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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
ليسيه عبد القادر
يس مبالغًا فيه القول إن ّليسيه
عبد القادر هي آخر ما تبقى من
ب �ي��روت ال�ت��ي ان��دث��رت وت�ح� ّ�ول��ت
غابة من الباطون لجشع التجار
ال��ذي��ن ه � ّ�ج ��روا أه �ل �ه��ا خ��ارج�ه��ا
م � �ق� ��اب� ��ل ال � � �ف � � �ت � ��ات ،ل �ي �ت �ن �ع �م��وا
ب ��أرض� �ه ��م .ل � ُي �س �ي��ه ع �ب��د ال �ق ��ادر
ه ��ي ّ آخ� ��ر ال ��ف � َ�س ��ح ال �ت��ي ال ي ��زال
التنفس فيها ممكنًا بعدما خنق
ال�ت�ل��وث ب�ي��روت�ن��ا ال�ح�ب�ي�ب��ة .هي
جزء من تراث بيروت وتاريخها
وم�س�ق��ط ذك��ري��ات�ن��ا ،ن�ح��ن ال��ذي��ن
درسنا فيها أيام الزمن الجميل،
وت �ف �ي��أن��ا أش� �ج ��اره ��ا ال �ب��اس �ق��ة،
وت� �ن ��زه� �ن ��ا ب �ي �ن �ه��ا وب �ي ��ن ق�ص��ر
ال� �س� �ف� �ي ��ر ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي وغ� �ي ��ره
م��ن ال �ق �ص��ور ،ال �ت��ي ك��ان��ت ت��زي��ن
امل �ن �ط �ق ��ة ق� �ب ��ل ان ت� �ت� �ح ��ول ال ��ى
خ��رائ��ب ،وتمشينا ف��ي ال�ش��وارع
التي كانت حتى األم��س القريب
ت�ن�ع��م ب �ه��دوء ي��ري��د أن يسلبهم
ّ
اياه اليوم من يريدون أن ُيحلوا
م � �ح� ��ل ه � � ��ذا ال � � �ص � ��رح ال � �ت� ��راث� ��ي
والثقافي ّ
مجمعًا تجاريًا بشعًا.
ع �ن��دم��ا اش �ت ��رى ال��رئ �ي��س رف�ي��ق
ال �ح��ري��ري ل�ي�س�ي��ه ع �ب��د ال� �ق ��ادر،
ق ��رر دع�م�ه��ا م��ال �ي��ًا ،وف ��ي ال��وق��ت
ن�ف�س��ه ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى م�س�ت��واه��ا
الراقي ،كواحدة من أهم املدارس
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،م ��ن ال �ت ��ده ��ور ال ��ذي
أص��اب شقيقتها امل��واج�ه��ة لها،
امل ��درس ��ة االن �ج �ي �ل �ي��ة ،ل �ك��ن ب�ع��د
استشهاده ،هناك من ّ
تغول على
ّ
أه��ال��ي ال �ط�ل�اب ،ال��ذي��ن ت�ح��م�ل��وا
رف��ع األق�س��اط أضعافًا مضاعفة
م��ؤث��ري��ن ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى م�س�ي��رة
هذا الصرح التربوي.
ل�ل��أس� ��ف ال� � �ش � ��دي � ��د ،ف � � ��إن ورث � ��ة
ال��رئ �ي��س ال �ش �ه �ي��د ،ال��ذي��ن نحب
ّ
ون� � �ج � ��ل ،ل� ��م ي �ح �ف �ظ ��وا ل �ل��راح��ل
وص�ي��ة .ت�ي��ار الرئيس الحريص
على العلم والتعليم ب��ات ّ
همه،
ع �ل ��ى م� ��ا ي � �ب� ��دو ،م �ن �ح �ص �رًا ف��ي
االستيزار واالستيناب وتوظيف
األزالم و«تشحيد» أهالي بيروت
ال��وظ�ي�ف��ة .أه��ال��ي ب �ي��روت ال��ذي��ن
ت�ح� ّ�م�ل��وا الكثير م�ن��ذ استشهاد
ال��رئ �ي��س ال ��رف� �ي ��ق ،ودف � �ع� ��وا م��ن
أعصابهم واستقرارهم للحفاظ
ع �ل��ى إرث ال ��رئ �ي ��س ال �ح ��ري ��ري.
اإلرث ال � � � ��ذي ال ي� ��أل� ��و ال� ��ورث� ��ة
ج �ه �دًا ف ��ي ت�ض�ي�ي�ع��ه وال �ت �ع��ام��ل
م�ع��ه م��ن منطلق ت �ج��اري بحت.
ك�ن��ا نتمنى ل��و أن ال�س�ي��دة هند
ال � �ح� ��ري� ��ري ح ��اف� �ظ ��ت ع� �ل ��ى ه ��ذا
ال�ص��رح ،أو لوّ أن الرئيس سعد
ال �ح��ري��ري ت��دخ��ل ف��ي األم ��ر (ه��ل
ف��ات األوان؟) للحفاظ على هذه
ال � ��ذاك � ��رة ال �ب �ي ��روت �ي ��ة .وب� �م ��ا ان
ال�ش��يء ب��ال�ش��يء ي��ذك��ر ،ف��إن هذه
ال��ذاك��رة ليست ق�ص�ي��رة ،وصبح
االنتخابات قريب.
ّ
قديمًا قيل« :مني خلف ما مات»...
رحم الله الرئيس الشهيد.
س .شهاب

