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سياسة

رسائل
إلى المحرر
رسائل تشرين
ل ــم ي ـكــن بــإم ـكــان أح ــد تـجــاهــل
التظاهرة التي نظمها التيار
الــوط ـنــي ال ـحــر األحـ ــد املــاضــي
بمناسبة ذك ــرى الـثــالــث عشر
م ـ ــن ت ـ ـشـ ــريـ ــن اﻷول .م ـع ـظ ــم
م ـ ـح ـ ـطـ ــات ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزة واك ـ ـبـ ــت
ال ـحــدث ،وكـعــادتـهــا كــل محطة
نقلت الـحــدث بعيونها ،فكان
ال ـحــدث ال ــواح ــد ذا م ـعــان عــدة
تختلف من محطة الــى أخــرى.
اذا اجــريـنــا قـ ــراءة موضوعية
ل ـل ـحــدث مـتـجــاهـلــن سطحية
وس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــل اﻹع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــة
وسماجتها ،وركزنا على نقاط
ع ــدة ،قــد نـصــل ال ــى ج ــواب عن
سؤال يراود الكثيرين اال وهو:
م ــا ه ــي ال ــرس ــال ــة او الــرســائــل
التي اراد التيار الوطني الحر
تــوج ـي ـه ـهــا ال ـ ــى ش ــرك ــائ ــه فــي
الوطن؟
اف ـت ـتــح ال ـع ـم ــاد عـ ــون رســائ ـلــه
ب ـم ـش ـهــد الـ ـحـ ـش ــود ال ـض ـخ ـمــة
التي يظهر من خاللها للجميع
انه يمسك بالشارع ويستطيع
تـعـبـئـتــه وال ـل ـج ــوء ال ـي ــه كـلـمــا
اقـتـضــت الـحــاجــة لــذلــك ،ل ــذا ال
ي ـن ـب ـغــي ع ـل ــى أح ـ ــد ان ي ــراه ــن
ع ـل ــى ض ـع ـف ــه ،ك ـم ــا ان ـ ــه يـثـبــت
للجميع انــه صــاحــب اﻷكثرية
املـسـيـحـيــة دون مـ ـن ــازع .ومــن
هنا يكتسب شرعيته وأحقيته
بــالــوصــول ال ــى قـصــر الشعب؛
ثــم انـتـقــل بـنــا ال ــى مشهد آخــر
وهـ ـ ـ ــو تـ ــرت ـ ـيـ ــل رجـ ـ ـ ـ ــال الـ ــديـ ــن
املسيحيني واملسلمني لخطاب
الـ ـ ــوحـ ـ ــدة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ك ـ ــل ع ـلــى
طــريـقـتــه لـيـكــونــوا بــذلــك املـثــال
ال ـح ــي ع ـل ــى انـ ــه يـسـتـطـيــع ان
يكون رئيس الوحدة الوطنية
وال ـع ــدال ــة وامل ـ ـسـ ــاواة ورئ ـيــس
الشراكة الحقيقية دون تمييز
أو أسـتـثـنــاء أو إق ـص ــاء ﻷح ــد،
ليعبر بنا بعد ذلك الى خطاب
رئ ـي ــس ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـحــر
ال ــوزي ــر جـ ـب ــران بــاس ـيــل ال ــذي
ك ــان ح ـمــال اوجـ ــه ،اب ــرزه ــا انــه
ب ــال ــرغ ــم مـ ــن الـ ـنـ ـب ــرة الـ ـح ــادة
ال ـتــي اعـت ـمــدهــا خ ــال خـطــابــه
مـتــوجـهــا ب ـهــا ال ــى الـفــاســديــن
واﻹقطاعيني في الدولة اال انه
كــان فــي كــل مــرة يـعــود ويؤكد
عـلــى قــدرت ـهــم عـلــى اسـتـيـعــاب
اﻵخـ ــر ف ـهــو ل ــم ي ــأت ع ـلــى لفظ
«اﻹحـتــال الـســوري» مستبدال
اي ـ ــاه «ب ــال ــوص ــاي ــة ال ـس ــوري ــة»
وك ـ ــأن ـ ــه يـ ــرضـ ــي حـ ـلـ ـف ــاءه مــن
قــوى الثامن من آذار وحلفاءه
امل ـس ـت ـجــديــن م ــن قـ ــوى ال ــراب ــع
ع ـش ــر م ــن آذار ف ــي آن واح ـ ــد،
كذلك اﻷمــر عند تطرقه لهوية
لـبـنــان املـتـمـثـلــة باستقالليته
وعـ ــدم تـبـعـيـتــه ل ـل ـخــارج وب ــأن
قــوة لـبـنــان تـكــون بـقــوة شعبه
وج ـي ـشــه وم ـق ــاوم ـت ــه؛ وأخ ـي ــرا
وليس آخرا يطل علينا العماد
عون عبر شاشة ضخمة ليلقي
خـ ـط ــاب ــه م ـ ــن الـ ــراب ـ ـيـ ــة وك ــأن ــه
ي ـقــول اكـ ــون بـيـنـكــم ف ــي بعبدا
رئيسا لكل اللبنانيني جامعا
وم ـ ــوح ـ ــدا وخـ ـط ــاب ــه امل ـع ـت ــدل
الـنـبــرة وامل ـض ـمــون خـيــر دليل
على ذلك.
ف ـه ــل ي ـت ـح ـقــق ح ـل ــم اﻷغ ـل ـب ـيــة
اللبنانية بوصول العماد عون
ام ان كل ما يقال ويحصل هو
كمن يسكب املاء في السلة؟
علي طه

