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سياسة

رسائل
إلى المحرر
ميقاتي:
النيابية قبل الرئاسية
نـقـلــت ج ــري ــدة «األخ ـ ـبـ ــار» في
ع ــدده ــا ال ـص ــادر ب ـتــاريــخ -22
 ،2015-5وف ـ ـ ــي م ـ ــن امل ـق ــال ــة
ّ
امل ـع ـنــونــة «الـ ـح ــري ــري يـغــطــي
م ـس ـل ـح ــي ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــرود» ،ك ــام ــا
منسوبًا الى مصادر في «تكتل
التغيير واالصــاح» يفيد بان
الــرئـيــس نجيب ميقاتي ابلغ
الــوفــد خــال لقائه معه اخيرا
قبوله انتخابات نيابية قبل
االنتخابات الرئاسية.
يهم املكتب االعالمي للرئيس
نجيب ميقاتي أن يؤكد أن هذا
الـكــام عــار مــن الصحة جملة
وتفصيال ،بدليل ان الرئيس
ميقاتي اكد للوفد وأعاد تأكيد
ذلــك فــي تصريحه املتلفز «ان
الـحــل لــازمــة الــراهـنــة هــو في
االت ـف ــاق عـلــى قــانــون انـتـخــاب
عصري ،يؤمن حسن التمثيل
لكل االطراف ،ومن ثم انتخاب
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ف ـ ـ ــورا،
وب ـعــد ان ـت ـخــاب رئ ـيــس جــديــد
ُيحل مجلس الـنــواب وتجرى
انتخابات نيابية على أساس
ال ـ ـقـ ــانـ ــون امل ـ ـ ـقـ ـ ــر» .ف ــاق ـت ـض ــى
التوضيح.
المكتب اإلعالمي للرئيس
نجيب ميقاتي

♦♦♦

سليمان والساعات
نـشــرت جــريــدتـكــم بـتــاريــخ 11
ً
ن ـي ـســان  2015م ـق ــاال بتوقيع
ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــد غـ ـس ــان
س ـع ــود ،ورد فـيــه أن الــرئـيــس
ميشال سليمان أرسلني إلى
ّ
ماسية
فــرنـســا لبيع ســاعــات
أهــدتــه إيــاهــا السعودية غــداة
انتخابه رئيسًا للجمهورية،
وأنني دخلت إلى فرنسا دون
ال ـت ـصــريــح ع ـ ّـم ــا أح ـم ـل ــه ،وان
إدارة امل ـت ـج ــر الـ ـ ــذي عــرضــت
الـ ـس ــاع ــات ع ـل ـيــه ق ــد ارت ـب ـكــت
وطلبت الشرطة للتحقيق في
األمر.
إن ه ـ ــذا ال ـخ ـب ــر كـ ـ ــاذب جـمـلــة
وت ـ ـف ـ ـص ـ ـيـ ــا ،وال يـ ـ ـم ـ ـ ّـت إلـ ــى
الحقيقة بصلة ،وهو من نسج
خـ ـي ــال ك ــات ـب ــه ال ـ ــواف ـ ــر ،بـغـيــة
اإلســاءة إلى سمعتي وسمعة
الرئيس سليمان .ولقد تقدمت
بدعوى بهذا الخصوص أمام
محكمة املطبوعات.
بكل تحفظ
د .شربل م .سليمان

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

ّ
تقرير
يتحمس آخــر للقفز فــوق األحــزاب
ال يكاد مرشح رئاسي يخرج من السباق حتى
والشخصيات السياسية للجلوس ،ولو لمرة واحدة ،مع الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري
والنائب وليد جنبالط وغيرهم من قادة الصف األول .نعمة افرام آخر هؤالء الذين ّ
يعولون
ّ
على خبرتهم في إدارة شركاتهم للتعامل مع أزمات البلد .يتجنب إشهار ترشحه علنًا حتى ال
يقال إنه عجز يومًا عن الحصول على أمر يريده!

نعمة افرام:

