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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
األجندة
لقد نجح قادة تيار املستقبل في
جعل شبابهم يصدقون أن والية
الـفـقـيــه ستحكم لـبـنــان بــأمــرهــا،
برغم ان هؤالء القادة يعلمون أن
من يدعم حزب الله ،دول علمانية
ع ـ ـمـ ــاقـ ــة ،ت ـ ــرف ـ ــض قـ ـ ـي ـ ــام دولـ ـ ــة
دينية فــي لبنان وســوريــا أقله.
ان قـ ــادة ال ـت ـيــار ي ـعــرفــون تمامًا
فـحــوى وصـيــة وزي ــر الخارجية
األميركية األسبق جون فوستر
داالس ،الــداع ـيــة ع ــام  1969الــى
اشعال حرب بني السنة والشيعة
في العالم العربي ،إلراحة الكيان
ال ـص ـه ـيــونــي .ل ــذا ف ـهــم يـعـلـمــون
تمامًا من له املصلحة العليا في
اغـتـيــال الــرئـيــس الـشـهـيــد رفيق
الحريري ،لكنهم يغضون الطرف
عن الحقيقة ،لكونهم رأسماليني
مـ ـكـ ـلـ ـفـ ــن تـ ـنـ ـفـ ـيـ ــذ مـ ـ ـن ـ ــدرج ـ ــات
أجـ ـن ــدة امل ـن ـظ ــوم ــة اإلم ـبــريــال ـيــة
ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة ،ل ـت ـب ـقــى أرداف ـ ـهـ ــم
ملتصقة بعروشهم ألطول فترة
م ـم ـك ـن ــة .ل ـق ــد م ـن ــح الـ ـنـ ـظ ــام فــي
س ــوري ــا شـعـبــه الـطـبــابــة والـعـلــم
امل ـج ــان ـي ــن ،ب ـي ـن ـمــا ال ـس ـيــاســات
الحريرية االقتصادية اإلفقارية
ج ـع ـلــت ال ـل ـب ـنــانــي ي ـط ـلــب الـعـلــم
ف ــي ال ـص ــن ،وي ـع ـقــد ق ــران ــه على
الـ ـبـ ـط ــال ــة وال ـ ـب ـ ـطـ ــالـ ــة امل ـق ـن ـع ــة.
أق ــول لشباب املستقبل ،قادتكم
أوه ـ ـمـ ــوكـ ــم ب ــأنـ ـه ــم ال ي ـت ـل ـقــون
األوامـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــارج الـ ـ ـح ـ ــدود.
كيف؟ وانتم قد رأيتم كوندوليزا
راي ـ ـ ــس عـ ـ ــام  2006كـ ـي ــف أم ـل ــت
أوام ـ ـ ـ ــره ـ ـ ـ ــا عـ ـلـ ـيـ ـه ــم ف ـ ــي ع ــوك ــر
ورأي ـتــم كيف حضر وفــد مــن 14
آذار حـفــل تـكــريــم ج ــون بولتون
ف ـ ــي واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ،وك ـ ـيـ ــف ح ـضــر
جــوزيــف بــايــدن ال ــى لـبـنــان عــام
 ،2009قبل يــوم واحــد من موعد
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة وحــاضــر
فيهم .قطار االمبريالية يقول أنا
أتسع لجميع من يركبني ألنني
ك ــري ــم ال ـن ـف ــس ،أم ـ ــا م ــن يــرفــض
ركوبي ،فأقول له أنا أسير وانت
ت ـن ـبــح ،ف ـقــادت ـكــم رك ـب ــوه ألن ــه ال
ي ـ ـخـ ــذل ركـ ــابـ ــه األوفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء ،وه ــم
يعلمون ان نيكسون ق ــال يومًا
«مــن يسيطر على نفط الخليج
والشرق األوســط ،فسوف يحكم
ً
امل ـس ـت ــدي ــرة م ـس ـت ـق ـبــا»؛ لكنهم
يتناسون ،لكي ال تحزن األجندة.
قادتكم يــريــدون انسحاب حزب
ُ
الـلــه مــن ســوريــا ،لـكــي ال تـصــاب
تلك األجـنــدة الـتــي تمنحهم لنب
العصافير باالنهيار العصبي.
ان قـ ـص ــة قـ ــادت ـ ـكـ ــم مـ ـث ــل ق ـصــة
ّ
الفتاة ليندا ،عندها أجندة كلها
أسـمــاء ،طوني ومايك ومعروف
وسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي« .ريـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ت ـس ـل ـم ـل ــي
األجندة» تقول ليندا ،واألجندة
م ـك ـن ـت ـهــا مـ ــن اصـ ـطـ ـي ــاد عــريــس
يملك مزرابًا من ذهــب .وقادتكم
عـ ـن ــدم ــا ي ـس ـت ـف ـي ـق ــون كـ ـ ــل ي ــوم
صباحًا ،يقولون ريتها تسلملي
األجـنــدة .ومــن يستمر في عشق
تلك األجندة ،فإنه يستحيل عليه
القول ذات مساء ،تصبحون على
وطن مقاوم ّ
قوي.
ريمون ميشال هنود

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.

