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كالم في السياسة

نع األكثرية
األكثريتني الحكومية والنيابية لقوى
 8آذار امل�ع�ل�ق�ت��ي امل �ص �ي��ر ع �ل��ى ال��زع�ي��م
ال ��درزي ،مستفيدًا كذلك م��ن ه��ذا املوقع
للحصول على أوسع نطاق من املكاسب،
ّ
لكن أحدًا ال يتوقع ،من اآلن وإلى موعد
انتخابات  ،2013حسم جنبالط خياره
األخ�ي��ر بينهما م��ا دام ال �ص��راع ال��دام��ي
ف� ّ�ي س��وري��ا ل��م ُيحسم ،وم��ا دام الرئيس
بشار األسد على رأس نظامه.
 3ـ�ـ ل��ن ي�ك��ون م��ن السهل على أي فريق،
ب� َ�م��ن ف �ي��ه ال� ��ذي ي�ع�ت�ق��د ب��أن��ه ق��د ي�ح��وز

الح �ق��ًا غ��ال �ب �ي��ة ن �ي��اب �ي��ة ،إم � ��رار ق��ان��ون
ان �ت �خ��اب ت��رف �ض��ه ط��ائ �ف��ة ب��رم � ّت �ه��ا .ال
قانون انتخاب بال موافقة السنة ،وال
ق��ان��ون ان �ت �خ��اب ب�ل�ا م��واف �ق��ة ال�ش�ي�ع��ة.
ال ي��وح��ي ف�ي�ت��و ك��ل م��ن ال �ط��رف�ين على
قانون انتخاب ال يوافقان عليه ،بنزاع
م��ذه�ب��ي ب�ين الطائفتني اإلس�لام�ي�ت�ين،
إال أن��ه يشير حكمًا إل��ى ات�س��ام قانون
االن �ت �خ��اب ب�ص�ف��ة م�ي�ث��اق�ي��ة ت�م�ن��ع أي
فريق من االستئثار ب��ه .لذلك ال تعدو
ال�ن�ب��رة ال�ع��ال�ي��ة ال�ت��ي يتبادلها أف��رق��اء
 8و 14آذار ،ب��إص��رار ك��ل م�ن�ه�م��ا على
اقتراحه لقانون االنتخاب ،كونها ّ
شد
عصب ف��ي مواجهة سياسية خاسرة،
ألن أح�دًا منهما لن يسعه إرغ��ام اآلخر
على التسليم بقانون كان قد رفضه.
هكذا تبدو الغالبية النيابية ـــ في أي
ف��ري��ق ّ
تجمعت ـ�ـ�ـ وه�م�ي��ة وع��اج��زة عن
ف��رض ق��رار ،على نحو مماثل لتجربة
االنتخابات الرئاسية بني عامي 2007
و 2008عندما تبينّ أن الغالبية النيابية
آن� � ��ذاك وه �م �ي��ة ،وال ي�س�ع�ه��ا ت�ق��وي��ض
م��رت �ك��زات ميثاقية ك��ذل��ك االس�ت�ح�ق��اق
بانتخاب رئيس بالنصف .1+
بالتأكيد ال يحتاج ق��ان��ون االنتخاب،
كانتخاب رئيس الجمهورية ،إلى ثلثي
أص��وات مجلس النواب ش��أن تصويت
مجلس الوزراء عليه وفق املادة  65من
الدستور ،لكنه ،بالتأكيد أيضًا ،يحتاج
إل � ��ى غ� �ط ��اء س �ي��اس��ي ي� �ت� �ج ��اوز ث�ل�ث��ي
ال�ب��رمل��ان بمعزل ع��ن تصويت النصف
 1+عليه إلقراره في الهيئة العامة .بعد
أن يتوافقا على صيغة َيقبالن بها على
الورق ،يحتكم فريقا النزاع إلى القواعد
وال � �ش � ��ارع وال �ش �ع �ب �ي��ة ل� �ل ��وص ��ول إل��ى
ً
األكثرية النيابية .ذلك ما أخرجه فعال
ق��ان��ون  :2008واف�ق��ت ق��وى  8و 14آذار
عليه في اتفاق الدوحة ّ
وفصلتاه لهما،
ّ
وصوتتا في البرملان ،ثم احتكمتا إلى
ص �ن��ادي��ق االق � �ت� ��راع ال �ت��ي أع� �ط ��ت ،في
انتخابات  ،2009قوى  14آذار األكثرية
النيابية.

