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 14آذار تشهر سيف النصاب:
محاولة إلحراج الراعي
حاول مسيحيو  14آذار
احراج البطريرك الماروني
بشارة الراعي ،ووضعه في
وجه مبادرة العماد ميشال
عون ،عبر شهرهم سيف
النصاب الدستوري النتخاب
رئيس الجمهورية .أوساط
بكركي لم تكن مرتاحة،
ونأت بنفسها عن لغم
النصاب واضعة األمر في
عهدة الرئيس نبيه بري

فــي مـحــاولــة واضـحــة لاللتفاف على
مبادرة العماد ميشال عون ونسفها،
وتحت عنوان «إيجاد حل مللف الفراغ
ّ
ال ــرئ ــاس ــي» ،حـ ــط ف ــري ــق  14آذار في
بـكــركــي شــاه ـرًا سـيــف الـنـصــف زائ ـدًا
واح ـدًا النتخاب رئـيــس الجمهورية.
لكنها مـحــاولــة ب ــدت مرتجلة وغــاب
عنها التنسيق ،ســواء مــع البطريرك
بشارة الراعي أو بني نواب هذا الفريق
أنفسهم ،باستثناء «قطبة مخفية»
بــن الـنــائـبــن ب ـطــرس ح ــرب وج ــورج
عدوان .واستنادًا إلى مصادر شاركت
ف ــي ال ـل ـق ــاء م ــع ال ــراع ــي ،ف ــإن ال ـن ــواب
اآلذاري ــن لــم يـقـ ّـدمــوا ،عمليًا ،مبادرة
فعلية .بل إن وجهات نظرهم تباينت
في شأن كل من مبادرة عون ومسألة
النصاب الدستوري .فقد أيــد النائب
الكتائبي سامر سـعــادة ،على سبيل
امل ـث ــال ،ط ــرح م ـب ــادرة ع ــون لـلـنـقــاش،
فيما عارض ذلك النائبان الكتائبيان
ّ
الجميل وفــادي الهبر .وبعدما
نديم
اف ـت ـت ــح حـ ــرب ال ـن ـق ــاش «بــال ـت ـســويــق
آلل ـيــة االن ـت ـخــاب وف ــق الـنـصــف زائ ـدًا

واح ـ ـدًا» ،انـتـقــد س ـعــادة ه ــذا ال ـطــرح،
مـعـتـبـرًا «أن ــه سيقضي نـهــائـيــا على
دور املسيحيني في الدولة» ،الفتًا إلى
أن املـ ـ ّـس بــالـنـصــاب ال ــدس ـت ــوري هو
«م ـ ّـس بــال ـســور األخ ـي ــر ال ــذي يحمي
دور املسيحيني ،والتفريط به تنازل
ّ
يتحول سابقة» .ولدى طرح
مكلف قد
سعادة على البطريرك أن يجمع كل
النواب املسيحيني في خلوة تستمر
أيـ ــامـ ــا فـ ــي ب ـك ــرك ــي ُيـ ـجـ ـب ــرون فـيـهــا
على الـخــروج متفقني ،انفعل النائب
ع ــدوان ،وتـ ّ
ـوجــه إلــى سـعــادة بالقول
متهكمًا« :ي ــا بــروف ـســور ...نـحــن منذ
سنة نحمل لواء الدعوة إلى انتخاب
ُرئـ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة وال ي ـم ـك ــن أن
ّ
ن ـس ــاوى بـمــن يـعــطـلــون االن ـت ـخــاب».
وفيما دعا النائب روبير فاضل إلى
ال ـتــواصــل مــع الـهـيـئــات االقـتـصــاديــة
لـ ــ»تـ ـسـ ـكـ ـي ــر ال ـ ـب ـ ـلـ ــد ح ـ ـتـ ــى انـ ـتـ ـخ ــاب
رئيس» ،اقترح نائب القوات أنطوان
زهــرا تنظيم الـنــواب اعتصامًا دائمًا
في مجلس الـنــوابّ .
ورد سعادة بأن
«هــذا االقتراح غير عملي .وقد يكون
لــه زخ ــم فــي ال ـبــدايــة ،ولـكـنــه ســرعــان
سي ّ
مــا سيبرد وعندها ُ
سجل علينا
كخسارة».
ُّ
وب ـ ـعـ ــد ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ،ات ـ ـفـ ــق عـ ـل ــى ث ــاث
ً
ن ـق ــاط  :أوال ،تـشـكـيــل لـجـنــة تـتــولــى
الـتــواصــل مــع رئـيــس مجلس الـنــواب
نـ ـبـ ـي ــه ب ـ ـ ـ ــري ،واالت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق مـ ـع ــه ع ـلــى
اآلل ـ ـي ـ ــة األن ـ ـس ـ ــب الن ـ ـت ـ ـخـ ــاب رئ ـي ــس
للجمهورية .ثــانـيــا ،حـضــور الـنــواب
ي ــوم ـي ــا ال ـ ــى م ـب ـنــى م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
لتأكيد ض ــرورة انتخاب رئـيــس .أما
النقطة األخـيــرة الـتــي أث ــارت استياء
الراعي ،بحسب املصادر ،فهي دعوة
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ،امل ـس ـي ـح ـي ــن وامل ـس ـل ـم ــن،
الــذيــن يحضرون جلسات االنتخاب
الـ ـ ــى اجـ ـتـ ـم ــاع مـ ــوسـ ــع فـ ــي ب ـك ــرك ــي.
وقــالــت املـصــادر إن الــراعــي «طـلــب أن
ُيـخـصــص االجـتـمــاع األول لــأطــراف
امل ـس ـي ـح ـيــة ف ــي ف ــري ـق ــي  8و 14آذار

