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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
نواب يمثلوننا
ال يمثلون علينا
ل � � ��م ي � �خ � �ط� ��ر ي� � ��وم� � ��ًا ع� � �ل � ��ى ب � ��ال
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،وأه ��ال ��ي األش��رف �ي��ة
ت � � �ح � � ��دي � � �دًا وغ � ��ال � �ب � �ي � �ت � �ه � ��م م ��ن
ّ
امل�س�ت��أج��ري��ن ،أن م��ن ينتخبون
وي��ؤي��دون سيرتدون عليهم في
مجلس ال�ن��واب وي�ق��رون قانونًا
ج��دي �دًا ل�ل�إي �ج��ارات ل��رم�ي�ه��م في
ال�ش��ارع ،وه��م الذين ال ق��درة لهم
ع�ل��ى ت�ح�م��ل اس�ت�ئ�ج��ار أو تملك
بيوت أخرى.
ول��م يخطر في بالهم أن يتحول
ال � �ن� ��واب إل � ��ى وح� � ��وش ك ��اس ��رة،
ه��دف �ه��م ت �ح��ري��ر أم�ل�اك� �ه ��م ،وق��د
أص � �ب � �ح ��وا م � ��ن ك � �ب� ��ار امل ��ال� �ك�ي�ن،
ورم � ��ي ن��اخ �ب �ي �ه��م امل �س �ت��أج��ري��ن
ف��ي ال �ط��ري��ق ب��واس �ط��ة ق��ان��ون ال
ع ��دال ��ة ف �ي��ه ي �ه��دف إل� ��ى تهجير
م��واط �ن �ي �ه��م م ��ن م��دي �ن��ة ب �ي��روت
تحديدًا.
إن تحرير ق��وان�ين اإلي �ج��ارات ال
ي �ك��ون ب��رم��ي  800أل� ��ف م��واط��ن
لبناني م��ن ق�ب��ل دول ��ة تحتضن
النازحني والهاربني وتنشئ لهم
املخيمات وتقدم لهم املساعدات.
إع � � � � ��ادة ح � �ق � ��وق امل� ��ال � �ك�ي��ن ت� �م � ّ�ر
ح � �ت � �م� ��ًا ب � �م � �م� ��ر إل� � � � ��زام� � � � ��ي ،ه ��و
ّ
س� �ي ��اس ��ة س� �ك ��ان� �ي ��ة م� � ��ط� � ��ردة ال
ت ��رم ��ي ث �ل��ث س �ك ��ان ل �ب �ن��ان دون
م �ل �ج��أ ي ��ؤوي� �ه ��م .واألغ � � � ��رب ه��و
ال��وع��د ب�ص�ن��دوق ال�ت�ع��وي�ض��ات،
واألص��ح أن��ه ص�ن��دوق للسرقات
واملحسوبيات وشراء الذمم أيام
االن�ت�خ��اب��ات .ل��ذل��ك ،ستكون لنا
مواقف أخرى وتصعيد الفت في
الشارع .وعليه ،نعلن باختصار
أننا اتخذنا موقفًا ثابتًا:
ـ� � �ـ ل � ��ن ن � �ت� ��رك ب� �ي ��وت� �ن ��ا إال ل �ق ��اء
تعويض ع��ادل أو ش��راء منازلنا
بقانون أيضًا عادل.
ــــــ لن ننتخب أي نائب أو مرشح
ص� ّ�وت��ت ك�ت�ل�ت��ه إل ��ى ج��ان��ب ه��ذا
ال � �ق ��ان ��ون ون� �ع ��دك ��م ب��ال �ت��رج �م��ة
الصادقة والحرفية لهذا التعهد.
ـ�ـ�ـ�ـ ن�ح� ّ�ي��ي ال �ن��واب وال �ك �ت��ل ال��ذي��ن
عارضوا هذا القانون ،وستكون
ت� �ح� �ي� �ت� �ن ��ا ل � �ه� ��م ف� � ��ي ص� �ن ��ادي ��ق
االقتراع.
ـ � �ـ ن ��دع ��و ال� �ك� �ت ��ل وال � � �ن� � ��واب إل ��ى
ال � �ت � �ع� ��وي� ��ض ع � �ب� ��ر إل � � �غ� � ��اء ه� ��ذا
ال �ق��ان��ون ،وإال ف�س�ن��دع��وه��م منذ
اآلن إل��ى ع ��دم ط ��رق أب��واب �ن��ا في
االنتخابات املقبلة.
م ��ن اآلن وص ��اع � �دًا ن ��ري ��د ن��واب��ًا
م �س �ت��أج��ري��ن ف� �ق ��راء م�ث�ل�ن��ا ول��ن
نقبل ب�ن��واب يمثلون علينا وال
يمثلوننا.
ميشال جبور
عضو املكتب السياسي
الكتائبي سابقًا