من المحرر
تستقبل «األخ �ب��ار» رس��ائ��ل ال �ق� ّ�راء
ع �ل��ى ال� �ع� �ن ��وان اإلل �ك �ت ��رون ��ي اآلت� ��ي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أال
يتجاوز نصها  150كلمة.

استحقاق  :2014مرشحان مستعجالن لجــل
ال أحد كاملرشحني
يستعجلون انعقاد مجلس
النواب النتخاب الرئيس.
ال أحد سواهم يخوض في
املواصفات وموعد الجلسة
واكتمال النصاب .حتى
عشية املهلة الدستورية
كان الحديث عن ايامها االولى
كأنها مخاض االستحقاق.
لكن وقتا طويال سيمر حتى
منتصف ايار كي يتحرك ،ربما،
املخاض
نقوال ناصيف
و14
ف��ي وق��ت يلتزم رأس��ا حربة ق��وى ّ 8
آذار ــــ وهما الفريقان الشيعي والسني
ــــ الصمت حيال االنتخابات الرئاسية،
يتصرف حليفاهما املسيحيان كأنهما
ص� ��اح � �ب� ��ا امل� � � �ب � � ��ادرة وال� � � � �ق � � � ��ادران ع �ل��ى
توجيه االستحقاق .في الظاهر ،أوحى
ت��رش��ح ال��رئ �ي��س م �ي �ش��ال ع ��ون ورئ �ي��س
ح��زب ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة س�م�ي��ر جعجع
ب�ح�ج��ب االف ��رق ��اء امل ��وارن ��ة اآلخ ��ري ��ن في
فريقيهما ،كأن البالد في الطور االخير
من االستحقاق ،او في الساعات القليلة
ال�ت��ي تسبق جلسة االن�ت�خ��اب واك�ت�م��ال
ال�ن�ص��اب ال�ق��ان��ون��ي .ال�ق��اع��دة الطبيعية
في هرم االستحقاق ،املماثلة بأهميتها
مل��وع��د ال �ج �ل �س��ة واك �ت �م��ال ن �ص��اب �ه��ا ،ان
امل��رش�ح�ين ي �ب��دأون ك�ث�رًا ث��م يتناقصون
ت��دري�ج��ًا ،ك��ي يمسوا واح �دًا او اث�ن�ين او
ثالثة في احسن االح��وال .هذه امل��رة ،في
استحقاق  ،2014الهرم مقلوب.
ب�ع��د اع�لان�ه�م��ا ت��رش�ي�ح�ه�م��ا ،وق ��د ح� ّ�دد
ك ��ل م�ن�ه�م��ا م��واص �ف��ات ال��رئ �ي��س امل�ق�ب��ل
وت� � �ح � ��دي � ��ات امل � ��رح� � �ل � ��ة ،وع� � � � � َّ�رف ش �ع ��ار
االن� �ت� �خ ��اب ��ات وه � ��و «ال ��رئ� �ي ��س ال� �ق ��وي»
َّ
ع �ل��ى ط��ري �ق �ت��ه ،ودل ع �ل��ى ن �ف �س��ه ب��أن��ه
ص��اح��ب امل ��واص� �ف ��ات وال �ش �ع��ار ف ��ي آن،
اع �ط��ى ع ��ون وج�ع�ج��ع ال��ذري �ع��ة ا ّل�ك��اف�ي��ة
ل �ح �ل �ي �ف �ي �ه �م��ا ال� �ش� �ي� �ع ��ي وال � �س� ��ن� ��ي ك��ي
ي �ب �ط �ئ��ا م ��اك �ن ��ة االس� �ت� �ح� �ق ��اق ،وي �ط �ف �ئ��ا
محركاتها ف��ي النصف االول م��ن املهلة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة ع �ل��ى االق � � ��ل .ب� ��دت ال�ل�ع�ب��ة
بذلك مارونية فحسب .ال ش��رك��اء فيها،

