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سياسة

ّ
عون :الحريري تغير كثيرًا
على الغالف

طويال.
من اإلثنين  3أيلول الى اإلثنين  10أيلول ضاعف رئيس الجمهورية جرعة ما قاله منتصف الشهر الفائت أنه لن ينتظر
ً
أصر امس على حكومة متوازنة ،وان ليست
بعد قوله ان مسودة الرئيس المكلف تخالف معاييره للحكومة الجديدةّ ،
ثمة مشكلة صالحيات
نقوال ناصيف
ل ـيــس س ـ ـرًا ان «امل ـ ـسـ ــودة امل ـب ــدئ ـي ــة» ـ
االولى له في اليوم  102على التكليف ـ
التي ّ
تقدم بها الرئيس سعد الحريري
ُ
ف ــي  3ايـ ـل ــول ولـ ـ ــدت م ـي ـتــة س ـل ـفــا .مذ
رف ـض ـهــا رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة مـيـشــال
عــون بعدما أبــدى له مالحظاته ،بات
املـطـلــوب مــن الــرئـيــس املـكـلــف ان يبدأ
م ــن جــديــد ف ــي ص ــوغ م ـس ــودة ثــانـيــة،
ال م ــن ح ـي ــث ان ـت ـه ــى .ق ـب ــل ان ي ـصــدر
الـبـيــان الــرئــاســي فــي ذلــك ال ـيــوم ،على
اثر اجتماع الرئيسني ،كان ثمة اقتراح
بتضمينه عبارة «مسودة مرفوضة».
ث ـ ــم ارتـ ـ ـئ ـ ــي ابـ ـ ـق ـ ــاء ابـ ـ ـ ـ ــواب الـ ـتـ ـش ــاور
مفتوحة ،بالتركيز على «مالحظات»

عون عن مسودة
الحريري :كل ما حذرته
منه أدخله فيها
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة وم ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــره
للحكومة الجديدة ،تبعًا ملا كان اتفق
عـلـيــه مــع ال ـحــريــري مـنــذ ال ـيــوم االول
للتكليف ،ولم يصر الى احترامها.
ف ــي االوس ـ ــاط الــوثـيـقــة الـصـلــة ب ــه ،لم
يـ ـل ــزم رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ــرئ ـي ــس
املـكـلــف أي ش ــرط مـنــذ  24اي ــار عندما
صدر بيان التكليف .بدورها الغالبية
النيابية التي سمته بأصواتها الـ111
لــم ت ـقـ ّـيــده .لــم يـسـمــه  17نــائـبــا بينهم
كتلة حــزب الله ون ــواب مستقلون ،اال
ان ـهــم ل ــم ي ــأس ــروه بـمـطــالــب .ل ــم يضع
ال ــرئ ـي ــس امل ـك ـل ــف ،م ـن ــذ الـ ـي ــوم االول،
سوى معيارين هما حكومة ثالثينية،
وحكومة وحــدة وطنية ،دونـمــا ادنــى
تفسير لفحواهما وسبل تطبيقهما.
ف ــي احــادي ـثــه م ــع رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
ابان التكليف ،ثم في اللقاءات االربعة
الـ ـت ــي جـمـعـتـهـمــا ق ـب ــل خــام ـس ـهــا فــي
 3اي ـل ــول ،سـمــع مـنــه وج ـهــة ن ـظــره في

رئيس الجمهورية ال يفك التماس مع الحريري :ال حكومة اال المتوازنة

املعايير التي يطلبها ،كون ال حكومة
ال تـ ـقـ ـت ــرن بـ ـت ــوقـ ـيـ ـع ــه ،م ـ ــا ي ـق ـت ـضــي
موافقته امللزمة التي تشترط بدورها
شــراكــة مطلقة فــي م ـســودة يقترحها
الــرئـيــس املـكـلــف ،ال ـع ــارف بـمــا يطلبه
رئيس الدولة.
تأت
لم
املبدئية،
االولى،
املسودة
بيد ان
ِ
ســوى بمعيار واحــد للحريري هــو ان
تكون ثالثينية ،واغفلت كل ما ناقشه
ً
قبال مع عون.

