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رئاسية تنافسية ،هم أنفسهم الذي يقولون اليوم إنّ الحوار نحو ح ّل
سياسي يجب أن يبقى أولوية ،وأنّ االنتخابات الرئاسية قريبة جدا ً
فيجب تفادي إجرائها ألنها تفسد العملية السياسية ،لم تحتج الدولة
السورية إلى وقت أو جهد أو عناء لتكتشف أنّ عليها المضي في
إرساء الوقائع من دون االلتفات إلى ما يقال ،فالدولة التي يتحدثون
عن عدم قدرتها على توفير ظروف إجراء انتخابات هي الدولة التي
و ّقعوا معها اتفاقية السالح الكيماوي ،ونجحت بإنجاز موجباتها
األش ّد تعقيدا ً واألق ّل شعبية من إنجاز االنتخابات ،والذين يتذ ّرعون
بالظروف األمنية لسورية كانوا ال يعترفون بهذه الظروف عائقا ً
لعرقلة بعض التنفيذ ،وه��م يشيدون بانتخابات مشابهة تجري
في بلدان أش ّد تعقيدا ً من سورية على الصعيد األمني كأفغانستان
والعراق.
م��ع تقدم الرئيس ال��س��وري بشار األس��د بطلب الترشح أمس
دخلت االنتخابات الرئاسية مرحلة جديدة ،يمكن تسميتها بالحسم
الدستوري المواكب لحسم عسكري تتبلور مقدماته على جبهات
حلب وكسب والغوطة وحمص في وقت واحد.
الحسم على جبهة الراموسة التي تربط مطار حلب بأحياء المدينة
وصوالً إلى حي صالح الدين يفتح الطريق مجددا ً لتأمين اإلمدادات
نحو حلب المدينة ،ويواكب استرداد الجيش السوري لبلدة السمرا
البحرية في منطقة كسب ،والتقدم نحو ما تبقى من أحياء حمص
في ظ ّل مفاوضات متصلة لتسليم المزيد من المجموعات المسلحة
لسالحها وتسوية أوضاعها ،بينما التقدم على جبهتي المليحة
وجوبر نوعي ويم ّهد إلنجازات قريبة في ما تبقى من الغوطتين.
مقابل ال��وض��وح ال��س��وري ضباب لبناني ،فالضباب المحيط
بمستقبل الرئاسة مستم ّر على رغم وضوح الالنصاب الذي ينتظر
جلسة األربعاء المخصصة لالنتخابات الرئاسية ،والنواب الذين
سيحضرون وال��ذي��ن سيغيبون يشتركون في ع��دم ال��ق��درة على
معرفة متى ومن سيكون الرئيس المقبل.
أي م��ن الكتل أو ال��م��راج��ع يجري ت��داول��ه بين
اق��ت��راح ل��م يتبنّه ّ
المعنيين ،يقوم على التحضير الجتماع سبعة رؤس��اء كتل هم:
ال��رئ��ي��س نبيه ب��ري وال��ع��م��اد ميشال ع��ون وال���ن���واب :محمد رعد
وفؤاد السنيورة ووليد جنبالط وجورج عدوان وسامي الجميّل،
لبدء نقاش حول االستحقاق الرئاسي يخرج بجواب على سؤال
افتراضي ،عن انسحاب مرشحين ثبت أنهم لن ينجحوا بتأمين
النصاب أو إح��داث اختراق بتوفير النصف زائ��دا ً واح��دا ً للفوز إذا
تأ ّمن النصاب ،والمقصود حالة الدكتور سمير جعجع بالتحديد،
وبالتالي التمهيد لفرصة أمام ك ّل من الرئيس أمين الجميّل والعماد
ميشال عون بالتتابع في جلستين تستع ّد لهما الكتل ،على قاعدة ما
بعد انسحاب جعجع منح ك ّل مرشح افتراضي جلسة بالتسلسل،
وص��والً إلى انتخاب الرئيس العتيد ال��ذي يفترض أن يكون حظه
المعني على
قد اقترن بناء على هذا السيناريو ،بتحريض الخارج
ّ
التحرك بسرعة أعلى وكشف أوراقه أمام المعنيين ،للدخول على
خط ترتيب تسلسل أسماء المرشحين والفرص الممنوحة لهم في
الجلسات االنتخابية.
لم يؤكد ولم ِ
ينف أحد صحة هذا االقتراح على رغم وجوده في
التداول ،ووفقا ً له تكون آخر جولة لجعجع يوم غد األربعاء ،تليها
جولة الجميّل في األربعاء الذي يلي وجولة عون في الذي يليه ويبدأ
بعدها التسلسل بأسماء المرشحين الوسطيين.
ضباب آخر خيّم على لبنان واللبنانيين أمام الحرب المفتوحة بين
اإلعالم اللبناني والمحكمة الخاصة بلبنان في قضية الرئيس رفيق
الحريري ،ومصدر الضباب وجود موقف حكومي عبّر عنه وزير
اإلعالم يدعو إلى المثول أمام المحكمة وارتضاء خرقها للسيادة
اللبنانية ،فيما يستع ّد اإلعالميون اللبنانيون لتحرك تصعيدي
دفاعا ً عن الحرية ،وتته ّرب الحكومة من مسؤولياتها في الدفاع
عن السيادة المطلقة للقضاء على القضايا الواقعة خ��ارج نطاق
اختصاص المحكمة المحدّدة بكشف الحقيقة ،ومحاكمة المتهمين
بقتل ال��رئ��ي��س رف��ي��ق ال��ح��ري��ري ح��ص��را ً وض��م��ن ال��ن��ط��اق األضيق
لمفهوم الصالحية ألي محكمة استثنائية.
الضباب يطاول كذلك مستقبل سلسلة الرتب وال��روات��ب التي
يقترب موعد انتهاء مهلة اللجنة المكلفة إعداد التقرير النهائي حولها،
من دون أن يبدو في األفق طريق واضح لحلحلة عقدها وتركها في
مهب رياح التأجيل ،ما استدعى حرارة نقابية يبدو أنها سترتفع
ّ
تباعا ً في ضوء ما صدر من دعوات إلى التظاهر واإلضراب.

