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المشهد السياسي

هل يسحب عون وزراءه احتجاجًا على الــف
…وفاز الفراغ بكرسي الرئاسة في
بعبدا .القوات اللبنانية والتيار الوطني
الحر وبعض حلفاء كل منهما لن يسمحوا
بأن تمضي املؤسسات الدستورية األخرى
في عملها ،كما لو أن شيئًا لم يكن.
حسموا أمرهم بأنهم سيقاطعون جلسات
ً
ابتداء من األسبوع املقبل.
النواب
مجلس ُ ّ
لكن ما لم يبت بعد هو أمر الحكومة:
فهل يقاطعها وزراء تكتل التغيير
واإلصالح؟
ّ
املخصصة
مصير الجلسة النيابية
الن �ت �خ��اب رئ �ي��س ج��دي��د ال� �ي ��وم ،لن
ي � �ك� ��ون م � �غ ��اي � �رًا ل �ج �ل �س ��ات ال � � ��دورة
الثانية ال�ت��ي سبقت ،م��ن حيث عدم
اك�ت�م��ال ال�ن�ص��اب ال�ن�ي��اب��ي امل�ط�ل��وب.
ً
وال� � �ف � ��راغ ال� � ��ذي ك � ��ان اح� �ت� �م ��اال ق�ب��ل
ً
ابتداء من اليوم ،واقعًا
م� ّ�دة ،يصبح
ل��ن ي�ت�غ� ّ�ي��ر ق�ب��ل أش �ه��ر .ف��ي تفاصيل
امل� � ��واق� � ��ف ،ق� � ��وى  8آذار ح �ك �م ��ًا ل��ن
ً
تشارك ،فضال عن الحضور الخجول
ل �ك �ت �ل��ة ال �ت �ن �م �ي��ة وال� �ت� �ح ��ري ��ر ،ف�ي�م��ا
ح �س �م��ت ك �ت �ل��ة ال �ت �غ �ي �ي��ر واإلص �ل��اح
ع ��دم ح �ض��وره��ا ع�ل��ى ل �س��ان ال�ن��ائ��ب

تقــرير

آالن عون ،الذي قال بعد جلسة أمس:
«إننا لسنا معنيني بجلسة شكلية،
وإذا ب�ق�ي��ت م��واق��ف ال�ك�ت��ل النيابية
النتخاب
على حالها ،إذًا فال إمكان
ّ
رئ� �ي ��س غ� � �دًا (ال � � �ي� � ��وم)» .ع �ل��ى ض��ف��ة
 14آذار ،س�ت�ع�ي��د ه ��ذه ال �ق��وى رس��م
م�ش��اه��د ال�ج�ل�س��ات امل��اض �ي��ة ،لجهة
ال�ح�ض��ور ،ولجهة ّ
تمسكها برئيس
ح��زب ال�ق��وات اللبنانية كمرشحها،
لطاملا أن ال نصاب فال انتخاب .من
جهته ،سيبقى النائب هنري الحلو
ّ
م��رش��ح ك�ت�ل��ة ال �ل �ق��اء ال��دي �م��وق��راط��ي
التي ستشارك في الجلسة.
م ��وق ��ف ال� �ت� �ي ��ار ال ��وط� �ن ��ي ال � �ح� � ّ�ر ،ق��د
ّ
يتعدى عدم تأمني نصاب الجلسات
امل �خ �ص �ص��ة الن �ت �خ��اب ال ��رئ� �ي ��س .إذ
أكدت مصادره لـ«األخبار» أن «التيار
يبحث ف��ي إم �ك��ان مقاطعة جلسات
مجلس الوزراء ،بدءًا من جلسة اليوم،
اعتراضًا على عدم إجراء االنتخابات
ال� ��رئ� ��اس � �ي� ��ة» .وق� ��ال� ��ت امل� � �ص � ��ادر إن
«ال �ب �ح ��ث ي �ت �ن ��اول إي �ج��اب �ي��ات ه��ذه
الخطوة وسيئاتها ،وال سيما إذا لم
تترافق مع مقاطعة كافة وزراء تكتل
التغيير واإلصالح (أي وزراء ونواب
تيار املردة وحزب الطاشناق) وقوى
 8آذار ،ما يفقد هذا القرار أهميته».
ولفتت املصادر إلى أن «التيار سبق
أن ن ��اق ��ش م� �ث ��ل ه � ��ذه االح� �ت� �م ��االت
لقرار املقاطعة ،لكن تسريع تطبيقه

