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كالم في السياسة

لسة متأخرة
االيام االخيرة انه يريد استمزاج الكتل
وال� � �ن � ��واب آراء ه � � � ��م ف� ��ي امل� ��وع� ��د امل�ل�ائ ��م
ل �ت��وج �ي��ه ال ��دع ��وة االول� � ��ى ،ب �م��ا ي�ض�م��ن
ال �ت �ئ��ام ال �ن �ص��اب ،اال ان ب ��ري ي �ع��ي في
الوقت نفسه فارقا جوهريا بني توجيه
ال ��دع ��وة وان �ع �ق��اد ال �ب ��رمل ��ان :االول ح��ق
دس �ت��وري ج��وه��ري م �ن��وط ب��ه ال يسعه
اه� � � ��داره او ت �ج��اه �ل��ه ،ول� ��م ي �س �ب��ق الي
م��ن اس�لاف��ه ان ت�خ�ل��ى ع�ن��ه ،ن��اه�ي��ك ب��أن

سيناريو جلسة االنتخاب ...إستعدوا للمأزق
انتخاب الرئيس قبل الوصول الى اليوم
العاشر الذي يسبق نهاية والية الرئيس
الحالي يمثل ان�ج��ازًا سياسيًا حقيقيًا
لرئيس املجلس فاخر به اسالفه ايضا.
وال �ث��ان��ي ان اج�ت�م��اع امل�ج�ل��س بنصابه
املوصوف رهن التفاهم السياسي على
مرشح واحد او اكثر ،ال موعد الجلسة.
ب��ال �ت��أك �ي��د ل��م ي�س�ب��ق الي م��ن ال��رؤس��اء
ال�س��اب�ق�ين للمجلس ان م� ّ�ر ب�م��ا ع�ب��ر به
ب��ري بني عامي  2007و 2008بتوجيهه
 20دعوة الى جلسة االنتخاب ،لم يكتمل
س��وى نصاب ال��دع��وة ال �ـ 20بعد تسوية
ال ��دوح ��ة .اال ان ع ��ددًا م��ن اس�ل�اف��ه ّ
وج��ه
اك�ث��ر م��ن دع ��وة ،ف�ل��م يلتئم امل�ج�ل��س من
املرة االولى :الرئيس عادل عسيران وجه
دع��وت�ي�ن ع ��ام  ،1958وال��رئ �ي��س ص�ب��ري
ح �م��ادة دع��وت�ي�ن ع ��ام  ،1970وال��رئ�ي��س
ك��ام��ل االس�ع��د وج��ه دع��وت�ين ع��ام ،1982
وال��رئ �ي��س ح �س�ين ال�ح�س�ي�ن��ي اك �ث��ر من
اثنتني ع��ام  .1988كانت ال��دع��وة االول��ى
ت ��ؤج ��ل اح �ي��ان��ًا ف ��ي ال� �س ��اع ��ات ال�ق�ل�ي�ل��ة
قبل التئام املجلس .وكما ّ
تعمد افرقاء
 8و 14آذار تعطيل ال�ن�ص��اب القانوني
ل�ج�ل�س��ات دع��ا ال�ي�ه��ا ب��ري ع��ام��ي 2007
و ،2008اخ�ت�ب��ر ال�ح�س�ي�ن��ي االم ��ر نفسه
ق�ب�ل��ه .ف��ي ال�ح��ال�ين ُع��زي��ت امل�ق��اط�ع��ة ال��ى
موقف سياسي ديموقراطي.
ث��ال �ث �ه��ا ،ل��م ي �ج��ر ف��ي ان �ت �خ��اب��ات 1988
و 2007وح ��ده� �م ��ا اس� �ت� �خ ��دام ت�ع�ط�ي��ل
النصاب للحؤول دون االق�ت��راع ملرشح
او آخ ��ر .ك��ان��ت ث�م��ة م�ح��اول�ت��ان اخ��ري��ان
م �ه�م�ت��ان ع��ام��ي  1976و ،1982وان لم
ت �ف �ض �ي��ا ال � ��ى اع � �ط ��اب ال� �ن� �ص ��اب وم �ن��ع
االن �ت �خ ��اب .ف ��ي االول � ��ى ت �ج� ّ�م��ع ال �ن��واب
املعارضون وراء كمال جنبالط وقاطعوا
جلسة انتخاب الرئيس الياس سركيس
ب��ذري�ع��ة ان��ه م��رش��ح س��وري��ا و«ال�ج�ب�ه��ة
اللبنانية» .وف��ي الثانية تحلق النواب
املعارضون وراء الرئيس صائب سالم
ـ�ـ�ـ�ـ وك� ��ان ب ��ري وول �ي��د ج �ن �ب�لاط م��ن بني
امل�ع��ارض�ين م��ن غير ال�ن��واب ــــ وقاطعوا
ن�ص��اب جلسة ان�ت�خ��اب ال��رئ�ي��س بشير
ال�ج�م�ي��ل ب��ذري�ع��ة م�ع��اك�س��ة ل�لاول��ى هي
انتخابه ف��ي ظ��ل االح�ت�لال االسرائيلي.
وه� �ك ��ذا اخ �ت �ب��ر االس �ت �ح �ق��اق ال�ت�ع�ط�ي��ل
املتعمد لنصاب انتخاب الرئيس اربع
م��رات :اثنتان اخفقتا واثنتان افلحتا.
ب��ل ب��ات ج��زءا ال ي�ت�ج��زأ م��ن لعبة ادارة
انتخابات الرئاسة عندما يتعذر على
ف��ري��ق ن��اف��ذ ترئيس مرشحه .وسيكون
ع �ل��ى ت��رش �ي �ح��ي ع� ��ون وج �ع �ج��ع ت��وق��ع
خياري النصاب املعطوب ومقاطعة َمن
ال يجري اقتراع في غيابهم.