تقرير

قانون االنتخاب يضيع في
تشريع «الضرورة األميركية»
بعد أن كان هناك
إمكانية لالستفادة من
الجلسة التشريعية ومناقشة
اقتراحات قانون االنتخاب،
فجأة طار النصاب القانوني،
وطارت معه البنود التي
خاض ألجلها كل من التيار
الوطني الحر والقوات
اللبنانية حربًا ،بهدف إدراجها
على جدول األعمال،
واعتبروها شرطًا لحضور
أي جلسة تشريعية .فكانت
جلسة مالية بامتياز ،اتسمت
بالتحفظات والرسائل
السياسية
ميسم رزق
قبل نحو سنة ،عقد املجلس النيابي
جلسة تشريعية بضغط غــربــي ،بـ ّـت
خاللها قوانني مالية تتعلق بمكافحة
«تمويل اإلرهاب» و»تبييض األموال».
أم ـ ــس تـ ـك ــرر املـ ـشـ ـه ــد ،ح ـي ــث ت ـســابــق
الجميع للوصول إلى املجلس النيابي،
م ــواك ــب أم ـن ـي ــة ،م ــوظ ـف ــن ،ون ــواب ــا ال
يجمعهم برنامج انتخابي وال أرضية
س ـيــاس ـيــة أو ف ـك ــري ــة .ه ـ ــؤالء تـحــديـدًا
يعلمون أن ليس في استطاعتهم فعل
املـعـجــزات ،فثمة مشكالت اقتصادية
واج ـت ـمــاع ـيــة مـسـتـعـصـيــة وم ـتــراك ـمــة
ت ـض ـغــط ع ـلــى ال ـش ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي .إال
أنـ ـه ــم لـ ــم ي ـس ـت ـط ـي ـع ــوا رفـ ـ ــض دعـ ــوة
رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ن ـب ـي ــه ب ـ ـ ـ ّـري إلع ـ ــادة
ّ
مسمى
تفعيل الـعـمــل الـنـيــابــي تـحــت
ت ـشــريــع ال ـ ـضـ ــرورة .مـجـلــس األم ـ ــة لم
ً
يـجــد ب ــدي ــا ل ـهــذه الـتـسـمـيــة ،لتمويه
ع ـم ـل ـيــة «الـ ـتـ ـش ــري ــع ت ـح ــت ال ـض ـغ ــط»
ب ـه ــدف «ت ـه ــري ــب» ع ــدد م ــن امل ـشــاريــع
امل ــال ـي ــة امل ـط ـلــوبــة دولـ ـي ــا ،ق ـبــل نـهــايــة
ال ـ ـش ـ ـهـ ــر ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري ،وإال ،ف ــالـ ـعـ ـق ــاب