الراعي ال يزال يرغب في التمديد
من جهته ،ال ي��زال البطريرك بشارة
ال ��راع ��ي ي �ط ��رح م ��ع ّ
زواره ض� ��رورة
ال�ت�م��دي��د ل�ل��رئ�ي��س م�ي�ش��ال سليمان
مل� ��رح � �ل� ��ة زم � �ن � �ي� ��ة م� �ع� �ي� �ن ��ة ح � �ت� ��ى ال
ت� �ق ��ع ال� ��رئ� ��اس� ��ة ف� ��ي ف � � ��راغ وت �ن �ت �ق��ل
صالحياتها إل��ى الحكومة .وعلمت

جعجع :ال توجد
أكثرية في المجلس
النيابي لتلبية رغبة
البطريرك

يوم الغضب البطريركي :إدارة عون وجعجع انتحــا

رمى البطريرك بشارة الراعي أمس بعباءته على كتفيه ،اعتمر
تاجه الكاردينالي ،أمسك صولجانه ومشى مخاطبًا جيوشه املتوافدة
من مختلف املؤسسات املارونية الخيرية والخاصة وثلة من املرشحني
املتفائلني بحظوظهم .قال لهم« :أنتم نواة الرأي العام الثالث وخالص
املسيحيني (…)» ...وانطلق يوم الغضب البطريركي!
(هيثم املوسوي)

يستند إلى محاولة التأثير السريع
في مجريات االستحقاق».
م��ن جهتها ،شككت م�ص��ادر  14آذار
في إمكان لجوء التيار الوطني الحر
إل � ��ى ه � ��ذه ال� �خ� �ط ��وة« ،ألن م�ق��اط�ع��ة
وزي� ��ري� ��ن ل ��ن ت� �ق ��دم ول � ��ن ت ��ؤخ ��ر ف��ي
ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة» .ل�ك�ن�ه��ا ل�ف�ت��ت إل��ى
أن «ق� � ��وى  14آذار ق� � ��ررت م�ق��اط�ع��ة
الجلسات النيابية التشريعية بدءًا
م ��ن  25أي � ��ار ال � �ج� ��اري» ،وأن «ت �ي��ار
املستقبل سيقاطع أيضًا ويتضامن
مع مسيحيي  14آذار ،احتجاجًا على
ع��دم ان�ت�خ��اب رئ�ي��س للجمهورية».
وأك��دت امل�ص��ادر أن «ات�ص��االت جرت
ب �ي�ن ال � �ن� ��واب امل �س �ي �ح �ي�ين م ��ن ق��وى
 14آذار وال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر من
أجل السير معًا بمقاطعة الجلسات
النيابية التشريعية».
وف ��ي س �ي��اق ال �ت��واص��ل ب�ين ال��رئ�ي��س
سعد الحريري وعون ،قالت مصادر
بارزة في تيار املستقبل لـ«األخبار»
إن «التواصل مع عون ّ
مهم جدًا ،لكن
األم� ��ور ل��م ت�ك��ن ن��اض�ج��ة ل��دع��م ع��ون
ك�م��رش��ح ت��واف�ق��ي ل�ل��رئ��اس��ة» .وق��ال��ت
امل� �ص ��ادر إن «ال� �ح ��ري ��ري اق �ت �ن��ع في
مرحلة معينة ب��أن وص��ول ع��ون إلى
رئاسة الجمهورية أمر جيد ويعكس
اس �ت �ق��رارًا ف��ي ال �ب �ل��د» ،ل �ك��ن «األم� ��ور
ل� ��م ت �ن �ض��ج ،وك� � ��ان ه� �ن ��اك أك� �ث ��ر م��ن
رأي داخ��ل ال�ت�ي��ار ت��م ال�ن�ق��اش حوله