ميشال إده «من شرفته» :مشكلتنا الــ
طاف الى سطح جهود
تحريك االستحقاق الرئاسي
اقتراح بانتخاب رئيس
للجمهورية ملرحلة انتقالية
لسنة او سنتني ،استعدادا
النتخابات نيابية وابرام
تسوية داخلية يليها انتخاب
البرملان الجديد رئيسا لوالية
السنوات الست .رشح البعض
للمرحلة االنتقالية الوزير
السابق ميشال اده
نقوال ناصيف
ُعزي اقتراح املرحلة االنتقالية وانتخاب
رئيس لسنة او اثنتني الى النائب وليد
جنبالط ،وقيل ان الوزير السابق ميشال
اده م ــن ب ــن ابـ ــرز َم ــن ص ــار ال ــى ت ــداول
اسمائهم لدى اصحاب االقتراح واولئك
الذين عملوا على خطه .بيد ان اده ،من
شرفته ،يتفرج على املشهد املضطرب في
الداخل ويكتفي بهذا الدور.
قـيـلــت ه ــذه ال ـع ـب ــارة ف ــي ال ــرئ ـي ــس ف ــؤاد
شـهــاب مــرتــن :اول ــى عندما كــان ال يــزال
قائدا للجيش مطلع الخمسينات ،حينما
كشف عن ّ
تعرفه الــى الطبقة السياسية
مــن خ ــال شــرفــة ال ـق ـيــادة يــراقــب عبرها
العمل السياسي والعبيه .ثم قيلت فيه
العبارة مجددا بعد عزوفه عن الترشح
النتخابات الرئاسة عام  ،1970قائال انه
ال ي ــزال عـلــى الـشــرفــة نفسها يــراقــب من
فوق ما يجري تحت.
خمس مرات كاد اده يصبح رئيسا ،ثم
ـ ـ كما يقول وقالها له من قبل الرئيس
ال ـ ـيـ ــاس س ــرك ـي ــس ع ـ ــام  1982ـ ـ ـ ـ ـ م ــرت
الرئاسة «من تحت املنخار» بني أعوام
 1982و .2007ف ــي ك ــل م ــن املـ ــرات تـلــك،
كانت لعبة السياسة ّ
تفوت عليه الحظ:
رفـ ـ ــض س ـ ـ ــوري ثـ ـ ــاث م ـ ـ ـ ــرات ،ورفـ ــض
اســرائ ـي ـلــي م ــرت ــن .ال ـي ــوم ،يـكـتـفــي إده
بالتفرج على ما يجري تحت ،وال يريد

