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تقرير

ميشال عون الذي يعرفه شعبه
غسان سعود
التغييرية على أن تتمثل في مجلس
ال ـن ــواب امل ـق ـبــل» .واس ـت ـغــرب «غـيــاب
قانون االنتخابات عن جدول أعمال
الجلسة التشريعية الـتــي ستنعقد
بعد يومني ،مع أن رئيس الجمهورية
دع ــا إل ــى دورة اسـتـثـنــائـيــة» ،مــذكـرًا
«الـحـكــومــة ببيانها الـ ــوزاري فــي ما
خ ــص ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات» .وق ــال:
«منذ تشكيل الحكومة لــم تضع أي
جلسة ملجلس ال ـ ــوزراء عـلــى جــدول
أعمالها قانون االنتخابات ،وال ذكر
قانون االنتخاب على جــدول أعمال
املجلس النيابي ،وال أي لجنة فرعية
فــي املـجـلــس الـنـيــابــي تبحث قــانــون
االن ـت ـخ ــاب ــات ،ف ـمــا األمـ ـ ـ ــر؟» .وسـ ــأل:
«ك ـيــف يـتـحــدث الـجـمـيــع عــن قــانــون
ج ــدي ــد وال يـ ـتـ ـح ــرك حـ ـت ــى اآلن؟»،
داع ـ ـيـ ــا إل ـ ــى «وض ـ ـ ــع الـ ـق ــان ــون عـلــى
جـ ــدول أع ـم ــال مـجـلــس الـ ـن ــواب ،ألن
التنصل مــن املسؤولية غير مقبول
ت ـجــاه ال ــوع ــود وط ـم ــوح اللبنانيني
ب ـ ـح ـ ـي ـ ــاة م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــة ودخ ـ ـ ـ ـ ــول
أشـ ـ ـخ ـ ــاص ج ـ ـ ـ ــدد إل ـ ـ ـ ــى امل ـ ـج ـ ـلـ ــس».
ّ
الجميل بالوقوف إلــى جانب
ووعــد
رئـيــس الـجـمـهــوريــة «ف ــي أي خطوة
ت ـهــدف إل ــى إق ـ ــرار ق ــان ــون انـتـخــابــي
ج ـ ــدي ـ ــد» .وص ـ ـ ـ ـ ّـوب عـ ـل ــى ال ـت ـح ــال ــف
بــن الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر وال ـقــوات
ً
الـلـبـنــانـيــة ،ق ــائ ــا« :ال أح ــد يقنعنا
بأن صحة تمثيل املسيحيني تتأمن
بتحالف مــا ،ألن التحالفات ظرفية
واألشخاص ليسوا أبديني».
ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،وف ـي ـمــا اسـتـمــرت
أولـ ــويـ ــة ال ـح ـك ــوم ــة أزم ـ ـ ــة ال ـن ـف ــاي ــات
وقـ ـ ـت ـ ــل ال ـ ـط ـ ـيـ ــور فـ ـ ــي مـ ـحـ ـي ــط م ـكــب
الكوستابرافا ،يبدو أن البحث الجدي
في ملف التعيينات أرجــئ إلــى حني.
وبحسب م ـصــادر وزاريـ ــة فــي التيار
الــوطـنــي الـحــر ،فــإن البحث فــي إبقاء
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة في
موقعه أو استبدال آخر بهُ ،مرجأ إلى
بداية الصيف املقبل .كذلك لم يتطور
النقاش بعد بشأن تعيني قائد جديد
للجيش خلفًا للعماد جــان قهوجي،
إذ لـ ــم ي ـح ـس ــم رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
العماد ميشال عــون ما إذا كــان يريد
لقهوجي أن يستكمل واليته املمددة
حـتــى نـهــايـتـهــا ف ــي ال ـخــريــف املـقـبــل،
ليترك أمر تعيينه إلى حكومة ما بعد
االنتخابات ،أو أنه سيضع األمر على
طــاولــة مجلس ال ــوزراء القائم حاليًا.
فـيـمــا ت ـبــدو ك ــل الـتـعـيـيـنــات األمـنـيــة
األخرى مرتبطة بقيادة الجيش.