بني ضغط البطريرك امل��ارون��ي لتحديد جلسة النتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،وبني تشرذم الواقع السياسي
حيال هذا االستحقاق ،وعدم نضوج أي مخارج له حتى
اللحظة ،وبني محاولة رئيس املجلس النيابي نبيه بري
كسب بعض الوقت تمهيدًا إليجاد الحلول ،ب��ات معظم
املعنيني باملوضوع يعتقدون بأننا ذاهبون قريبًا ،ما لم
تطرأ تطورات مغايرة في الفترة املتبقية ،إلى سيناريو
قريب جدًا من التاليّ :
ل��ن يتمكن ب��ري م��ن تجنب ضغط بكركي إذا م��ا استمر.
ورغ��م الرسائل غير املباشرة التي نقلت من عني التينة
إلى الصرح ،بمعنى أنه يا سيدنا نحن جاهزون لتلبية
مطلبك بتحديد جلسة ،لكن أليس األول��ى بأبناء رعيتك
أن ي�س�ب�ق��ون��ا ب��ال �ج �ه��وزي��ة ف �ي �ت��رش �ح��وا ل�لاس �ت �ح �ق��اق؟!
ّ
ل�ك��ن ال�ن�ب��ض امل�ي�ث��اق��ي ل��دى ب��ري سيجعله ي�ت�خ��ط��ى كل
االعتبارات ،ويالقي دع��وة البطريرك .فيدعو إل��ى جلسة
ب �ف��ارق زم �ن��ي ب�ي�ن ت��اري��خ اإلع �ل��ان ع��ن ال ��دع ��وة وت��اري��خ
ّ
موعدها ،ك��اف لهز الجميع وإيقاظهم أن تفضلوا ،ماذا
ستفعلون اآلن؟!
لن تكون تلك الفترة وافية لطبخ رئيس .لكنها ستدفع
ال�ج�م�ي��ع إل��ى ت��رت�ي��ب ح��د أدن ��ى م��ن أوض��اع �ه��م ،ل�ل��ذه��اب
إل��ى جلسة االن�ت�خ��اب األول ��ى ،ب�ح� ٍّ�د أدن��ى م��ن م��اء الوجه
املحفوظ ،كفريق سياسي مفترض واحد .من جهة الفريق
ال�ح��ري��ري ،ستكون األم��ور موضع إح��راج كبير .فضغط
ً
ال��وق��ت سيقطع عليه أوال م�س��ار ان�ف�ت��اح��ه ع�ل��ى ال��راب�ي��ة
الذي كان قد بدأ منذ نهاية العام املاضي .كما سيفرض
عليه الحسم بني مرشحيه األربعة .أمني الجميل سيجد
نفسه مضطرًا لالنسحاب من السباق الحريري الداخلي،
ألس�ب��اب مبدئية وحسابية .بطرس ح��رب وروب�ي��ر غانم
سيقعان ت�ح��ت َ
«م� ْ�ون��ة» املستقبل وض �غ��وط ماضيهما
وح��اض��ر ال �ق��وة وال� �ق ��وات ...فينكفئان .وف��ي ظ��ل مباركة
خ�ل�ي�ج�ي��ة وم� ��زاي� ��دة آذاري � � ��ة ش �ع �ب��وي��ة ،س �ي �ج��د ال �ف��ري��ق
الحريري نفسه مضطرًا إلى القول لسمير جعجع :تفضل
أن��ت مرشحنا ال��رئ��اس��ي ...م��ن دون أن يكشف ل��ه تكملة
العبارة ــــ املوقف :للجلسة األولى ،أو حتى لدورة االقتراع
األولى فيها.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،سيجد ف��ري��ق  8آذار نفسه م�ن�ق��ادًا طبيعيًا،
ب�ح�س��ب رغ �ب �ت��ه وم�ص�ل�ح�ت��ه وواق � ��ع األم� � ��ور ،إل ��ى ت��أي�ي��د
م��رش��ح ت�ك�ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر واإلص �ل��اح ال �ع �م��اد م�ي�ش��ال ع��ون
لرئاسة الجمهورية.
يذهب الجميع إل��ى املجلس في املوعد امل�ح��دد .النصاب
م� ّ
�ؤم ��ن ،ت�ح��ت ض�غ��ط إل �ح��اح ال �ب �ط��ري��رك ،وم ��زاي ��دات كل
األط � � ��راف ،وخ �ص��وص��ًا ف ��ي ظ ��ل اط �م �ئ �ن��ان ال �ج �م �ي��ع إل��ى
س�ي�ن��اري��و م��ؤك��د مسبقًا مل�س��ار ال�ج�ل�س��ة .يعلن الرئيس
بري افتتاح املوعد املنتظر .كل الشاشات ّ
حية مستنفرة
على مشهد القاعة الضبابي .يدور صندوق االقتراع على
النواب ،بعدما يكون ه��ؤالء قد كتبوا أسماء مرشحيهم
ب�ع�ن��اي��ة ش��دي��دة ،وت �ح��ت ح��راس��ة م �ش��ددة م��ن ج�ي��ران�ه��م.
بحيث يتولى ك��ل ن��ائ��ب ن�ظ��ارة ورق��ة ج ��اره ،انطالقًا من
ال�ث�ق��ة امل�ط�ل�ق��ة ب�ين زم�ل�اء ال �ل��وح��ات ال��زرق��اء وزع�م��ائ�ه��م.
تسقط األوراق في الصندوق بحذر كبير ورق��اب��ة كاملة