يـ ـنـ ـتـ ـظ ــرن ــا« .ل ـ ـب ـ ـنـ ــان عـ ـل ــى الـ ـل ــوائ ــح
ال ـســوداء ،وتصنيفه مــن ضمن الــدول
غير املتعاونة» ،وبات «االبتزاز» الذي
ت ـمــارســه ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة الـسـبـيــل
ال ــوحـ ـي ــد لـ ـخ ــرق ال ـب ـط ــال ــة ال ـن ـيــاب ـيــة
الجارية منذ عام .هذه نتيجة منطقية
ل ـت ـع ـط ـي ــل عـ ـم ــل املـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات ،ال ـت ــي
دفـعــت املـجـلــس الـنـيــابــي إلــى مناقشة
م ـ ـشـ ــاريـ ــع قـ ـ ــوانـ ـ ــن ،ه ـ ــي ف ـ ــي األص ـ ــل
م ــن ع ـمــل ال ـح ـك ــوم ــة ،واض ـط ــرت ــه إلــى
وض ــع ج ــدول أع ـمــال يـضــم  23اقـتــراح
قــانــون بعد تحميلها صفة «املعجلة
املـ ـك ــرر» ،بـغـيــة ت ـبــريــر ع ـقــد جلستني
صباحية ومسائية ،شهدت مناقشات
ُمستفيضة بشأنها.
سـبــق عـقــد الجلستني ،خ ــارج الهيئة
العامة ،الكثير من األحاديث الرئاسية،
مــع قــرب إعــان رئيس تيار املستقبل
سعد الحريري ترشيح العماد ميشال
عون للرئاسة .أحاديث وضع الرئيس
ب ـ ـ ـ ّـري ح ـ ـ ـ ّـدًا لـ ـه ــا ،ب ـم ـن ـعــه ا ّل ـ ـكـ ــام مــن
ب ــاب األوراق الـ ـ ــواردة .تـجــنــب رئيس
املـجـلــس دخ ــول «أص ـحــاب الـسـعــادة»
بسجاالت ال طائل منها ،ولن تضيف
إلــى الجلسة ســوى نقل «الــرصــاص»
السياسي من اإلعالم إلى املؤسسات.
إال أن بعض «املشاغبني» من النواب،
تقصدوا فتح النقاش الرئاسي ّ
لجس
نبض الرئيس بـ ّـري .كان أولهم نائب
القوات اللبنانية جورج عدوان ،الذي
تناول كالم املعاون السياسي للرئيس
ّبري الوزير علي حسن خليل ،واصفًا
كالمه عن الثنائية املسيحية – السنية
بأنه «طائفي ،وال يشبه الرئيس ّبري».

اعترض نواب حزب الله
على إقرار اقتراحات
القوانين المالية ورأوا
فيها تجاوزًا للسيادة

ً
األخـ ـي ــر ل ــم ي ـت ــرك مـ ـج ــاال لـلـتـصـعـيــد
اللفظي ،وحـســم األم ــر بقوله« :أن ــا لم
ّ ّ
أتحدث إل خالل اجتماع هيئة مكتب
ُ
ـأت إل ــى مجلس
امل ـج ـلــس ،وق ـل ــت ف ـل ـنـ
النواب وليفز من يفوزِ .شخصيًاُ ،
قلت
لن أصـ ّـوت للعماد عون ،وسأكون في
املعارضة مع محبتي وتقديري له .هل
هذا الكالم فيه ما يتعلق بالطائفية؟
ّ
نصوت
سأكون ّأول الحاضرين ،نحن
وفقًا لقناعاتنا ،سواء نجح من نجح،
وكتلتي حاضرة في كل الجلسات منذ
ّ
سنتني ونصف حسمًا لكل األق ــوال».
لم ينزل ّ
رد الرئيس ّبري بردًا وسالمًا
على قلوب نواب التيار الوطني الحر،
وألن الكلمة بالكلمة باتت القاعدة في
مجلس النوابّ ،
سجل النائب إبراهيم
كنعان تحفظه عن بعض بنود جدول
األع ـم ــال «لـكــونـهــا ال تــدخــل فــي إطــار
ت ـشــريــع ال ـ ـضـ ــرورة» ح ـســب تـعـبـيــره،
ولحقت به كتلة «الـقــوات اللبنانية».
رئـ ـ ـي ـ ــس امل ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ــذي اس ـت ـع ـج ــل
امل ـبــاشــرة بــالـعـمــل الـتـشــريـعــي ،أغـلــق
ب ــاب ال ـحــديــث خ ــارج ج ــدول األع ـمــال
ب ـتــأك ـيــده أن «مل ـج ـلــس الـ ـن ــواب الـحــق
في التشريع في جميع الظروف وفي
غياب أو حضور رئيس الجمهورية».
وبدأ النقاش في عدد من االقتراحات،
ً
أك ـث ــره ــا ج ـ ــدال ه ــي ت ـلــك امل ـق ـ ّـدم ــة مــن
النائب ياسني جابر ،وتتعلق بتبادل
املـعـلــومــات لـغــايــات ضــريـبـيــة وإلـغــاء
«األس ـه ــم لـحــامـلــه» و»األس ـه ــم ألم ــر».
ما إن بدأت تالوة هذه القوانني ،حتى
طلب الـنــائــب ن ــواف املــوســوي الـكــام،
معتبرًا أن «تشريع اليوم هو تشريع
ت ـحــت ال ـض ـغــط وال ـق ـه ــر» ،واص ـف ــا ما
يـحـصــل ب ــأن ــه «ان ـت ـق ــاص ل ـل ـس ـيــادة»،
مـ ـقـ ـت ــرح ــا «إرس ـ ـ ـ ـ ـ ــال هـ ـ ـ ــذه الـ ـق ــوان ــن
ل ــدراسـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـن ـي ــاب ـي ــة
املختصة» .فأعاد النائب جابر تبرير
إدراج ه ــذه االق ـت ــراح ــات عـلــى ج ــدول
األع ـ ـمـ ــال بـصـفـتـهــا امل ـع ـج ـل ــة ،بـحـجــة
أن ـهــا «ل ــم تـبــت ف ــي الـحـكــومــة نتيجة
ت ـع ـط ـي ــل الـ ـجـ ـلـ ـس ــات ،وسـ ـف ــر رئ ـي ــس
الحكومة سابقًا» .واعتبر الوزير علي
حـســن خليل أن «م ــن مصلحة لبنان
االن ـض ـم ــام إل ــى ه ــذه االت ـفــاق ـيــات ألن
الرفض سيضعنا تحت املجهر الدولي