ُ
ثـمــة كــام نـســب الــى الــرئـيــس عـ ّـبــر عن
امـتـعــاضــه ي ــوم ــذاك مــن امل ـس ــودة تـلــك،
م ـ ـفـ ــاده ان الـ ـح ــري ــري س ـل ـم ــه صـيـغــة
ح ـكــومــة «أدخـ ـ ــل فـيـهــا ك ــل م ــا حــذرتــه
م ـ ـن ـ ــه» ،و«ك ـ ـ ـ ــل م ـ ــا ح ـك ـي ـن ــا فـ ـي ــه أت ــى
ب ـن ـق ـي ـض ــه» .ك ــان ــت هـ ـ ــذه اش ـ ـ ـ ــارة ال ــى
الـحـصــص والـحـقــائــب ال ـتــي اقـتــرحـهــا
الرئيس املكلف لوليد جنبالط وحزب
ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة وتـ ــوزيـ ــع حـقــائــب
ً
ال ـ ــدول ـ ــة ،فـ ـض ــا عـ ــن ت ـج ــاه ــل ت ــوزي ــر

ّ
النواب السنة املعارضني.
م ــع ان ال ـح ــري ــري ل ــم ي ـع ـقــب م ـبــاشــرة
ع ـلــى ال ـب ـي ــان ال ــرئ ــاس ــي ف ــي  3اي ـل ـ ّـول،
اال ان اسـ ـتـ ـنـ ـف ــار الـ ـط ــائـ ـف ــة ال ـس ــن ـي ــة
بـ ــدءًا ب ــرؤس ــاء ال ـح ـكــومــات الـســابـقــن
ومــرج ـع ـيــات ـهــا الــدي ـن ـيــة والـسـيــاسـيــة
وتيار الرئيس املكلف بالذات ،وتوجيه
ات ـهــام مـبـطــن ال ــى رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
بمخالفة الــدسـتــور ،بــالـقــول ان اتـفــاق
الـ ـط ــائ ــف فـ ــي خـ ـط ــر ت ـ ـ ـ ــارة ،وان ثـمــة

ّ
صــاح ـيــات رئ ـي ــس مجلس
ت ـعــرضــا ل ـ ّ
الـ ــوزراء الـســنــي ط ــورًا ،رفــع مــن وتيرة
التشنج بــن فريقي الرجلني .الجمعة
 7ايـ ـل ــول اوف ـ ــد الـ ـح ــري ــري م ـس ـت ـشــاره
الوزير غطاس خوري الى قصر بعبدا
لتبريد هــذا التشنج وال ـعــودة بــه الى
الصفر ،ومـحــاولــة استيعاب تطورات
االي ــام االرب ـعــة املـنـصــرمــة الـتــي اوحــت
بـمــواجـهــة ب ــن ع ــون وال ـح ــري ــري على
ال ـصــاح ـيــات الــدس ـتــوريــة ،ك ــأن االول

ّ
رئيس الجمهورية :يتلهون بـ«الصالحيات» لصرف النظر عن التأليف
ستراسبورغ ـــ داود رمال
ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـت ـ ـهـ ــدئـ ــة فـ ـ ــي م ـ ـلـ ــف ت ــأل ـي ــف
الحكومة يتابعه رئيس الجمهورية
الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ـ ــون مـ ــن مـنـطـلــق
الحرص على «الوصول إلى النهايات
الـ ـت ــي تـ ـص ـ ّـب فـ ــي م ـص ـل ـحــة ل ـب ـن ــان،
ب ـع ـي ـدًا م ــن ال ـس ـق ــوف ال ـعــال ـيــة الـتــي
غالبًا ما تستهلك الوقت واألعصاب
وتنعكس ضررًا على البلد سياسيًا
واقتصاديًا».
ويأسف رئيس الجمهورية ألن تصل
األم ــور إلــى حــد «أن كلمة تفهم على
غ ـيــر مـقـصــدهــا ق ــد تـ ــؤدي إل ــى فــرط
جهود طويلة لحلحلة العقد املانعة
ل ـ ـ ـ ــوالدة الـ ـحـ ـك ــوم ــة حـ ـت ــى الـ ـس ــاع ــة.
لــذلــك ،ومنذ الـبــدايــة اخـتــار أن يضع
مــع الــرئـيــس املـكـلــف سـعــد الـحــريــري
ال ـض ــواب ــط واإلط ـ ـ ــار امل ـف ـض ـيــن إلــى
ّ
املعبر عنها
الـتــزام اإلرادة الشعبية
فــي االنـتـخــابــات بعيدًا مــن األحـجــام

