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تقـرير

«كزاناكس» في مؤتمر
الخبر األول :الرئيس
ميشال سليمان ووزير
الداخلية مروان شربل في
غرفة واحدة .الخبر الثاني:
يتحدثان عن مشاريع
االنتخابات النيابية .من
يقول إن مؤتمرًا عن النظام
النسبي يعقد في قاعة
فندق فخم ال يمكن أن
يكون مسليًا ،مليئًا باملرح؟
غسان سعود
ال �ع��اش��رة وث�ل��اث دق ��ائ ��ق ،ص�م�ت��ًا رج ��اء:
ً
«ف�خ��ام��ة ال��رئ�ي��س ودول ��ة ال��رئ �ي��س ،أه�لا
ً
وس � �ه�ل��ا»« .ي �ن �ت��ع» ف � ��ؤاد ال �س �ع��د ن�ف�س��ه
ليقف مع الواقفني .يدخل الرئيس نجيب
م�ي�ق��ات��ي وخ�ل�ف��ه وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة م ��روان
ش��رب��ل .ي��ا ف��رح��ة األخ �ي��ر ب�س�ه��وة عريف
االحتفال .تليق «فخامة الرئيس» بشربل،
ي �م�لأ ال �ك �ل �م��ة .ي �ص��اف��ح م �ي �ق��ات��ي ال�ص��ف

مع كل خطوة يتقدمها الرئيس باتجاه املنبر ،يظهر ضابط في الطريق :واحد يحمل كوب مياه ،آخر يحمل كلمة الرئيس وثالث نظارته (أرشيف)

المشهد السياسي

بكركي على خط التعيينات للتوفيق بين بعبدا
في جلسة مجلس
الوزراء اليومُ ،
سينجز تعيينان
ملنصبني في وزارة الخارجية،
فقط ،أما التشكيالت
والترقيات الدبلوماسية من
الفئة الثانية إلى األولى،
فتنتظر رضا زعيم املختارة
على الصيغة النهائية ،فيما
رئاسة مجلس القضاء األعلى
معلقة على نتائج مساعي
بكركي لتقريب وجهات
النظر بني جنرالي بعبدا
والرابية

ال�ج�ل�س��ة ال�ث��ان�ي��ة مل�ج�ل��س ال � ��وزراء في
ال �ع ��ام ال �ج��دي��د س�ي�غ�ي��ب ع�ن�ه��ا أي�ض��ًا
ملف تصحيح األجور ،لكنها لن تخلو
م��ن م�ل��ف ش��ائ��ك آخ ��ر ه��و التعيينات
اإلداري � ��ة ،وإن «ب��ال �ق �ط��ارة» ،ح�ي��ث أك��د
أك �ث��ر م��ن م �ص��در أن م��وض��وع تعيني
األم�ين العام ل��وزارة الخارجية ومدير
ال�ش��ؤون السياسية والقنصلية فيها
سيطرح اليوم ،وتوقع معظم املعنيني
إق � ��رار ت�ع�ي�ين ال�س�ف�ي��ر وف �ي��ق رح�ي�م��ي
للمنصب األول والسفير شربل وهبي
للثاني ،من بني ثالثة أسماء مقترحة
لكل من املنصبني.
وك��ان م��ن املمكن أن ت�ط��رح ف��ي جلسة
اليوم أيضًا ،من خارج جدول األعمال،
ق � �ض � �ي ��ة ال � �ت � �ش � �ك � �ي �ل�ات وال � �ت� ��رق � �ي� ��ات
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة م��ن ال�ف�ئ��ة ال�ث��ان�ي��ة إل��ى
الفئة األولى ،لوال أن صيغتها النهائية
ال ت� ��زال ت �ح �ت��اج إل ��ى م��واف �ق��ة ال�ن��ائ��ب
وليد جنبالط ،بحسب مصادر معنية
أكدت أن هذه القضية باتت في مراحل
إعدادها النهائية بعدما جرى التوافق
على االسم املقترح ملوقع سفير لبنان
في روما.
وإل��ى سبعة بنود تتعلق بعمل وزارة
السياحة ،على ج��دول أع�م��ال الجلسة
ال � �ي� ��وم ،ب �ن��د م �ت �ع �ل��ق ب �ت��أل �ي��ف «ه�ي�ئ��ة
األس ��واق امل��ال�ي��ة» ال�ت��ي تتألف بحسب
القانون من حاكم مصرف لبنان واملدير
العام لكل من وزارتي املال واالقتصاد،
إض��اف��ة إل��ى رئيس لجنة ال��رق��اب��ة على
امل �ص��ارف ،وث�لاث��ة خ �ب��راء ت�ع نّ�ّي� وزارة
امل��ال واح�دًا منهمُ ،علم أنه ش��ادي كرم،
ب�ح�س��ب اق �ت ��راح ال � � ��وزارة ،إض��اف��ة إل��ى
ط �ل��ب م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة إع ��ادة