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.

عد الئحة ،ال ُيــ
سمي ،ال ُي ّ
البطريرك :ال ُي ّ

سباقان متزامنان:
مرور املهلة الدستورية
وانتظار الجلسة االولى
النتخاب الرئيس ،ومبادرة
بكركي جمع الزعماء
املوارنة االربعة لديها
بغية تجنيب االستحقاق
االنهيار وشغور املنصب
انقساماتهم،
تحت وطأة
ّ
وإصرارهم على الترشح،
واعتقاد كل منهم بأنه
الفائز و«الرئيس القوي»
نقوال ناصيف

م��ذ ق� ّ�رر رع��اي��ة االس�ت�ح�ق��اق ال��رئ��اس��ي،
ح � ّ�دد ال�ب�ط��ري��رك امل��ارون��ي م��ار ب�ش��ارة
ب� �ط ��رس ال� ��راع� ��ي ح� � ��دود ال � � ��دور ال� ��ذي
يضطلع به.
على اثر تمديد مجلس النواب واليته
ف ��ي  31اي � ��ار  2013ح �ت��ى  20ت�ش��ري��ن
ال �ث��ان��ي امل �ق �ب��ل ،ان �ق �ط��ع ال �ت��واص��ل بني
االح��زاب املسيحية الرئيسية االربعة،
ال �ك �ت��ائ��ب وال� �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وامل ��ردة
والتيار الوطني ال�ح� ّ�ر ،بعدما اخفقت
ف��ي ال�ت�ف��اه��م الش�ه��ر خ�ل��ت ع�ل��ى ق��ان��ون
ج��دي��د لالنتخاب .تسابقت على ّطرح
م� � �س � ��ودات ق� ��وان�ي��ن ان � �ت � �خ ��اب ت ��وخ ��ى
ب �ع �ض �ه ��ا ت� �ق ��وي ��ض ال� �ب� �ع ��ض اآلخ � � ��ر،
واص� �ط ��دم ��ت ف ��ي ن � ّه��اي��ة امل� �ط ��اف ب�ك��ل
ّ
م��ن التصلبني ا ُل�س��ن��ي والشيعي .منذ
م �ط �ل��ع ال� �س� �ن ��ة ،أس� ��دي� ��ت ال � ��ى ب �ك��رك��ي
نصائح بضرورة وصل ما انقطع بني
االحزاب االربعة وزعمائها خصوصًا،
وال ��دخ ��ول م ��ن ث � ّ�م ف ��ي ال� �ح ��وار ف ��ي م��ا
شتى.
بينها على أبواب استحقاقات ّ
أصغى البطريرك الى زواره يحضونه
على معاودة تحركهّ .
رد فعله ان طالب
سائليه باقتراحات ومسودات تتناول
م� ��ا ي �ف �ص �ح ��ون ع � �ن ��ه ،وامل� � �س � ��ار ال� ��ذي
ي�ق�ت�ض��ي ان ي�س�ل�ك��ه ال �ح ��وار امل��ارون��ي
ـ �ـ �ـ �ـ امل� ��ارون� ��ي .ام �ت �ح �ن��ت ب �ك��رك��ي ب��داي��ة
ق��درت �ه��ا ع �ل��ى ج �م��ع ال��زع �م��اء االرب �ع��ة
ل�ل�ت�ح��اور امل�ب��اش��ر م��رة ت�ل��و اخ ��رى ،ثم
تحققت م��ن ص�ع��وب��ة ال�خ�ط��وة ب��ذرائ��ع
شتى لهؤالءّ ،من بينها العامل االمني
ال��ذي ّ
يقيد تنقلهم ،فاستعيض عنهم
بمندوبي احزابهم.