فرنكلن لبنان يهوى الرئاسة ال السياسة!
غسان سعود
ي ــروىّ أن مـجـمــوعــة مــن اللبنانيني
امل ـت ـم ــل ـق ــن «عـ ـ ـث ـ ــرت» ،ع ـ ــام ،1929
ع ـلــى ث ــري اس ـم ــه جـ ــورج ل ـطــف الـلــه
ك ــان يستقبل ه ــؤالء فــي ق ـصــره في
القاهرة« .لعب» أحدهم بعقل الرجل
وأقنعه بأنه خير من يصلح ليكون
ُ
«أم ـيــر لـبـنــان» .وســرعــان مــا طبعت
مذكرات ّ
صورت لطف الله ابن ساللة
ْ
ّ
ُملك عظيمة في بالد املشرق ،وروجت
ال ـص ـحــافــة ل ــه داهـ ـي ــة وع ـب ـقــريــا في
العلم والسياسة واألدب .وبالفعل،
ان ـت ـقــل «األمـ ـي ــر» إل ــى ب ــاري ــس حيث
دف ـ ّـع ثــاثــن أل ــف جـنـيــه ث ـمــن كـتــاب
موقع من وزارة الخارجية يطلب من
املفوض السامي في لبنان مساعدته
ل ـل ــوص ــول إلـ ــى م ــوق ــع ال ــرئ ــاس ــة في
ل ـب ـن ــان .عـ ــاد ل ـطــف ال ـل ــه إلـ ــى قـصــره
الـســرسـقــي فــي ب ـيــروت وفـتـحــه أمــام
املــؤيــديــن ،قبل أن يكتشف أن كتاب
الخارجية الفرنسية ّ
مزور ،كإعجاب
املؤيدين.
ّ
ولى زمن لطف الله ليبدأ زمن نعمة
افـ ــرام .لــم يـحــالــف الـحــظ اللبنانيني
ل ـل ـت ـعــرف إلـ ــى م ـن ـقــذهــم اق ـت ـصــاديــا
واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا وسـ ـي ــاسـ ـي ــا وأمـ ـنـ ـي ــا،
بعدما انقضى عهد ميشال سليمان
مــن دون أن ي ـعـ ّـن الــرئـيــس الـســابــق
لجمعية الصناعيني وزيـرًا .مصادر
اف ــرام تـعــزو ذل ــك إل ــى تــآمــر مختلف
الـقــوى السياسية ،مــن ميشال عون
إل ــى سـعــد ال ـحــريــري مـ ــرورًا بسمير
جـعـجــع وم ـي ـشــال س ـل ـي ـمــان ،بسبب
خشيتهم على مستقبلهم السياسي
إذا اكتشفته الـجـمــاهـيــر .إال أن هــذا
يثير شـعــورًا بالتحدي لــدى الرجل
بدل أن يحبطه :لذلك ،تجاوز نكستي
النيابة وال ــوزارة ،وبــات يتطلع إلى
رئـ ــاسـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،م ـس ـت ـخــدمــا
أدوات الـتـكـنــوقــراط :تـحــريــض ذكــي
وغـيــر مباشر على رؤس ــاء األح ــزاب
املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة ح ـ ــد ت ـح ـم ـي ـل ـه ــم ،ع ـبــر
اإلع ــان ــات الـتـلـفــزيــونـيــة ،مسؤولية
األزمات البيئية بسبب مسؤوليتهم
عــن ال ـف ــراغ الــرئــاســي؛ تـقــديــم نفسه
ً
ب ــدي ــا يـعــد ب ــاالزده ــار االق ـت ـصــادي
من دون أن يلطخ يديه بدماء الحرب
وفـســاد إع ــادة اإلعـمــار؛ االستخفاف
ال ـش ــدي ـ ّـد ب ـك ــل م ــا ي ـح ـص ــل ،مــوحـيــا
ل ـل ـم ـت ـل ــق ــن ب ــأنـ ـه ــم يـ ـعـ ـيـ ـش ــون فــي
سويسرا أو بريطانيا.
ي ـس ـت ـص ـع ــب أح ـ ـ ــد أصـ ـ ــدقـ ـ ــاء اف ـ ـ ــرام
تـ ـخـ ـيـ ـل ــه يـ ـفـ ـك ــر ب ـ ــأق ـ ــل مـ ـ ــن رئـ ــاسـ ــة
الجمهورية .فهو اعتاد منذ طفولته
أن يتقدم كل أقرانه ،لكنه يرى اليوم
نفسه محاطًا بنواب ووزراء حاليني
وسابقني ،فيما يعجز هو عن الفوز
بلقب رسمي .على املستوى النيابي،
ص ـ ـهـ ــره الـ ــدك ـ ـتـ ــور ول ـ ـيـ ــد ال ـ ـخـ ــوري
نــائــب ،وعــديـلــه فــريــد هيكل الـخــازن
نــائــب ووزي ــر ســابــق .على املستوى
الوزاري :صديق والده سجعان قزي
وزي ــر ،ومـســاعــد وال ــده فــي الـشــؤون
ال ـص ـحــاف ـيــة ي ــوس ــف س ــام ــة وزي ــر
سـ ــابـ ــق .تـ ــراجـ ــع عـ ــن الـ ـت ــرش ــح إل ــى