ان يكون مرشحا للمرة السادسة.
يقول :املشهد فعال محزن .لكنني لست
م ـت ـش ــائ ـم ــا .عـ ـل ــى مـ ـ ـ ّـر ت ــاريـ ـخـ ـن ــا ك ــان ــت
مـشـكــاتـنــا ت ـتــأتــى م ــن ال ـ ــدول الـعــربـيــة،
كمصر وســوريــا وال ـع ــراق والـسـعــوديــة.
الـجـمـيــع اآلن ف ــي ح ــال م ــزري ــة وارب ـ ــاك،
ويتخبطون في ازمات داخلية ال يعرفون
كيف يتخلصون منها .التطور الجديد
في املنطقة هو تنظيم داعــش الــذي اطل
كوحش خطير .والنه اصبح كذلك ،نشأ
تحالف دول ــي عليه بعدما تبني وجــود
اكثر من  4اآلف اجنبي في صفوف هذا
التنظيم ،الذين تمثل عودتهم الى الغرب
تـهــديــدا حقيقيا لــه .فــي ظـنــي ان داعــش
هو الذي انتحر ويتسبب بانهاء نفسه،
عندما ارتكب الفظاعات والوحشية من
دون ان يـكـتـفــي بــال ـق ـتــل .م ـج ــرد الــذبــح
أثار العالم كله ضده ،مستهجنا ومقررًا
ازال ـ ـ ــة وج ـ ـ ــوده ع ـب ــر ال ـت ـح ــال ــف ال ــدول ــي
االخـ ـي ــر .طـبـعــا داعـ ــش ل ـيــس مشكلتنا.
ل ـكــن ّ يـنـبـغــي ان ال نـنـســى ان قـسـمــا من
الـســنــة اللبنانيني فــي طــرابـلــس وعـكــار
وال ـب ـقــاع ال ـغــربــي وع ــرس ــال يـتـعــاطـفــون
مع هذا التنظيم ،بينما االمر ليس كذلك
في بيروت .لست خائفا على لبنان بعد
اعالن التحالف الدولي على داعش ،لكن
مشكلتنا الفعلية هي في شغور رئاسة
ال ـج ـم ـهــوريــة .ك ــان ــوا ي ـقــولــون ان ال دور
لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة ألن ال صــاحـيــات
له .الشغور أظهر العكس ،وهو ان البالد
كلها ،واملؤسسات الدستورية كلها ،شلت
بعدما تعذر انتخاب رئيس الجمهورية.
ال ال ـح ـك ــوم ــة ت ـع ـم ــل ك ـم ــا ي ـن ـب ـغ ــي ،وال
املـجـلــس يـنـعـقــد .وه ــذا ي ــدل عـلــى املــوقــع
الرئيسي والحيوي للرئاسة .من دونها
ال حـيــاة الي مؤسسة .الجميع يــريــدون
الــرئـيــس .وال يــريــدونــه اال مــارون ـيــا .وال
يكون كذلك .هذا ما يقول به
يمكن اال ان ّ
الشيعة والسنة والدروز .قبل ستة اشهر
قال لي وليد جنبالط انه أخطأ بابتعاده
ع ــن املـ ــوارنـ ــة .ق ـ ــال :ان ـت ــم ون ـح ــن ل ـبـنــان.
اجبته :ال انتم ونحن لبنان ،ألن الــدروز
هم األساس في لبنان ،وهم قبل املوارنة
فيه .عندما يصبح كل وزير في الحكومة
الحالية ،من خــال توقيعه املـلــزم ،أشبه
برئيس للجمهورية ،أال يفصح ذلك عن
أهمية وجود رئيس الدولة؟».

ال يــوافــق إده عـلــى الـحـجــة الـقــائـلــة بــأن
ال ـش ـغــور ال ــرئ ــاس ــي مـشـكـلــة تـسـبــب بها
املسيحيون .ال يؤيد ايضا القائلني بأن
اتفاق املسيحيني كاف النتخاب الرئيس.
يالحظ ان أيــا من استحقاقات الرئاسة
التي خبرها لبنان لم يتفق املسيحيون
في ما بينهم على رئيس للجمهورية.
ي ـض ـي ــف« :امل ـش ـك ـل ــة تـ ـ ــدور الـ ـي ــوم ح ــول
العماد ميشال عــون الــذي يخوض آخر
معركة رئاسية النتخابه ،وهــذا ال يقلل
من قدراته وكفاياته واستحقاق انتخابه
رئيسا ،لكنه لــن ينتظر معركة رئاسية
اخ ـ ـ ــرى ب ـع ــد سـ ــت س ـ ـنـ ــوات ،ول ـ ــن ي ـكــرر
موافقته على ما حصل قبل ست سنوات.
بـسـبــب اص ـ ــراره عـلــى ان ـت ـخــابــهُ ،جـ ّـمــدت
االنتخابات نهائيا .اما الى متى يستمر
الشغور ،فهنا تكمن املشكلة .ربما كان

م ــن امل ـف ـضــل ل ــو ُم ـ ــددت والي ـ ــة الــرئ ـيــس
ميشال سليمان الى ان نتمكن من امرار
القطوع االقليمي الحالي .نحن في حال
استثنائية ال نعرف كيف ستنقضي».
كيف الخروج من املأزق؟
يـقــول« :االم ــر متوقف على العماد عون
الذي يعتقد بأن حظه في الرئاسة ال يزال
م ـتــاحــا ،وه ــو يـسـتـمــر ف ــي ال ـت ـحــاور مع
الـقــوى املعنية باالستحقاق .فــي نهاية
املطاف سيكون هناك موقف نهائي مع
اس ـت ـم ــرار ت ــراج ــع ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي،
وتـ ــأث ـ ـيـ ــر ال ـ ـش ـ ـغـ ــور عـ ـل ــى ك ـ ــل املـ ـن ــاح ــي
الوطنية .اعتقد ان االمر لن يحتمل ،وقد
ال يطول الــى اكثر من ثالثة اشهر حتى
ي ـك ــون ه ـن ــاك رئ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة .قبل
نهاية السنة ربما».
بأي مواصفات؟