ب�ع��دم��ا ت�ج� ّ�م��ع ل ��دى دوائ� ��ر ب�ك��رك��ي ك� ّ�م
من اوراق عمل افراد واح��زاب وهيئات
بعضها منتم ال��ى تجمعات ول�ق��اء ات
مسيحية انبثقت من ق��وى  8و 14آذار
على السواء ،واجتمعت في مناسبات
م�خ�ت�ل�ف��ة مل �ن��اق �ش��ة ال��وض��ع امل�س�ي�ح��ي،
عقدت بضعة ل�ق��اء ات برئاسة املطران
سمير مظلوم ضمت مندوبي االحزاب
وش�خ�ص�ي��ات مثقفة وم�ع�ن�ي��ة ب��ال�ش��أن
ال � �ع� ��ام اس� �ت ��رج� �ع ��وا االط� � � ��ار ال �س��اب��ق
ل� � �ل� � �ح � ��وار .ع � �م � �ل ��وا أي � �ض � ��ًا ف � ��ي ث�ل�اث ��ة
اج� �ت� �م ��اع ��ات م �ت �ت��ال �ي��ة ع� �ل ��ى ج��وج �ل��ة
ً
اوراق العمل تلك ،امال في التوصل الى
صيغة ت�ف��اه��م ج��ام�ع��ة ي�ت��واف��ق عليها
االف��رق��اء املسيحيون ،ال�ح��اض��رون في
بكركي وخ��ارج�ه��ا .عندما اق�ت��رب اوان
االستحقاق ال��رئ��اس��ي وت�ح� ّ�ول اولوية
ت �ق��دم��ت م��ا ع ��داه ��ا ،اب �ص��رت «ال�ل�ج�ن��ة
ال �س �ي��اس �ي��ة» ال� �ن ��ور ُ
وع � ِ�ه ��د ال �ي �ه��ا ف��ي
مناقشته وسبل ولوجه بعدما اوحى
الزعماء االربعة عن رغبة ضمنية تارة
وعلنية طورًا في خوضه.
ّ
في ظن بكركي ان اجتياز االستحقاق،
اي � ��ا ت �ك��ن ن �ت��ائ �ج��ه وال ��رئ� �ي ��س امل �ق �ب��ل،
ي� �ق� �ت� �ض ��ي ان ي� � �ق � ��ود ال� � � ��ى اس � �ت � �م� ��رار
االج� �ت� �م ��اع ��ات ت� �ل ��ك ن� �ظ ��را ال � ��ى وط� ��أة
امللفات التي ّ
تفرق بني الزعماء املوارنة
اكثر مما تجمع.
ع � �ن� ��د ه� � � ��ذا ال � � �ح� � � ّ�د اس� � �ت� � �ق � ��رت م �ه �م��ة
االج �ت �م��اع��ات ال �ت��ي ان �ع �ق��دت ب��رئ��اس��ة
امل� �ط ��ران م �ظ �ل��وم ف ��ي امل ��رك ��ز امل ��ارون ��ي
ل�ل�ت��وث�ي��ق واالب �ح ��اث ف��ي زوق م�ك��اي��ل،
م��ا خ�لا االخ �ي��ر ال�خ�م�ي��س امل��اض��ي في
م �ط��ران �ي��ة ب� �ي ��روت ل �ل �م��وارن��ة .ب �ي��د ان
الدور الذي ناطه البطريرك بنفسه بدا
أك�ث��ر وض��وح��ًا ب�ت�ح��دي��ده خ�ي��ارات��ه من
انتخابات الرئاسة:
 1ـ�ـ�ـ ال ي�ق��ارب ال�ب�ط��ري��رك م��وق�ع��ه حيال
االس �ت �ح �ق��اق ك��أن��ه زع �ي��م س�ي��اس��ي كي
يتدخل ف��ي تفاصيله .ب��ل يتوخى من
خالل موقعه الراعوي تقريب الزعماء
االرب � �ع� ��ة ،ف ��ي م��رح �ل��ة اول � ��ى ،ب�ع�ض�ه��م
م ��ن ب �ع��ض ك ��ي ي �ت �ف��اه �م��وا ع �ل��ى اط��ر
ّ
يتحول
تنافسهم السياسي ،من غير ان
هذا التنافس ــــ وهو في الواقع انقسام
ــــ عبئًا عليهم وعلى الطائفة والوطن.
ي�ق� ّ�ر ب�ض��رورة مصالحتهم ،وق��د نجح
في جمعهم الى طاولة واحدة اكثر من
م��رة ،وي �ع� ّ�ول ع�ل��ى تسليمهم ببكركي
نطاقًا رحبًا من اجل تنظيم خالفاتهم
ال�س�ي��اس�ي��ة وال�ت�ق��ائ�ه��م ف��ي كنيستهم
الواحدة.
 2ـــ ال م��رش��ح ل��ه الن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة،
وال ي �ف ��اض ��ل ف� ��ي م� ��ا ب �ي�ن امل ��رش �ح�ي�ن،
وال ي��ري��د ال �ت �ح� ّ�ول ط��رف��ًا ف �ي �ه��ا .وه��و