ما قل
ودل

ـجدد شبابه
ّ
ال��ى أداء دور النائب ف��ي ب�ل��دات الساحل
خ�ص��وص��ًا ،ح�ي��ث ع��زز ع�لاق��ات��ه ب��رؤس��اء
ال� �ب �ل ��دي ��ات م ��ن م �س �ق��ط رأس� � ��ه (ض �ب �ي��ه)
وص ��وال ال ��ى ال��دك��وان��ة وغ �ي��ره��ا .ح��رص
على خ��دم��ة عائلة واح��دة على األق��ل في
ك��ل ب �ل��دة ،ح�ت��ى ي��وس��ع رق �ع��ة ام�ت�ي��ازات��ه
ع � ��ن ب� ��اق� ��ي امل� ��رش � �ح�ي��ن .وأي � �ض � ��ا وض ��ع
ن�ف�س��ه ف��ي خ��دم��ة ال� �ن ��واب ح �ت��ى ل��و ك��ان
ذل��ك يعني ت�م��وي�لا مل�ش��اري��ع ينسبونها
ألن�ف�س�ه��م .ح�ت��ى ي ��وم أم ��س ،ك ��ان امل�ق��ات��ل
ال �س ��اب ��ق ف ��ي ح� ��زب ال��وط �ن �ي�ي�ن األح � ��رار
واح �دًا كغيره م��ن الطامحني املغمورين
ال��ى النيابة ،يتجاهل وج��وده الكثيرون
ويتعمدون تغييبه ،لكن بدا واضحا في
حفل البارحة أن عبود بنى لنفسه هالة
يصعب اغفالها بعد اليوم .ففي مناسبة
بسيطة كتدشني مسرح ،استطاع ايصال
رس ��ال ��ة ج��دي��ة ال ��ى ال ��راب� �ي ��ة .ل ��م يقتصر
الحضور على التيار الوطني ال�ح��ر ،بل
شمل أيضا ممثال للرئيس أمني الجميل،
ً
والنائب سامي الجميل ،وممثال للمدير

