال فــي
هــذا الـظــرف ،حيث إننا مقبلون على
االنـتـخــابــات النيابية ،واالت ـفــاق على
رئيس جديد صعب لدى الطرفني».
خالل جلسة املجلس األعلى يوم اإلثنني
لم ُيطرح ملف االزدواجية في مهمات
قــانـصــو عـلــى الـتـصــويــت .هــل السبب
معارضة حردان عرض املوضوع على
التصويت ورغبته اتخاذه بالتوافق؟
ّ
ترد املصادر بأن حردان «حاول تهدئة
األجـ ـ ــواء وامل ــواق ــف ال ـتــي غ ـلــب عليها
الطابع العاطفي قبل البحث في األمر»،
ّ
إض ــاف ــة إل ــى أن «امل ـج ـلــس ل ــم ُي ـصـ ّـوت
رس ـم ـي ــا ،ول ـك ــن ف ــي امل ـنــاق ـشــات كــانــت
ه ـن ــاك أغ ـل ـب ـيــة رافـ ـض ــة لــاسـتـقــالــة…
ُ
األع ـض ــاء الـخـمـســة ل ــم تـعـجـبـهــم هــذه
الديموقراطية فاستقالوا».
تعترف املصادر املوالية بأنه «ال شك
ف ــي أن املـ ــوضـ ــوع س ـي ــأخ ــذ م ـ ــداه فــي
اإلعــام ،ألن املستقيلني قيمة معنوية
وتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة داخ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب ،ول ـك ــن
تـنـظـيـمـيــا ت ــأث ـي ــره م ـ ـحـ ــدود ،ف ـه ــؤالء
غائبون عن العمل منذ مدة».
ُ
بعد ثالثني يــومــا« ،تعتبر االستقالة

خيار االستقالة كان قد عرضه
قانصو نفسه على عدد من
القوميين بعد تعيينه وزيرًا
(هيثم الموسوي)

ن ــاف ــذة تـلـقــائـيــا ،وخـ ــال ه ــذه الـفـتــرة
ي ـتــرأس نــامــوس (أم ــن س ــر) املجلس
األع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــات» ،ب ـح ـس ــب أح ــد
األع ـ ـضـ ــاء امل ـس ـت ـق ـي ـلــن .إض ــاف ــة إل ــى
األعـ ـض ــاء ال ـ ــ 17ف ــي امل ـج ـلــس األع ـل ــى،
يـتــم انـتـخــاب خمسة أع ـضــاء رديـفــن
بغية ملء الشواغر في حال حصولها.

بعد انتخاب قانصو رئيسًا ،وتعيني
عــاطــف ب ــزي عـمـيـدًا لـلــداخـلـيــة ،شغر
مــوق ـعــان ف ــي امل ـج ـلــس األعـ ـل ــى ،فـ ُـعـ ّـن
ً
بـ ـ ــدال م ـن ـه ـمــا عـ ـض ــوان رديـ ـ ـف ـ ــان .أم ــا
ّ
األعضاء الثالثة الرديفون فسيحلون
مكان ثالثة من األعـضــاء املستقيلني،
فيبقى مقعدان شاغران «تتم الدعوة

