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حمليات �سيا�سية

ب ّري ومطرقته ما عاش مين شافكم

3

حردان يدلي بصوته

جعجع ي�سقط بالأحمر العري�ض...
هتاف دهام
لن تطأ قدما رئيس حزب «القوات» اللبنانية
سمير جعجع القصر الجمهوري .لن يكون في يوم
من األيام فخامة الرئيس .فحلم جعجع بالرئاسة
كما قال أحد النواب كحلم إبليس بالجنة .ما كان
يحلم به في السجن لن يتحقق .لن يجلس رئيس
«ال��ق��وات» على الكرسي الرئاسي أو وراء مكتب
وزارة الدفاع ،كما قال ألحد العناصر األمنية في
فترة سجنه عندما نظر إليه ذلك العنصر نظرة
ازدراء لسجله الحافل باإلجرام.
يدرك جعجع أن ال مكان له في بعبدا .فالزنزانة
التي افتتحها يوم االثنين الماضي في معراب والتي
تشبه تلك التي ع��اش فيها أح��د عشر عاماً ،هي
المكان األنسب له.
ي��درك جعجع أنّ ما جرى في الجلسة العامة
المخصصة النتخاب رئيس الجمهورية ليس إال
معركة رقمية سقط فيها .لم يحصل جعجع على
أكثرمن  50صوتا ً كما ُوعدت النائب ستريدا جعجع
خالل جولتها على القيادات السياسية.

الراية البيضاء

سقط جعجع أم��ام راي��ة الورقة البيضاء فنال
 48صوتاُ مقابل  52صوتا ً للورقة البيضاء ،و16
صوتا ً ممن يعدّون أنفسهم وسطيين لهنري حلو،
فيما أُلغيت  7أوراق من العملية الحسابية ،لكنها
تحمل  7أص��وات أرادت إيقاظ مشاعر وضمائر
ن��واب  14آذار وتحديدا ُ تيار المستقبل لجهة ما
جنوه على أنفسهم ،وقد حملت هذه األوراق أسماء
الذين أدين جعجع من أعلى سلطة قضائية بجرائم
اغتيالهم وهم :الياس الزايك ،طارق دوري شمعون
(صوتان) ،داني شمعون ،رشيد كرامي ،جيهان
طوني فرنجية .وحملت ورقة ثامنة صوتا ً للرئيس
أمين الجميل.

ّ
تشظي«  14آذار »

ما حصل في الجلسة لم يكن مفاجئاً ،بل كان
أشبه بسيناريو معروف سلفا ً من قبل أن تعقد
الجلسة .إال أنّ أهميتها تكمن في أنّ تصويت فريق»
 14آذار» أكد للقاصي والداني أن هذا الفريق غير
مقتنع بترشيح جعجع ،والخروقات التي حصلت
أثبتت مرة جديدة أنّ جبهة « 14آذار» غير موحدة
ّ
وتشظت حول خيار جعجع.
م��ارس قسم من ال��ن��واب رأي��ه بصراحة ،فيما
مارس القسم اآلخر رأيه بخبث ودبلوماسية في
الدورة األولى لعدم اقتناعهم بالـ»الحكيم» ،فمنهم
من لديهم مرشحهم مثل الرئيس أمين الجميّل
الذي يُعتبر مرشحا ً في الدورة الثانية أكثر من أي
وقت مضى كما قال الوزير سجعان قزي الذي اكد
«أنّ ترشيح الرئيس الجميّل قائم وأنّ االنتخابات
جوالت ودورات والمهم ليس عدد الدورات بل عدد
األصوات.
لقد أكدت هذه الجلسة أنّ فريق  8آذار موحد،
وه��و من سيحدد الرئيس الح��ق�اً ،فمرشحهم في
ال��دورة األول��ى كان الورقة البيضاء قبل نضوج
المعطى الجدي.
كما أشارت الجلسلة إلى رسائل اإلدانة لجعجع
التي ع ّبرت عنها األوراق التي حملت أسماء االذين
اغتالهم جعجع (الزايك ،شمعون ،فرنجية وكرامي)
الحي» أمين الجميّل كما
والمغلف الفارغ و»الشهيد
ّ
وصفته مصادر كتائبية أكدت لـ«البناء» أنّ فريق 8
آذار هو من وضع اسم الجميّل على إحدى األوراق،
ليذ ّكر رئيس «ال��ق��وات» بجرائمه التي نجح في
بعضها ،وفشل في البعض اآلخر منها.

