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المشهد السياسي

الحوار ــ  :2سوق عكاظ رئاسي
حقهم بالتعبير ،أيضًا العسكريات
اإلناث تعرضن لكالم مهني ،وإذا أراد
امل ـت ـظ ــاه ــرون ح ـفــظ حـقـهــم ي ـجــب أن
يعلموا أن عناصر قــوى األمــن بشر
ولديهم كرامة ومسؤولية ،وال يمكن
أن يتعرضوا لهم دون ردعهم».
وأض ـ ـ ــاف املـ ـشـ ـن ــوق« :ه ـ ــم يـبـحـثــون
ع ــن أح ــد ل ـكــي ي ـضــرب ـهــم ،أي بعض
امل ـت ـظ ــاه ــري ــن وهـ ــم يـ ــريـ ــدون دم فــي
الـ ـش ــارع ولـ ــم ي ـتــم اس ـت ـع ـمــال مـفــرط
بالقوة وربما هناك خطأ بسيط من
عسكري ،وهـنــاك مبالغة والصليب
األحـ ـم ــر م ــوج ــود وي ـم ـك ـنــه ال ـحــديــث
عـ ّـمــا جــرى وعــن اإلص ــاب ــات» .وشــدد
على أن «هناك إصــرارًا لــدى البعض
وليس الجميع من املتظاهرين على
اس ـت ـف ــزاز ال ـق ــوى األم ـن ـيــة م ــن خــال
البصق في وجوههم والتعرض لهم
لفظيًا وبالضرب».
أم ــا حــركــة أم ــل ،فـمــارســت كـعــادتـهــا،
فعل التنصل من أي شخص يمارس
الـشـغــب بــاسـمـهــا .والق ــاه ــا ف ــي ذلــك
ت ـيــار املـسـتـقـبــل ـ ـ ف ــي إع ــام ــه ـ ـ ال ــذي
ً
وصـ ــف «ال ـغ ــاض ـب ــن نـ ـص ــرة ل ـبــري»
بــأن ـهــم م ــن أب ـن ــاء األحـ ـي ــاء امل ـج ــاورة
ملـنـطـقــة االع ـت ـص ــام ــات ،م ــن دون أن
يمنحهم ،على غير عادته ،أي هوية
س ـيــاس ـيــة .ل ـكــن ب ـي ــان ال ـح ــرك ــة القــى
«الـغــاضـبــن» فــي منتصف الطريق،
إذ إنه طلب التزام الهدوء ،مهددًا في
الــوقــت عـيـنــه بــالـلـجــوء إل ــى الـقـضــاء
ملحاسبة «من وجه كالمًا نابيًا بحق
األخ رئيس الحركة» .واعتبر البيان
أن «املتهم الرئيسي هو الذي يعتدي
على كــرامــات الناس عبر الشاشات،
ما يحرك مشاعر الناس».
خ ــاص ــة م ــا جـ ــرى أمـ ــس أن ال ـق ــوى
األم ـ ـن ـ ـي ـ ــة ،ومـ ـ ـ ــن خـ ـلـ ـفـ ـه ــا ال ـس ـل ـط ــة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة« ،اب ـ ـت ـ ـل ـ ـع ـ ــت» ص ــدم ــة
التحركات األولى ،ولم تعد ترى فيها
ً
ث ـقــا شـعـبـيــا مـخـيـفــا .ك ــان املـشـنــوق
أم ـ ــس واضـ ـح ــا ف ــي الـ ـب ــوح ب ـم ــا فــي
ً
ع ـق ـل ــه ،إذ ق ـ ــال لـ ـي ــا« :نـ ـح ــن ن ـعــرف
ح ـجــم الـ ـح ــراك وه ــو م ـح ــدود جـ ـدًا».
وبعد امتصاص الصدمة ،بــدأ وقت
الهجوم ،أو على األقل ،مغادرة موقع
ّ
امل ـت ـل ــق ــي .ف ــي ن ـظ ــر ال ـس ـل ـط ــة ،ال حــل
إال بــالـقـمــع ،ف ــي مـ ـ ــوازاة ق ــرب وضــع
«خطة معالجة النفايات» على سكة
التنفيذ.