م ��ع ال��رئ �ي��س ال �ح ��ري��ري ،ك��ذل��ك ت��رى
السعودية أن األم��ور ليست ناضجة
لتبني ع��ون» .وأش��ار املصدر إل��ى أن
«اتفاق الحريري مع عون له سلبيات
وإي �ج��اب �ي��ات ،وي �ع��ود باملنفعة على
ت �ي��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ،ف �م��ن اإلي �ج��اب �ي��ات
فك التصاق ع��ون بحزب الله ،ومنع
ال �ن��ائ��ب ول� �ي ��د ج �ن �ب�ل�اط م ��ن ال �ب �ق��اء
ّ
كبيضة قبان ف��ي ظ��ل عالقة رباعية
مع عون وأمل ـــ حزب الله ومسيحيي
 14آذار ،وت �ح �ق �ي��ق اس �ت �ق ��رار ك�ب�ي��ر
ّ
ف��ي ال�ب�ل��د .ل �ك��ن ال�س�ل�ب�ي��ات ه��ي ف��رط
ع�ق��د  14آذار وت�ح��ال��ف استراتيجي
م ��ع ج� �ع� �ج ��ع» .وت� �ق ��ول امل � �ص� ��ادر إن
«ال � ّ�ح� ��ري� ��ري ف� ��ي امل ��رح� �ل ��ة ال �ح��ال �ي��ة
يفضل الحفاظ على وح��دة  14آذار،
ً
والسعودية ترى األمر مبكرًا .فضال
ع��ن أن��ه ال يمكن أن ننسى ف�ج��أة ما
ق ��ال ��ه ع� � ��ون وق� � ��ت إس � �ق� ��اط ح �ك��وم��ة
ال �ح��ري��ري ع��ن ال � �ـ«،»one way ticket
وجمهورنا لم يقتنع بعون ويحتاج
إل� ��ى م ��زي ��د م ��ن ال� ��وق� ��ت»ّ .
وردًا على
ٍ
س��ؤال ّ
املقبلة
املرحلة
كانت
إذا
ا
عم
ّ
ّ
ف� ��ي ظ � ��ل ال� � �ف � ��راغ ،م �م �ك��ن أن ت �ح��ق��ق
�ارب امل �ط �ل��وب م��ع ع ��ون للسير
ال �ت �ق� ّ
ب��ه كمرشح ت��واف�ق��ي ،قالت امل�ص��ادر:
«ال ش ��يء م�س�ت�ب�ع��د ،ال ��وق ��ت يحسم
ك��ل ش ��يء ،ل�ك��ن ع�ل��ى ال�ت�ي��ار الوطني
الحر أن ال يتعامل معنا على قاعدة
االنتخابات الرئاسية وحدها».

وع�ل�م��ت «األخ� �ب ��ار» أن ال �ل �ق��اءات لم
ت�ن�ق�ط��ع ب�ي�ن ع ��ون وال� �ح ��ري ��ري ،وأن
ال �ج �ن��رال اس �ت �ق �ب��ل ال �ن��ائ��ب ال�س��اب��ق
غطاس خوري ومدير مكتب الرئيس
س �ع��د ال � �ح ��ري ��ري ،ن� � ��ادر ال� �ح ��ري ��ري.
ك ��ذل ��ك ال �ت �ق��ى األخ � �ي� ��ر ،م ��ع وف� ��د م��ن
تيار املستقبل ،الوزير السابق سليم
ج ��ري �ص ��ات ��ي ع �ل ��ى م� ��أدب� ��ة ف� ��ي أح ��د
املطاعم الفخمة.