سعادة يص ّوت للجم ّيل

اال أنّ ترجيحات الكتائب ليست دقيقة ،فلما كان
 52نائبا ً من فريق  8آذار صوتوا بورقة بيضاء،

سيقترع لزوجها ،أم سيص ّوت ضدّه ،حضورها
المتألق نزل كالصاعقة على النواب ،ال سيما أنها
ال تدخل القاعة كعادتها إال بعد أن يدخلها جميع
النواب .ألقت التحية على رئيس تكتل التغيير
واالص�لاح الذي تجلس خلفه النائبة جيلبرت
زوين ،وعلى النواب آالن عون ،ابراهيم كنعان،
وسيمون أبي رميا ،لتنتقل إلى ضفة 14« ،آذار»
وتلقي التحية على الرئيس ف��ؤاد السنيورة،
والنواب عمار حوري ،فريد مكاري ،أحمد فتفت
وعماد الحوت.

«البناء» في القاعة

عون وتكتّله بعد انتهاء الجلسة

 ...وستريدا تصوت لزوجها
و 16نائبا ً للمرشح هنري حلو وهم نواب جبهة
النضال الوطني السبعة (بغياب إيلي عون) إضافة
الى الرئيسين تمام سالم ونجيب ميقاتي والنواب
محمد الصفدي وفريد الياس الخازن (الذي استأذن
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون
لكونه تجمعه بحلو عالقة صداقة) وميشال المر
ونايلة تويني ،نقوال فتوش ،وروبيرغانم الذي
ك��ان متمسكا ً بترشحه حتى مساء الثالثاء ،و7
أص��وات ملغاة ،فيبقى  49صوتا ً لـ « 14آذار»،
يرجح أن يكون أحدها للرئيس أمين الجميّل ،يعتقد
ان يكون النائب سامر سعادة ،ال سيما أنّ مصادر
مطلعة على موقف الكتائب أشارت إلى أنّ المكتب
السياسي انقسم على نفسه نتيجة تبني ترشيح
جعجع ،ورأى البعض في ذلك انتحارا ً سياسيا ً
للكتائب وللرئيس الجميّل نفسه.

بيضاء ،إال أن أسود قال للجنرال« :أنا ألتزم بالورقة
البيضاء من جهة واحدة».

تر ّقب ستريدا

مع بداية فرز األص��وات ،كانت النائب ستريدا
جعجع في حال ترقب وقلق شديدين والى جانبها
النائب ايلي كيروز يع ّد األصوات ويسجلها.

التفاهم بين المك ّونات السياسية ،ف��إن الملف
الرئاسي سيُحال إلى جهات دولية وإقليمية.
ولما اعتبرت المصادر النيابية في فريق  8آذار أنّ
انسحاب نواب هذا الفريق واقعي وطبيعي ،فرئيس
الجمهورية بحاجة إلى توافق ،والتوافق اليوم غير
قائم .أكد رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان لـ«البناء» أنّ فريق  8آذار لم

حردان لـ«البناء» :من ال�ضروري ح�صول توافق
حول ا�سم رئي�س الجمهورية لأنّ لبنان بحاجة
�إلى رئي�س يتكلم مع الجميع

رحمة لـ الزايك

ص ّوت نواب من فريقي  8و 14آذار بـ 7أصوات
اعتبرها رئيس المجلس ملغاة ،إال أنّ النواب الذين
اقترعوا لتلك األسماء التزموا الصمت ،وال ندري
لماذا ،وإنْ كانت بعض المعلومات أش��ارت إلى
النائبين فادي األعور وعاصم قانصوه ،وإلى أنّ
النائب محمد كبارة هو صاحب المغلف الفارغ ،وأنّ
النائب أحمد كرامي ص ّوت لرشيد كرامي،فيما قالت
مصادر أخرى أن كرامي قد يكون الصوت  16لهنري
حلو .وفيما اتجهت األنظار إلى بعض أعضاء كتلة
لبنان الح ّر الموحد ،أكد النائب اسطفان الدويهي
أنّ خيار كتلته ليس سرا ً وأُعلن مرارا ً انسجاما ً مع
الروحية السياسية ،وأنّ تصويته كان انطالقا ً مما
ّ
بغض
يخدم المصلحة الوطنية العليا في لبنان،
النظر عن لون الورقة .ورجحت مصادر نيابية أن
يكون النائب اميل رحمة هو من وضع اسم الياس
الزايك في صندوق االنتخاب ،فال أحد يخطر على
باله الزايك إال النائب رحمة نظرا ً إلى التاريخ الذي
كان يجمعهما سوياً.