النظر في قرارين صادرين عن مجلس
ال � ��وزراء ،واملتعلقني ب��إج��راء م�ب��اري��ات
للتعاقد مع باحثني ومساعدين فنيني
وح��راس للعمل ل��دى املجلس الوطني
للبحوث العلمية ،واإلج� ��ازة ملؤسسة
كهرباء لبنان بملء الشواغر اإلداري��ة
وال �ف �ن �ي��ة ف ��ي م �ل��اك امل ��ؤس� �س ��ة ،وذل ��ك
الع � �ت� ��راض م �ج �ل��س ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
على بعض بنود ه��ذه ال�ق��رارات ،وبند
يتعلق بطلب وزارة األش�غ��ال اإلج��ازة
لها بشراء  15حافلة لحساب مصلحة
ال �ن �ق��ل ال � �ع ��ام وس� �ك ��ك ال� �ح ��دي ��د ،ب �ن� ً
�اء
ع�ل��ى ات �ف��اق رض��ائ��ي ،ك�م��ا ه��ي ال �ع��ادة
ف��ي م�ع�ظ��م ال �ب �ن��ود امل �ق��دم��ة م��ن وزارة
األشغال.
أم� ��ا «أم ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات» ال �خ�ل�اف �ي��ة ،أي
رئاسة مجلس القضاء األعلى ،فال تزال
م��وض��وع خ�ل�اف ب�ي�ن ج �ن��رال��ي ب�ع�ب��دا
والرابية ،وعلم أن البطريرك املاروني
ب� �ش ��ارة ال ��راع ��ي ك� ��ان ق ��د ع� ��رض ع� ّل��ى
ال�ن� ّ�ائ��ب م�ي�ش��ال ع��ون أن ي�ج��ري تبني
م��رش �ح��ة رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ميشال
سليمان لهذا املنصب القاضية أليس
شبطيني ،لكن ع��ون تمسك بمرشحه
ال �ق��اض��ي ط �ن ��وس م �ش �ل��ب .ل �ك��ن ذل ��ك،
وبحسب مصادر متابعة لهذا امللف ،لم
يثن الراعي عن متابعة مسعاه الرامي
إلى تقريب وجهات النظر بني سليمان
وعون ،على قاعدة موقفه الذي يرى أن
التعيينات اإلدارية أولوية قصوى.
وك��ان ال��راع��ي ق��د ق��دم أم��س تشخيصًا
س �ل �ب �ي��ًا ل �ل ��وض ��ع ال � ��راه � ��ن ول �ت �ع��اط��ي
امل �س��ؤول�ي�ن م �ع��ه ،إذ ق ��ال خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه
اإلع�لام�ي�ين امل�ع�ت�م��دي��ن ف��ي ب�ك��رك��ي إن
هناك أزم��ة حكومة وحكم ،وإن عجلة

ال �ع �م��ل ل� ��م ت �ن �ط �ل��ق ح �ق �ي �ق��ة« ،ب �ي �ن �م��ا
الحاجات كبيرة ج�دًا» ،منتقدًا فريقي
امل�ع��ارض��ة واألك �ث��ري��ة ع�ل��ى ح� ّ�د س��واء،
إل��ى درج ��ة اس�ت�ع��ان�ت��ه بتشبيه سلفه
ال� �ب� �ط ��ري ��رك ن� �ص ��ر ال � �ل� ��ه ص �ف �ي ��ر ب ��أن
ال �ح �ك��م ف ��ي ل �ب �ن��ان ك��ال �ع �ج �ل��ة «ه �ن��اك
م��ن ي�ج��ره��ا إل ��ى األم� ��ام وآخ � ��رون إل��ى
لاّ
ّ
يتغير ش��يء إ أن الذين
ال� ��وراء ،فلم
كانوا في األم��ام أصبحوا في الخلف،
والذين كانوا في الخلف أصبحوا في
األم��ام ،ولكن العجلة ال ت��زال مكانها».
وح��ذر م��ن أن��ه إذا بقيت األم ��ور «على
م � ��ا ه � ��ي ع �ل �ي ��ه ف ��إن� �ن ��ا ذاه � � �ب � ��ون إل ��ى
ك��ارث��ة اق�ت�ص��ادي��ة وم�ع�ي�ش�ي��ة» .وق��ال:
«ال ن �س �ت �ط �يّ��ع أن ن� �ت� �ف ��رج ع� �ل ��ى أه ��ل
ّ
بتحمل
الحكم ون�ب��خ��ره��م» ،وطالبهم
مسؤولياتهم .أما أن يبقوا «مختلفني
وم� �ت� �ل � ّ�ه�ي�ن ب �م �ص��ال �ح �ه��م ف � �ه� ��ذا غ�ي��ر
م �ق �ب��ول ،ألن ال �ن��اس ت �ج��وع وت�ه��اج��ر.
وال ��دن ��ي ب��أل��ف خ �ي��ر ،وه ��م مختلفون
على مركز لفالن أو لعلتان».
وأوض� � � � ��ح ال� � ��راع� � ��ي أن ل � �ق� ��اء ب �ك��رك��ي
ّ
امل ��ارون ��ي ل��م ي �ت�ب�ن ب��امل�ط�ل��ق امل �ش��روع
األرث��وذك �س��ي ل�لان�ت�خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة،
معلنًا أن الكنيسة تبارك كل ما يجمع
عليه اللبنانيون .وردًا على سؤال عن
امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة ،ق� ��ال« :س �م �ع��ت أن��ه
خ�ل�ال ف �ت��رة م��ن ال��زم��ن س�ي�ع��اد النظر
ف��ي أم ��ور ال �ب��روت��وك��ول» ،م�ض�ي�ف��ًا أن��ه
«ي �ج��ري ال �ت��رك �ي��ز ف��ي امل �ح �ك �م��ة» على
أال ي �ك��ون ه �ن��اك ت��زوي��ر وال تسييس،
«وم��ن خ�لال البروتوكول يجب العمل
ع�ل��ى ح�م��اي��ة امل�ح�ك�م��ة م��ن التسييس
والتزوير».
وإذ رأى أن «األص��ول�ي��ات ه��ي حركات