ال ـ ـحـ ــراك امل ــدن ــي وت ــوس ــع ن ـشــاطــاتــه
واستقطابه؟
يقول« :بالتأكيد ليست لدينا شكوك
فـقــط ح ـيــال تـمــويــل غ ــام ــض ،ب ــل ثمة
مـ ـعـ ـطـ ـي ــات حـ ـسـ ـي ــة م ـ ـت ـ ــواف ـ ــرة لـ ــدى
االج ـه ــزة االم ـن ـيــة .عـلــى ق ــادة ال ـحــراك
ان ي ــوض ـح ــوا لـ ـل ــرأي الـ ـع ــام م ـصــادر
ت ـمــويــل ت ـحــرك ـهــم ال ـ ــذي ت ـ ــدور حــولــه
ظـنــون وشـبـهــات بــالـنـظــر ال ــى وجــود
ع ـنــاصــر تـنـظـيــم واجـ ـت ــذاب ووســائــل
ح ـش ــد .ل ـيــس امل ـط ـل ــوب م ـنــا كــأج ـهــزة
امـنـيــة ان نـطـلــب مــن ق ــادة ال ـح ــراك ان
يـفـصـحــوا عــن م ـصــادر تـمــويـلـهــم ،بل
ألن عـ ـن ــوان ت ـحــرك ـهــم ه ــو الـشـفــافـيــة
والـ ـ ــوضـ ـ ــوح والـ ـنـ ـص ــاع ــة وم ـك ــاف ـح ــة
الفساد واالبتعاد عن البعد الخارجي،
يقتضي ان ي ـبــادروا وي ـبــرروا تمويل
االمـ ـ ـ ــداد ال ـلــوج ـي ـس ـتــي ب ــن اي ــدي ـه ــم.

ّ
مرت الجلسة الثانية للحوار
في مجلس النواب والكتل
السياسية ال تزال على
مواقفها ،بين انتخاب رئيس
من الشعب أو في مجلس
هو بدء
النواب .الخرق الوحيد ً
الحديث عن الرئاسة ،فضال
عن إعطاء زخم إضافي
لعمل الحكوم
فراس الشوفي
لــم تـتـفـ ّـوق الـجـلـســة الـثــانـيــة مــن حــوار
مـجـلــس الـ ـن ــواب أمـ ــس ،ع ـلــى الـجـلـســة
األولى األسبوع املاضي ،لجهة تحقيق
أي تـ ـق ـ ّـدم ّف ــي ب ـن ــود جـ ـ ــدول األعـ ـم ــال،
ّ
وأولـهــا ملف رئاسة الجمهورية .ومع
أن مـنــاكـفــات جلسة األس ـبــوع املــاضــي
ّ
غ ــاب ــت أمـ ـ ــس ،إل أن االنـ ـقـ ـس ــام ح ــول
ب ـنــد ال ــرئ ــاس ــة اس ـت ـمــر ع ـلــى ح ــال ــه في
مـ ــداخـ ــات املـ ـش ــارك ــن وت ـع ـل ـي ـقــات ـهــم.
ّ
وبــدا الفتًا غياب رئيس تكتل التغيير
واإلص ــاح النائب ميشال ع ــون ،الــذي
َي ـن ـقـ ّـل ع ــارف ــوه أن ــه «م ـس ـتــاء ج ـ ـدًا» من
«تعنت الفريق اآلخر ،وتجاهل مطالب
الـ ـ ّن ــاس» ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ال ـعــرق ـلــة في
ملف التعيينات األمنية ،واألرجح بعد
جلسة أمس ،أن عون سيستمر بإرسال
م ـ ّـوف ــدي ــن ع ـن ــه بـ ــدل ح ـ ـضـ ــوره .وفـيـمــا
مــثــل ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاسـيــل ع ــون في
الـجـلـســة ،رف ــض ب ــري الـسـمــاح للنائب
إبراهيم كنعان باملشاركة ،باعتبار أنه
يحق لكل قطب أن يمثله مندوب واحد
يحضر معه عادة.
ب ـ ـ ـ ــدوره قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب ولـ ـي ــد ج ـن ـبــاط
شخصية»،
كلمته ومـشــى لـ ـ «أس ـبــاب
ّ
وتـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــورت مـ ــداخ ـ ـل ـ ـتـ ــه حـ ـ ـ ــول م ـل ــف
النفايات بعيدًا عن رئاسة الجمهورية.
في كلمته إلى أن «الحراك
وأشــار بري ّ
املـطـلـبــي م ـحــق ون ــؤي ــده ،وه ــو يعكس
جوًا عامًا من االستياء في البلد» ،طالبًا
ال ـ ـتـ ــزام ج ـ ــدول األع ـ ـمـ ــال ح ـت ــى «ن ـصــل
إل ــى م ـكــان» .وأش ــار إل ــى أن ــه سيرفض
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن م ــؤتـ ـم ــر ت ــأس ـي ـس ــي أو
تعديل التفاق الطائف .والقى الرئيس
تـمــام ســام طــرح ب ـ ّـري حــول «ض ــرورة
اسـتـمــرار عمل الحكومة وحمايتها»،
مشددًا على أن «الحكومة ّ
ّ
قدمت ضمن
املستطاع خطة النفايات ،وال يجب أن
يحصل شلل في الحكومة».