وتـصـنـيـفـنــا ك ـ ــدول غ ـيــر م ـت ـعــاونــة».
كتلة «الــوفــاء للمقاومة» أصــرت على
موقفها ،إذ اعتبر النائب حسن فضل
الـلــه أن ــه «ال ُيـمـكــن تطبيق اتـفــاقـيــات
م ــن خـ ــارج ال ـس ـقــف ال ــدس ـت ــوري ،رغــم
تفهمنا للظروف املحيطة بنا» .كذلك
ج ــرى االعـ ـت ــراض ع ـلــى ف ـق ــرة تتعلق
بتفويض وزي ــر املالية التوقيع على
االت ـف ــاق ـي ــات دون الـ ـع ــودة إلـ ــى أح ــد،
وتحويلها إلــى تعميم ملزم ولــه قوة
القانون .وبعدما استفاض النواب في
الجدل حوله ،أقر القانون في الجلسة
املسائية ،بعدما أضيفت إلــى فقراته
ب ـع ــض الـ ـعـ ـب ــارات ،أه ـم ـه ــا الـتـطـبـيــق
وف ـق ــا لـلـمـعــايـيــر واإلج ـ ـ ـ ــراءات املـتـفــق
عليها بــن الــدولـتــن .وسحب اقتراح
القانون املعجل املكرر املتعلق بتعديل
ق ــان ــون اإلجـ ـ ــراءات ال ـضــري ـب ـيــة .فيما

تقرير

طرابلس تنقلب على الحريري وخياره الرئاسي
عبد الكافي الصمد
ت ـك ـفــي إط ــال ــة ســري ـعــة ع ـلــى مــواقــف
ن ــواب طــرابـلــس ،وعـلــى آراء ناشطني
وم ــواط ـن ــن ف ــي امل ــدي ـن ــة ع ـلــى مــواقــع
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــي ،ب ـ ـشـ ــأن
انـتـخــاب الـعـمــاد ميشال عــون رئيسًا
ّ
يتبي حجم «حقل
للجمهورية ،حتى
الرئيس
طريق
يعترض
األلغام» الذي
ّ
تبني
على
إقدامه
قبل
الحريري
سعد
ّ
«ال ـج ـن ــرال» ،وت ــداع ـي ــات ه ــذا الـتـبــنــي
الحقًا.
فاملدينة التي لطاملا اعتبرها «التيار
األزرق» قلعة ل ــه ،لــم تـعــد كــذلــك .وإذا
ك ــان ــت قـ ـي ــادة «امل ـس ـت ـق ـب ــل» ق ــد ق ــرأت
نـ ـت ــائ ــج االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة فــي
ط ــراب ـل ــس ع ـلــى أن ـه ــا «ف ـل ـتــة شـ ــوط»،
وأن املــديـنــة ســرعــان مــا سـتـعــود إلــى