أوسع حشد وطني إعالمي تضامنا ً
مع الحريات و«األخبار» و«الجديد»

في ظ ّل هذه األجواء انهمكت الساحة الداخلية بسلسلة ملفات ساخنة من
االتصاالت عشية الجلسة النيابية النتخاب رئيس للجمهورية ،إلى الحشد
الوطني واإلعالمي الذي تالقى في نقابة الصحافة أمس تضامنا ً مع الحريات
اإلعالمية المتمثل بالتضامن مع «الجديد» و«األخبار» ،في مواجهة القرار
التعسفي للمحكمة الدولية الذي يريد ترهيب اإلعالم وإخضاعه ،وصوال ً
ّ
إلى الحَ راك المطلبي والمعيشي الذي بدأ أمس بتحرك اتحادات السائقين
العموميين ،ويت ّوج باإلضراب العام والتظاهرات التي دعت إليها هيئة
التنسيق النقابية اليوم واإلض��راب العام الذي دعا إليه االتحاد العمالي
العام يوم غد.
بداية من نقابة الصحافة التي ضاقت قاعتها وأروقتها بالحشد الوطني
والسياسي ال��ذي حضر متضامنا ً مع حرية اإلع�ل�ام ،والحق في نشر
المعلومات عن المحكمة الدولية التي من شأنها فضح ما يُحاك من تسييس
لعملها واستخدامها في البازار السياسي الداخلي والخارجي.
وفي ما لوحظ غياب أي حضور سياسي أو إعالمي من فريق  14آذار
توجه بها إلى اللقاء
كانت الفتة دعوة وزير اإلعالم رمزي جريج في رسالة ّ
التضامني ك ّل من رئيس مجلس إدارة جريدة «األخبار» ابراهيم األمين