قبل األمن ومحاربة اإلرهاب وعالقات
لبنان العربية وملف النزوح السوري،
وقبل األزمات االقتصادية واالستثمار
فــي امل ــوارد الطبيعية والـبـشــريــة ،قبل
هذا كله ،استهل الرئيس ميشال عون
خطاب قسمه بعبارة واضحة تقول إن
أولــى موجبات املناصفة إقــرار قانون
انـت ـخــابـ ّـي ي ـ ّ
ـؤمــن ع ــدال ــة الـتـمـثـيــل قبل
موعد االنتخابات.
يــوم ـهــا ،ل ــم ي ـكــن ال ـج ـن ــرال يــرت ـجــل ما
تـطـلـبــه ال ـج ـمــاه ـيــر أو ي ـق ــدم مـطــالـعــة
أمــام النيابة العامة املالية على غــرار
اإلب ــراء املستحيل ،إنما كــان يــؤدي ما
وصفه بـ»يمني اإلخ ــاص لــأمــة» .وال
شــك فــي أن الــرئ ـيــس ال ــذي يـخـتــار كل
كلمة يقولها بدقة هائلة بما في ذلك
العبارات االنفعالية في نظر الجمهور،
كان يعرف جيدًا ماذا يفعل حني وضع
ت ـلــك ال ـع ـب ــارة دون س ــواه ــا ف ــي مطلع
خطابه .فميشال عون الزعيم كان يقول
قبل أن ينتخب رئيسًا إن إعادة تكوين
السلطة والـخـطــوة األول ــى فــي مسيرة
التغيير واإلصالح الطويلة هي تغيير
قانون االنتخابات .وال يمكن بالتالي
ال ـت ـصــديــق أن االن ـت ـخ ــاب ــات سـتـجــري
ف ـ ــي م ـط ـل ــع عـ ـه ــد ع ـ ــون وف ـ ــق ق ــان ــون
الستني الذي ال ّ
يؤمن ،بحسب الرئيس
نفسه ،عــدالــة التمثيل .فالعماد عون
ال ــذي يـحـتــرم مـنــذ عــودتــه مقتضيات
الواقعية السياسية ويلتزم الجلوس
تحت سقف النظام املنخفض ،ما كان
لـيـقــول م ــا قــالــه ل ــو ل ــم يـكــن يـعـلــم بــأن
معظم امللفات تحتمل التسويات ،ال بل
تطلبها ،لكن هناك قضايا ال تحتمل
انـتـظــار اإلج ـمــاع وال تـحـتــاج إجماعًا
ّ
ـوح العماد
أســاســا .ثمة مسلمات لم يـ ِ
عــون يومًا أنــه سيضعها على طاولة
الـبـحــث أو «ي ــأخ ــذ وي ـع ـطــي» بشأنها
مثل حق لبنان بحماية حــدوده وحق
اللبنانيني بــإجــراء االنـتـخــابــات وفــق
قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل.
ومــن ال يعرفون العماد عــون يقولون
إن ــه سـيـسـيــر مــرغـمــا ب ـقــانــون الستني
أو إنــه ينتظر نتيجة مباحثات فالن
وعلتان .لكن من يعرفونه ومن احتفلوا
من صميم قلوبهم بانتخابه رئيسًا ال
يسعهم تصديق هــذا كله .فــا شــك أن
رئيس الجمهورية أجــرى ويجري كل
التحصينات الالزمة ليخرج إلى شرفة
ّ
انتخابي
القصر ويـقــول« :هــذا قانون
عـلــى م ـقــاس شـعــب لـبـنــان الـعـظـيــم ،ال
هــذا الزعيم وذاك» .علمًا أن «الشعب»
تضامن عامني مع رفض العماد عون
وحلفائه انتخاب رئيس ال يؤمن عدالة
التمثيل ،فـلـمــاذا يـفـتــرض بــه املــوافـقــة
الـيــوم على انتخاب ن ــواب ال يؤمنون