أسود يفتخر بتصويته لجيهان

وحده النائب عن التغيير واإلصالح زياد أسود
خرج من القاعة مفتخرا ُ بتصويته لصالح اسم
الشهيدة المغدورة جيهان طوني فرنجية قائال:
«ترشيح رئيس حزب «القوات» هو عار وال يليق
بموقع الرئاسة األولى» ،مشدّدا ً على أنه «ال يمكن
فصل التاريخ عن المستقبل» ،ويجب وضع ح ّد
للمهزلة التي تحصل على مستوى هذا االستحقاق
الرئاسي» .لم يلتزم أسود بقرار رئيس تكتل التغيير
واإلصالح الذي أكد على نواب التكتل االلتزام بورقة

اختار النائب إميل رحمة إحضار عدد يوم أمس
من صحيفة «البناء» معه الى القاعة ...ال سيما أنّ
رئيس تحريرها ناصر قنديل أعاد في افتتاحيته
«نقاط على الحروف» التذكير بأنّ «البناء» هي
أول مَن كشف عن م��داوالت في صفوف فريق 8
آذار لترشيح النائب رحمة ،وانتقلت الصحيفة
من يد إلى أخرى حيث تص ّفحها نواب حزب الله،
ال سيما علي المقداد وب�لال فرحات ،فيما كان
رحمة يطلع النائب علي فياض على محتواها.

روحة مع رجعة

وعند ذل��ك ه � ّم ن��واب  8آذار بالخروج ،وكان
أول الخارجين من القاعة رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي النائب أس��ع��د ح���ردان ،ث ّم
النائب اميل رحمة ،فأعضاء كتلة الوفاء للمقاومة
باستثناء النائبين علي فياض وحسين الموسوي
اللذين بقيا حتى انتهاء الجلسة ،فنواب تكتل
التغيير واإلصالح ،فخاطبهم بري قائالً« :روحة مع
رجعة ،فر ّد النائب عاطف مجدالني« :مبيّن روحة
بال رجعة» ،ليعلن بري بعد ذلك النتيجة ،وانتهاء
دورة االقتراع األول��ى لعدم اكتمال النصاب ،وان
الجلسة الثانية ستكون ظهر األربعاء المقبل حيث
يصبح مجموع األص��وات في ال��دورة الثانية لفوز
المرشح  65صوتاً.

بيضة القبان

ول��م��ا ك��ان��ت جلسة األم���س ه��ي ب��روف��ا ،طوت
معها ملف الدكتور جعجع نهائياً ،وأكدت خاللها
الكتلة الوسطية أنها بيضة القبان ،فإنّ دعوة بري
الدستورية شكلت مفاجأة لغياب التوافق حول
مرشح التسوية الذي ال تبدو ظروفه مهيّأة حتى
الساعة.
وفي السياق ،رجحت مصادر نيابية في  8آذار
لـ«البناء» أال يكتمل النصاب في الجلسة المقبلة إذا
لم يجر التفاهم على مرشح .وأكدت أن المفاوضات
حول مرشح توافقي ستبدأ من اليوم حتى موعد
االنعقاد الحكمي للمجلس ،بهدف تمرير االستحقاق
قبل  25آيار وعدم الوصول إلى الفراغ ،وإذا تعثر

ينسحب ،فالجلسة انتهت بعد أن ص ّوت ك ّل منا
لمرشحه ،الفتا ً إلى ضرورة أن يحصل توافق حول
اسم رئيس الجمهورية بين اللبنانيين ،لكي تنضج
فكرة الرئاسة ،ألننا بحاجة إلى رئيس يتكلم مع ك ّل
اللبنانيين.
كما أ ّيد حردان التظاهرات التي قام بها أهالي
طرابلس والمواقف التي صدرت عنهم ،مؤكدا ً أنّ
استنكارهم طبيعي ،ال سيما أنهم يحترمون القيم
التي من المفترض أن ُتبنى عليها الترشيحات
ألي م��رش��ح ،فالقاتل ال يمكن أن ي��ك��ون رئيسا ً
للجمهورية».
أما رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال
عون فرأى «انسحبنا من القاعة بعد انتهاء الدورة
األولى في انتظار اإلجماع حول المرشح».
تعليق له
في مقابل ذلك قال جعجع في أ ّول
ٍ
بعد جلسة االنتخاب « :إنّ ما حصل انتصار كبير
للديمقراطية ح��اول البعض تشويهه من خالل
تصرفات غير مسؤولة» .وأضاف« :لن نذهب إلى
تسوية ويجب أن يترشح من يريد».