امل ـن ـفــوخــة أو مـ ـ ّـد ال ـي ــد ع ـلــى حـقــوق
اآلخرين عبر مصادرة نوابهم ،وهذا
ما ُوضع له حد في قانون االنتخاب
وف ــق ال ـقــاعــدة الـنـسـبـيــة ،ووزرائ ـه ــم،
وهـ ــذا م ــا يـتـمـســك بـمـنـعــه م ــن خــال
اإلصــرار على تأليف حكومة تعكس
نتائج االنتخابات».
ّ
وعلى الطائرة الرئاسية التي أقل ّته
مــن ب ـيــروت إل ــى س ـتــراس ـبــورغ ،فند
الرئيس عون بالتفصيل الدستوري
وال ـق ــان ــون ــي مـ ــآل تــأل ـيــف الـحـكــومــة
«ال ـتــي ال يـمـكــن إال أن تــأتــي مـعـ ِّـبــرة
ع ــن إرادة ال ـن ــاس امل ـعـ َّـبــر عـنـهــا في
صناديق االقتراع» ،وعندما سألته
«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» :إن ـ ــك ق ـل ــت فـ ــي خ ـطــاب
جامعة سيدة اللويزة إن الحكومة
ستتشكل قريبًا ،فمتى هــذا القريب
املـ ـنـ ـتـ ـظ ــر؟ أج ـ ـ ـ ــاب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ع ـ ــون:
«الحكومة ستتشكل عندما تجلس
الـتـشـكـيـلــة امل ـق ـتــرحــة وف ــق الـصـيـغــة
املـ ـب ــدئـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ح ـم ـل ـه ــا ال ــرئ ـي ــس

عندما تصبح الصيغة
متوازنة يتم تشكيل
الحكومة وفق ُ
المعايير التي أطلقتها

ال ـ ـحـ ــريـ ــري إلـ ـ ــى بـ ـعـ ـب ــدا والـ ـ ـت ـ ــي لــم
أرف ـض ـهــا ول ــم أق ـب ـل ـهــا ،إن ـمــا جعلت
م ـن ـه ــا ط ـ ــرف ال ـخ ـي ــط املـ ـفـ ـت ــرض أن
يــوصــل إل ــى تحسينها ومــاء مـتـهــا
ملعايير التأليف التي اتفقت عليها
مع الرئيس الحريري فور تكليفه».
وج ــدد عــون نفيه الـقــاطــع «أن نكون
ال ـج ـه ــة املـ ـع ــرقـ ـل ــة» ،وق ـ ـ ــال« :ع ـنــدمــا
تصبح الصيغة متوازنة يتم تشكيل
ال ـح ـكــومــة وفـ ــق امل ـعــاي ـيــر واملـ ـب ــادئ
التي أطلقتها في خطابي يوم األول
مــن آب املــاضــي وال ـتــي الق ــت وتلقى
تجاوبًا من كل األطراف».
وأع ـ ــاد ع ــون الـتــأكـيــد أن ــه «ال يـجــوز
ألي فـئــة أو طــائـفــة احـتـكــار التمثيل
أو ت ـه ـم ـي ــش فـ ـئ ــة مل ـص ـل ـح ــة أخ ـ ــرى
أو إقـ ـص ــاء أح ـ ـ ــد» ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ــه
«يـ ـ ـج ـ ــري ح ــالـ ـي ــا ال ـت ـل ـه ــي ب ـم ـســألــة
ال ـص ــاح ـي ــات لـ ـص ــرف األن ـ ـظـ ــار عــن
امل ـس ــأل ــة األس ــاسـ ـي ــة ،وه ـ ــي تـشـكـيــل
الحكومة ،في حني أن الدستور ينص