ــد وقعتم في فخ أمل المر
تنفيذ املشروع» ،وهذا ما اثبتته طريقة تعامل وزير املال علي حسن خليل
مع مشروع الكهرباء حيث تم تعطيله وحرمان البالد من ساعات تغذية
اضافية.
()...
إن رفضنا دفــع الـعـمــوالت ّادى الــى تأخر تنفيذ املـشــروع لعشرة أشهر،
وخيضت ضدنا حــروب معروفة املـصــدر ،وتسلقتها محطة املــر لحرف
االنـظــار عن فضيحتها املـ ّ
ـدويــة املتعلقة بسرقات موصوفة في االنترنت
وعـلـيــه نـشــأ حـلــف غـيــر م ـن ـظــور ،لـكـنــه مــرئــي عـلــى ال ـشــاشــة ،بــن آل املــر
ّ
ومجموعات الضغط التي يكونها رئيس مجلس النواب بني نواب وملحقني
وس ـمــاســرة .وبـكــل أس ــف دخـلــت جــريــدة «االخ ـب ــار» ال ـيــوم عـلــى خــط هــذا
الحلف ليصبح مرئيًا ومكتوبًا .فإن كانت تدري فتلك مصيبة وإن لم تدر
فاملصيبة اعظم.
مــن هنا يؤسفنا ان نــرى على صفحاتكم عـبــارات تصف الجديد بأنها
ُ
«تستخدم كمنصة» للهجوم على من يقف ضد مصالحها التجارية او
للدفاع عن من يؤمن لها الحماية .تدركون في جريدة «االخبار» اكثر من
غيركم ان املحكمة الدولية شكلت خطرًا علينا وعليكم .ومع ذلك لم نطلب
الحماية من احد في حينه (.)...
لقد تعرضنا لكل انــواع املضايقات صحافيًا وأمنيًا وبقينا على مواقفنا
الوطنية الثابتة .وبـلــغ الخطر علينا حــد اف ــراغ ثــاث وعشرين رصاصة
على مكاتبنا من «منصة» مجموعات تابعة لرئيس مجلس الـنــواب .ومع
ذلك عهدنا بالتحقيقات الى القوى االمنية التي لم تستطع ان تشير الى ما
توصلت اليه من تحقيقات ألن «االمر جلل»)...( .
إن االستهداف بالرصاص سبقه استهداف ضرب عمق االعمال التجارية
عربيًا لرئيس مجلس االدارة تحسني الخياط .فألغيت عقود طباعة الكتب
بتعميم بلغ كل دول مجلس التعاون الخليجي ( .)...وقد اعتدنا على مر
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السنوات ان نخسر عقودًا في دول ونربح في أخرى ،وهذا ما أكدته كرمى
خياط في الحديث املسجل لــدى الزميلة رزق .وإذا ما راجعتم التسجيل
ستجدون اشارتها الى هذا النقطة بالذات ،واشارتها تحديدًا للعقد الذي
ً
كان موقعًا مع الدولة الليبية والذي لم يقف حائال دون إنتقادنا ومهاجمتنا
للعقيد معمر القذافي عندما كان ينشر افكاره الغريبة حول دولة فلسطني
والحقًا حول تعامله مع بداية الحراك الشعبي في الجماهيرية.
ليس صحيحًا على االطــاق ان إلغاء العقود مرتبط بتعويض الخسائر
في لبنان وابرام عقود أخرى على ما جاء في مقالكم .فالسيد كريم خياط
يعمل في مجال االستثمار في صيانة معامل الكهرباء منذ عشر سنوات
ولشركته اعمال ومشاريع نفذت بنجاح كامل خارج لبنان ،وهو ليس طارئًا
على هــذه املشاريع ال بــل ان لبنان قــد إستفاد مــن خـبــرات شركاته التي
قدمت اسعارًا تحمل الوفر لخزينة الدولة وال تقاس بأسعار باهظة طرحتها
شركات أخرى محسوبة على منتفعني.
نعم ألغيت عقود لنا في الخارج وتمت محاربتنا في الداخل .ومن املقابلة
التي لم يتم نشر مضامينها على صفحتكم أكدت الزميلة كرمى خياط ان
املحطات التلفزيونية تحتاج الى تمويل وموارد ليس بمقدور قطاع االعالنات
وحده تغطيتها .وسألت :إذا كنتم ال تريدوننا ان نعمل في تجارتنا املعهودة
منذ عشرات السنني لتحصيل املــردود ،ونحن نستبعد تمويل الدول التي
سترهن قرارنا السياسي ،فمن إين سنؤمن تغطية االكالف؟ عندها تقفل
املحطة في اليوم التالي.
ويهمنا ان نوضح هنا ان ما اوردتموه حول توقيع االتفاق التربوي مع ليبيا
ينطوي على وقائع مغلوطة .أما الصحيح منها فهو ان هناك وفدًا ليبيًا كان
يرأسه وزير التربية الليبي قد تمت دعوته من قبلنا الى لبنان ،وقد قمنا
بكامل االج ــراءات املطلوبة وأخطرنا وزيــر التربية الياس ابــو صعب الذي
لم يمانع .لكنه تشاور مع الرئيس نبيه بري فأبلغه االخير انه في امكانه

إلـ ــى ان ـت ـخ ــاب ب ــدي ـل ــن م ـن ـه ـمــا خ ــال
االجتماع السنوي للمجلس القومي
الــذي يهدف إلــى االطــاع على تقارير
عمل املــؤسـســات الـحــزبـيــة» .ويكشف
أح ــد األعـ ـض ــاء الـخـمـســة املستقيلني
ّ
أن «اث ـ ـنـ ــن مـ ــن األعـ ـ ـض ـ ــاء ال ــردي ـف ــن
سيستقيالن».

ّ
دعــوة الوزير الليبي لكن بصفة شخصية وليس على نطاق رسمي .وملا
وصل الوفد الى مطار بيروت أمر رئيس املجلس بترحيله وأصدر قرار منع
الدخول علمًا ان هذا االمر هو من اختصاص الحكومة.
ونـسـتـغــرب مــا ورد عـلــى صفحتكم عــن ش ــرط وضـعــه الليبيون لتنفيذ
العقد التربوي ويقضي بأن يقوم السيد تحسني خياط «بتطبيع» العالقة
املقطوعة بني لبنان وليبيا.
تلك ليست وظيفتنا ولم يكلفنا بها أحد وهــذا امر يتعلق حصرًا بالدولة
اللبنانية (.)...
ّ
وبالتدرج الوارد على صفحتكم فإن ربطكم ألزمة اليمن بعدم نقل خطاب
مباشر لالمني العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هو من اغرب الوقائع
التي قــرأنــاهــا .فبتاريخ  17نيسان  ،2015واثـنــاء مهرجان التضامن مع
الشعب اليمني وخطاب السيد نصرالله ،كانت محطة الجديد تنقل وقائع
جلسات محاكمة الزميلة كرمى خياط في املحكمة الدولية .ونعترف حينها
اننا أولينا هذا املوضوع أهمية قصوى لكون املحطة ّ
برمتها كانت مهددة
باالقفال (.)...
وقد عرجتم في مقاالتكم من الهاي الى السعودية ولقاء خياط مع الوزير
ثامر السبهان الذي زار لبنان مؤخرًا ( )...واستنتجتم ان اللقاء لم يحصل
بعدما اعتذر املسؤول السعودي بسبب ضيق الوقت )...( .لو بذلتم مجهودًا
أوســع وسألتم لعرفتم ان تحسني خياط لم يكن موجودا في لبنان أثناء
زيارة االمير خالد الفيصل الى بيروت .وهو بالتالي لم يطلب موعدًا علمًا
انه على معرفة جيدة باالمير خالد منذ تأسيس دار الفكر العربي ويكن له
كل احترام وتقدير.
وبناء على كل ما ورد على صفحتكم من معلومات مغلوطة نطلب نشر
ً
هــذا الــرد حفاظًا على الحقيقة للرأي العام اوال وعلى مصداقيتكم ثانيًا
كصحيفة مزجت بني االعالم واالوهام.