سياسية في ّ
زي ديني ،وهي تسييس
ل� �ل ��دي ��ن وال � �ق � �ت� ��ل وال � �ع � �ن� ��ف وإق � �ص� ��اء
ال� �ح ��ري ��ات» ،ق� ��ال «إذا ك� ��ان ه �ن��اك من
أصوليات مسيحية فعلى املرجعيات
امل�س�ي�ح�ي��ة أن ت �ت �ب� ّ�رأ م �ن �ه��ا ،ون�ن�ت�ظ��ر
ذل ��ك م��ن إخ��وان �ن��ا امل�س�ل�م�ين ل�ي�ق��ول��وا
إن األص ��ول� �ي ��ات ال �ت ��ي ت �ع �ت �م��د ال�ق�ت��ل
والعنف نحن براء منها ،وعلى اليهود
ال �ق �ي��ام ب��ذل��ك» .وأك ��د أن ال�ك�ن�ي�س��ة مع
ّ
«وأي أصولية
م��ا ت�خ�ت��اره ال�ش�ع��وب،
ت �ص��ل إل� ��ى ال �ح �ك��م ن �ط��ال �ب �ه��ا ب �ك��رام��ة
اإلنسان وبحقوقه وبالحريات العامة
والديموقراطية».
وع � ��ن م��وق �ف��ه م ��ن س �ل��اح ح � ��زب ال �ل��ه،
ق��ال إن ه�ن��اك م��ن أس ��اء فهمه «ع�م�دًا»
عندما ك��ان ف��ي فرنسا ،ش��ارح��ًا كالمه
الباريسي« :عندما نتكلم مع األجانب
نتكلم معهم ع��ن واجباتهم تجاهنا،
وق�ل��ت ل�ه��م إن واج�ب�ك��م ك��أس��رة دول�ي��ة
أن ت�س��اع��دوا على ن��زع األس�ب��اب التي
من أجلها يتمسك حزب الله بسالحه،
وأنتم عليكم أن تقوموا ب��دور ،فإذا لم
ً
تقوموا به فلن تجدوا حال للموضوع،
ّ
ول� ��ن ت �س ��اع ��دون ��ا ل �ب �ن��ان �ي��ًا ل �ح��ل��ه م��ع
ّ
حزب الله .فاملوضوع ال يحل بالطلب
ّ
م��ن ال �ح��زب أن ي�س��ل��م سل��اح��ه .عليكم
ث�لاث��ة أرب� ��اع ال �ط��ري��ق وع�ل�ي�ن��ا ال��رب��ع،
مل ��اذا ال ت�ض�غ�ط��ون لتطبيق ال �ق��رارات
ال��دول �ي��ة ك��ي تنسحب إس��رائ �ي��ل التي
م��ن أج�ل�ه��ا ي�ق��ول ح��زب ال�ل��ه أن��ا أداف��ع
عن أرض��ي؟» .أض��اف« :الفلسطينيون
لديهم ق��راران دول�ي��ان؛ األول يعطيهم
الحق في إنشاء دول��ة منذ ع��ام ،1948
واآلخ ��ر يمنحهم ح��ق ال �ع��ودة .فلماذا
أن� �ت ��م ك ��أس ��رة دول� �ي ��ة ال ت �ن �ف ��ذون وال

