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كالم في السياسة

عون النتخابات اآلن ...أو قصة كل الحسابات
امل���س���ي���ح���ي���ة ف�����ي امل����ق����دم����ة ع���ل���ى ح���س���اب
ال���ش���راك���ة امل��س��ي��ح��ي��ة – اإلس�ل�ام���ي���ة» ،من
دون أن ي����ك����ون ل���ه���م دور ف����اع����ل داخ����ل
الفريق ،في وقت «افتقرت فيه مقاربتهم
ال���س���ي���اس���ي���ة ف�����ي ج���م���ي���ع امل����ل����ف����ات إل����ى
الوضوح ،وخصوصًا من خالل ّ
تعمدهم
إب��ق��اء خطوط ال��ت��واص��ل مفتوحة بنحو
غير علني مع حزب الله والرئيس نبيه
ّبري والنائب سليمان فرنجية».
ك��ان ال ب ّ��د لجمر العالقة املشتعل تحت
ال���رم���اد أن ي��ظ��ه��ر .ب�����دءًا ب���ال���ص���راع على
مستوى القواعد الشعبية ،واالنتخابات
التي تحصل في الجامعات والنقابات،

ً
وصوال إلى السياسة العامة لكل منهما.
ف��ك��ان ق��ان��ون ال��ل��ق��اء األرث���وذك���س���ي ال��ذي
س����ارت ب���ه ج��م��ي��ع ال���ق���ي���ادات امل��س��ي��ح��ي��ة،
ومن ضمنها القوات «من باب املزايدة»،
فتيل التفجير القواتي ـ ـ الكتائبي .فقد
أكد جعجع أخيرًا أمام زواره أن «ال صحة
للكالم ح��ول م��ا ت��ردد ع��ن ع��دم التنسيق
ب�ين ال���ق���وات وال��ك��ت��ائ��ب ف��ي ش���أن ق��ان��ون
االن��ت��خ��اب��ات» ،م��ؤك��دًا أن��ه «ك���ان يحرص
شخصيًا على وضع الكتائب في صورة
ك��ل االت��ص��االت وامل��ف��اوض��ات التي كانت
ت���ج���ري م���ع ت���ي���ار امل��س��ت��ق��ب��ل ،وال سيما
ال��رئ��ي��س س��ع��د ال��ح��ري��ري» ،الف��ت��ًا إل���ى أن
«ك����ل ال���ك�ل�ام ال�����ذي ي���ص���در ع���ن ال��ك��ت��ائ��ب
غير دق��ي��ق» .وب��ن ً
��اء على ذل��ك ،رس��م قائد
م���ع���راب خ��ط��ة ال��ت��ع��اط��ي م���ع ب��ك��ف��ي��ا في
املستقبل .قالها علنًا« :أنا سمير جعجع
ل����ن أس���م���ح ب���اس���ت���م���رار ع��م��ل��ي��ة االب����ت����زاز
التي تقودها بكفيا بوجهنا في الشارع
املسيحي ،ال على مستوى الجامعات وال
النقابات وال النيابة» .مؤكدًا أنه «سيقف
ف����ي وج�����ه األق���دم���ي���ة ال���ت���ي ي���ت���ش ّ���دق ب��ه��ا
الكتائبيون» ،ومن اليوم «على كل طرف
أن ي��م ّ��د بساطه على ق��د ح��ج��م��ه» .يعود
قائد القوات إل��ى املفاوضات التي جرت
مع العونيني بشأن قانون االنتخابات.
ُيصر على أنه «وضع الكتائب في صورة
كل االتصاالتّ ،
وتم االتفاق بينهما على
ال��س��ي��ر ف��ي ال��ق��ان��ون امل��خ��ت��ل��ط» .الخيانة
بنظره «لم تأت من الرابية ،بل من بكفيا
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ع��ل��م أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ق��وى
مسيحية تقف إلى جانبه في هذا امللف».
ي����رى أن «ال���ك���ت���ائ���ب اس��ت��غ��ل��ت امل��واج��ه��ة
ال���ق���وات���ي���ة – ال���ع���ون���ي���ة ل��ت��ق��ط��ف ث��م��اره��ا
مسيحيًا ،وتركت معراب وحدها تتحمل
ت��داع��ي��ات التخلي ع��ن األرث��وذك��س��ي في
املجتمع املسيحي» .مع العلم أن جعجع
ح��ام��ي ال��ح��ل��ف اآلذاري ،وح��ام��ل رس��ال��ة
ال�����س��ل��ام ،س���ي���ح���رص ب��ح��س��ب م��ت��اب��ع�ين
على «الحفاظ على العالقة مع الرئيس
ّ
ّ
الجميل»،
الجميل والنائب سامي
أم�ين
ف���ـ«اإلب���ق���اء ع��ل��ي��ه��ا ،وإن ك��ان��ت ملتبسة،
أفضل من ذه��اب الكتائبيني إل��ى حضن
الرابية».