الق�صة الكاملة لخفايا ( ...تتمة �ص)1

ونائبة رئيس مجلس اإلدارة في قناة «الجديد» كرمى خياط بصوابية
مثولهما أمام المحكمة الدولية في  13الشهر المقبل ،لكن في االجتماع الذي
عقد عصر أمس بين الوزير جريج َ
ووفد من اللقاء التضامني دعا وزير اإلعالم
إلى الدفاع عن الحريات اإلعالمية من ضمن آلية المحكمة الدولية!
وقد ألقيت كلمات في اللقاء التضامني أكدت على قدسية حرية اإلعالم،
وأنّ دعوى المحكمة ض ّد «الجديد» و«األخبار» تمثل اعتداء على الدستور
اللبناني ال��ذي يصون الحريات ،وه��ي اع��ت��داء على السيادة الوطنية
والحريات اإلعالمية ،وكانت مطالبات للحكومة ومجلس النواب بإصدار
تشريعات ُتلزم المحكمة الدولية احترام الحرية في لبنان ،كما دُعي اإلعالم
لإلضراب في  13الشهر المقبل تضامنا ً مع «األخبار» و«الجديد».
كذلك عقد لقاء تضامني في عكار حضره حشد سياسي وإعالمي وديني
تعسف المحكمة الدولية وأكد التضامن معهما.
وسياسي رفض
ّ

حراك مطلبي ومعيشي شامل
َ

في السياق المطلبي والحياتي ،انطلقت جملة تحركات نقابية اعتبارا ً
من يوم أمس وتستم ّر اليوم وغدا ً احتجاجا ً على تردّي األوضاع المعيشية،
وتلكؤ الحكومة ومجلس النواب في معالجة األزمات المتفاقمة التي تعاني
منها أكثرية الشعب اللبناني.

إضراب وتظاهرة لهيئة التنسيق اليوم

ففيما نفذت اتحادات النقل البري إضرابا ً أمس مع تظاهرة سيارة من
الكوال وال��دورة إلى رياض الصلح احتجاجا ً على عدم التزام الحكومات
السابقة بتعهّداتها دعم جعالة البنزين ورفضا ً لعمل آالف السيارات
غير الشرعية ،تنفذ هيئة التنسيق النقابية إضرابا ً عاما ً اليوم في القطاع
التربوي الرسمي والخاص وفي اإلدارات العامة ،واحتجاجا ً على مماطلة
بعض الكتل النيابية خصوصا ً كتلة «المستقبل» في إقرار سلسلة الرتب
والرواتب وسعيها إلى فرض ضريبة تطاول الفئات الفقيرة وتخفيض أرقام
السلسلة.
وأك��دت هيئة التنسيق بعد اجتماعها عصر أمس رفضها ألي تمويل
للسلسلة على حساب الفقراء أو على حساب الحقوق الموظفين والمعلمين
واألساتذة والمتقاعدين.
وقالت« :إنّ السياسيين يريدون ضرب الحقوق المكتسبة» .وقد ح ّذر
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض من االنفجار االجتماعي
ما لم يت ّم إقرار السلسلة وفق ما كان جرى االتفاق عليها سابقاً.
وأمس عقدت اللجنة النيابية التي كانت شكلتها الجلسة النيابية العامة
قبل نحو أسبوعين اجتماعا ً بغياب النائبين علي فياض وياسين جابر،
وأوضح عضو اللجنة النائب جورج عدوان بعد االجتماع أنه سيت ّم قريبا ً
رفع التقرير إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الوقت المحدد ،ورأى
أنّ ما يس ّرب عن مداوالت اللجنة غير صحيح ،علما ً أنّ بعض التسريبات
أشارت إلى أنّ اللجنة خفضت أرقام السلسلة واقترحت رفع ضريبة القيمة
المضافة على ك ّل المواطنين.