ب ��ذل ��ك ي ��رف ��ض ت� �ك ��رار م ��ا ُح � ِ�م ��ل ع�ل�ي��ه
سلفه البطريرك م��ار ّنصرالله بطرس
صفير تحت وط��أة تدخل اميركي عام
 1988وآخ��ر فرنسي ع��ام  2007بوضع
الئحتني ب��أس�م��اء مرشحني محتملني

ل�ل��رئ��اس��ة ،يصير ال��ى اخ�ت�ي��ار اح��ده��م.
ح� �ي� �ن ��ذاك َ ،ف ��ي امل ��رت�ي�ن ع �ل��ى ال �ت��وال��ي،
ُ
ل � ��م ُي � �ص � ��غ ال� � ��ى ص �ف �ي ��ر ول� � ��م ت �ح �ت ��رم
ارادت � � � ��ه ،وذه� �ب ��ت ال�ل�ائ �ح �ت ��ان ال �ل �ت��ان
اغرقتا بكركي في مستنقع املرشحني

الراعي :ليس انا َمن يختار رئيس الجمهورية ،وليس ذلك دوري (هيثم املوسوي)

تقـرير

ميقاتي «خارج القفص» :لن نسكت عن محاوالت إلغائنا
قرر الرئيس نجيب
ميقاتي ان أفضل وسيلة
للدفاع ،في وجه الحملة
املستقبلية املستمرة عليه،
هو الهجوم على التيار الذي
«يريد تحميلنا مسؤولية ما
حصل في طرابلس من انفالت
أمني ،ويحاول شطب كل ما
قمنا به للمدينة»

عبد الكافي الصمد
ش��رب الرئيس نجيب ميقاتي «حليب
ّ
ال� �س� �ب ��اع» أم� � ��س ،وش� � ��ن ح �م �ل��ة ع��ال �ي��ة
ال�سّ�ق��ف ع�ل��ى ت�ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ،ال ��ذي لم
ي ��وف ��ر م �ن��اس �ب��ة ،ف ��ي األع � � ��وام ال �ث�لاث��ة
املاضية ،إال انتقد فيها رئيس الحكومة
ال�س��اب��ق ،ف��ي م��ؤش��ر ي��دل ال��ى فتح باب
السجال بني الطرفني على مصراعيه.
ففي خ�ط��اب ع��ال��ي ال�ن�ب��رة ،ف��ي احتفال
ت�ك��ري��م س �ن��وي ي�ق�ي�م��ه ل�ل�م�ع�ل�م�ين ،ق��ال
م �ي �ق��ات��ي إن ال �خ �ط��ة األم �ن �ي��ة «أت��اح��ت
لنا كشف األم��ور بالكامل ،م��ن قائل ال
ل�ل�ج�ل��وس م ��ع ح ��زب ال �ل��ه إل ��ى م�ط��ال��ب
بفتح كل القنوات لالتصال مع الحزب،
ومن مطالب بالتمنع عن الجلوس مع
املتهمني بجريمة العصر ،إل��ى جالس
ب��ان�س�ج��ام وأخ � ّ�وة معهم وال�ح�م��د لله،
ومن متهم للجيش باالنحياز ملصلحة

