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سياسة

رسائل
إلى المحرر
مصدر رسمي:
المولوي ليس ضمن
صفقة التبادل
أبلغت جهات رسمية «األخبار»
نفيها ال ـقــاطــع ملــا ورد فــي عــدد
أمـ ـ ــس مـ ــن أن خ ـ ـ ــروج امل ـط ـل ــوب
شـ ــادي امل ــول ــوي م ــن مـخـيــم عني
ال ـح ـل ــوة ،ك ــان م ــن ض ـمــن صفقة
ت ـبــادل ج ــرت أخ ـي ـرًا فــي ســوريــا،
أفرج بموجبها تنظيم «داعش»
ع ــن مــدن ـيــن س ــوري ــن يـنـتـمــون
بغالبيتهم إلى الطائفة الدرزية
مقابل إطالق الحكومة السورية
عددًا من املعتقلني لديها.
وأك ـ ــدت امل ـص ــادر أن املـعـلــومــات
ع ــن خـ ــروج امل ــول ــوي م ــن املـخـيــم
ش ـ ـبـ ــه أك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدة ،ل ـ ـكـ ــن ال ي ــوج ــد
إل ـ ــى اآلن ت ــأك ـي ــد الن ـت ـق ــال ــه إل ــى
األراضـ ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة .وأض ــاف ــت
أن األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة الـلـبـنــانـيــة
ك ـ ــاف ـ ــة ت ـ ـتـ ــابـ ــع املـ ـ ـل ـ ــف وت ـس ـع ــى
للوصول إلى املولوي ومن غادر
م ـع ــه .وجـ ـ ـ ّـددت املـ ـص ــادر مــوقــف
الحكومة اللبنانية الرافض ألي
صفقة تشمل ه ــؤالء املطلوبني،
خصوصًا أنهم شاركوا في قتل
ع ـس ـكــريــن وم ــدن ـي ــن لـبـنــانـيــن
ف ــي أك ـث ــر م ــن مـنـطـقــة لـبـنــانـيــة،
ُو ِّت ـ َـورط ــوا فــي عمليات إرهــابـيــة
نفذت في لبنان.
وك ــان املــديــر الـعــام لــأمــن الـعــام،
الـلــواء عباس إبراهيم ،قد تولى
إدارة مفاوضات بالتنسيق مع
الحكومتني اللبنانية والسورية
أفضت إلــى إنـجــاز هــذه الصفقة
قبل أيام.
(األخبار)

في الواجهة

سنة أولى:
أوال ثم التسوية
الرئيس ً
تش جلسة انتخاب
لم ِ
الرئيس ميشال عون في
مثل هذا اليوم لسنة خلت،
من الدورة الرابعة لالقتراع،
بأن العهد الجديد ـ ـ في ظل
الرئيس االكثر اثارة للجدل ـ ـ
مقبل على استقرار داخلي
وتسوية سهلة ،سلمية،
تعذرت منذ عام 2005

نقوال ناصيف
منذ اول رئيس في ظل اتفاق الطائف
ع ــام  ،1989تـنـتـخــب لـلــرئــاســة االول ــى
م ــواصـ ـف ــات ه ــي ف ــي اه ـم ـي ــة ان ـت ـخــاب
ص ــاح ـب ـه ــا .جـ ــاء بــالــرئ ـي ـســن ال ـي ــاس
هــراوي واميل لحود النفوذ السوري،
وبــالــرئ ـيــس مـيـشــال سـلـيـمــان تسوية
الـ ــدوحـ ــة اذ س ـم ـتــه ف ــي ال ـ ـخـ ــارج قـبــل
انتخابه في الــداخــل .انتخب الرؤساء
الثالثة بــا منافسني .ب ــدوره الرئيس
م ـي ـش ــال عـ ـ ــون ان ـت ـخ ــب بـ ــا م ـن ــاف ــس.
اال ان جـ ـلـ ـس ــة االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراع ل ـ ــه اب ـ ـ ــرزت
ض ـ ــراوة غ ـيــر م ـس ـبــوقــة :ان ـت ـخــابــه من
ال ــدورة الــرابـعــة بسبب تالعب متعمد
فـ ــي اوراق ال ـت ـص ــوي ــت ب ـغ ـيــة اي ــذائ ــه
ال ـش ـخ ـص ــي والـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وت ـحـض ـيــر
ع ـهــده لـصـعــوبــات مــرتـقـبــة ،واظ ـه ــاره
ضعيفًا منذ الـصـنــدوقــة .قبله ،وحــده
الرئيس سليمان فرنجيه انتخب عام
 1970مــن ال ــدورة الثالثة ،لكن فــي ظل
منافسة ضارية بني مرشحني ونهجني
متباعدين.
بــدا الفوز من ال ــدورة الرابعة الطريقة
الــوحـيــدة لتوجيه رســالــة سلبية الــى
ال ــرئ ـي ــس م ــن م ـع ــارض ـي ــه .ل ــم يسعهم
مــواج ـه ـتــه ب ـم ـنــافــس وازن ،ولـ ــم يكن
ف ــي وس ـع ـهــم الـ ـح ــؤول دون انـتـخــابــه.
اكـتـفــي بـطــريـقــة انـتـخــاب غـيــر مــألــوفــة
كي يؤكدوا له ان الرئاسة شيء وحكم
البالد شيء آخر.
لـيــس ان ـت ـخــاب ع ــون رئـيـســا هــو الــذي
ن ـجــم ع ــن ال ـت ـســويــة ال ـس ــاري ــة املـفـعــول
م ـن ــذ اقـ ــل م ــن س ـن ــة ،ب ــل ت ــأل ـي ــف اول ــى