الله الشيخ نعيم قاسم ،خالل استقباله
وفدًا من الحزب الديموقراطي اللبناني
أن «ق��ان��ون ال�خ�م�س�ين دائ� ��رة أس ��وأ من
قانون الستني السابق ،إذ يجمع عيوب
ال �س �ت�ي�ن وي �ض �ي��ف إل �ي �ه��ا اإلغ � � ��راق ف��ي
ال�ط��ائ�ف�ي��ة وامل��ذه �ب �ي��ة» .ول �ف��ت إل ��ى أن��ه
«م��ن التصريحات ال�ت��ي سمعناها من
نَّ
يتبي
بعض مكونات  14آذار الرافضة،
أيضًا أن املشروع غير قابل للنجاح في
امل �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي ،م��ا ي�ع�ن��ي أن ��ه ط� ٌ
�رح
إلض��اع��ة ال��وق��ت م��ن أج ��ل إب �ق��اء ق��ان��ون
الستني».

معسكر تدريب في البيرة
أم� �ن� �ي ��ًا ،أوض � �ح� ��ت ق � �ي� ��ادة ال� �ج� �ي ��ش أن
امل� ��وق� ��وف ف ��ي ق �ض �ي��ة م �خ �ب��أ األس �ل �ح��ة
ف��ي خ��راج ب�ل��دة ال�ب�ي��رة ـــــ راش�ي��ا «ليس
رج��ل دي��ن ول�ي��س ل��ه ّ
أي ص�ف��ة دي�ن�ي��ة».
وأشارت إلى أن التحقيقات أظهرت «أن
امل��واط��ن امل�ق�ص��ود ه� ّ�ي��أ م��واق��ع التدريب

جان عزيز
ال ت ��زال أح� ��داث « 11أي �ل��ول ال�ل�ي�ب��ي» ط��اغ�ي��ة ع�ل��ى اإلع�ل�ام
وامل ��زاج األم�ي��رك�ي�ين .وال ي��زال تناولها محكومًا بصفتي
الصدمة والذهول .لم تفهم واشنطن بعد م��اذا حصل في
بنغازي وملاذا؟ ولم تفهم ماكينة باراك أوباما خصوصًا،
كيف انتكست سياستها اإلسالمية ،وكيف ُصفع وجه ابن
حسني اإلفريقي ــــ األميركي من أهل بيته وجلده؟ بل ثمة
مشدوهًا في العاصمة األميركية :منذ ثالث
من يتساءل
ّ
سنوات ونحن نحضر لتسليم املشرق كله إلى «اإلخوان».
م �ن��ذ  2009ون �ح ��ن ف ��ي ج ��و ه� ��ذا ال� �ع ��رس اإلس�ل��ام� ��وي ــــ
الصهيوني بمباركة فاعلة مسبقة ومرافقة من قبل العم
سام ،فمن نسف الساحة ليلة الدخلة؟ تساؤالت مشروعة،
لكن ما يلفت في حلقاتها أن للبنان حصة في مؤشرات
التعجب األميركي ،خصوصًا عند الحديث األميركي عن
«أخ��ون��ة» امل�ش��رق .فكأن في بعض التحضير والتخطيط
حيزًا لجعل بيروت ج��زءًا من عملية «األخ��ون��ة» ،أو حتى
واحدًا من مربعات انطالقتها.
طبعًا يكفي اغتيال دبلوماسي أميركي إلث��ارة ضجة في
ب�ل�اده .فكيف إذا اغتيل أربعة معًا .وكيف إذا ك��ان بينهم
سفير .وكيف إذا نفذ ذلك بوحشية بهائمية .وكيف ،أكثر،
إذا سقطوا في بلد «حليف» .وكيف ،أكثر وأكثر ،إذا كان
قاتلوهم ممن وص�ل��وا إل��ى السلطة ب��دع��م أم�ي��رك��ي ...غير
أن م��ا راف ��ق  11أي �ل��ول الليبي يحمل م��زي �دًا م��ن ال ��دالالت
والعجائب .ذلك أن أي مسؤول أميركي لم يكن يتوقع مثل
هذا الحدث .حتى حينما أعلن بعض املواقع اإللكترونية
ال�ت��اب�ع��ة ل�ج�ه��ات إس�لام��وي��ة ق��ات�ل��ة ،نيتها مسبقًا تنفيذ
الهجوم ،لم يؤخذ األمر على محمل الجدية أميركيًا .وهو
ما تحول اآلن موضع تحقيقات فدرالية ،بعد فوات األوان
لذلك السفير األميركي الطيب ومعاونيه.
ً
وق��د ي�ك��ون وج��ه ه�ي�لاري كلينتون دل�ي�لا قاطعًا على أن
اإلدارة األميركية كلها كانت قد أضحت منذ مدة في أجواء
أخ��رى ،ف��ي مناخات مناقضة مل��ا َّ
ظهرته م��أس��اة بنغازي.
ك��ان��ت أميركا ق��د ص��دق��ت ــــ على طريقة جحا ــــ أن العالم
اإلسالمي كله قد اعتنق شعارها« :أوباما ال أسامة» ،وأن
خليفة دبليو ب��وش ق��د صحح ك��ل ك��وارث سلفه .وأعطى
الجواب الشافي جذريًا لكل التساؤالت العميقة والعقيمة،
من «خطأ» برنارد لويس إلى «كراهية» فريد زكريا .كانت
ماكينة أوباما قد اقنعت نفسها ،ومن ثم من حولها ،بأن
ال �ب��ذار ال�ت��ي دس�ه��ا ال��رئ�ي��س امل �ل� ّ�ون ف��ي ت��رب��ة ال �ش��رق ،منذ
خطاب القاهرة في  5ح��زي��ران  ،2009قد أزه��رت وأينعت،
وه ��ا ه ��ي ت�ع�ط��ي ال �ث �م��ار امل �ط �ل��وب��ة :ع �ه��د س �ل�ام أم�ي��رك��ي