(هيثم
الموسوي)

العالقة معه إال هكذا .وفي لقائي األخير
مــع السيد حسن نصرالله تكلمنا عن
الـ ــوضـ ــع ال ـس ـي ــاس ــي والـ ـعـ ـسـ ـك ــري فــي
الشرق األوسط .أما عالقتي بالبطريرك
املــارونــي بـشــارة الــراعــي فهي ممتازة،
وهـ ـن ــاك ب ـع ــض االخ ـ ـتـ ــاف ف ــي اآلراء،
ومــوقـفــه الـيــوم عظيم ج ـدًا ،وه ــو يريد
مخرجًا ديمقراطيًا ودستوريًا».
ول ـ ـفـ ــت ال ـ ـ ــى أن «إع ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـن ـ ـيـ ــات مــع
الـ ـ ـق ـ ــوات ي ـن ـت ـظــر ج ــاه ــزي ـت ـن ــا فـ ــي ظــل
ه ـ ــذه االن ـ ـقـ ــابـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة .ه ـنــاك
تنقية للوضع املسيحي مــن املشاكل،
والـلـقــاءات مستمرة .سحبنا الــدعــاوى
املتبادلة واألجــواء مرتاحة بني الطالب
وع ـل ــى األرض ب ــن ال ـج ـم ـي ــع ،وه ـن ــاك
قناة رسمية واحدة تتواصل على خط
الــرابـيــة ـ ـ م ـعــراب ،وهـنــاك تـجــاوب عند
القوات مع االستفتاء الشعبي».