حـكــومــات ع ـهــده .ظـهــر انـتـخــابــه اقــرب
ال ــى مـقــايـضــة :عـنــدمــا ج ــارى الرئيس
اصبح
سعد الـحــريــري دعــم ترشيحه
ّ
رئيسًا حتميًا .جــاء اليه بتأييد سني
ك ــان ينقصه ،وان هــو يحظى بتأييد
م ـس ـي ـح ــي واس ـ ـ ـ ـ ــع ،وبـ ـنـ ـص ــف ت ــأي ـي ــد
شيعي بسبب معارضة الرئيس نبيه
بري ،وبتحفظ معظم التمثيل الدرزي
ال ـنــاشــيء عــن م ـعــارضــة ال ـنــائــب وليد
جنبالط .كــان خــارج الصف املسيحي
ف ــري ـقــان وازن ـ ــان ه ـمــا ح ــزب الـكـتــائــب
والنائب سليمان فرنجيه .فــي مقابل
ع ــون رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة ،ال ـحــريــري
رئيسًا للحكومة .من دون الحريري ال
وص ــول ال ــى بـعـبــدا ،وم ــن دون ع ــون ال
عودة الى السرايا .لم تحصل التسوية
اال م ــن خـ ــال اول ـ ــى ح ـك ــوم ــات الـعـهــد
ال ـتــي ق ــال الــرئ ـيــس ان ـهــا لـيـســت اول ــى
حـكــومــات ع ـهــده ،وف ــي ظـنــه ان ــه مقبل
ع ـل ــى ان ـت ـخ ــاب ــات ن ـيــاب ـيــة ب ـع ــد اش ـهــر
قليلة ،سرعان ما ّ
قوضها تمديد والية
مجلس النواب  11شهرًا.
وحــده تأليف حكومة الحريري ارسى
التسوية النافذة حتى اآلن :بعدما كان
حزب الله عصب انتخاب عون ،اضحى
بري عصب تأليف الحكومة .فــإذا هي
ع ـلــى صـ ــورة ائ ـت ــاف ال ـق ــوى جـمـيـعــا،
مؤيدي الرئيس ومعارضيه في آن ما
خال الذين ارتضوا ان يكونوا خارجها.
ليست مفارقة ان مجلس الــوزراء الذي
عقد في سنة  50جلسة ،لم ُيضطر الى
التصويت على اي بند ،فأقر مشاريع
القوانني بالتفاهم املسبق .لم تقتصر
القاعدة على تبرير ما قالت به املــادة
 65م ــن ال ــدسـ ـت ــور ب ــأول ــوي ــة ال ـت ــواف ــق
عـلــى ال ـت ـصــويــت ،ب ــل ج ــارت الـتـســويــة
الـسـيــاسـيــة ال ـقــائ ـلــة بـمـنــاقـشــة املـتـفــق
عليه واستبعاد املختلف عليه .حاول