م��ع ال��وج��دان اإلس�ل�ام��وي امل��رك��زي ،ال ��ذي تختصره ب��رأي
واشنطن جماعة «اإلخوان املسلمني» .اتفاق شامل ونهائي
ملصلحة واشنطن وال�غ��رب ،واإلسالمويني وال�ش��رق ،وفي
م��ا بينهم خصوصًا اس��رائ�ي��ل .حتى أن بعض الهامسني
في واشنطن يتساءلون :لقد قمنا بكل ما علينا من بنود
االتفاق .حتى شجرة امليالد في البيت األبيض َّ
غير أوباما
اسمها .أسامة بن الدن أزح�ن��اه في التوقيت املثالي لهم،
ب�ع��د ان�ط�لاق��ة «ال��رب �ي��ع اإلخ ��وان ��ي» ،ح�ت��ى ال يستفيد مع
«ق��اع��دت��ه» م��ن ت �ط��ورات��ه ،وح �ت��ى ال ي��دخ��ل ب ��أي ش�ك��ل من
األش�ك��ال منافسًا لهم على تركة حلفائنا الديكتاتوريني
السابقني .في سيناء كدنا ننجز االتفاق السري ،في تلك
ّ
الحساسة واملتفجرة .هناك تم ترتيب
البقعة التاريخية
الهجوم اإلرهابي ،فدخل الجيش املصري إلى فراغ كامب
دايفيد من دون اعتراض اسرائيلي .فربح مرسي رصيدًا
كافيًا الحتكار السلطة في القاهرةّ ،
ورد الجميل لنتنياهو
بإقفال أنفاق حماس وحصر العبور تحت أنظار اسرائيل
ف��ي رف��حّ .ك��ان ك��ل ش��يء مثاليًا .حتى ف��ي ب �ي��روت ،كنا قد
ب��دأن��ا نحضر للبنان إخ��وان��ي بالكامل ف��ي ال�ع��ام .2020
حتى أننا حددنا هذا التاريخ إلحدى كبريات مؤسساتنا
الجامعية التابعة لنا مباشرة في بيروت .خصصنا لها
نصف مليار دوالر ف��ي ظ��ل ه��ذه ال �ظ��روف ب��ال��ذاتّ ،
لتعد
نفسها ل��دوره��ا ال�ج��دي��د .وك��ان��ت ه��ي ق��د خ�ط��ت خ�ط��وات
كبيرة على ه��ذا الصعيد .ف��أب�ع��دت م��ن ك��ل مفاصلها كل
م��ن ه��و غير إخ��وان��ي .ل��م تعد تضم أي عميد غير مؤهل
لألخونة .حتى شعارها اإلنجيلي طلبنا محوه ،لتكون
ً
ً
أهال ملرحلة لبنان سنة  ،2020لبنان اإلخواني .فضال عن
كل عناوين سياستنا األخرى في بيروت :رفضنا استقبال
بطريرك كل املسيحيني اللبنانيني واملشرقيني ،حاصرنا
زعيمهم السياسي ،اخترقنا العديد من أحزابهم الصغيرة
وج� ّ�ي��رن��اه��ا ب��ال�ك��ام��ل ل�ص��ال��ح ال��زع��ام��ة اإلخ��وان �ي��ة  ...م��اذا
يريدون أكثر من ذلك؟
ف��ي ال�ع�ق��ل األم �ي��رك��ي ث�م��ة م��ن ي�ف�ك��ر ب ��أن م��ؤس�س��ة ال �ق��رار
اإلخوانية ناكرة للجميل .لكنه مصمم على الرد بالذهاب
أبعد ف��ي مخطط «األخ��ون��ة» .مصدقًا حجة اإلخ ��وان بأن
ك��ل م��ا ي�ح�ص��ل خ�ل�اف��ًا ل�لات �ف��اق ه��و م��ن ص �ن��ع «ع�ن��اص��ر
غير منضبطة» ،خصوصًا م��ن السلفيني .ادع�م��ون��ا أكثر
لنسحقهم ،كلفوا «ران��د ك��ورب» دراس��ة عن الفوارق بيننا
وب�ي�ن�ه��م ،أع�ط��ون��ا امل��زي��د م��ن السلطة وامل� ��ال ،وخ ��ذوا منا
م��ا يدهشكم ،أكثر بكثير م��ن دهشة ه�ي�لاري إزاء اغتيال
سفيرها في بنغازي...
تقية اإلس�لام��وي�ين ،مفهوم يبدو أن واشنطن ستكتشفه
حرفًا حرفًا ،بالدم ال بالحبر.