قد يصبح لدينا رئيس للجمهورية قبل نهاية السنة (أرشيف)

تقـرير

منافسة طاحنة في «عاصمة األرثوذكس»

ال تنتظر دائرة بيروت األولى
(األشرفية والرميل والصيفي)
ّ
صفارة االنتخابات النيابية
لتفتح حلبة املعارك الطاحنة
بني مرشحيها ولو تحت عناوين
مختلفة :البعض طموحه
استمرارية زعامته ،والبعض اآلخر
يرغب في كسر «أرستقراطية»
العائالت ،فيما بعض ثالث يضع
نصب عينيه مقعد حليفه
رلى ابراهيم
ال يمكن العاتبني على غياب النائب نايلة
دائرتها االنتخابية وتمديدها
تويني عن ّ
لنفسها وترشحها مجددًا أن يقولوا لها
أبـلــغ مـمــا كتبته أخـتـهــا ميشيل أول من
أمس ،حني وصفت املرشحني لالنتخابات
النيابية ،الــذيــن تتقدمهم نايلة طبعًا ،بـ
«مرشحي الـكــذب» .فــي األشــرفـيــةُ ،يحكى
عن ارث أرثوذكسي من فــؤاد بطرس الى
مـيـشــال ســاســن ال ــى آل الـتــويـنــي ـ ـ ـ الـجـ ّـد
واالب ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ الـ ــى الـ ـع ــائ ــات األرث ــوذك ـس ـي ــة

الـ ـسـ ـب ــع .ويـ ـكـ ـف ــي أي مـ ّــرشـ ــح أن ي ـك ــون
واحـدًا منهم ليدخل «جنة املطران الياس
ع ــودة» ويكسب أص ــوات أبـنــاء األشرفية
وعــائــاتـهــا .لــذلــك« ،ك ــان يمكن لنايلة أن
تـضـمــن نـيــابـتـهــا ل ـع ـشــرة أعـ ـ ــوام مـقـبـلــة،
وخصوصًا أن ال خصم فعليًا في وجهها،
لكنها أطــاحــت االرث وأدارت ظهرها ملن
وضع ثقته فيها» ،يقول أحد نواب دائرة
بـيــروت األول ــى .الـيــوم ،يكفي ذكــر اسمها
بـ ــن األهـ ــالـ ــي ح ـت ــى يـ ــديـ ــروا ظ ـه ــوره ــم.
نايلة «املـفـقــودة» ،ال تحضر اال في سوق
الترشيحات ،وســط اش ــارة النائب عينه
ال ــى أن «تــرشـيـحـهــا رســالــة ال ــى ق ــوى 14
آذار الفهامهم أن تبني أي مرشح سواها
يـنـبـغــي أن ي ـج ــري ع ـبــرهــا وبــالـتـنـسـيــق
معها».
تولي األح ــزاب السياسية أهمية للمقعد
األرث ــوذك ـس ــي ف ــي ب ـي ــروت األولـ ـ ــى .يـقــول
أحــد أبناء األشرفية العتيقني إن املرشح
ع ـلــى هـ ــذا امل ـق ـعــد ي ـم ـثــل رافـ ـع ــة لــائ ـحــة،
ّ
وعليه ُيتكل فعليًا فــي تجيير األص ــوات
ل ـب ـق ـيــة امل ــرشـ ـح ــن .ي ــذه ــب ال ـب ـع ــض ال ــى
وصــف الــدائــرة ب ـ «عاصمة األرثــوذكــس»،
تـ ـم ــام ــا كـ ـم ــا زح ـ ـلـ ــة ع ــاصـ ـم ــة ال ـك ـث ـل ـك ــة،
ويـشـيــرون ال ــى أن كاثوليكيي األشرفية
ل ـل ـت ـمــويــل وأرث ــوذك ـس ـي ـي ـه ــا ل ـل ــوج ــاه ــة.
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،أق ـف ـلــت ال ـتــرش ـي ـحــات ع ـلــى ستة
مرشحني ،أحدهم رئيس تجمع «عائالت