 ...وإضراب تحذيري لالتحاد العمالي غدا ً

في السياق ذاته ،دعا االتحاد العمالي العام إلى تنفيذ اإلضراب التحذيري
يوم غد األربعاء مع إقامة اعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح ،وحذر
االتحاد من لجوء الحكومة ومجلس النواب إلى فرض ضرائب ورسوم غير
مباشرة ،خصوصا ً زيادة الضريبة على القيمة المضافة ،وقال« :إن محاوالت
بعض الكتل التسلل إلى جيوب العمال واألجراء والموظفين بحجة تمويل
سلسلة الرتب والرواتب هو ته ّرب من فرض الضرائب التصاعدية على
أصحاب األنشطة الريعية والمته ّربين من دفع الضرائب وفرض الرسوم
على ممثلي األمالك البحرية والنهرية».

نصاب في جلسة االنتخاب غدا ً
ال
َ

أما في شأن االستحقاق الرئاسي ،فعشية الجلسة النيابية الثانية
المقررة ظهر غد ال تزال األمور تراوح مكانها ،على رغم االتصاالت التي يقوم
بها الرئيس بري والنائب وليد جنبالط وكذلك االتصاالت غير المباشرة بين
العماد ميشال عون ورئيس حزب «المستقبل» سعد الحريري.
نصاب في جلسة الغد ،عاود رئيس
وفيما تشير ك ّل المعطيات إلى أن ال
َ
«القوات اللبنانية» سمير جعجع إص��راره على الدفع باتجاه الفراغ في
رئاسة الجمهورية ،خصوصا ً إذا واصلت كتلة «المستقبل» «مراعاة خاطره»
من خالل التصويت لمصلحة ترشحه وهو ما ينتظر أن تعلن عنه الكتلة بعد
اجتماعها اليوم.
كذلك بات من المؤكد أنّ الغد لن يحمل جديدا ً على صعيد انتخاب رئيس
للجمهورية بسبب عدم اكتمال ص��ورة االستحقاق الرئاسي ،على رغم
التحرك واالتصاالت المكثفة التي تجرى على غير صعيد ،وبحسب األجواء
فإنّ النصاب لن يكون متوافرا ً في الجلسة المق ّررة غداً ،ما يعني أنّ الرئيس
بري سيعيّن موعدا ً جديدا ً بانتظار المزيد من المداوالت والمشاورات ،عله
يُصار إلى تنضيج الطبخة الرئاسية في الجلسة المقبلة ،مع العلم أنّ
المفاوضات بين التيار الوطني الحر وتيار «المستقبل» ستتضح نتائجها
في غضون األيام المقبلة.

ال نضوج للطبخة الرئاسية قبل أسبوعين

ووف��ق مصادر مطلعة لـ»البناء» ف��إنّ الحركة الناشطة ستتركز على
محورين ،األول يتعلق بإيجاد المناخ الذي يمكن أن يؤدي إلى تحسين
فرصة انتخاب العماد ميشال عون ،والثاني سيكون بعد هذا الخيار منص ّبا ً
على التوافق على شخصية وفاقية جامعة ،مع العلم أنّ األسماء المطروحة
ال تزال هي نفسها غير أنّ الحسم لم ِ
يأت بعد.
تشير المعلومات إلى أنّ المناخ اإلقليمي والدولي لم يرشح عنه أي جديد
يوحي بقرب موعد الحسم وإن كان هناك سعي حثيث وواضح للمجيء
برئيس جديد قبل  25أيار المقبل.
وتضيف المعلومات أنّ الرئيس بري في صدد القيام بخطوات مهمة على
هذا الصعيد األسبوع المقبل ،لكنه ّ
فضل عدم الكشف عنها أمام زواره أمس
الذين خرجوا بانطباع بأنّ األسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين لجهة
تحديد ورسم معالم االستحقاق الرئاسي.
وبحسب المعلومات فإنّ اجتماعا ً مرجحا ً أن يُعقد اليوم في جدّة بين
سعد الحريري والوزير جبران باسيل حيث يوجد هناك أيضا ً الوزير وائل
أبو فاعور.
وكان جعجع أعلن في مؤتمر صحافي أمس عن إصراره على االستمرار
في الترشح ،وادع��ى أنّ الورقة البيضاء كانت نتيجتها تعطيل جلسة
انتخاب الرئيس في الدورتين األولى والثانية وزعم أنّ تعطيل النصاب
غير ديمقراطي وغير دستوري ،مدعيا ً أنّ «الفريق المقاطع يستجلب القوى
اإلقليمية والدولية للضغط لإلتيان برئيس ليس «برئيس» وال يمثل أي
مصلحة لبنانية».