جان عزيز

ال� �ع ��ام ل �ق ��وى األم � ��ن ال ��داخ� �ل ��ي ورؤس � ��اء
ب �ل��دي��ات م �ق��رب�ين م��ن امل� ��ر .ل��ذل��ك سيفكر
ع��ون مرتني ف��ي االنتخابات املقبلة قبل
استبعاد حصان كاثوليكي أع��اد احياء
قاعدة طائفته التي كان التيار قد أهملها.
ال �ي��وم ف �ق��ط ،أص �ب��ح ال �ح��دي��ث ع��ن الئ�ح��ة
شبه مكتملة للتيار في املنت الشمالي أمرا
سهال .يمكن لعون اآلن استعادة أنفاسه،
وخ �ص ��وص ��ا أن ال �ح �ص��ان�ي�ن ال �ع��ون �ي�ين
يضيفان إلى رصيد ن��واب التيار .ففيما
يجاهر عونيو امل�تن بعداوتهم للكتائب
وامل � ��ر ،ي �ح��اف��ظ ب ��و ص �ع��ب وع� �ب ��ود على
ع�لاق�ت�ه�م��ا ال �ج �ي��دة ب��ال �ط��رف�ي�ن .يصعب
ه�ن��ا ع�ل��ى ال�خ�ص��م محاربتهما وه�م��ا ال
يوفران مناسبة اال ويبتسمان له .وللمرة
األول � � ��ى م �ن ��ذ ع � ��ام  ،2005ي �م �ك��ن ل �ع��ون
خوض معركة جدية مجددا وأكل أخضر
خصومه ويابسهم ...شرط أن يأخذ قرارًا
ج��دي��ًا ب��اي�ق��اف م�ن��اك�ف��ات ف��ري�ق��ه وحثهم
على العمل كفريق واح ��د ،ال كمنافسني
لبعضهم بعضًا.

ﺃﺛﺎﺭ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻙ
ﺑﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﻋﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﻗﻨﺎﺓ  lbciﺍﺳﺘﻴﺎﺀ الﺭﺋﻴﺲ
ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
مارونية ألنه «ﺗﺨﻄﻰ
ﺍﻷﺻﻮﻝ في ما يتعلق بﺃﺳﺮﺍﺭ