اط�ل��ق ل�لاف��رق��اء املسيحيني ادارت �ه��ا من
غير ان يمتلك اي منهم قرارها .يترشح
َم ��ن ي �ت��رش��ح ،م ��ن غ �ي��ر ان ُي �ل ��زم ح�ل�ي�ف��ه
بترشحه ه��ذا او ان�ت��زاع موافقته عليه.
فاذا االستحقاق للمرة االولى بني ايدي
االف ��رق ��اء امل�س�ي�ح�ي�ين ال��ذي��ن ل��م ُي�ع�ط��وا،
منذ ع��ام  ،1982حق انتخاب رئيس من
طائفتهم كانوا السباقني ال��ى اختياره.
وال� � ��واق� � ��ع ان اخ� �ت� �ب ��ار االس �ت �ح �ق ��اق ��ات
املتتالية ،ف��ي ظ��ل الحقبة ال�س��وري��ة كما
بعدها ،كشف ه��ذا الجانب من املشكلة.
وه � ��و ان امل� ��راج� ��ع امل �س �ي �ح �ي��ة ال��دي �ن �ي��ة
ّ
وال �س �ي��اس �ي��ة س��ل �م��ت ب��ان �ت �خ��اب رئ�ي��س
ّ
ل��م ّ
تسمه ،اال انها منحته غطاءها .أي��د
البطريرك املاروني مارنصرالله بطرس
صفير الرئيسني ال�ي��اس ه��راوي واميل
ل �ح��ود ل�س�ب�ب�ين م�خ�ت�ل�ف�ين ت �م��ام��ا :االول
مل ��لء ش �غ��ور م��أس��اوي ن�ج��م ع��ن اغ�ت�ي��ال
الرئيس رينه معوض وتعريض تسوية
ال �ط��ائ��ف ل�لان �ه �ي��ار ،وال �ث��ان��ي م��ن ج��راء
تأثره بحيلة امنية ّ
اعدت الستطالعات،
ل��م ي�ك��ن ال��رئ�ي��س رف�ي��ق ال�ح��ري��ري بعيدا
م ��ن ج� ��زء م �ن �ه��ا ،ه ��ي ان ق ��ائ ��د ال�ج�ي��ش
م ��رش ��ح امل �س �ي �ح �ي�ي�ن .ب� � � ��دوره ان �ت �خ��اب
الرئيس ميشال سليمان ،ثالث سنوات

بجمهوره وشعبيته .في الواجهة عون
وجعجع ،وعلى اكتافهما الرئيس امني
الجميل والنائب سليمان فرنجيه ،من
غير ان يكونا البديلني الحتميني.
م� ��ع ذل� � ��ك ،ل� ��م ُي� �ح ��ل اي م� ��ن امل��رش �ح�ي�ن
االرب� �ع ��ة االس �ت �ح �ق��اق م�س �ت�ع�ج�لا .وق��د
تكون ثمة دوافع اخرى لئال يكون كذلك:
اول� �ه ��ا ،ان رئ �ي��س امل �ج �ل��س ن �ب �ي��ه ب ��ري،
ص ��اح ��ب ال �ص�ل�اح �ي��ة االول� � ��ى ف ��ي ادارة

م��اك �ن��ة االس �ت �ح �ق��اق ،ي�س�ت�ب�ع��د ت��وج�ي��ه
الدعوة الى جلسة االنتخاب في النصف
االول م��ن امل�ه�ل��ة ال��دس �ت��وري��ة ،ح�ت��ى 25
نيسان على االقل .بالتأكيد يتمسك بري
بصالحيته املنصوص عليها في امل��ادة
 73م��ن ال��دس �ت��ور ،وي��ؤك��د ان ��ه س�ي��وج��ه
الدعوة قبل  15اي��ار ،اليوم االخير لحقه
في استخدام الصالحية تلك.
ث��ان �ي �ه��ا ،رغ� ��م ق ��ول ��ه اك �ث ��ر م ��ن م� ��رة ف��ي

حساب موعد جلسة االنتخاب مختلف عن حساب اكتمال نصابها (مروان طحطح)