جان عزيز
ليس إال م��ن ب��اب التجني ،ات��ه��ام ميشال ع��ون بأنه كان
ي��ن��اور ط����وال ع���ام ون��ص��ف ،ل��ي��خ��وض االن��ت��خ��اب��ات على
أساس قانون الستني .يكفي دحضًا لذلك عرض دليلني:
ً
أوال في الحسابات النظرية ،إدراك ع��ون بالتحليل كما
بالتجربة ،أن ال مصلحة له بهذا القانون ،كما ال مصلحة
فيه للمسيحيني ال��ذي��ن ي��داف��ع ع��ن حقوقهم .وثانيًا في
الوقائع العملية ،أن عون نفسه هو من فرض استحالة
ال��س��ي��ر ب��ق��ان��ون ال��س��ت�ين ف��ي مجلس ال�����وزراء .وذل���ك عبر
م��ن��ع ت��ش��ك��ي��ل ه��ي��ئ��ة اإلش������راف ع��ل��ى االن��ت��خ��اب��ات ،وع���دم
تخصيص االعتماد املالي الالزم إلجرائها ،وعدم تشكيل
لجان القيد .حتى إن��ه دخ��ل يومها في مواجهة ساخنة
مع ميشال سليمان ،وكاد يطيح حكومة له فيها ثلثها،
ول��ه مع حلفائه أكثرية مطلقة فيها ،كل ذل��ك كي يحول
دون بقاء قانون الستني .حتى إنه ذهب في تفكيره إلى
حد البحث في اقتراح قانون يعلن تشريعيًا وفاة الستني.
لو لم تظهر استحالة هذا املسعى ،خوفًا من إعادة بعث
ق��ان��ون غ���ازي ك��ن��ع��ان .ل��ذل��ك يمكن ال��ق��ول م��وض��وع��ي��ًا إن
ات��ه��ام ال��رج��ل بالتخطيط لبقاء الستني ،يقع ب�ين افتراء
آخر (بما أن املفردة باتت رائجة) وبني عدم املعرفة كحد
أدنى .ومع ذلك ،ال شك أن الجنرال يختار اليوم ،ال أمس
وال غ����دًا ،ال���ذه���اب إل���ى االن��ت��خ��اب��ات ،ول���و وف���ق ال��ق��ان��ون
النافذ .لكن ألن في ذلك أهون الشرور املطروحة أمامه ،أو
أقل الخيارات املفروضة عليه سوءًا.
ك��ي��ف؟ يكفي أن يستعرض ال��رج��ل االح��ت��م��االت املتاحة،
وخلفيات كل طرف ميال إلى كل منها.
ً
أول���ه���ا م���ث�ل�ا ،خ��ي��ار ال��ت��م��دي��د للمجلس ال��ح��ال��ي ،مل���دة ال
ت��زي��د على ستة أش��ه��ر .وه��و الخيار ال���ذي أع��ل��ن الفريق
الحريري تأييده له ،أو قبوله به .ماذا يعني هذا الخيار؟
بكل بساطة ،يمكن توقع نتائج هذا السيناريو كاآلتي:
تمر أشهر التمديد املحدودة بسرعتني مختلفتني .فهي
س��ت��ك��ون ب��ط��ي��ئ��ة م��ث��ق��ل��ة ب��س��ج��االت داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة،
ت���ه���دف ف���ي م���ا ت���ه���دف ،إل����ى ه��ض��م ّ
رد ال��ف��ع��ل امل��س��ي��ح��ي
ال���غ���اض���ب أو ال���ن���اق���م أو ال���ث���ائ���ر ع��ل��ى إس���ق���اط االق���ت���راح
األرثوذكسي ،فتتذلل املوجة الشعبية الواضحة املؤيدة
لعون .وينسى املسيحيون .ال بل قد يجري العمل بشكل
م��دروس وخبيث على بلبلة ذاكرتهم ،وذل��ك عبر توتير
شارعهم والذهاب بهم إلى مالمح صراع عنفي؛ إلحياء
ص���ورة ح��روب��ه��م ال��داخ��ل��ي��ة ،ب���دل ص���ورة امل��س��ؤول��ي��ة عن
ض��رب إجماع بكركي .والبعض يقول إن شيئًا من هذا
ً
ق���د ب���دأ ف��ع�لا ف���ي األوس�����اط ال��ط�لاب��ي��ة ،ف��ت��ت��ح��ول امل��وج��ة
املسيحية من تحميل طرف محدد مسؤولية التخلي عن