ّ
من حملة والدة الرئيس .حتى ال يتكرر الخطأ املقصود
الذي قيل ان ريمون إده ارتكبه في جلسة  17آب !1970
ت�ع��د األوراق .ي�ب��دأ ال �ف��رز .ت�ت��وال��ى األس �م��اء م�ت��داخ�ل��ة أو
متتالية :ميشال ع ��ون ...سمير ج�ع�ج��ع ...ورق��ة بيضاء.
النتيجة :ال م��رش��ح ح��از ثلثي األص ��وات ال�لازم��ة للفوز
في ال��دورة األول��ى ،أي  86صوتًا .أكثر من ذل��ك ،ال مرشح
ً
ح ��از ع�ل��ى  65ص��وت��ًا ح �ت��ى .أي ال م��رش��ح م��ؤه�لا للفوز
في ال��دورات التالية .نظرًا إلى العدد الحاسم وامل��دروس
ب ��دق ��ة م� ��ن األوراق ال� �ب� �ي� �ض ��اء .م� � ��اذا ي �ف �ع��ل ن �ب �ي��ه ب ��ري
لحظتها؟ فرضيتان ممكنتان :إذا أعلن انتهاء الجلسة،
ط��ار االستحقاق وت��أج��ل على األرج��ح إل��ى م��ا بعد مهله
الدستورية وم��ا بعد الفراغ وم��ا بعد ما بعد ال�ف��راغ .أما
إذا اعتمد الفرضية الثانية ،فيعلن رف��ع الجلسة نصف
ساعة للتشاور...
ّ
سيعدها الجميع ال بثوانيها ،بل بأجزاء
ثالثون دقيقة
ال �ث��وان��ي .أك �ث��ر م��ن ع�ش��ري��ن ه��ات�ف��ًا خ�ل��وي��ًا م�ف�ت��وح��ًا بني
ساحة النجمة ومعراب وال��ري��اض ،أي��ًا ك��ان محل اإلقامة
امل ��وق ��ت ل �س �ع��د ال� �ح ��ري ��ري .ح �ت��ى ول� ��و ك� ��ان ن �ج��م س��اح��ة
ال�ن�ج�م��ة ف��ي ذل ��ك ال �ن �ه��ار .ف��ي ال�ج�ه��ة امل�ق��اب�ل��ة ،ات �ص��االت
مباشرة شفهية وأخ��رى «سلكية آم�ن��ة» على خ��ط وليد
ج�ن�ب�لاط ال�ج��ال��س س��اك�ن��ًا ف��ي امل�ق��اع��د ال�خ�ل�ف�ي��ة للقاعة.
تمر الدقائق ثقيلة ،قبل أن يتولى سعد مباشرة ،أو خط
خارجي ما إذا اضطر األمر ،ملهاتفة جعجع :لقد فعلنا كل
ما يمكن .وقفنا معك بكامل نصابنا في ال��دورة األول��ى.
ه��ذه هي النتيجة .جنبالط لن يمشي .املهم أن��ك نجحت
في استبعاد ع��ون .اآلن علينا حسم األم��ر :بطرس حرب
ّ
أو روب �ي��ر غ��ان��م؟ م �ع��راب س�ت��زك��ي األول .ينتقل البحث
إل��ى عند جنبالط .يرفض اس��م ح��رب .يطرح ج��ان عبيد
ً
أوال ،وإال روب�ي��ر غ��ان��م .يسقط اس��م عبيد ل��دى الحريري
وجعجع .فيفترق الرجالن .الحريري يوافق على التسوية
م��ع ج�ن�ب�لاط ع�ل��ى غ��ان��م .ف�ي�م��ا ج�ع�ج��ع ي��رف��ض .ينتهي
الوقت املستقطع القاتل .يعود النواب إلى الجلسة .فيدرك
الجميع أن االت�ف��اق ق��د رس��ا على االس��م األض�ع��ف .تعلو
أص� ��وات م�س�ت�ن�ك��رة .ب�ع�ض�ه��م ي �ح��اول اس �ت �ع��ادة م��اض��ي
«ال��رئ �ي��س» ف��ي س �ي��اق ات �ه��ام��ي ،م��ن اس �ت �ح��داث م�ق�ع��ده
النيابي بالتعيني سنة  1991إل��ى إس�ق��اط هنري شديد
بالقوة سنة  1996ومنعه م��ن الترشح ثانية ،هدية من
غاز لغانم .يستفيق الجميع في آخر لحظة .لن يقبل أي
ٍ
قطب ماروني باألمر .القرار نهائي .تنفجر الجلسة .يطير
النصاب ،رغم كل االجتهادات حوله .وندخل املجهول.
م��ا ال ��ذي ي�م�ك��ن أن ي�غ� ّ�ي��ر م �س��ار ه��ذا ال�س�ي�ن��اري��و؟ أم��ران
ممكنان نظريًا ،أو زيارتان نظريتان :األولى زيارة يقوم
بها جعجع إلى الرابية .تمامًا كما زار اليرزة في  21أيلول
 .1988مع فارق أن لقاءه عون قبل اكثر من ربع قرن كان
لتعطيل انتخاب رئيس مفروض مرفوض .فيما املرجو
أن تكون زي��ارت��ه اليوم لتسهيل انتخاب رئيس مطلوب
ومحبوب! أما الزيارة الثانية ،فيقوم بها عون نفسه إلى
الرياض ،قبل أن ينطلق السيناريو السابق وقبل وقوع
محاذيره.
الزيارة األول��ى تبدو مستبعدة .بينما الثانية يقال انها
باتت ممكنة ،أو حتى وشيكة ...وإال ،فلنستعد للمأزق يا
سيدنا!

علم
وخبر
الحبال ممنوع من تعيني أئمة معتدلني
يسعى مفتي صور ومنطقتها مدرار الحبال إلى تعيني مشايخ مقربني منه
أئمة ملساجد صور وبلداتها ومخيماتها .وكان الشيخ الصيداوي املعروف
بعالقاته الجيدة مع الفعاليات الجنوبية ،قد أقصى في وقت سابق مشايخ
ملواقفهم الحادة ،لكنه جوبه بحملة مضايقات واسعة من قوى إسالمية
لبنانية وفلسطينية ،آخ��ره��ا ف��رض دار اإلف�ت��اء رس��وم��ًا مالية على طالب
مدرسة األزهر في صور ،الواقعة تحت إشرافه ،في وقت تتوافر فيه معاهد
لتعليم الشرع والفقه للنساء والرجال ،على نحو مجاني ،في مخيمي البرج
الشمالي والبص ،تحت إشراف تيارات سلفية وقوى متشددة.
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