ال تن�شئوا معارك كاذبة ( ...تتمة �ص)1
 ال��ح��ري��ة ه��ي البيت ال���ذي ي��ف��يء إليهاإلعالم ليحتمي من كل محاولة اعتداء على
الحقيقة والعدالة ،يرتكبه مزورو الحقائق
ال��ه��ادف��ون إلق��ام��ة ع��دال��ة م����زورة ،وهذه
واحدة من أشكال مساهمة اإلعالم وأهله
في صناعة الحقيقة التي غربلتها عمليات
ال���ف���رز وال��ت��م��ح��ي��ص وال��ت��دق��ي��ق ،ومهمة
اإلع�ل�ام هنا زرع القلق م��ن حكم ال��رأي
العام الذي يصير شريكا ً يهاب حكمه ،كل
مشترك باإلعالن عن إطالق صفة الحقيقة
على رواي��ت��ه للوقائع المتصلة بصناعة
ظلم ،وبالتالي الهادفة إلقامة عدالة ،سواء
كان صاحب الرواية ذا صفة قانونية أم لم
يكن ،ألن الحقيقة القانونية هي حاصل
الضم والفرز بين مجموع الروايات التي
تدعي االنتساب لصفة الحقيقة.
 ف��ي ال��ط��ري��ق بين الحقيقة والعدالةص��ي��اغ��ة وأداء ب��ش��ر ي��ق��وم��ون بالمهمة،
فتتولى الحرية مهمتها بأن تتيح لإلعالم
أن ينقل ما ينسجون للناس ،لتكون شريكا ً
ف��ي حمايتهم إذا أص��اب��وا وان��ت��ق��اده��م إذا
أخطأوا ،كما تتيح الحرية لإلعالم وضع
الفرضيات التي تجاهلوها ع��ن الحقيقة
ف��ي ال���ت���داول لتتقابل م��ع رواي��ت��ه��م التي

اع��ت��م��دوه��ا ،وت��ض��ع حقيقتهم القانونية
تحت المجهر ،وتحصنهم بمهابة الرقابة
األهلية للترفع والتحصن بوجه الترغيب
والترهيب ،ال��ذي يمأل بأشواكه الطريق
إلى الحقيقة والعدالة.
 ال��ق��ان��ون ال��ن��اظ��م الس��ت��خ��دام الحريةفي التعامل مع الحقيقة والعدالة ،موجود
لحماية الناس اآلخرين من سوء استخدام
أهل اإلعالم للحرية ،وهو مشروط بربط
النزاع مع جالء الحقيقة النهائية بأحكام
ال تقبل ال��ن��ق��ض ،لتعويض م��ن أصابهم
أذى م��ن س���وء اس��ت��خ��دام ال��ح��ري��ة ،وكل
استخدام للقانون الناظم للحرية قبل ذلك
لتقييد النقد ال��ذي يطاول المؤتمنين على
كشف الحقيقة وإق��ام��ة العدالة ،هو سوء
استخدام للقانون ،أما استخدام القانون
الناظم للحرية للحد من مشاركة اإلعالم
في نشر الحقيقة االفتراضية أو بعض من
رواياتها ،لتمتين أرك��ان أي رواي��ة نهائية
للحقيقة القانونية ،هو انحراف عن روح
العدالة التي وجد ألجلها القانون ،وإثارة
لشبهة س��وء النية ل��دى رج���ال القانون،
وكل توسع في تطبيق نص قانوني خارج
نطاق الصالحية والسيادة هو اعتداء على