علم
و خبر

وريا
أحفادنا وأحفادكم
سيحسدونكم
ألنكم عشتم في زمن
السيدحسن نصر اهلل

ن��ب��ي��ه ب����ري امل��خ��ت��ل��ط .ه���ل س��ت��ت��رش��ح��ون
وفقًا لقانون الستني؟ يضحك« :نعم ولكن
بعد أن يقدم ن��واب املقاومة وح��رك��ة أمل
ترشيحاتهم».
وب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى ال���ق���ان���ون األرث���وذك���س���ي،
أوضح فرنجية أن «القانون كان صرخة
م����ن امل���س���ي���ح���ي�ي�ن ل���ي���ق���ول���وا إن ح��ق��وق��ن��ا
م������ه������دورة ون������ري������د ت���ح���ص���ي���ل���ه���ا» .وف����ي
ال���واق���ع« ،ج��ع��ج��ع ه��و م��ن ط���رح ال��ق��ان��ون
األرث��وذك��س��ي ،فيما لجنة ب��ك��رك��ي كانت
ق���د ات��ف��ق��ت ع��ل��ى  15دائ�����رة م���ع ن��س��ب��ي��ة».
ل��ن��ت��ط��رق إل����ى م���وض���وع ت��س��م��ي��ة رئ��ي��س
الحكومة تمام سالم .لطاملا سمع «البك»
ك��ل�ام����ًا ب���ع���د رف����ض����ه ت���س���م���ي���ة س���ل��ام ع��ن
تغريده خارج سرب  8آذار ،فيما الحقيقة
«أن��ن��ا ال��وح��ي��دون ال��ذي��ن بقينا ف��ي  8آذار
بينما الجميع خرج» .ففرنجية كان ضد