ح��زب ال �ل��ه ،إل��ى م��زاي��د ف��ي ال�ث�ن��اء على
دوره ،م� ��ن ق ��ائ ��ل ه� � ��ؤالء ه� ��م أوالدن� � ��ا
وح �م��اة ط��راب �ل��س ،إل ��ى ال�ت�خ�ل��ي عنهم
باملطلق» .وأش��ار إل��ى أن��ه «لطاملا قلنا
إن��ه ال م�ف��ر م��ن ال �ح��وار ،وه��ا ه��م ال�ي��وم
ي �ت �م �س �ك��ون ب � �ح� ��وار ل �ط ��امل ��ا رف� �ض ��وه.
أخ��ذن��ا ق��رار ال�ن��أي بالنفس ع��ن األزم��ة
ف��ي س��وري��ا ف�ت�ن��اول��ه ال�ب�ع��ض تهشيمًا
وتسخيفًا ،وإذا بهذا البعض يتمسك
ب��ه وي �ش��دد ع�ل��ى امل�ط��ال�ب��ة بتحقيقه»،
م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن «األق �ن �ع ��ة س �ق �ط��ت في
مقابل امل�س��اوم��ة على مصالح خاصة
وآنية» .ولفت الى أنهم «زرعوا طرابلس
أحجار اس��اس ملشاريع من دون رصد
االعتمادات الالزمة لها ،فيما حكومتنا
وف � � ��رت ت �ل ��ك االع � �ت � �م� ��ادات الس �ت �ك �م��ال
مباني الجامعة اللبنانية وأوتوستراد
ط��راب�ل��س ــــ ال �ب��داوي ،وس ��وق الخضار
واملرفأ ،وقالوا عن قرارنا بقبول رئاسة

الحكومة إنه خيانة ،لكن خيانة الوطن
تكون بطرحه في أسواق البيع والشراء،
وهي الخيانة التي ال تغتفر».
ّ
وذك ��ر م�ي�ق��ات��ي ب �ـ «أن �ن��ا دع��ون��اه��م إل��ى
امل �ش��ارك��ة ف��ي ورش ��ة ح�ك��وم�ي��ة واح ��دة
إلن� �ق ��اذ ال ��وط ��ن وان �ت �ظ��رن��اه��م ش �ه��ورًا
ف � ��أب � ��وا ،وه� � ��ا ه� ��م ال � �ي� ��وم ي �ق �ب �ل ��ون م��ا
رفضوه .لسان حالنا :كلنا للوطن ،كلنا
للعمل .أما لسان حالهم فهو :نحن أو ال
أحد .يريدون تكريس نهج اإللغاء لكل
ص��وت آخ��ر ،أو رأي آخ��ر ،لكننا نقول،
أنا ومن معي ،نحن ال نخضع إال إلرادة
الله .ق��رارن��ا من رأس�ن��ا .طرابلس كانت
وستبقى رأس��ًا في املعادلة السياسية
ال �ل �ب �ن ��ان �ي ��ة ،ول� � ��ن ي �س �ت �ط �ي��ع أح� � ��د أن
ي �ه� ّ�م �ش �ن��ا» ،م ��ؤك � �دًا «إن � �ن� ��ي ،وك � ��ل م��ن
ينتسب إل��ي كنهج وم��درس��ة ،ال يمكن
أن نقابل التجريح إال باإلحسان ،لكننا
لن نسكت عن ظلم في السياسة ،وعن