ودرس مبادرة عون» ،إال أن «الجميع
رف ـ ـ ـ ــض ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــب ،وك ـ ـ ـ ـ ــان أكـ ـث ــر
املـعــارضــن الـنــائـبــان ح ــرب وع ــدوان،
ألنه ال يجوز أن نجتمع مع أشخاص
يـنـسـفــون الــدس ـتــور ،مــا أث ــار انــزعــاج
ّ
البطريرك» .وأكــدت أن «من الخطأ أن
يتحول الــراعــي إلــى حكم فــي مبادرة
عـ ــون .ون ـح ــن نـخـشــى أن ي ـص ــدر عن
بـكــركــي مــوقــف مـ ــزدوج أو ال مــوقــف.
ً
وفي رأينا ،يجب أوال انتخاب رئيس،
وبـعــدهــا نبحث فــي إمـكــانـيــة تعديل
الدستور».
ّ
م ـصــادر قــريـبــة مــن بـكــركــي أكـ ــدت أن
الراعي «فوجئ بطرح النواب مسألة
ّ
اشتم
الـنـصــاب الــدس ـتــوري ،وعـنــدمــا
مـ ــن ت ـص ــري ـح ــات ب ـع ـض ـهــم م ـح ــاولــة
لتوريطه ،طلب مــن مكتبه اإلعــامــي
توضيح أن «البطريرك لم ُيعط رأيه
بالنصاب ،بل وافق على نقل االقتراح
إل ــى الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري ومـنــاقـشـتــه
معه ،وما يتفق عليه النواب مع بري
ي ــواف ــق عـلـيــه ال ـب ـطــري ــرك» .واعـتـبــرت
املصادر أن «الراعي هدف إلى توجيه
رســالــة إيجابية إلــى ب ـ ّـري ،وال سيما
أن العالقة مع عني التينة لم تكن على
ما يــرام في اآلونــة األخـيــرة»ّ .
وعبرت
مـصــادر قريبة مــن ن ــواب  14آذار عن
«ع ــدم رضــاهــا عــن بـيــان بـكــركــي بعد
مغادرة النواب الصرح».
وكان الراعي قد أكد خالل لقائه نواب
 14آذار ضرورة «االتفاق على مخرج
دي ـم ـقــراطــي يـنـطـلــق م ــن ال ــدس ـت ــور».
وحدد مواصفات الرئيس القوي «في
شخصيته الحكيمة الراقية املنفتحة،
والـقــادرة على جمع اللبنانيني حول
دولة عادلة وقادرة ومنتجة».
ت ـك ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر واإلص ـ ـ ـ ـ ــاح ن ــاق ــش
كــام الــراعــي خــال لقائه األسبوعي.
ّ
ولفتت مصادر التكتل إلى أن «كالمه
عـ ّـبــر صــراحــة أنــه مــع هــدفـنــا ،ولكننا
ن ـت ـف ـهــم أنـ ــه ك ـب ـط ــري ــرك ال ُي ـم ـك ـنــه أن
يؤيد الوسيلة أي املقاطعة» .والنقطة

البطريرك فوجئ
بطرح النصاب
الدستوري :مع ما
يوافق عليه بري

الثانية التي عدها التكتل ملصلحته
هــي «ك ــام الــراعــي بــأنــه يجب اإلق ــرار
بــأخـطــاء مـخــالـفــة الــدس ـتــور اقترفها
الجميع» .واعتبرت املصادر أن «فريق
 14آذار قـ ــام ب ـك ــل م ــا ُي ـم ـك ـنــه لـقـطــع
ال ـط ــري ــق عـلـيـنــا وف ـش ـل ــوا ،ومـ ــا لـقــاء

اليوم (أمس) إال تأكيد لذلك».
وف ــي ذك ــرى م ــرور ع ــام عـلــى الشغور
الرئاسي ،اعتبر رئيس الحكومة ّ
تمام
سالم في كلمة متلفزة أن «ال بديل من
التوافق للخروج من الفراغ الرئاسي
وأي ح ــل آخ ــر يـعـكــس الـغـلـبــة لجهة
ّ
على أخرى سيولد أزمة أكبر» .وأشار
إلى أنه «لم يعد جائزًا أن تبقى الحياة
ّ
السياسية في لبنان معلقة ولم يعد
جائزًا انتظار تطورات املنطقة».
من جهة أخــرى ،أكــدت كتلة املستقبل
الـنـيــابـيــة أم ــس رف ــض م ـب ــادرة ع ــون،
واعـتـبــرت أن «الــذهــاب الــى طروحات
تـ ـحـ ـت ــاج الـ ـ ــى تـ ـع ــدي ــات دسـ ـت ــوري ــة
ال م ـج ــال لـبـحـثـهــا ف ــي ظ ــل ال ـش ـغــور
الــرئــاســي تـخــدم سـيــاســة التعطيل».
واستنكرت الكتلة «إمعان حزب الله
بخطف الرئاسة عبر التمسك بمرشح
وحيد».

البطريرك
كان منزعجًا
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