املناصفة إلى تحميل كل األطراف مسؤولية عودة التوتر
العنفي والصدامي...
غ���ي���ر أن أش����ه����ر ال���ت���م���دي���د امل������ح������دودة ن���ف���س���ه���ا ،س��ت��م��ر
سريعة أي��ض��ًا ،بحيث ال يتم االت��ف��اق على ق��ان��ون جديد
ل�لان��ت��خ��اب��ات .وت��ت��ش��ك��ل ح��ك��وم��ة ي��م��س��ك ف��ي��ه��ا ال��ف��ري��ق
الحريري بمفاصل إدارة العملية االنتخابية في حقيبتي
الداخلية وال��ع��دل��ي��ة .ليطلب م��ن ع��ون ف��ي أي��ل��ول أو أحد
التشرينني ،العودة إلى الوضعية نفسها ،قانون الستني
أو التمديد ،لكن في ظروف أسوأ بكثير من تلك الراهنة.
ثاني االحتماالت املطروحة على عون اآلن ،التمديد ملدة
ً
أطول ،تراوح بني عام ،وصوال حتى أربعة أعوام كما تردد.
وهو الخيار الذي يميل إليه الطرف الشيعي ،بثنائيته.
مل�����اذا؟ أي��ض��ًا ب��ك��ل ب��س��اط��ة ،ألن ح���زب ال��ل��ه م���ن ج��ه��ة ،في
ّ
خضم معركة حياة أو موت ،تشن عليه دوليًا من البوابة
السورية ،ما يجعل أولوياته متمايزة بعض الشيء عن
ّ
هم صناديق االقتراع اآلن .فيما نبيه بري من جهة أخرى
مهدد في موقع الرئاسة الثانية ،كما سبق وكشف سمير
جعجع ،ما يعني تهديد طائفة كاملة ،في لحظة بقائية
ت��اري��خ��ي��ة ،ال يعني خ��روج��ه��ا فيها م��ن السلطة أق���ل من
خروجها من الحياة ومن الجغرافيا.
وقد تكون ثمة خلفية أخرى لهذا الخيار ،لم تعد مكتومة
وال م����س����ت����ورة ،وخ���ص���وص���ًا ب���ع���د أح�������داث ال���ق���ص���ي���ر ،أال
وه��ي ال��ره��ان على أن التطورات السورية قد تكون أكثر
إيجابية ،وقد ترتب تعديالت داخلية على موازين القوى،
لتحصينها وتحسينها ع��مّ��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه ف��ي ال��ع��ام�ين
املاضيني ،أقله لجهة موقف وليد جنبالط وتموضعه،
وه����و م���ا ي��ش��ي ب���ه ت��أي��ي��د ج��ن��ب�لاط ن��ف��س��ه ل���ه���ذا ال��خ��ي��ار
ال��ت��م��دي��دي ال��ط��وي��ل .ل��ك��ن م����اذا ي��ع��ن��ي ذل���ك ف��ي ح��س��اب��ات
ع��ون؟ يعني بكل بساطة ،سحب مبدأ التمديد على كل
ال��وض��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي ،وب��ال��ت��ال��ي ال��وص��ول إل���ى االستحقاق
الرئاسي في أي��ار املقبل في سياق سيحتم ال��ف��راغ .فراغ
رئاسي قد يتزامن هذه املرة مع فراغات دستورية شاملة،
ن��ي��اب��ي��ًا وح��ك��وم��ي��ًا ورب���م���ا إداري������ًا ع��ل��ى أك��ث��ر م���ن صعيد
دولتي حساس ،ما يفضي حتمًا ـ كما في كل تجربة فراغ
سابقة ـ إل��ى وضعية تأسيسية تنتهي بتعديل النظام.
ومن اعتاد أن يدفع ويتنازل ُ
ويقضم عند كل لحظة كهذه،
غير املسيحيني؟
ث��ال��ث االح��ت��م��االت ،ال التمديد ،وال االن��ت��خ��اب ،وبالتالي
ال���ف���راغ اآلن ،وه����و م���ا ُي َ���ع ّ���د م���ج���رد ت��س��ري��ع ل��ل��س��ي��ن��اري��و
السابق ال غير.
االنتخابات اآلن؟ لم ال ،يفكر عون ،ويقول ويتصرف على
هذا األس��اس .ال ألن مناورة معدة مسبقة قد نجحت .بل
ألن ضربة سددت إليه راهنًا ،فعرف كيف يحولها فرصة.

 2977عدد الناخبني في الخارج
َّ
ستفسر
سالم ،العتباره أن خطوة مماثلة
«ضعفًا» في قاموس اآلخرين« ،وهذا ما
حصل بالضبط ،فاضطررنا إل��ى تعلية
س��ق��ف خ��ط��اب��ات��ن��ا إلف��ه��ام��ه��م ال��ع��ك��س».
ً
وأصال «بقيت منسجمًا مع املوقف الذي
اتخذناه في االجتماع ال��ذي عقدناه في
منزل الرئيس بري بعدم تسمية مرشح
من قوى  14آذار» .سؤال أخير :هل سنرى
س��ل��ي��م��ان ف��رن��ج��ي��ة رئ��ي��س��ًا ل��ل��ج��م��ه��وري��ة؟
ً
ي��ض��ح��ك ط����وي��ل�ا؛ ف���س���ؤال م��م��اث��ل يخلق
امل���ش���ك�ل�ات «م����ع ح��ل��ف��ائ��ن��ا وخ��ص��وم��ن��ا».
ي��ت��ن��اول ج��رع��ة م���اء ق��ب��ل أن يعلن أن���ه لم
باق
يخطط لهذا املشروع ،وهو حيث هو ٍ
في مكانه وخياره املقاومة .وبهذا الخيار
«ي��م��ك��ن��ن��ا أن ن���ك���ون ع���س���ك���رًا ،وي��م��ك��ن أن
نتبوأ أعلى امل��ن��اص��ب» .تستأنف القاعة
ت��ص��ف��ي��ق��ه��ا وس����ط ص����راخ ال��ب��ع��ض «ان���ت
ّ
الريس يا سليمان».
ّ
يهم فرنجية باملغادرة بعد تلبيته رغبة
الشباب في أخذ صورة تذكارية ،قبل أن
يباغته عريف اللقاء بالسؤال األحب على
قلب الحاضرين :إذا أردت وصف السيد
ح��س��ن ن��ص��ر ال��ل��ه ف���م���اذا ت���ق���ول؟ يصعب
س���م���اع ال ّ
�������رد ه���ن���ا ،ف��ي��م��ا ت����رف����رف أع��ل�ام
امل��ق��اوم��ة ف��ي القاعة هاتفة «أب��و ه��ادي».
ينتظر ه��دوء ه��م ليشعل ال��ق��اع��ة م��ج��ددًا
ب������رده :ق��ل��ت��ه��ا ف���ي ح����رب ت���م���وز وأك���رره���ا
ال�����ي�����وم ،ال���س���ي���د ق���ائ���د ف��ع��ل��ي وأح���ف���ادن���ا
وأحفادكم سيحسدونكم ألنكم عشتم في
زمن السيد نصر الله».