الوساطة مع «داعش»
سـ ّـهـلــت الـسـلـطــات الـتــركـيــة انـتـقــال وس ـيــط إل ــى مــديـنــة الــرقــة
ال ـس ــوري ــة ،مل ـفــاوضــة ق ـي ــادة تـنـظـيــم «داع ـ ــش» ب ـشــأن الـجـنــود
اللبنانيني الــذيــن اختطفهم التنظيم اإلره ــاب ــي مــن عــرســال
فــي آب  .2014وتـ ّ
ـوجــه الوسيط إلــى الــرقــة بعدما تــواصــل مع
ّ
املديرية العامة لألمن العام ،وقدم أدلة على جدية تواصله مع
قيادة التنظيم.

صراع بين عثمان وشحادة على مؤهل
أخ ـض ــع فـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات امل ــؤه ــل أول فــي
قوى األمن الداخلي ع .ط .للتحقيق بسبب
االشتباه بتدخله في منح تراخيص بناء
وحـفــر آب ــار ارت ــوازي ــة وحجبها عــن آخرين
ف ــي ال ـج ـن ــوب ،بـحـســب ص ــداق ــات ــه أو رشــى
وهدايا كــان يتلقاها .التحقيق بــدأه الفرع

ع ــدال ــة الـتـمـثـيــل .وال ش ــك ف ــي أن هــذا
«الشعب» يتفهم كل نظريات العونيني
عن الوفاق السياسي والتوافق وغيره،
لكنه ينتظر اللحظة التي يتأكد فيها
الجميع أن مــن فــي بعبدا الـيــوم ليس
الــرئ ـيــس م ـي ـشــال سـلـيـمــان أو ال ـيــاس
الـ ـه ــراوي حـتــى يـنـتـظــر مــواف ـقــة ولـيــد
جنبالط ونبيه بــري وسعد الحريري
على كل قــرار يتخذه ،بل هو الجنرال
م ـي ـش ــال ع ـ ــون الـ ـ ــذي س ـي ـض ــرب ب ـيــده
على الطاولة ويـقــول لكل مــن يعنيهم
األمـ ــر :أن ــا أقـسـمــت عـلــى إقـ ــرار قــانــون
ان ـت ـخ ــاب ــات ج ــدي ــد ي ـص ـحــح الـتـمـثـيــل
قـبــل مــوعــد االن ـت ـخــابــات .مــا يحتاجه
العهد الـيــوم بعد سلة التسويات هو
س ـل ــة ق ـ ـ ـ ــرارات ج ــري ـئ ــة ت ــؤك ــد لـجـمـيــع
اللبنانيني أن ميشال عــون لن يساوم

ع ـلــى حـقــوقـهــم األس ــاس ـي ــة ال ـتــي تـبــدأ
بقانون االنتخابات العادل ،وال شيء
سيعطي الـعـهــد دفـعــا أكـبــر مــن الـقــول
إنه يهادن ويبحث عن تسويات حيث

ما يحتاجه العهد هو
سلة قرارات جريئة تؤكد
للبنانيين أن عون لن
يساوم

استنادًا إلى شكوى من أحد املواطنني الــذي ادعــى أن املؤهل
أوقــف ورشــة استصالح أرضــه برغم حصوله على ترخيص
مـسـبــق ألن ــه اسـتـعــان بمتعهد غـيــر املـتـعـهــد املـحـســوب على
املؤهل .ويتوسع التحقيق ليشمل «مــن أيــن للمؤهل األمــاك
التي استجدت لديه في السنوات األخيرة» .علمًا أنه محسوب
على الحلقة القريبة مــن قائد منطقة الجنوب اإلقليمية في
ق ــوى األم ــن الــداخـلــي العميد سمير ش ـحــادة .ورب ــط أمنيون
الـتـحـقـيــق م ــع امل ــؤه ــل بــالـتـنــافــس ب ــن ش ـح ــادة ورئ ـي ــس فــرع
املعلومات العميد عماد عثمان على خالفة ّ املدير العام لقوى
األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص .وكثف فرع املعلومات
أخيرًا دورياته على ورش البناء وحفر اآلبار في الجنوب التي
تعمل بإذن من شحادة ،لتبيان قانونيتها.