ال ادلة على
ضلوع سفارات وانما
وسطاء يعملون على
خط بعض الدول
كأجهزة امنية لدينا اكثر من شكوك.
بــل مـعـلــومــات حـيــال ه ــذا االم ــر .نحن
ً
ال نتهم دوال وسـفــارات ،وليست هذه
مهمتنا ،بل كشف الوقائع والحقائق
واملـعـطـيــات .لـيــس هـنــاك ح ــراك واحــد
بــل حــراكــات ،مــا يحملني على القول
ان لكل منها اجندة مستقلة في بعض
جوانب التحرك».
هل لدى االجهزة االمنية ادلة؟
يقول املسؤول االمني الرفيع« :لدينا
خ ـي ــوط .ك ـم ـســؤول ام ـنــي ال ات ـه ــم ،بل
ان ـط ـلــق م ــن ال ـش ـكــوك بـغـيــة ال ــوص ــول

قال جنبالط كلمته ومشى لـ «أسباب شخصية» ،وتمحورت مداخلته حول النفايات بعيدًا
عن الرئاسة (هيثم الموسوي)

وت ـحــدث الــرئـيــس نـجـيــب مـيـقــاتــي عن
ض ــرورة انـتـخــاب رئـيــس للجمهورية.
وكعادته ،خرج الرئيس فؤاد السنيورة
عـ ــن بـ ـن ــود ج ـ ـ ــدول األع ـ ـم ـ ــال ،وص ـنــف
القوى السياسية بني اتجاهني« :األول
متمسك بــالــدسـتــور وات ـف ــاق الـطــائــف،
واآلخ ــر يــريــد تغيير الـطــائــف ويطيح
البنود اإلصالحية فيه ،ويريد حماية
ســاح يتناقض مــع الشرعية الدولية
ّ
والعربية والقرار  ،»1701مؤكدًا أنه «ال
يجوز مقاطعة مجلس الـنــواب» .وقال
إنــه شعر مــن التعليقات بعد الجلسة
امل ــاض ـي ــة ب ـ ــأن هـ ـن ــاك «فـ ـح ــص دم فــي
كالم محمد (النائب) محمد رعــد» ،في
إشارة إلى كالم التخوين.
وطرح النائب سليمان فرنجية أن يقوم
كل طرف بوضع تصوره عن مواصفات
رئيس الجمهورية .ورأى أن «الرئيس
يجب أن يكون لديه حيثية في بيئته
ألن النظام الحالي طائفي» .واستغرب
«ك ــل مــا نـتـنــاول قضية يـقــولــون نريد
تغيير الطائف ،ال ترتكبوا الخطأ الذي
ارتـكـبــه املــوارنــة حــن اعـتـبــروا دستور
 1943لنا وحدنا».
ّ
الجميل
ب ــدوره تـحـ ّـدث النائب سامي
عن مواصفات الرئيسّ ،
مكررًا الحديث
عــن «الــرئـيــس اإلداري ال ــذي يستطيع
حــل املـلـفــات االقـتـصــاديــة االجتماعية
ح ـت ــى لـ ــو لـ ــم ي ـك ــن سـ ـي ــاسـ ـي ــا» .ودعـ ــا
إل ــى االس ـت ـفــادة مــن «ال ـك ـفــاءات خــارج

الى الحقائق .انا على ابواب الوصول
ال ــى ال ـي ـقــن .ل ـس ــوء ال ـح ــظ سـتـقــودنــا
ه ــذه ال ـخ ـيــوط ال ــى ك ـشــف الـضــالـعــن
ف ــي ت ــوري ــط ب ـع ــض امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي
وح ـم ــات ــه وت ـج ـم ـعــاتــه ف ــي م ــا لـيــس
في أهدافه .ثمة دول متورطة .ال ادلة
لــدي ـنــا ع ـلــى ض ـل ــوع سـ ـف ــارات ،وان ـمــا
وس ـط ــاء ي ـع ـم ـلــون ع ـلــى خ ـط ــوط تلك
الدول في اتجاهات عدة .ال اريد حصر
الشبهة والشكوك بوجهة محددة ،بل
ثمة اكثر من العب خارجي .شكوكنا
تدور على دول اجنبية ،وليس عربية،
لها اجنداتها».
هــل مــن تــواصــل بــن االجـهــزة االمنية
والحراك؟
يعقب« :يــرفــض ال ـحــراك الـتـحــاور مع
الـسـلـطــة بــأوج ـه ـهــا ك ـل ـهــا ،ب ـمــا فيها
االج ـه ــزة االم ـن ـيــة .ال يــريــد الـتــواصــل