علم
و خبر

يحيين
الجيش :أعمال
التدريب في مخبأ البيرة
راشيا بدأت قبل أيام من
عملية الدهم

تصور أميركي :لبنان إخواني سنة 2020

ل �ل �م �س �ل �ح�ين وج � ّ�ه ��زه ��ا ّ
وأم � � ��ن ال �س�ل�اح
واألع�ت��دة العسكرية التي تمكنت قوى
ال �ج �ي��ش م ��ن ض �ب �ط �ه��ا» .وك �ش �ف��ت «أن
أعمال التدريب في املراكز املذكورة بدأت
قبل ع��دة أي��ام من العملية التي نفذتها
مديرية االس�ت�خ�ب��ارات ،ب�م��ؤازرة وح��دة
عسكرية ف��ي حينه ،حيث تمكن عشرة
عناصر من الفرار من هذه املراكز قبيل
وصول قوى الجيش».
وفي شأن أمني آخر ،اعتدى أمس نحو
 20ش �خ �ص��ًا ع �ل��ى دوري � ��ة ل �ق��وى األم ��ن
ال ��داخ� �ل ��ي ك ��ان ��ت ت �ق �م��ع م �خ��ال �ف��ة ق�ط��ع
أش�ج��ار ف��ي ب�ل��دة علمات ق�ض��اء جبيل.
وس � �ل ��ب امل � �ع � �ت� ��دون ع� �ن ��اص ��ر ال� ��دوري� ��ة
أسلحتهم ،وهم يتبعون ملخفر طورزيا،
ق�ب��ل أن ت�ح�ض��ر إل ��ى امل �ك��ان ق ��وة أمنية
أخ � ��رى وت ��وق ��ف  10م ��ن امل �ع �ت��دي��ن بعد
مالحقتهم .ورف��ض قائد ال��درك العميد
ج � ��وزف ال ��دوي �ه ��ي ت�س�ي�ي��س ال �ح��ادث��ة،
م� ��ؤك � �دًا أن� � ��ه «ل� � ��م ي �ح �ص��ل أي ات� �ص ��ال
سياسي حول ما حصل ،وقد استطعنا
ت� �ح ��دي ��د م � �ك� ��ان األس � �ل � �ح� ��ة امل� �س� �ل ��وب ��ة،
واستعدناها».
ول�ف��ت رئ�ي��س ب�ل��دي��ة ع�ل�م��ات ع�ل��ي ع��واد
ّ
إل��ى أن املعتدين «ه��م م��ن الحطابة ،من
ع�ل�م��ات وم��ن ال �ق��رى امل� �ج ��اورة ،وه��ؤالء
فاتحون على حسابهم ،وال عالقة لهم
ب� ��األح� ��زاب» .وق� ��ال ع� ��واد ل �ـ «األخ� �ب ��ار»:
«يبدو أن مافيا قطع األش�ج��ار ال تدفع
ما يكفي من الرشوة للقوى األمنية ،كما
درج��ت ال�ع��ادة ،فحصل ما حصل .علمًا
ب��أن ه��ذه املافيا معروفة ومكروهة من
قبلنا».