«األونروا» تطلب اللجوء؟
ل ــم ي ـس ـت ـقــر ال ــوض ــع األمـ ـن ــي ف ــي م ـخ ـيــم ع ــن ال ـح ـل ــوة مـنــذ
االشتباك املسلح األخير بني حركة فتح وتـيــارات إسالمية
متشددة .وبصورة شبه يومية ،تشهد أزقة املخيم عمليات

يـحـتـمــل األمـ ــر ت ـس ــوي ــات ،لـكـنــه ح ــازم
وق ــاط ــع وال ي ـمــزح الـبـتــة ح ــن يتعلق
األمــر بالحقوق األساسية والبديهية
للمواطنني .فميشال عون الذي ابتهج
كثيرون بانتخابه رئيسًا هو الرئيس
الذي سيزعزع نظام املحاصصة القائم
بفضل قانون الستني ،ال الرئيس الذي
ي ـن ـك ــث ب ـق ـس ـم ــه .م ـي ـش ــال عـ ـ ــون الـ ــذي
ابتهج كـثـيــرون بانتخابه رئيسًا هو
الرئيس ال ــذي يـقــول للبنانيني وفيت
بما وعدتكم به :لبنان دائرة واحدة في
ّ
انتخابي وفــق النظام النسبي
قانون
يـسـمــح بــإنـهــاء االح ـت ـك ــارات املذهبية
وي ـف ـســح امل ـج ــال أمـ ــام ت ـجــديــد ال ـقــوى
الـسـيــاسـيــة ويـعـطــي ك ــل صــاحــب حق
حـقــه دون زيـ ــادة أو ن ـق ـصــان ،ويتيح
االنطالق في ورشة اإلصالح الحقيقية.
(هيثم الموسوي)

قنص ورم ــي قـنــابــل .مـصــادر أمنية فلسطينية توقعت أن
يستمر «األم ــن الـهــش فــي الـفـتــرة املـقـبـلــة» ال ــذي يــؤثــر على
عمل املــؤسـســات األهـلـيــة واملـ ــدارس على وجــه الخصوص.
فعند كل اشتباك تسارع إدارات املــدارس التابعة لألونروا
إلى إغالق أبوابها حتى عودة الهدوء .رهن التعليم باألمن
الهش دفع املسؤولني املحليني إلى إيالء األولوية القصوى
للطالب .القوة األمنية التي انتشرت منذ أيام ،تركز وجودها
فــي محيط امل ــدارس لتأمني ســامــة حــركــة الـطــاب والـكــادر
التعليمي منها وإليها .إال أن وكالة غوث الالجئني لم تكتف
بذلك .بحسب مصادر فلسطينية ،وضعت الوكالة اقتراحًا
ً
بــديــا إلن ـقــاذ ال ـعــام ال ــدراس ــي لـلـطــاب ،وال سـيـمــا صفوف
الشهادات الرسمية (التاسع والثاني عشر) ،في حال تدهور
األمن مجددًا ،ويقوم على «فتح صفوف لهؤالء في املدارس
التابعة للوكالة الواقعة في صيدا» .لكن مدير الوكالة في
منطقة صيدا إبراهيم الخطيب ،أوضح أن االقتراح محوره
ـان لثانوية بيسان فــي صـيــدا ،بعد أن فــاق عدد
فتح فــرع ثـ ٍ
طالبها األلف .إشارة إلى أن املخيم الذي يقطن فيه أكثر من
 100ألف الجئ فلسطيني ،تتوافر فيه سبع مدارس.