رلى إبراهيم
اح� � �ت� � �ش � ��دت ط � �ل � �ع ��ة ب � �ك� ��رك� ��ي أم� ��س
ب �ع �ش��رات ال �ح �ج��اج امل �ت��واف��دي��ن من
م�خ�ت�ل��ف امل��ؤس �س��ات امل��ارون �ي��ة ف��ور
إط� �ل��اق ال� �ب �ط ��ري ��رك ب � �ش ��ارة ال ��راع ��ي
صافرة اإلنذار الرئاسية قبيل ثالثة
أي� ��ام ع�ل��ى ان �ت �ه��اء امل�ه�ل��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة
النتخاب رئيس جديد للجمهورية:
أول ال��واص �ل�ي�ن« ،امل �ج �ل��س امل��ارون��ي

ال �ع��ام ل�ل�ج�م�ع�ي��ات ال �خ �ي��ري��ة» ،وه��و
التسمية الكاملة للمجلس املاروني
ال� �ع ��ام امل��رت �ب��ط م �ب��اش��رة ب��ال �ص��رح؛
رئيسه الشيخ ودي��ع ال �خ��ازن .ثاني
الواصلني ،الرابطة املارونية برئاسة
«األم �ي��ر ال�ن�ق�ي��ب» سمير أب��ي اللمع،
وأه��داف �ه��ا ال��رئ�ي�س�ي��ة ح�ش��د ط��اق��ات
امل� ��وارن� ��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان وال �ع��ال ��م لنشر
ال �ت��راث ال�ل�ب�ن��ان��ي .ث��ال��ث ال��واص �ل�ين،
املؤسسة املارونية لالنتشار املنشأة
لتذكير امل��وارن��ة ب�ج��ذوره��م وحثهم
ع � �ل� ��ى ال � �ح � �ف � ��اظ ع � �ل� ��ى ج �ن �س �ي �ت �ه��م
وقيودهم األصلية؛ رئيسها الوزير
ال �س��اب��ق م�ي�ش��ال إده .ال �خ��ازن وأب��ي
ال �ل �م��ع وإده م��رش �ح��ون ط�ب�ي�ع�ي��ون
ل � �ل ��رئ ��اس ��ة ،ت� �م ��ام ��ًا ك ��رئ� �ي ��س ح ��زب
ّ
الجميل ،وأت��وا اليوم
الكتائب أم�ين
ليكونوا صدى قويًا ،لصرخة الراعي
الغاضبة.
ي� ��دخ� ��ل ال � �ب � �ط ��ري ��رك ال � �ق� ��اع� ��ة وس ��ط
ت �ص �ف �ي��ق ج �ي �ش��ه امل � ��ارون � ��ي األع � ��زل
وص �ي �ح��ات ت��دع��و ل��ه ب �ط��ول ال�ع�م��ر.
ال ي �ب �ت �س��م ال � ��راع � ��ي .ي �س �ب��ق غ�ض�ب��ه
ابتسامته واملصفقني« :إدارة ميشال
عون وسمير جعجع للشأن املسيحي
إدارة ان �ت �ح ��اري ��ة ش ��رذم ��ت وق �ت �ل��ت
وه �ج��رت م �ئ��ات أل ��وف امل�س�ي�ح�ي�ين».
ي �ت��اب��ع ب �ن �ب��رة أع �ل ��ى« :ي��ري��دان �ن��ا أن
ن �ن �ق��رض ول ��ن ي�ت��وق�ف��ا ق �ب��ل ال�ق�ض��اء
ع �ل��ى آخ ��ر م� ��ارون� ��ي» .اآلن ،ي �ص��رخ:
«ال ي �ج��وز ال �ت �ف��رج ع�ل��ى تشتيتهما
ل�ل�م� ّس�ي�ح�ي�ين ورم �ي �ه��م ف��ي أح �ض��ان
السنة والشيعة (…) مني بدو يوقف
ال� �ه� �ج ��رة ،م�ي�ن ب� ��دو ي ��وق ��ف ال �ن��زي��ف
االق�ت�ص��ادي ،مني ب��دو يمنع تحويل
املسيحيني ألك�ي��اس رم��ل بمتاريس
القوى املذهبية والدول اإلقليمية؟!».
كان ال ّ
بد لجنوده ملء الصمت املربك
واس� �ت ��دراك غ�ض��ب ال �ب �ط��ري��رك .أم�ين
صندوق املال في مؤسسة االنتشار،
ً
ش ��ارل ال �ح��اج ،ت��وج��ه ل�ل��راع��ي ق��ائ�لا:
ّ
«عريهم يا سيدنا وخلي اللبنانيني
ي �ع��رف��وا م�ي�ن ع ��م ي�ع�ط��ل ال �ن �ص��اب».
ي �ت��دخ��ل ف� ��ادي ج ��رج ��س ،ع��ون��ي في
الرابطة املارونية ،داعيًا الراعي إلى