االستحقاق بين
ايدي االفرقاء
المسيحيين للمرة األولى
منذ عام 1982

ب�ع��د خ ��روج س��وري��ا ،ل��م ي�ك��ن م��ن صنع
املسيحيني ،اال انهم ج��اروه .ل��م ي��رد في
الئحة البطريرك عام  ،2007مثلما لم يرد
من قبل عون في الئحة  ،1988انسجامًا
مع ما كان ي��ردده البطريرك بال انقطاع
وه ��و ان ��ه ض��د ت �ع��دي��ل ال��دس �ت��ور .اال ان
انتخاب لحود كان استثناء.
ق� ��د ال ي� �ب ��دو اس �ت �ح �ق ��اق  2014ب � ��دوره
مختلفًا ك�ث�ي�رًا ،وان اس�ت�ع�ج��ل االف��رق��اء
امل �س �ي �ح �ي��ون االن� � �خ � ��راط ف� ��ي امل �ن��اف �س��ة
وج �ه��ًا ل��وج��ه ،اح��ده��م ف��ي م�ق��اب��ل اآلخ��ر
ب�ت�ه�ش�ي��م ص ��ورت ��ه وت �ح��ال �ف��ات��ه ون �ب��ش
م��اض�ي��ه وت�خ��وي��ن خ �ي��ارات��ه والتشكيك

تقـرير

حصانان عونيان جديدان في المتن التسونامي يــ
رلى ابراهيم
جمع مسرح األخ��وي��ن الرحباني في دير
م� ��ار ال� �ي ��اس ـ �ـ �ـ �ـ أن �ط �ل �ي��اس ،أم � ��س ،بعض
وزراء ال� �ت� �ي ��ار ال ��وط� �ن ��ي ال� �ح ��ر ون ��واب ��ه
وناشطيه ومرشحيه وفعالياته ،اضافة
الى رؤس��اء بعض بلديات املنت الشمالي
وش� �خ� �ص� �ي ��ات ق� �ض ��ائ� �ي ��ة واج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
وفنية .للوهلة األولى ،يصعب التصديق
أن امل �ن��اس �ب��ة ال ت �ت �ع��دى ت��دش�ي�ن تنظمه
ال��ره �ب��ان �ي��ة األن �ط��ون �ي��ة .س��ري �ع��ًا يكشف
رئ �ي��س ال��ره �ب��ان �ي��ة ع��ن م�س��اه�م��ة ج��ورج
ع �ب��ود (أح ��د م��رش�ح��ي ال �ت �ي��ار ع��ن املقعد
ال�ك��اث��ول�ي�ك��ي ف��ي امل�ت�ن) ف��ي اع ��ادة ترميم
امل� �س ��رح ،وف �ي �م��ا ي�ع�ت�ل��ي األخ �ي ��ر امل�ن�ص��ة
لتكريمه ،يفاجئ األب ال�ح�ض��ور بدعوة
وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ال� �ي ��اس ب ��و ص �ع��ب ،دون
غ �ي��ره ،ل�لان�ض�م��ام ال�ي�ه�م��ا .ي �ب��دو املشهد
س��وري��ال�ي��ًا ف��ي ال�ب��داي��ة :ال��ره�ب��ان ،ال��وزي��ر
«ال �ن �ج��م» ،امل ��رش ��ح ،ف�ل�اش��ات ال �ك��ام �ي��رات
والتصفيق .ليس ال�ه��رج وامل ��رج للنواب

هنا برغم «استثنائية» اجتماعهم خارج
ط��اول��ة التكتل :ادغ��ار معلوف وابراهيم
ك �ن �ع ��ان ون �ب �ي ��ل ن� �ق ��وال وس �ل �ي ��م س�ل�ه��ب
وغ �س��ان مخيبر وه��اغ��وب ب�ق��رادون�ي��ان.
ف �ص��ال��ة ال �ك��وك �ت �ي��ل ال� �ت ��ي ت �ل��ت ال �ح �ف��ل،
تجمهرت حول بو ُ صعب ،وكادت تحمله
ع �ل��ى األك� �ت ��اف ،وش �غ �ل��ت ب �ن �ش��اط ع�ب��ود
حتى تالشى حضور النواب نهائيًا.
زرع ال �ن��ائ��ب م�ي�ش��ال ع� ��ون ،م�ن��ذ ع��ودت��ه
الى لبنان ،في كل قضاء دينامو؛ وحتى
ال�ب��ارح��ة ك��ان ال�ن��ائ��ب اب��راه�ي��م ك�ن�ع��ان ال
ي ��زال دي�ن��ام��و امل�ت�ن ال�ش�م��ال��ي .أم��س ب��ات
واض � �ح� ��ًا أن ح� �ص ��ان�ي�ن ع ��ون� �ي�ي�ن دخ�ل�ا
ميدان الرابية .يختلف وض��ع بو صعب
ع��ن وض ��ع ع �ب��ود .اس�ت�ط��اع األول ،خ�لال
رئاسته لبلدية ضهور الشوير ،القبض
على املناطق املحيطة لبناء ركائز قوية
في الجرد .وبرغم استقالته من البلدية،
حافظ على نفوذه وتابع عمله فيها رغبة
ً
م �ن��ه ف ��ي ال �ت��رش��ح م�س�ت�ق�ب�لا ع ��ن امل�ق�ع��د
األرث��وذك �س��ي .ك��ان «ال� ّ
�ري��س» متيقنًا من