ما قل
ودل
تلحظ امليزانية
املخصصة لقضاء جزين
في وزارة األشغال العامة
والنقل اهتمامًا بقرى
القضاء الشيعية أكثر
بكثير مما لحظته املوازنات
السابقة ،رغم تشكيك أهالي
هذه القرى وقلقهم قبل

ثالث سنوات مما ينتظرهم
إثر خسارة الئحة النائب
السابق سمير عازار ،التي
كانت مدعومة من الرئيس
نبيه بري .ويبذل العونيون
جهدًا في هذا السياق
للتقرب من فعاليات هذه
القرى ،واإليحاء لهم أن
منازلهم على غرار النواب
السابقني مفتوحة لهم.

عمداء القومي
أنهى رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي ،أسعد حردان ،تشكيل
مجلس العمد في الحزب .وتأتي هذه الخطوة بعد انتخابات السلطة
التشريعية املمثلة باملجلس األعلى وانتخاب رئاسة الحزب ،لتكتمل
ال�ق�ي��ادة م��ع تشكيل السلطة التنفيذية .وق��د تشكل املجلس م��ن عمد
سابقني ووجوه جديدة ،كذلك جرى عدد من املناقالت بني العمد ،أبرزها
ّ
الداخلية،
تولي عميد التربية والشباب السابق صبحي ياغي عمدة
وتولي عميد الدفاع السابق وائل حسنية عمدة اإلذاعة واإلعالم مكان
العميد السابق حسان صقر الذي تولى عمدة الخارجية .ومن الوجوه
الجديدة زياد معلوف في عمدة الدفاع ،نضال القادري عميدًا للتربية
وال�ش�ب��اب ،عبد ال�ب��اس��ط ع�ب��اس عميدًا للعمل وال �ش��ؤون االجتماعية،
سامي أب��و ف��واز عميدًا لعبر ال �ح��دود ،ف��ارس سعد عميدًا لالقتصاد،
وبقي هملكارت عطايا عميدًا لشؤون فلسطني وميسون قربان عميدًا
ل�ش��ؤون البيئة وع�ص��ام حريق عميدًا للمالية .إل��ى جانب ه��ؤالءّ ،
ضم
مجلس العمد أعضاء من دون حقائب هم معن حمية ،قيصر عبيد ،لور
أبي خليل وسبع منصور.

عودة املال
حصلت األجهزة األمنية في اململكة العربية السعودية على معلومات
م��وث��وق��ة ت�ف�ي��د ب��أن ج ��زءًا م��ن امل ��ال ال ��ذي ُي� َ
�رس��ل م��ن ب�ل�اد ال�ح�ج��از إل��ى
املعارضة السورية املسلحة يعود إلى داخل اململكة ،حيث تحصل عليه
مجموعات متأثرة بتنظيم القاعدة.

لجنة تقويم في الرابية
ُع�ل��م أن التيار الوطني ال�ح��ر ب�ص��دد إن�ش��اء ّلجنة لتقويم أداء ال�ن��واب
الحاليني ،وكذلك األسماء الطامحة إلى الترشح على لوائح التيار في
االنتخابات املقبلة .وأكدت مصادر التيار أن التقويم لن يستثني أحدًا،
ّ
وسيركز على املستوى السياسي واإلنمائي والخدماتي والتشريعي
للنواب.