غياب شبيه جعجع

وكانت جلسة االنتخاب التأمت ظهر أمس في
حضور  124نائبا ً وغياب ك� ّل من النواب سعد
الحريري وعقاب صقر وايلي عون الذي يعاني من
أزمة صحية وخالد الضاهر الموجود في الخارج،
وال���ذي ل��و ك��ان ف��ي لبنان ل��ك��ان ص��� ّوت لصالح
جعجع ،فاالثنان وجهان لعملة واح��دة يشبهان
بعضهما البعض لجهة اإلجرام ،ومجزرة حلبا خير
دليل على ذلك.

صور السفير الفرنسي

وف���ي م��ق��اع��د ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن ال��ت��ي ام��ت�لأت
باإلعالميين المحليين والعرب واألجانب ،برز
حضور وف��د م��ن البرلمان الفرنسي يتقدمهم
السفير الفرنسي باتريس باولي الذي كان يلقي
التحية على عدد من نواب التغيير واإلصالح ال
سيما العماد عون ونواب كتلة الوفاء للمقاومة.
ك���ان ب��اول��ي ينتظر وص���ول ال��ن��ائ��ب ستريدا
جعجع  ،فلحظة وص��ول النائب نايلة تويني
سأله أحد أعضاء الوفد cʼest la femme de
geagea؟ (هل هذه زوجة جعجع؟) قال له:
 ،Nonليسارع عند وصولها إلى لفت انتباه
الوفدmaintenant cʼest la femme de :
( ،geageaاآلن هذه هي زوجة جعجع)
حركة السفير الفرنسي كانت الفتة وأضفت
روحا ً عند الصحافيين ،لم يهدأ وهو يلتقط الصور
ويلقي التحيات بين الحين واآلخ��ر .لم يقتصر
األمر على ذلك ،فما إن خرج النائب جنبالط عند
انتهاء الجلسة ،وه ّم بالصعود الى سيارته حتى
سارع السفير الفرنسي إلى «وشوشة» جنبالط
للحظات غادر بعدها األخير.

«ما عاش مين شافكم»

وكانت الجلسة استهلّت بقول الرئيس بري
للنواب» :ما عاش مين شافكم مجتمعين ،بعد
أن ق��رع مطرقته إي��ذان�ا ً بالجلوس .سبق ذلك
سالمات ومصافحات ح��ارة ،تحمل الكثير من
النفاق السياسي ،فغياب الكثير من النواب عن
الجلسات جعلهم نجوماً .محادثات كثيرة ت ّمت
قبيل دخ���ول ب��ري ،ال سيما بين ن��واب جبهة
النضال الوطني وتكتل التغيير واإلصالح ،الذين
ح��رص النائب وليد جنبالط األول على إلقاء
التحية عليهم ف��ردا ً ف��رداً ،وتبادل القبالت مع
النائب جيلبرت زوين.
سجلت مصافحة بين ال��رئ��ي��س ف��ؤاد
كما ُ
السنيورة وك ّل مَن كان في طريقه من نواب من»
 14آذار» ووسطيّين ،فمصافحة بين النائبين
جورج عدوان وسليمان فرنجية.

ستريدا واألحمر

إال أنّ حضور النائب ستريدا جعجع بالثوب
األح��م��ر على خ�لاف عادتها ب��ارت��داء باعتماد
اللونين األبيض األسود ،من دون أن تعي أن دم
الشهداء األحمر الذين قتلهم جعجع سيحضر في
الجلسة .ألقت التحية على غالبية النواب غير
آبهة أقله في العلن إنْ كان هذا وذاك من النواب

كرامي :ورقة ر�شيد كرامي
�شكلت انت�صار ًا على  48ورقة
اع��ت��ب��ر ال���رئ���ي���س ع��م��ر
ك���رام���ي أن م���ا ح��ص��ل في
المجلس النيابي له دالالت
أبلغ وأهم من مسألة انتخاب
رئيس للجمهورية ،ورأى
أن البرلمان اللبناني أعاد
النظر بالعفو المشؤوم عن
سمير جعجع ،وهو المجرم
ال ُمدان والمحكوم من أعلى
هيئة قضائية في لبنان.
وأض��اف كرامي في بيان
له لعل الصوت األقوى أتى
م��ن طرابلس التي رفضت