اع� �ت� �م ��اده ع �ل��ى الئ �ح ��ة ال �ت �ي ��ار ال��وط �ن��ي
ال �ح��ر ،لسببني :ص�ع��وب��ة اي �ج��اد منافس
ل��ه اال اذا رغ��ب ع��ون ف��ي ت �ك��رار «م��زح��ة»
غسان الرحباني مع النائب ميشال املر،
وع�لاق��ات��ه األم �ي��رك �ي��ة واالم ��ارات �ي ��ة ال�ت��ي
تحتاج إليها الرابية .كان يكفي مالحظة
ما سبق مللء املقعد األرثوذكسي الثاني
الشاغر في الالئحة البرتقالية ،لكن يبدو
أن ع ��ون ي �ن��وي م �ح��ارب��ة امل ��ر ج��دي��ا ه��ذه
امل ��رة ،اذ عندما ق��رر اع�ت�م��اد أرث��وذك�س��ي
ف��ي الحكومة ،وق��ع خ�ي��اره مباشرة على
بو صعب ،برغم استياء بعض الناشطني
م��ن ت�ف�ض�ي�ل��ه «ص��دي��ق ال �ع��ون �ي�ين» على
ال� �ع ��ون� �ي�ي�ن أن� �ف� �س� �ه ��م .ي� ��دخ� ��ل امل ��رش ��ح
األرث��وذك �س��ي ال �ي��وم م��ن ال �ب��اب ال� ��وزاري
ال ��ى ك��ل ض�ي��ع امل�ت�ن ال �ش �م��ال��ي ،ال ال�ج��رد
حصرًا .ال تشبه الحقيبة الوزارية منصبًا
بلديًا طبعًا ،أو حتى كرسيًا نيابيًا برغم
أهميته .تكفي مراقبة التطبيل والتزمير
ال �ل��ذي��ن ي��راف �ق��ان دخ� ��ول ب ��و ص �ع��ب ال��ى
أي مناسبة ،للتأكد م��ن أن��ه أصبح رقمًا

ص�ع�ب��ًا ،ك�م��ا م �ق �ع��ده .ي��زي��د م��ن صعوبة
تجاهله ،ظهوره بصورة ال��وزي��ر الشاب
القريب من الناس ،خالفا للوزراء املتنيني
السابقني .وباتت أخيرا سيرة بو صعب
ت �ت��راف��ق وس� ��ط م �ج��ال��س ال �ع��ون �ي�ي�ن م��ع
مجموعة من التساؤالت عن هوية رئيس
ً
الالئحة املتنية مستقبال.
برغم وضوح الصورة األرثوذكسية في
امل�تن الشمالي ،أبقي املقعد الكاثوليكي
ع�ل��ى غ�م��وض��ه ب�ع��د اع�ل�ان ال�ن��ائ��ب ادغ��ار
معلوف ع��دم رغبته في الترشح مجددًا.
وك � ��ان م ��ن امل �م �ك��ن ،ح �ت��ى ف �ت��رة وج �ي��زة،
ّ
التسليم بأن غسان رحباني آخر سيحل
كاثوليكيًا ،لكن منذ بضعة أش�ه��رّ ،
غير
ش ��اب ت�ل��ك امل �ع��ادل��ة ب�ح�ي��ث ف ��رض نفسه
على الرابية من البوابة الخدماتية .عرف
ع �ب��ود م��ن أي ��ن ي �ب��دأ ،ف �ح��رص ع�ل��ى بناء
عالقات متينة مع «اللوبي الكاثوليكي».
وخ�ل�اف ��ًا مل ��ا ي �ظ �ن��ه ال �ب �ع��ض ،ي �م �ث��ل ه��ذا
اللوبي قوة ضغط في املنت أكان من خالل
املدارس أو بواسطة األديرة .انتقل بعدها