على الشراكة بني الرئاستني األولى
والثالثة في التأليف ،فليفسروا لنا
معنى هذا ،حيث ال مجال لالجتهاد
بوجود النص الدستوري».
وح ـ ـ ــول ن ـي ـت ــه ت ــوجـ ـي ــه رسـ ــالـ ــة إل ــى
ّ
املـجـلــس الـنـيــابــي ه ــذا الـشـهــر ،لحث
الــرئ ـيــس املـكـلــف تـشـكـيــل الـحـكــومــة،
اك ـت ـفــى عـ ــون ب ــال ـق ــول« :ي ـم ـكــن ذل ــك،
وهذا حق دستوري».
ودع ـ ـ ــا ع ـ ــون وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام «إلـ ــى
مـقــاربــة ملف الكهرباء بموضوعية
ل ـك ـش ــف الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ال ـت ــي
ع ــرق ـل ــت ف ــي امل ــاض ــي ت ـم ــوي ــل ش ــراء
معامل اإلنتاج ،وأخــرت عمدًا تنفيذ
الخطة التي كانت قد وضعت في عام
 ،2012وال ـع ــودة إل ــى مــواقــف بعض
األط ـ ـ ــراف ال ـس ـيــاس ـيــن ال ــذي ــن قــالــوا
صراحة إنهم يريدون «فرملة» العماد
ع ــون ووزرائ ـ ــه ليتبني بــوضــوح من
هــي الجهات التي عرقلت وبعضها
ال يزال يمارس الدور نفسه».

سياسة

5

تقرير

رسالة حزب الله إلى «التيار» في جبيل :معكم!
ينتقص مما للثاني.
ف ــي ج ــان ــب م ـمــا حـمـلــه وزي ـ ــر الـثـقــافــة
ال ــى رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،ان الــرئـيــس
املكلف ليس في صــدد اي خــاف معه.
هــو متمسك بالتعهدات الـتــي قطعها
ل ــه .ي ـقــف ال ــى ج ــان ــب الــرئ ـيــس وي ـقـ ّـدر
مواقفه ،وال يستهدف حتمًا العهد .لم
ّ
يتغير ،وال يعدو ما قيل في الحمالت
املضمرة على عون ردود فعل توقفت،
وهــو ال يجاريها فــي اي حــال ،قبل ان
تنتهي سلة التطمينات التي حملها
ّ
ستتغير
املوفد الى القول :منذ اللحظة
املواقف.
تـ ــأك ـ ـيـ ــد اضـ ـ ــافـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى وقـ ـ ـ ــف اثـ ـ ـ ــارة
ال ـص ــاح ـي ــات ال ــدسـ ـت ــوري ــة ف ــي وج ــه
رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،وال ـ ـع ـ ــودة ال ــى
امل ـش ـ ّك ـل ــة االص ـ ــل الـ ـت ــي هـ ــي ال ـتــأل ـيــف
املتعذر للحكومة.
على ان ما قاله عــون ،في الطائرة الى
ستراسبورغ ،رفع من نبرة التصعيد.
ف ــي آن اكـ ــد انـ ــه ل ــم ي ـف ــك ال ـت ـم ــاس مــع
ال ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـت ــرض م ـع ــاي ـي ــره
للتأليف ايًا تكن مصادرها ،ويصر على
استعجال ابـصــار الحكومة الجديدة
في اســرع وقــت .نفى ان يكون «الجهة
امل ـعــرق ـلــة» ،واف ـصــح عــن ان ال حكومة
«ال تـ ـك ــون ال ـص ـي ـغ ــة مـ ـت ــوازن ــة» وف ــق
املـعــايـيــر وامل ـب ــادئ الـتــي تـحــدث عنها
فــي بـيــان  3ايـلــول للمرة الثانية ،بعد
خطاب عيد الجيش فــي االول مــن آب.
االساس في كالمه هذا تأكيد «الشراكة
ب ــن الــرئــاس ـتــن االول ـ ــى وال ـثــال ـثــة في
التأليف» ،وان «ال مجال لالجتهاد في
وجود النص الدستوري».
مع ذلك ،رغم تمسكه بالحريري رئيسًا
للحكومة الـثــانـيــة ورغـبـتــه فــي البقاء
الى جانبه طيلة الوالية ،ال يخفى على
عــون حجم املــآزق التي يضع الرئيس
املكلف نفسه فيها:
 - 1يريد تأليف الحكومة واالستمرار
فــي ال ـســرايــا ،وال يسعه التخلص من
شـ ـ ـ ــروط جـ ـنـ ـب ــاط وسـ ـمـ ـي ــر ج ـع ـجــع،
فيتبناها بكليتها ،مع معرفته املسبقة
بأن شريكه الفعلي في اعالن الحكومة،
وهـ ــو رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،يــرفـضـهــا
تمامًا.
 - 2عــاقـتــه بــالــريــاض ليست عـلــى ما
يرام .منذ تكليفه في  24ايار لم يتمكن
ال ـحــريــري ،ال ــذي زار الـسـعــوديــة اربــع
مــرات على االقــل بــدءًا من اليوم التالي
للتكليف ،من االجتماع بمسؤول رفيع
في اململكة .لم يستقبله امللك ،وال صلى
على جاري العادة الى جانبه في اليوم
االول للعيد .عندما يحط في الرياض
ال يستقبله سوى سائقه الذي يقود به
السيارة الى منزله.
 - 3لـيــس خــافـيــا اي ـضــا االع ـت ـقــاد بــأن
اململكة لم تغفر له استنجاده بالرئيس
الفرنسي ايمانويل مــاكــرون إلخراجه
من احتجازه في الرياض ،في  4تشرين
الـثــانــي  ،2017حينما اعـلــن مــن هناك
استقالته .مــن ثــم اتــاحــة الفرصة امــام
عودته الى بالده.
 - 4ليس خافيًا ايضًا وايضًا ما ينقل
عن لسان رئيس الجمهورية ان رفضه
اسـتـقــالــة  4تـشــريــن الـثــانــي ،واص ــراره
عـلــى اس ـت ـعــادة ال ـحــريــري ال ــى وطـنــه،
ّ
شكال الرافعة الوطنية الفعلية البقاء
الــرجــل داخ ــل امل ـعــادلــة الـسـيــاسـيــة .ما
خــا ذل ــك ربـمــا ظــل ه ـنــاك ،فــي االقــامــة
ال ـغ ــام ـض ــة ال ـ ــى ال ـ ـيـ ــوم ،او ذه ـ ــب ال ــى
اعتزال تسابق حينذاك الراكضون وراء
خالفته.
 - 5ال يخفي رئيس الجمهورية ،رغم
محاولة وزيــر الثقافة الجمعة الفائت
ت ـب ــدي ــد ه ـ ــذا االنـ ـطـ ـب ــاع ،شـ ـع ــورًا ب ــأن
الـحــريــري تـغـ ّـيــر كـثـيـرًا عـمــا عــرفــه فيه
منذ التسوية الرئاسية عــام  :2016لم
يعد هو نفسه.