عدم حصر املسؤولية بسياسي دون
غيره ،فيسانده املحامي وليد خوري
م�ق�ت��رح��ًا دع ��وة ال �ق��ادة امل ��وارن ��ة إل��ى
اج �ت �م��اع ط� ��ارئ .ي��زاي��د عليهم زي��اد
ال�ح��اي��ك ،م��دي��ر ب��رام��ج رج��ل األع�م��ال
الثري كارلوس سليم ،ويشن هجومًا
ع �ل��ى ح � ��زب ال� �ل ��ه وال� �ت� �ي ��ار ال��وط �ن��ي
ال� �ح ��ر «امل �ع �ط �ل�ي�ن ل �ل �ب �ل��د وال �ح �ي ��اة»
و ...اس � �ت � �ث � �م� ��ارات س� �ل� �ي ��م .س��ري �ع��ًا
تنصب املؤسسات املارونية الثالث
م�ت��اري�س�ه��ا :ه��ذا ي��داف��ع ع��ن جعجع،

المتاريس باتت
ثالثة :عون وجعجع
والراعي ...وكرسي
الرئاسة بينهم

وه ��ذا ي��داف��ع ع��ن ع ��ون ،وال�ب�ط��ري��رك
ي �ت �ف� ّ�رج .إده ي�ه��اج��م رئ �ي��س مجلس
ّ
املتعدي على
النواب« :حاسبوا بري
ص�ل�اح �ي��ات امل ��وارن ��ة وامل �س �ت �م��ر في
التشريع ،رغم أنوفنا والقانون (…)
هيا بنا ننظم عصيانًا مدنيًا ضده».
إده ي �ت �ك �ل��م وم �ي �ش��ال م �ت��ى وروالن
غسطني يكرران وراءه وكارال شهاب
ت �ك��اد ت �ص��رخ «ال� �ل ��ه ...ق � ��وات ...حكيم
وبس» .هكذا أرسى جيش البطريرك
م �ع��ادل��ة أم� ��ر واق � ��ع م�خ�ت�ل�ف��ة ت�م��ام��ًا
ع��ن ال�ت��ي تمناها :ي��دع��وه��م لخوض
غمار معركته املقبلة ضد الزعيمني
امل ��ارون� �ي�ي�ن ،ف �ت �ت �ح��ول َج �م �ع �ت��ه إل��ى
حلقة «ت��وك شو» بني أنصار كل من
عون وجعجع .يستدرك األمر فيسمع
الحاضرون رأيه القائل بحق مجلس
ال �ن��واب ف��ي ال �ت �ش��ري��ع ،م�س�ت�ن�دًا إل��ى
«اس�ت�ش��ارة قانونية م��ن أه��م أستاذ
قانون دستوري ،إدمون رباط ،يؤكد