ما قل
ودل
ّ
لوحظ أن هاتف إمام
مسجد التقوى الشيخ سالم
الرافعي بقي مغلقًا طوال
يوم أول من أمس .والالفت
ّ
أن املجيب اآللي الذي كان
ُ
يسمع لدى كل محاولة

اتصال به هو ذلك التابع
لشركة «أم تي أن» السورية.
ّ
وقالت مصادر أمنية إن
الشيخ الرافعي قضى معظم
وقته في املناطق الحدودية
القريبة من عرسال.

نّ
تبي أن عدد املقترعني خارج لبنان الذين يحق لهم التصويت إن أجريت
االنتخابات أخيرًا ال يتجاوز عتبة ال��ـ 2977ناخبًا .فالقانون ينص على
ّ
يتسجل فيها  200ناخب وما
استحداث قلم اقتراع لكل دائرة انتخابية
ُ
��ص��رت أع��داد من يحق لهم الترشيح بأقالم االق��ت��راع اآلتية4 :
ف��وق .وح ِ
أقالم اقتراع في مدينة سيدني األوسترالية لكل من أقضية البترون (222
ً
ً
مغتربًا مسجال) واملنية ( 553مغتربًا مسجال) وطرابلس ( 366مغتربًا)
ً
وزغرتا ( 870مغتربًا مسجال) .وقلما اقتراع في ملبورن األوسترالية
لكل من طرابلس ( 223ناخبًا) وعكار ( ،)533إضافة إلى قلم اقتراع واحد
في الكويت لدائرة مرجعيون ـ ـ حاصبيا ( 210ناخبني مسجلني).

البون يترشح في طرابلس!
وردت إلى النائب السابق منصور البون معلومات عن أن رئيس الجمهورية
العماد ميشال سليمان طلب م��ن ّ
منسق األم��ان��ة العامة ل��ـ  14آذار ف��ارس
ّ
ً
سعيد «الترشح في منطقة كسروان بدال من جبيل»؛ ألن «املعركة في جبيل
ّ
لها اعتبارات خاصة ويريد الرئيس إدارتها منفردًا ،حتى ال يقال إنه ينسق
ّ
املعلومات بالقول :إذا
مع ّ فريق الرابع عشر من آذار» .وعلق البون على هذه
ّ
ً
ترشح فارس سعيد في كسروان ،فسأذهب إلى طرابلس للترشح بدال من
سامر سعادة».

جعجع :لن ألتقي عون
ق��دم رئيس الهيئة التنفيذية في ال��ق��وات اللبنانية سمير جعجع ،في
جلسة إعالمية مع ع��دد من الصحافيني عرضًا مسهبًا للمراحل التي
ً
ّ
مر بها قانون اللقاء األرثوذكسي ،وصوال إلى القانون املختلط ،إضافة
إل��ى العالقة م��ع جميع ق��وى  14آذار .ولفتت أوس���اط إعالمية حضرت
الجلسة أن جعجع «ي��رف��ض االع��ت��راف ب��واق��ع الخسارة التي مني بها
على ّ
الساحة املسيحية» ،مؤكدًا أن «باستطاعته تعويضها بالخطاب
املسيحي» .وأك��دت ه��ذه األوس��اط أن «جعجع أكّ��د أم��ام الحاضرين أنه
لن ّ
يلبي أي دعوة إلى لقاء مسيحي يجمعه بالجنرال ميشال عون ،وال
ّ
حتى في بكركي».