في العادةُ ،يبادر الفريق
الرابح إلى احتضان الفريق
األضعف ،ودعوته إلى
فتح صفحة جديدة.
العكس هو ما حصل في
منطقة كسروان الفتوح
ـ ـ ـ جبيل ،فكان حزب الله
صاحب الدعوة للتيار
الوطني ّ
الحر إلى إعادة
وصل ما قطعته مرحلة
االنتخابات النيابية
ليا القزي
ب ـع ــد ث ــاث ــة أشـ ـه ــر مـ ــن االن ـت ـخ ــاب ــات
الـنـيــابـيــة ،ق ـ ّـرر ح ــزب ال ـل ــه ،ف ــي دائ ــرة
ك ـس ــروان الـفـتــوح ـ ـ ـ ـ جـبـيــل ،امل ـبــادرة
إلــى طـ ّـي هــذه «الصفحة األلـيـمــة» في
ال ـع ــاق ــة م ــع ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ـ ّـر.
ّ
احـتـفــال تـخــريــج ط ــاب عــن الغويبة
(جـ ـ ــرد ج ـب ـي ــل) ،كـ ــان امل ـن ــاس ـب ــة ال ـتــي
ّ
ُ
ُ«هندست» من أجــل هــذا الـهــدف .أطل
املــرشــح الـســابــق لالنتخابات الشيخ
ح ـســن زع ـي ـت ــر ،م ـ ّ
ـوج ـه ــا رس ــال ــة ذات
وجهني :األولــى إلــى النائب مصطفى
الـحـسـيـنــي الـ ــذي ك ــان ح ــاضـ ـرًا ،فـقــال
لـ ــه« :ن ـح ــن واإلخ ـ ـ ــوة ف ــي ح ــرك ــة أم ــل،
ن ـق ــول ل ـل ـسـ ّـيــد م ـص ـط ـفــى الـحـسـيـنــي،
نــائــب جبيل وك ـس ــروان ،نـحــن مـعــك».
اس ـت ـغــرب عـ ـ ٌ
ـدد م ــن ال ـحــاضــريــن هــذه
ّ
«املـبــايـعــة» ،لـكــن حــزب الـلــه هــدف إلى
أن ُ
«ي ــري ــح» الـحـسـيـنــي ف ــي املـنـطـقــة،
ّ
طوال مدة واليته البرملانية.
أم ـ ــا ال ــرس ــال ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ف ـك ــان ــت إل ــى
«ف ــري ــق ال ـ ـع ـ ـهـ ــد» ...ب ـغ ـي ــاب ُمـنـسـقـيــة
ّ
الحر في قضاء جبيل،
التيار الوطني
واعتذار النائب سيمون أبي رميا عن
عدم الحضور بداعي السفر .فلم يكن
«شاهد» على «رسالة» حزب الله
من
ٍ
ّ
ُ
الجبيلية إلى العونيني ،إل ُمستشار
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ج ـ ـبـ ــران ب ــاس ـي ــل،
حضر
الـطـبـيــب طـ ــارق ص ـ ــادق ،الـ ــذي
ً
ً
أص ـ ـ ــا ب ـص ـف ـت ــه ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،ت ـل ـب ـيــة
لدعوة رئيس بلدية عني الغويبة رائد
ب ـ ّـرو .أراد مـســؤول املنطقة الخامسة
والشمال في حزب الله حسني زعيتر،