تأليف الحكومة
ال انتخاب الرئيس
اتى بالتسوية

الــرئ ـيــس ال ـل ـجــوء م ــرة ال ــى الـتـصــويــت
اب ــان مـنــاقـشــة م ـشــروع م ــوازن ــة ،2017
م ـق ـت ــرح ــا ت ـع ـل ـيــق املـ ـ ـ ــادة  87ك ـم ـخــرج
دستوري لتجاوز اقرار قطع الحساب.
بـ ـع ــد انـ ـقـ ـس ــام م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ــى
فريقني ،ارت ــأى التصويت ـ ـ خصوصًا
وان امل ــادة  76تنيط بــه اقـتــراح تعديل
الدستور ـ فتمنى عليه معظم الــوزراء
ص ـ ــرف ال ـن ـظ ــر ع ـن ــه تـ ـف ــادي ــا القـ ـت ــراح
الــرئـيــس الـتـعــديــل ،وف ــي الــوقــت نفسه
الـ ـح ــؤول دون ال ــذه ــاب ال ــى تـصــويــت
للمرة االولى في مجلس الــوزراء بغية
تكريس اسـتـمــرار الـتــوافــق .عكس هذا
املــوقــف جدية حــرص افــرقــاء الحكومة
ج ـم ـي ـعــا ع ـل ــى ت ـســوي ـت ـهــم ال ـسـيــاس ـيــة
وعدم االخالل بها.
مقدار ما اعطت التسوية تلك االفرقاء
حقوقًا مباشرة فــي املـشــاركــة الفعلية
ف ــي ادارة ال ـح ـك ــم ،اذا ال ـس ـل ـطــة ت ــدار
ب ـم ـع ــادل ــة س ـيــاس ـيــة ح ـس ــاس ــة ،اش ـبــه
بـخـيــط يـجـمــع ح ـبــات سـبـحــة ،اض ــاف
رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،اك ـثــر م ــن اي من
اسالفه منذ اتفاق الطائف ،الكثير املهم
مما افتقر اليه اولئك:
 1ـ ـ ـ ك ـت ـل ــة وزاريـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن ت ـس ـع ــة وزراء
يـســاوون ثلث مجلس ال ــوزراء تقريبًا،
يـ ـضـ ـع ــون فـ ــي يـ ــد ال ــرئـ ـي ــس م ـف ـتــاحــا
مـهـمــا الس ـق ــاط ال ـح ـكــومــة .اذ ال يـعــود
ينقصه سوى وزيرين من حلفائه كي
يمسك بالثلث  1 +فــي نـصــاب التئام
مجلس ال ــوزراء كما اطاحة الحكومة.
ق ــد ال ي ـح ـت ــاج رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ــى
م ـثــل ه ــذا ال ـس ــاح اذ تـنـيــط ب ــه امل ــادة
 ،69بــاسـتـقــالـتــه ،اس ـقــاط ـهــا .ع ـلــى مـ ّـر
ع ـهــودهــم ،عـ ـ ّـول اس ــاف ــه ال ـثــاثــة على
وزراء حلفاء او على عــدد قليل منهم
يكاد ال ُيحسب له حساب.
 2ـ كتلة نيابية كبيرة تأتمر به تضم
 21نائبًا ال يسعها بالضرورة تعطيل
نصاب انعقاد البرملان ،اال انها تمنح
الــرئ ـيــس ق ــوة مــؤثــرة ك ــان رؤسـ ــاء ما
قبل اتفاق الطائف يتكلون على زعماء
حـلـفــاء لـهــم ملـ ّـدهــم بـهــا ،او رؤس ــاء ما
بعد االتفاق في ظل النفوذ السوري.
َ
لم يحظ اي منهم بكتلة نيابية تمثل
عصبية الرئيس وحزبه ما خال اولئك
الــذيــن راح ــت دمـشــق تجرجرهم اليه.
كانت في الواقع كتلها وغالبيتها هي
ليس اال.
َ
 3ـ ـ ـ ف ـع ــل م ــا ل ــم ُيـ ـع ــط اس ــاف ــه اي ـ ــاه.

تسميته قــائــد الـجـيــش وتعيينه في
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء خـ ــارج اي مـســاومــة
او ت ـســويــة .ل ــم ُي ـف ــرض عـلـيــه ال ـقــائــد،
كهراوي ولحود حينما اختاره لهما
ال ـســوريــون ،ولــم ُيـعـ ّـن بتصويت في
مجلس الوزراء على غرار العماد جان
قـهــوجــي .س ــواء احتسب تعيني قائد
ال ـج ـيــش ج ـ ــزءًا م ــن س ـلــة مـحــاصـصــة
ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة وام ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ام ال ،ع ـ ـ ــادت
ال ـصــاح ـيــة ال ــى رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
للمرة االولــى منذ عام ُ .1982حصرت
به ،فأطلق يد العماد جوزف عون في
تعيني مــديــر للمخابرات هــو العميد
انطوان منصور ،ال يسع اي وزير ،كما
من ذي قبل ،زعم فضله عليه واحيانًا