«حـضــن» الـتـيــار ،فإنها بــذلــك ترتكب
الـخـطــأ ذات ــه م ــرة ثــان ـيــة ،ويـنـتـظــر أن
تــدفــع ثمن هــذه ال ـقــراءة الخاطئة في
االنتخابات النيابية املقبلة.
فـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـ ـش ـ ـمـ ــال الـ ـ ـت ـ ــي ت ـق ــاس ــم
ال ـح ــري ــري ال ـن ـف ــوذ ال ـس ـيــاســي فـيـهــا،
مـ ـضـ ـطـ ـرًا ،ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات  2009مــع
أبرز خصومه ،وعلى رأسهم الرئيس
نـ ـجـ ـي ــب مـ ـيـ ـق ــات ــي وال ـ ـنـ ــائـ ــب م ـح ـمــد
الصفدي ،يجد نفسه اليوم أمام مأزق
خ ــروج وزي ــر ال ـعــدل املستقيل أشــرف
ري ـفــي مــن تـحــت «ع ـبــاء تــه» ليقاسمه
الـ ـنـ ـف ــوذ ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،مــا
يجعل الحريري أمــام تنافس مــزدوج
وصعب ،خصوصًا بعدما فقد الكثير
من شعبيته وأوراق قوته مقارنة بما
كان عليه وضعه قبل سبع سنوات.
ووفـ ـ ــق ل ـغ ــة األرقـ ـ ـ ــام واألسـ ـ ـم ـ ــاء ،ف ــإن

الـ ـح ــري ــري ل ـي ــس قـ ـ ـ ــادرًا ال ـ ـيـ ــوم عـلــى
أن يـ ـ ـم ـ ــون ع ـ ـلـ ــى أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن ن ــائ ـب ــن
طـ ــراب ـ ـل ـ ـس ـ ـيـ ــن مـ ـ ـ ــن أصـ ـ ـ ـ ــل ثـ ـم ــانـ ـي ــة
لـيـقـنـعـهـمــا بــال ـت ـصــويــت ل ـع ــون ،هما
النائبان سمير الجسر وبــدر ونوس.
أما الصفدي ،فينطلق في تأييده عون
مــن حـســابــات مختلفة عــن حـســابــات
الحريري ،رغم تقاطعه معه.
وب ـ ـعـ ــد اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد الـ ـن ــائـ ـب ــن روبـ ـي ــر
ف ــاض ــل الس ـت ـقــال ـتــه وس ــام ــر س ـع ــادة
بسبب موقف حزبه ،يقف على الضفة
ّ
األخـ ـ ــرى امل ـع ــارض ــة ل ـخ ـيــار عـ ــون كــل
مــن ميقاتي والـنــائـبــن أحـمــد كــرامــي
وم ـح ـمــد كـ ـب ــارة ،إذ أكـ ــد م ـي ـقــاتــي أن
«ث ـ ّـم ــة ه ــوة ك ـب ـيــرة جـ ـدًا ب ــن شــريـ ّحــة
م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،وخ ــاص ــة م ــن أم ــث ــل،
ومــرشــح الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر» ،رادًا
السبب إلى»التراكمات السلبية التي

أنتجتها مــواقــف ع ــون فــي الـسـنــوات
املاضية».
وإذا م ــا أض ـيــف مــوقـ ًـف ري ـف ــي ،ال ــذي
اعتبر دعم عون «خطأ تاريخيًا» ،إلى
موقف الثالثي الــرافــض وصــول عون
إل ــى ق ـصــر ب ـع ـبــدا ،ف ــإن أك ـثــريــة تـبــدو
واض ـح ــة ضـمــن ال ـش ــارع الـطــرابـلـســي
تسير في عكس توجه الحريري ،األمر
الذي سيحرج الثالثي املؤيد لترشيح
عون.
خ ــروج األمـ ــور عــن الـسـيـطــرة مــن بني
ي ــدي ال ـحــريــري ال يقتصر فـقــط على
ط ــرابـ ـل ــس ،ب ــل ي ـن ـس ـحــب أيـ ـض ــا عـلــى
ق ـضــاء املـنـيــة ـ ـ ـ ـ الـضـنـيــة ،حـيــث أعـلــن
الـ ـ ّن ــائ ــب أحـ ـم ــد ف ـت ـف ــت ع ـل ـن ــا رف ـض ــه
تبني الحريري ترشيح عون ،معتبرًا
ّ
«صك استسالم لحزب الله»،
تسميته
بينما تتحدث معلومات عن «تنسيق