ّ
ال ــذي ش ــن زم ــن االن ـت ـخــابــات هجومًا
ُمـ ـب ــاشـ ـرًا ع ـل ــى أبـ ــي رمـ ـي ــا ،وك ـ ــان فــي
مُــواجـهــة ُمــرشــح «ال ـت ـيــار» عــن املقعد
املـ ـخـ ـص ــص ل ـل ـط ــائ ـف ــة ال ـش ـي ـع ـي ــة ،أن
ّ
ُي ـخ ـبــر ال ـعــون ـيــن أن «االخـ ـت ــاف في
الرأي في االنتخابات النيابية ،أصبح
وراء ن ـ ـ ـ ــا ،ألنـ ـن ــا م ـع ـكــم ن ــواج ــه ال ـي ــوم
أك ـب ــر ه ـج ـمــة ع ـلــى ال ـك ـي ــان الـلـبـنــانــي
إلسقاط هذا الرئيس القوي .سيسقط
ّ
كـ ــل اآلخـ ــريـ ــن ،ولـ ــن ي ـس ـقــط الــرئ ـيــس
الـقــوي» .ليس في األمــر استغراب من
أن ي ـك ــون حـ ــزب ال ـل ــه س ـن ـدًا أســاس ـيــا
لرئاسة الجمهورية في هذه املرحلة،
فالتحالف االستراتيجي بني الرئيس
م ـي ـش ــال عـ ــون واألم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـحــزب
ّ
ال ـل ــه ال ـس ـ ّـي ــد ح ـس ــن ن ـص ــرال ـل ــه ،شــكــل
دائ ـمــا س ــورًا منيعًا أم ــام االه ـت ــزازات
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـ ـكـ ــوادر واُل ـقــاعــدتــن
ّ
ّ
الـشـعـبـيـتــن .ول ـك ــن ،ألن امل ـت ـكــلــم هو
ّ
حـســن زع ـي ـتــر ،وألن املـنــاسـبــة تــأتــي
بعد أشـهـ ٍـر مــن االنـتـخــابــات النيابية
التي ّ
سببت شبه قطيعة بني الفريقني
ّ
ـ ـ ـ ـ الحليفني ،كان للموضوع «أهمية»
ّ
أكـ ـ ـب ـ ــر ،ول ـ ـ ــه داللـ ـ ـ ــة خ ـ ــاص ـ ــة ،ه ـ ــي أن
ح ــزب الـلــه يفتح األبـ ــواب أم ــام إع ــادة
التنسيق والتعاون مع التيار العوني
ف ــي ك ـس ــروان ال ـف ـتــوح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جـبـيــل .وقــد

غاب أبي رميا
ومنسقية «التيار»
في جبيل عن احتفال
عين الغويبة

ّ
ت ـمــنــى زع ـي ـتــر خ ــال ك ـل ـم ـتــه ،ل ــو كــان
امل ـس ــؤول ــون ف ــي «ال ـت ـي ــار» حــاضــريــن
ليسمعوا الكالم.
كــان ُيمكن أن يكون الحديث ُمباشرًا
ّ
فــي لـقــاء ثـنــائــي ،ل ـكــن ح ــزب الـلــه أراد
إيـصــال رســالــة علنية إلــى املسؤولني
ال ـعــون ـيــن .ت ـقــول م ـص ــادر قــري ـبــة من
ّ
ح ــزب الـلــه إن «ال ـهــدف األســاســي هو
الجمهور الـعــونــي .أراد حــزب الـلــه أن
يسحب االحتقان من الشارعُ ،
ويعيد
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ب ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف الـ ـش ــرائ ــح
الشعبية إل ــى ســابــق ع ـهــده» .أم ــا ّفي
املرحلة الثانية« ،فاملفترض أن تتلقف