تقرير

هيئة العلماء المسلمين تلبس «ثوب» الديموقراطـ ـ
عبد الكافي الصمد

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

ل ـ ــم يـ ـك ــن املـ ـشـ ـه ــد م ـ ــأل ـ ــوف ـ ــا ،ب ـ ــل ك ــان
مستغربًا إلى أبعد الحدود ،أقله ملن لم
يكن يــدرك املتغيرات التي طــرأت على
هيئة العلماء املسلمني في لبنان في
الذين
اآلونة األخيرة .فمشايخ الهيئة ّ
ت ـ ـصـ ــدروا ل ـف ـت ــرات ال ـس ــاح ــة ال ـســن ـيــة
ووس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام ب ـخ ـط ــاب طــائ ـفــي
ومذهبي حاد ،توافدوا األحد املاضي
إلى صناديق االقتراع النتخاب هيئة
م ـك ـتــب ت ـن ـف ـيــذي ف ــي ط ــرابـ ـل ــس ،وف ــي
بقية املناطق ،في مشهد ديموقراطي
ب ـ ــدا غ ــري ـب ــا ع ـل ــى ع ـم ــل ال ـه ـي ـئــة ال ـتــي
كانت تشكل مكاتبها في املناطق إما
بالتوافق وإما بالتعيني.
ف ــي م ـق ــر ال ـج ـم ــاع ــة اإلس ــامـ ـي ــة ،أح ــد

مصادر الهيئة
تؤكد عدم خوض
االنتخابات النيابية
بمرشحين باسمها

م ـك ــون ــات ال ـه ـي ـئــة ،ف ــي مـنـطـقــة الـضــم
وال ـ ـفـ ــرز ،ح ـض ــر أك ـث ــر م ــن  60شـيـخــا
يـمـثـلــون نـحــو نـصــف أع ـضــاء الهيئة
الناخبة في طرابلس ،بهدف انتخاب

 7أعضاء في املكتب التنفيذي من بني
 15مرشحًا ،وسط أجــواء تنافسية لم
تنجح املساعي في تفاديها والتوصل
إلى الئحة توافقية تفوز بالتزكية ،كما
جرى في أكثر من منطقة أخرى.
لــوائــح الشطب كــانــت جــاهــزة ،وكذلك
صناديق االقتراع واملندوبون والعازل
االنتخابي ،بينما كــان رؤســاء األقــام
يـعـمــدون إل ــى امل ـن ــاداة بــاألسـمــاء على
ك ــل شـيــخ مل ـمــارســة حـقــه ف ــي االق ـتــراع
وانتخاب ممثله ،وسط غياب اللوائح
املـ ـعـ ـلـ ـب ــة ،وسـ ـ ـي ـ ــادة ال ـت ـش ـط ـي ــب عـلــى
ن ـطــاق الف ــت .وظ ـهــر ذل ــك فــي عمليات
الـفــرز على شكل لــوائــح غير مكتملة،
قبل أن تعلن النتائج ويتم التصديق
ع ـل ـي ـهــا ،ف ــي حـ ـض ــور رئـ ـي ــس الـهـيـئــة
الشيخ أحمد العمري ،ورئيس مجلس

ال ـش ــورى الــدك ـتــور أب ــو بـكــر الــذهـبــي،
ورئيس املكتب التنفيذي الشيخ خالد
العارفي.
وت ـ ـضـ ــم الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة أح ـ ــزاب ـ ــا وت ـ ـي ـ ــارات
وحــركــات إسالمية مختلفة املـشــارب،
مــن بينها مــن ال يــؤمــن باالنتخابات
ُوالــديـمــوقــراطـيــة وت ــداول السلطة ،ما
فسر على أنــه «تطور نوعي» في فكر
الهيئة وعملها ،بينما رأى آخرون أنه
«ليس أكثر من عملية تجميل شكلية
بعد االتـهــامــات العديدة التي وجهت
ســابـقــا إل ــى بـعــض أف ــراده ــا ورمــوزهــا
بالتورط في أحداث أمنية والتحريض
الطائفي واملذهبي».
مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة أوض ـ ـح ـ ــت
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن «االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات هــي
محطة انـتـقــال مــن مــرحـلــة التأسيس