ً
لبنان» ،وق ـ ّـدم مـثــاال عــن رجــل األعمال
كــارلــوس غـصــن! وأش ــار إلــى «انقسام
اس ـتــرات ـي ـجــي ع ـنــد املـسـيـحـيــن ،لــذلــك
ال ت ـف ــاه ــم ع ـل ــى رئ ـ ـيـ ــس» .وق ـ ـ ــال« :ف ّــي
ع ـ ــام  2005ك ـ ــان ال ـع ـم ــاد ع ـ ــون يـمــثــل
 ،%70ص ـح ـيــح ،ول ـك ــن ال ـي ــوم تـغـيــرت
الظروف ،ورأينا نتائج االنتخابات في
ك ـســروان» .وك ـ ّـرر الــوزيــر بطرس حرب
ّ
الجميل ،مشيرًا إلى أن «الرئيس
كالم

السنيورة :األكثرية
الشعبية تعني الحريري
رئيسًا للحكومة ورعد
رئيسًا للمجلس!

النزيه هو الرئيس القوي».
وت ـح ـ ّـدث الـنــائــب رع ــد عــن «اسـتـهــداف
املسيحيني في لبنان واملنطقة» ،وأنه
يجب أن يكون هناك «رئـيــس لــه صفة
تمثيلية لـيـطـمـئــن املـسـيـحـيــن»ّ .
ورد
عـلــى الـسـنـيــورة مـتــأسـفــا عـلــى مسألة
ّ
«(خينا) فؤاد اعتبر
«فحص الدم» ،ألن
األمر موجهًا ّ
ضده».

م ـع ـنــا ،م ــا ي ـصـ ّـعــب مـهـمـتـنــا .لـكـنــه ال
يعطلها وال هو دليل عافية ابدا .ثمة
نص مرجعي مستقى من احد الكتب
اظهر لنا ان قــادة الـحــراك يعتمدونه
دليلهم فــي مــا يسمونه انتفاضتهم،
وال ـب ـع ــض اآلخ ـ ــر ث ــورت ـه ــم .دل ـي ــل من
ج ـم ـلــة ب ـن ــود ت ــرس ــم م ـخ ـط ـطــا لـسـبــل
قـ ـي ــام ث ـ ــورة وقـ ـي ــادتـ ـه ــا ،وال ــوس ــائ ــل
الـتــي تتوسلها بغية بـلــوغ اهــدافـهــا.
م ـ ــن خ ـ ـ ــال م ــراقـ ـبـ ـتـ ـن ــا ،الحـ ـظـ ـن ــا ان
ال ـش ـبــان يـتـقـيــدون بــالـتـعـلـيـمــات تلك
ح ــرف ـي ــا م ــن االلـ ـ ــف ال ـ ــى الـ ـي ــاء كــأنـهــا
خــارطــة طريق تحركهم .رغــم انقطاع
ال ـت ــواص ــل ورفـ ــض الـ ـح ــراك ال ـت ـحــاور
مـعـنــا ،لـيــس لــاجـهــزة االمـنـيــة ســوى
القيام بواجبها املزدوج ،وهو حماية
املتظاهرين واعتصامهم وفي الوقت
ن ـف ـســه م ـن ــع االع ـ ـتـ ــداء ع ـل ــى امل ـن ـشــآت