القيادة العونية في كسروان الفتوح
وجبيل هــذا الخطاب ،ليجري البناء
عليه .التواصل بني حزب الله والتيار
ش ـب ــه م ـق ـط ــوع م ـن ــذ االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .ال
يـ ــوجـ ــد تـ ـنـ ـسـ ـي ــق ،وال ُم ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
مناسباتهما ،لذلك يجب فتح صفحة
ّ
جــديــدة» .إال أن ب ــوادر األم ــل ال تلوح
ُ
ّ
ف ــي األفـ ـ ّـق .ت ـقــول م ـص ــادر م ـقــربــة من
باسيل إنــه «على الصعيد املركزي ال
يــوجــد مـشـكـلــة فــي ال ـعــاقــة مــع حــزب
الـلــه ،ولـكــن فــي جبيل هـنــاك خـ ّلــل في
الـتـنـظـيــم» .وتــوضــح امل ـصــادر أن ــه «ال
ّ
يجب أن يـتــولــى مسؤولية التنسيق
ُ
ٌ
مع حزب الله أشخاص ،يقاربون هذه
العالقة من بــاب املصلحة واألصــوات
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ه ـ ـ ــو م ــؤم ــن
بالتفاهم والـعـيــش املـشـتــرك وقضية
املقاومة».
ّ
خسارة مقعد جبيل ال تعني أن حزب
ال ـل ــه س ـي ـن ـفــض ي ــدي ــه م ــن ال ـع ـم ــل فــي
دائــرة كسروان الفتوح ـ ـ ـ ـ جبيل .بعد
مــرح ـلــة ال ـت ـق ـي ـيــم ،يـ ــدور ن ـق ــاش حــول
كـيـفـيــة م ـقــاربــة ال ــوض ــع الــداخ ـلــي في
املـنـطـقــة ،والـسـبـيــل األف ـضــل لتفعيله.
ّ
تـقــول امل ـصــادر إن «الطبيعي هــو في
العودة إلى الوضع السابق مع التيار
ّ
الحر».
الوطني

ّ
تقول المصادر إن هناك شبه قطيعة في جبيل بين «الحزب» و«التيار» منذ االنتخابات (مروان بوحيدر)

تقرير

يوسف ممنوع من ذكر اسم عماد لحود!
أص ـ ـ ــدر ق ــاض ــي األم ـ ـ ـ ــور امل ـس ـت ـع ـج ـلــة
فـ ــي امل ـ ــن رالـ ـ ــف ك ــركـ ـب ــي ،فـ ــي  13آب
املـ ــاضـ ــي ،ق ـ ـ ــرارًا ي ـم ـنــع ف ـي ــه الــرئ ـيــس
ال ـســابــق لـهـيـئــة أوج ـي ــرو عـبــد املـنـعــم
ي ــوس ــف ،م ــن «ال ـت ـع ــرض لـلـمـسـتــدعــي
عبر ذكر أو نشر أو إذاعة
عماد لحود ً
اس ـم ــه ص ــراح ــة أو تـلـمـيـحــا أو نـشـرًا
تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 25
مليون ليرة عن كل مخالفة للقرار».
وك ــان ل ـحــود ق ــد أش ــار ف ــي اسـتــدعــائــه
إل ــى أن يــوســف ي ـ ّ
ـزج بــاسـمــه ف ــي عــدة
مـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــات صـ ـح ــافـ ـي ــة بـ ـنـ ـح ــو ي ـث ـيــر
الشبهات حوله ،وال سيما أنــه يتهمه
ب ــال ـت ـع ــام ــل مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
واس ـت ـج ــرار اإلن ـت ــرن ــت غ ـيــر ا ّل ـشــرعــي،
ـار
مشيرًا إلــى أن هــذا الخبر ملفق وعـ ٍ
من الصحة تمامًا ويؤدي إلى التعرض
ل ـش ـخ ـصــه وكـ ــرام ـ ـتـ ــه .وب ـح ـس ــب نــص
الدعوى ،فقد استند لحود إلى املقابلة
ال ـتــي أجــرت ـهــا «األخـ ـب ــار» م ــع يــوســف
بتاريخ  ،2018/6/5والتي يشير فيها