بيروت األرثوذكسية» نقوال تويني الذي
ينشط اجتماعيًا ،وتجمعه عالقة جيدة
بالعائالت و ...بالنائب ميشال عون .ولكن
لـلـتـيــار الــوطـنــي الـحــر مــرشـحــه الـحــزبــي،
الـ ـقـ ـي ــادي زيـ ـ ــاد ع ـب ــس ،وهـ ــو بـ ــات خــال
ثــاثــة أع ــوام رقـمــا صعبًا ومــوجـعــا ،ليس
لخصم طائفته فقط بل لكل الئحة قوى 14
آذار .في مــوازاة التوينيني وعبس ،هناك
مــرشــح الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ع ـمــاد واك ـيــم،
ومــرشــح تـجــار بـيــروت أو تـيــار املستقبل
نقوال شماس؛ واألرج ــح أن يكون األخير
بــديــا عــن واك ـيــم فــي ح ــال رف ــض املـطــران
عــودة تبنيه .أمــا املرشحة ـ ـ الحدث ،فهي
الوزيرة السابقة منى عفيش التي رأت في
تجربتها الوزارية «االستثنائية» ما يسند
تــرشـيـحـهــا ف ــي دائ ـ ــرة ال ت ـعــرف هويتها
أبـ ــدا .ط ـفــرة األرثــوذك ـس ـيــن تـقــابـلـهــا قلة
كاثوليكية تتمثل بمرشحني رئيسيني:
ال ــوزي ــر ال ـســابــق ن ـقــوال ص ـح ـنــاوي ال ــذي
يـفــرضــه ح ـضــوره مــرشـحــا عــونـيــا دائـمــا،
ووزير السياحة ميشال فرعون الذي ّ
يسر
فــي مـجــالـســه بــأنــه مستقل مـتـحــالــف مع
الـحــريــري ال عضو فــي كتلته .أمــا عــزوف
املرشح دفيد عيسى عن الترشح هذه املرة،
فقد أراح فــرعــون مــن هـ ّـم مــواجـهــة خصم
من الخط السياسي نفسه كما وفــر على
القوات احراجًا ال ينقصها.
م ــارون ـي ــا ،ال ـنــائــب نــديــم الـجـمـيــل مــرشــح

طـبـعــا ،وجــاهــز ملــواجـهــة الـجـمـيــع ،وربـمــا
يــرفــع هــذه امل ــرة علم «داع ــش» الــى جانب
ص ــوره االنتخابية ّ
مذيلة بـعـبــارة« :ملــاذا
مـهــاجـمــة داع ـ ــش وه ــي ل ــم تـهـجــم علينا
بعد؟» .ينافس نديم على مقعده وقاعدته
وج ـم ـه ــور قـ ــوى  14آذار مـ ـس ــؤول ثكنة
األش ــرف ـي ــة ال ـســابــق م ـي ـشــال ج ـب ــور ال ــذي
ينشط خــدمــاتـيــا مــن خ ــال ادارتـ ــه ملكتب
ّ
يصعب مهمة نديم
أنـطــون الصحناوي.
م ــن الـنــاحـيــة األخ ـ ــرى اس ـت ـمــرار مسعود
األشقر في الترشح لكونه كتائبيًا سابقًا
أيضًا ،وأحد أبرز أصدقاء بشير الجميل،
ف ـضــا ع ــن تـ ـف ـ ّ
ـرده بـحــركـتــه االجـتـمــاعـيــة
الدائمة في أحياء األشرفية وشعبيته بني
مقاتليها السابقني .أما الالفت في القائمة
املــارون ـيــة ،فـهــو غـيــاب اس ــم رئـيــس نــادي
الـحـكـمــة ال ـســابــق جـ ــورج ش ـه ــوان مـنـهــا،
بـعــدمــا اع ـت ــاد اربـ ــاك خـصــومــه وحلفائه
بـحـمــاتــه االن ـت ـخــاب ـيــة امل ـم ـيــزة وامل ــرح ــة.
فــي مــا ق ــررت ريـتــا بــاخــوس تــولــي تبريد
األج ــواء عبر خوضها معركتها في وجه
املرشحني الثالثة األقوياء من دون غطاء
حزبي أو شعبي أو اجتماعي.
يقابل املرشحني االثني عشر على املقاعد
الثالثة (أرثــوذكــس وكاثوليك ومــوارنــة)
أحــد عشر ترشيحًا على مقعدي األرمــن
األرث ـ ــوذك ـ ــس وال ـك ــاث ــول ـي ــك! وال ــاف ــت أن
تيار املستقبل نقل ترشيح النائب جان