االنـتـخــابــات النيابية قبيل تمديد
 2013بعدما أدرك أن صديقه السابق
رئيس بلدية جونية جــوان حبيش
سيفوز على الئحة العونيني ،فيما
حظوظ النائبني السابقني منصور
البون وفريد هيكل الخازن والوزير
ال ـ ـسـ ــابـ ــق زي ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ـ ــارود ب ــاخـ ـت ــراق
الــائ ـحــة ال ـعــون ـيــة ت ـت ـقــدم حـظــوظــه
ً
وبناء عليه ،يكفي املحيطني
بكثير.
بــافــرام طــرح اسمه فــي هــذه املرحلة
فـ ــي بـ ــورصـ ــة األس ـ ـمـ ــاء ال ــرئ ــاس ـي ــة،
ليتحول من «رئيس سابق لجمعية
الصناعيني» إلى «مرشح رئاسي»،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن ـ ـ ـ ــه م ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ــواة ح ـمــل
األل ـ ـقـ ــاب .ف ـهــو م ــؤس ــس «املــؤس ـســة
اللبنانية املسيحية في العالم» التي
تـسـعــى إل ــى ال ـح ـفــاظ ع ـلــى ال ـت ــوازن
الديموغرافي بني مختلف مكونات
الوطن (عبر إجبار بعض اللبنانيني
عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ـ ّـد م ـ ــن الـ ـنـ ـس ــل وت ـل ـق ـيــح
ال ـب ـع ــض اآلخـ ـ ــر إلنـ ـج ــاب تـ ــوائـ ــم؟)،
كـ ـم ــا أن ـ ـ ــه مـ ـلـ ـه ــم ج ـم ـع ـي ــة «لـ ـبـ ـن ــان
الــرســالــة» ،ونــائــب رئـيــس املؤسسة
امل ــارونـ ـي ــة ل ــان ـت ـش ــار ،وعـ ـض ــو فــي
كـ ـ ــل مـ ـ ــن مـ ـجـ ـل ــس أم ـ ـ ـنـ ـ ــاء «ت ـج ـم ــع
الصداقة اللبناني للحوار املسيحي
– اإلس ـ ــام ـ ــي» و»امل ـ ــرك ـ ــز امل ــارون ــي
ل ـل ـت ــوث ـي ــق واألبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاث» و»م ـل ـت ـق ــى
ال ـت ــأث ـي ــر املـ ــدنـ ــي» وم ـج ـل ــس إدارة
«تيلي لــومـيــار» ،ورئـيــس «أصــدقــاء
املدرسة الرسمية» ،ورئيس جمعية
«أصدقاء املدينة» ،ورئيس «جمعية
مهرجانات جونية الــدولـيــة» .وهو
نعمة افرام :حامل األلقاب (مروان طحطح)

عضو فــي اللجنتني االستراتيجية
واالقتصادية التابعتني للبطريركية
امل ـ ــارونـ ـ ـي ـ ــة ،وعـ ـض ــو فـ ــي «م ـن ـظ ـمــة
الــرؤســاء الـشـبــان» .وب ـنـ ً
ـاء عليه ،ما
على املتسائلني عما ستكون عليه
أوضاع الجمهورية في حال انتخاب
افــرام رئيسًا إال التمعن في أوضــاع

تجاوز نكستي
النيابة والوزارة وبات
يتطلع إلى رئاسة
الجمهورية

كل هذه القطاعات واملؤسسات التي
أواله ــا اهتمامه فــي العقد املاضي،
من الصناعة إلى االنتشار املاروني
واملدرسة الرسمية!
ق ـب ــل س ـ ـنـ ــوات ،ك ـ ــان ال ــرج ــل مـعـنـيــا
بانتخابات جونية البلدية .يومها،
حرصت مختلف الـقــوى السياسية
ع ـلــى تــوف ـيــر ك ــل ال ــدع ــم لـ ــه ،بـعــدمــا
ظن كثيرون أن مدينتهم ستنافس
ب ـقــوة مــونـتــي ك ــارل ــو ومـيـكــونــوس.
لـ ـك ــن سـ ــرعـ ــان مـ ــا سـ ـ ــرت ش ــائ ـع ــات
عــن أن ــه يـسـعــى ،عـبــر الـبـلــديــة ،لــدى

الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات امل ـع ـن ـي ــة إل ـ ــى اس ـت ـم ــاك
شاطئ جونية الذي تحتله املطاعم
واملــاهــي واملنتجعات ،ال لحمايته
مــن املـجــاريــر وتحويله إلــى شاطئ
لجميع اللبنانيني ،بل لبناء مشروع
أش ـب ــه بـ ــ»زيـ ـت ــون ــة» ال ـن ــائ ــب مـحـمــد
الصفدي .وأخيرًا ،علمت «األخبار»
أن مقربني مــن اف ــرام يـشـتــرون ،منذ
بضعة أشهر ،كل ما يمكنهم شراؤه
ف ــي ال ـس ــوق الـعـتـيــق وم ـح ـي ـطــه ،في
انتظار توسيع وزارات الدولة مرفأ
جونية ليصبح قادرًا على استقبال
السفن السياحية ،وانطالق املشروع
ال ـس ـي ــاح ــي الـ ـج ــدي ــد .وف ـي ـم ــا تـنـظــم
بـلــديــة جـبـيــل ،س ـنــويــا ،مـهــرجــانــات
ناجحة ،أنشأ افــرام جمعية خاصة
بتنظيم مهرجانات جونية ّ
حولتها
م ــن اح ـت ـف ــال ش ـع ـبــي م ـف ـت ــوح أم ــام
املـ ــواط ـ ـنـ ــن ،إل ـ ــى احـ ـتـ ـف ــال ن ـخ ـبــوي
م ـغ ـلــق ال ي ـم ـكــن أسـ ـ ــرة ت ـت ــأل ــف مــن
أرب ـ ـعـ ــة أفـ ـ ـ ــراد االس ـت ـم ـت ــاع ب ـس ـهــرة
واحـ ـ ــدة م ــن س ـه ــرات ــه م ــن دون دفــع
 200دوالر .وحـتــى هـنــا ،عجز رجل
األعمال الناجح عن تنظيم مهرجان
مربح ،لذلك «يضطر» إلى إعالم من
يهمهم األمـ ــر ،عــامــا تـلــو آخ ــر ،بأنه
يــدفــع مــن جيبه الخسائر السنوية
التي تتكبدها لجنة املهرجانات.
املـقــربــون مــن اف ــرام يتحدثون دائمًا
عـ ـ ــن ن ـ ـجـ ــاحـ ــه فـ ـ ــي إدارة شـ ــركـ ــات
«إنــدف ـكــو» ال ـتــي «يـعـمــل فـيـهــا أكـثــر
م ــن  10000م ــوظ ــف» ك ــدل ـي ــل عـلــى
إمكان نجاحه في إدارة البلد .ال فرق
بني إدارة  10آالف موظف وإدارة 4
ماليني مواطن .يمكن دائمًا تحويل
الــوطــن إل ــى شــركــة واملــواط ـنــن إلــى
مــوظـفــن .ه ــذا مــا حـصــل فــي بلدية
ج ــونـ ـي ــة ومـ ـه ــرج ــان ــاتـ ـه ــا ،وج ـن ــي
األرباح بات قريبًا .املقربون أنفسهم
ّ
يلوحون للبنانيني بأن وصول افرام
إلــى الــرئــاســة سيعني أنــه سيحمل
معه فريق عمله الخاص الذي يضم
مـ ـئ ــات الـ ـط ــاق ــات ال ـش ــاب ــة امل ـت ـفــوقــة
علميًا .علمًا أن أحـدًا لم ّ
يتلمس أثر
هذه الطاقات في كل املناصب التي
ّ
تبوأها.
يـقــول اف ــرام فــي إح ــدى مـقــابــاتــه إن
مثاله األعلى هو بنجامني فرنكلن
الذي ّ
وحد الواليات املتحدة ووضع
أس ــس تحولها إل ــى دول ــة صناعية
عـظـمــى و»لـ ــم ت ـكــن ال ـس ـيــاســة هــدفــا
لـ ـ ـ ــه» .هـ ـ ــو ،إذًا ،كـ ـغـ ـي ــره مـ ــن رجـ ــال
األع ـم ــال الــذيــن شــق الــرئـيــس رفيق
ال ـح ــري ــري ط ــري ــق األح ـ ــام أمــام ـهــم:
طـ ــوبـ ــاوي ،ي ـع ـطــي وطـ ـن ــه م ــن دون
مقابل ،وكل ّ
همه أن «تكون السياسة
فــي خدمة االقتصاد ال العكس كما
يحصل ال ـي ــوم» .أح ــام وطـمــوحــات
لــم يعرف لبنان ،فــي تاريخه ،أيامًا
أص ـع ــب م ــن أي ــام ــه م ــع أص ـحــاب ـهــا.
علمًا أن والــد افــرام ،النائب والوزير
السابق جورج افــرام ،أمضى حياته
السياسية معارضًا للحريري األب
وط ـمــوحــاتــه ،فـيـمــا يـتـمــاهــى نجله
اليوم مع الحريري االبــن اقتصاديًا
وسياسيًا.