اإلم��ل��اءات ،لتتصالح مع
وجدانها ،حين رفض نوابُها
أن يسجلوا على أنفسهم
وعلى من يمثلون ،ع��ارا ً ما
ب��ع��ده ع���ار ف��ي التصويت
لصالح قاتل رشيد كرامي،
الباقي في ذاكرة هذه المدينة
ع��ن��وان �ا ً ل��ل��ع��زة وال��ك��رام��ة
واألخالق والوطنية.
وح���يّ���ا ك���رام���ي أه���ال���ي
ط��راب��ل��س وق��ال« :ح� ّول��ت��م
اليوم األسود إلى يوم أبيض،
وقلتم للقاصي والداني أن

ط��راب��ل��س ل��ن ت��ك��ون مطيّة
للمجرمين وال��ق��ت��ل��ة ،لكي
يك ّفروا عن ذنوبهم وجرائمهم
في حق الوطن واإلنسان».
كما حيّا ك��رام��ي النواب
الذين أفشلوا هذه المهزلة،
سواء عبر األوراق البيضاء،
أو األوراق ال��ت��ي حملت
أسماء الشهداء ،مشيرا ً الى
«أن ال��ورق��ة ال��ت��ي حملت
اسم رشيد كرامي انتصارا ً
على  48ورق��ة حملت اسم
قاتِله».

سالم يصوت لهنري حلو

...وبهية الحريري لجعجع

الجم ّيل يق ّبل رأس عون

ل��م تخل الجلسة م��ن فكاهة النائب سيرج
طورسركيسيان الذي بدأها عند دخوله بمزاح
مع «فخامة» النائب هنري حلو ،وم��ن تقبيل
النائب سامي الجميّل لرأس النائب آالن عون،
ومن محاولة النائب هاغوب بقرادونيان خنق
النائب أحمد فتفت ،ومن جلوس النائب روبير
ف��اض��ل إل��ى ج��ان��ب ال��ن��ائ��ب حسن فضل الله،
وخلفهما النائب ف��ادي الهبر ليتبادل الثالثة
الحديث فيما لم تفارق االبتسامة وجوههم.

قهوة المرعبي

كما شهدت الجلسة إحضار النائب معين
المرعبي قهوته معه ،ولهو النائب نديم الجميل
بالـ iPad
وقبل ت��وزي��ع أوراق االق��ت��راع على النواب
ليكتبوا عليها اسم مرشحهم ،علت أصوات من
مقاعد الصحافيين« :دولة الرئيس« :أنا مرشحة
ليتبيّن أنها نادين موسى .وتقف تريسي شمعون
التي سلّمت على النائبين أسعد حردان وسليمان
فرنجية لتبلغ الرئيس بري أنها مرشحة أيضاً.
ورفعت يدها مرارا ً لتحصل على إذن بالتحدث
ولم توفق .وير ّد عليها رئيس المجلس« :شرفي
خلص شرفي».
وبعد ذلك طلب سيرج طور سركيسيان عن
طريق المزاح من الرئيس بري إعطاء شمعون،
بشارة ابي يونس ،موسى وحلو ،بعض الوقت
للتعريف عن أنفسهم أو توزيع سيَرهم الذاتية
( )C.vعلى النواب.

تريسي شمعون

وفي السياق ،أك��دت تريسي دان��ي شمعون
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» «أنّ على جعجع االن��س��ح��اب من
المعركة الرئاسية ،ونيله العفو العام ال يمحو
الجرائم التي ارتكبها ،وانتخابه يولد حربا ً
جديدة في لبنان» .وإذ أعلنت رفضها وعائلتها
لترشحه ،أكدت أنّ ترشحها هو رمزي لكنه يؤكد
أننا لن ننسى ماضي جعجع وتاريخه األسود.
وش�دّدت على أنّ خيارات ع ّمها دوري شمعون
الذي وصف «من انتخب طارق وداني شمعون
«حمير»،ال تمثلها ،فمبادئها تملي عليها أن تكون
مسؤولة عن خيارات ولدها وإخواتها.

تموز
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