إلــى (إدان ــة إح ــدى الـشــركــات املتورطة
ف ــي قــرص ـنــة اإلن ـت ــرن ــت غ ـيــر الـشــرعــي
فــي قضية الـتــواصــل مــع إســرائـيــل في
م ـح ـطــة ال ـ ـبـ ــاروك عـ ــام  2009الـتــابـعــة
واململوكة من عماد نصري لحود.)...
أما كركبي ،فعلل قراره باإلشارة إلى
أن «لـقـضــاء العجلة الـتــدخــل بصورة
م ـس ـب ـق ــة لـ ـلـ ـح ـ ّـد مـ ــن ح ــري ــة ال ـت ـع ـب ـيــر
فـ ــي ح ـ ـ ــاالت اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة وم ـ ـحـ ــددة،
وت ـحــدي ـدًا مـتــى ثـبــت أن أث ــر الـتــدبـيــر
املطلوب على حرية التعبير سيكون
أق ــل ضـ ــررًا م ــن ال ـض ــرر الـجـسـيــم غير
القابل للتعويض الــذي قــد ينشأ في
ع ــدم ات ـخ ــاذ ذل ــك ال ـتــدب ـيــر ،وإال فــإنــه
ال ي ـجــوز الـتــدخــل مـسـبـقـ ّـا ،وال سيما
أن قــانــون املـطـبــوعــات يــوفــر الحماية
مــن ال ـت ـعــرض لـلـغـيــر عـنــد كــل تـجــاوز
لحرية التعبير» .وخلص كركبي في
قراره إلى أن «حرية اإلعالم والتعبير
عن الرأي تقف عند حدود تناول هذه
الـحــريــة لـشـخــص األفـ ــراد وكــرامـتـهــم،

إذ إن ــه ف ــي ه ــذا ال ــوض ــع نـصـبــح أم ــام
الحالة االستثنائية املشار إليها آنفًا،
والتي تستوجب اتخاذ رقابة مسبقة
م ــن ق ـب ــل الـ ـقـ ـض ــاء ،ل ـي ــس ب ـه ــدف شــل
دور اإلعــام وحرية التعبير أب ـدًا ،بل
حـمــايــة لـكــرامــة األش ـخ ــاص الــذيــن تم
التعرض لهم ،وال سيما أنــه ال يمكن
وض ــع ه ــذه ال ـت ـع ــدي ــات ت ـحــت ع ـنــوان

حرية اإلعالم والرأي».
واسـ ـتـ ـن ــادًا إلـ ــى ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـصـ ــادر عــن
ق ـ ــاض ـ ــي الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق لـ ـ ـ ــدى امل ـح ـك ـم ــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة بـ ـت ــاري ــخ 2009/12/15
(محطة الـبــاروك) ،الــذي لم يذكر اسم
امل ـس ـتــدعــي ل ـح ــود ،اع ـت ـبــر كــرك ـبــي أن
األم ـ ــر ي ــؤك ــد عـ ــدم ص ـح ــة االت ـه ــام ــات
ال ـ ـتـ ــي ي ـط ـل ـق ـه ــا ي ـ ــوس ـ ــف ،م ـ ــا ي ـش ـكــل
بالتالي «الـحــالــة االستثنائية (التي
ّ
للحد
تسمح للقضاء بالتدخل مسبقًا
من حرية التعبير)».
ُيذكر أن اسم عماد لحود كان قد تردد
مـ ــرارًا فــي قـضــايــا تـتـعـلــق بــاإلنـتــرنــت
غير الشرعي ،آخرها ما كشف في عام
 ،2016حيث اعترف حينها بامتالكه
ملحطة إنترنت غير شرعي في عيون
ال ـس ـي ـم ــان ،ضـبـطـهــا م ـك ـتــب مـكــافـ ّحــة
الجرائم املالية في أوجيرو .وقد وقع
في حينه على محضر يتضمن جردة
بكل األجهزة التي صودرت.
(األخبار)