وق ــال رئـيــس الـحــزب ال ـســوري القومي
االجـتـمــاعــي الـنــائــب أس ـعــد حـ ــردان إن
حزبه «مع دولة علمانية ،لكن بالوضع
الـ ـح ــال ــي ال بـ ـ ـ ّـد أن ي ـس ـت ـم ــر ال ـج ـم ـيــع
ب ــالـ ـح ــوار ،وت ـق ـ ّـب ــل وج ـ ــود رأي آخـ ــر».
ّ
وركز النائب طالل أرسالن على «خطة
الـنـفــايــات وض ـ ــرورة مـعــالـجــة املشكلة
قبل الشتاء» الفتًا إلى أنها «الوحيدة
املتوافرة حاليًا»ّ .
ورد على السنيورة
ّ
مــؤك ـدًا أن «مقاطعة ال ـنــواب للمجلس
أم ــر قــانــونــي ،خـصــوصــا عـنــدمــا يريد
أحد أن يفرض علينا رئيسًا».
وق ـ ـ ـ ّـدم ب ــاس ـي ــل م ـطــال ـعــة حـ ــول ح ـقــوق
امل ـس ـي ـح ـي ــن ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى «ضـ ـ ـ ــرورة
ان ـت ـخــاب الــرئ ـيــس م ــن ال ـش ـع ــب»ّ .
ورد
ّ
الجميل عــن تــراجــع شعبية
على كــام
ع ـ ــون ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن «هـ ـن ــاك رئ ـيــس
دول ـ ــة أوروب ـ ـيـ ــة شـعـبـيـتــه ال تـتـخـطــى
 ،%10لكنه ال ي ــزال الــرئـيــس والشعب
اختاره ...دعوا الشعب يختار الرئيس
باالقتراع».
وبـ ـع ــد أن أك ـ ــد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـنــواب فــريــد مـكــاري أن «ال ـظــروف في
الـ ــدوحـ ــة ك ــان ــت أسـ ـه ــل ،وت ـ ــم االتـ ـف ــاق
عـلــى كــل ش ــيء فــي سـلــة واح ـ ــدة» ،وأن
«ال ـت ـف ــاه ــم ع ـلــى ال ــرئ ـي ــس ي ـض ـمــن حل
كــل األزم ــات األخ ــرى»ّ ،
رد على باسيل
ً
ســائــا إيــاه عــن «الديموقراطية داخــل
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر» ،وأكـ ــد أن ــه «ال
يمكننا أن ننتخب رئـيـســا مــن خــارج
الدستور».
وق ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـس ـ ـن ـ ـيـ ــورة مـ ــداخ ـ ـلـ ــة ث ــانـ ـي ــة،
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن «م ـج ـلــس الـ ـن ــواب هو
صــاحــب الـحــق الـحـصــري فــي انتخاب
رئـ ـي ــس» ،وق ـ ــال« :إذا كـنـتــم حــريـصــن
على األكثرية الشعبية ،فعلى رعــد أن
ي ـكــون رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب ،وسعد
الحريري رئيس الحكومة ،ورأينا كيف
جرى التعامل مع الحريري وإزاحته».
ّ
فرد رعد بالقول« ّ :أعوذ بالله ...الرئيس
ّ
بري أخونا ويمثلنا».
ُ
فــي الـخــاصــة ،يجمع أكـثــر مــن مصدر
ف ــي قـ ــوى  8و 14آذار ،ع ـل ــى أنـ ــه رغ ــم
ّ
جلسة
ع ــدم تـحـقـيــق أي تـ ـق ـ ّـدم ،إل أن
ّ
أمس كانت «فاتحة للحديث في امللف
ال ــرئ ــاس ــي» ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى إعـطــائـهــا
زخمًا لعمل الحكومة واستمرارها .
ً
ول ـ ـيـ ــا ،ع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن ّوزراء
ّ
التيار الوطني الحر وحزب الله وقعوا
ّ
عـلــى ع ـ ّـدة مــراس ـيــم تـتـعــلــق بــالــرواتــب
ّ
واألجــور ،إل أن مصادر وزاريــة معنية
نفت أن يكون لألمر أي عالقة بطاولة
الحوار ،بل يقع في خانة «تسيير أمور
املواطنني الحياتية واملعيشية».

واالدارات وامل ـق ــار الــرس ـم ـيــة .حماية
مؤسسات الدولة اولى مسؤولياتنا».
ه ــل ي ـخ ـشــى ان ي ـف ـضــي الـ ـح ــراك الــى
االخالل باالستقرار؟
يقول املـســؤول االمـنــي الرفيع اخيرا:
ً
«ال ،خصوصا في ظل نفوذ الطوائف
وامل ـ ــذاه ـ ــب ال ـ ــى ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــد .رغ ـ ــم كــل
سلبية التركيبة املذهبية والطائفية،
فإنها ال تــزال تشكل الضامن الفعلي
ملـ ـ ـن ـ ــع الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــث ب ـ ـ ــاالم ـ ـ ــن والـ ـ ـت ـ ــاع ـ ــب
ب ــاالسـ ـتـ ـق ــرار .ال اع ـت ـق ــد ان لـلـقـيـمــن
على الحمالت والحراك املدني اجندة
تقويض االستقرار واالمن ،وليس هو
في اهدافهم .ربما رد فعل املعتصمني
ك ــان اح ـيــانــا عـنـيـفــا ع ـلــى ق ــوى االم ــن
واعـ ـت ــدوا عـلـيـهــا ،او حـ ــاول بعضهم
مهاجمة الــدوائــر واملنشآت الرسمية
واحتاللها .اال ان ذلك مرفوض حتمًا».