ال��س��ي��ادة واع��ت��داء على ال��ق��ان��ون واعتداء
على الحقيقة ،قبل أن يصير اع��ت��دا ًء على
الحرية.
 ف���ي ت��ح��رك ال��م��ح��ك��م��ة ال��دول��ي��ة ضدال��ج��دي��د واألخ����ب����ار ،ج��ري��م��ة موصوفة
يحركها سوء النية لالعتداء على السيادة
اللبنانية وتعطيل عمل القانون اللبناني،
واعتداء على الشراكة الكاملة لإلعالم في
كشف الحقيقة والمساهمة بإقامة العدالة
بالتالي ،وتعطيل باإلرهاب لمهمة اإلعالم
بالرقابة على البشر المعنيين بصياغة
الرواية النهائية للحقيقة ،التي تنبثق منها
أح��ك��ام ال��ق��ان��ون ب��ع��ن��وان إق��ام��ة العدالة،
وإصابة بالشلل آللة ال��رأي العام المعنية
بتحصين ال���ع���ارف وال��ن��زي��ه م���ن رج���ال
التحقيق وال��ق��ض��اء وتشجيعه ،وضبط
ش����ذوذ وان���ح���راف ال��ج��اه��ل والمرتشي
والفاسد من بينهم.
 إعالم حي ورأي عام حي في لبنان،يعنيان ق��رارا ً محصنا ً بعدم المثول أمام
المحكمة والمضي ف���ورا ً إل��ى مقاضاتها
أمام القضاء اللبناني.
ناصر قنديل

في كواليس جعجع اشمأزوا من تعبير الجميّل
الذي وصف نفسه بأنه «مرشح طبيعي» ،فيما
الحكيم «مرشح معلن» .وعندما بلغه أن روبير
غانم رشح نفسه بعد ساعات من انتهاء جلسة
فسر جعجع ذلك بأنّ نادي
األربعاء الماضيّ ،
المرشحين المسيحيين يستعجل دفن ترشحه.
وفي قرارة نفسه تستوطنه هذه األيام فكرة
أساسية مضمرة ومكبوتة ،وهي أنّ االجتماع
المسيحي قبل المسلم ،يخفي وراء ظهره سكاكين
االستعالء الطبقي عليه .ال ينسى جعجع بحسب
الذين يولون اعتبارا ً لرصد هذه الفكرة لديه،
أن��ه ف�لاح م��ارون��ي م��ن األط���راف .حتى زواج��ه
بابنة طوق العائلة البشرانية المخملية ،ال تزال
ّ
تنغصه سهام الغمز المسيحي بأنها حصلت
لجسر هوة التفاوت الطبقي بين السيد والفالح.
في لقائه التلفزيوني ما قبل األخير ،وصف
جعجع كيف أن عدسات مواطنين أميركيين
ط��اردت السيدة ستريدا ط��وق ل��دى خروجهما
من السينما ،بينما أهملت وجوده« :بدت أنيقة
ك��أم��ي��رة»؛ وأض���اف جعجع« :أم��ا أن��ا فظهرت
بعيون المارة األميركيين شخصا ً عادياً» .مج ّرد
استذكار جعجع لهذه الواقعة التي رواها على
أنها طرفة صادفته في أميركا ،تخفي في الوعيه
االجتماعي إشكالية عقدته مع طبقات السادة
السياسيين الموارنة .حتى ستريدا حضرت
إل��ى جلسة األرب��ع��اء الماضي بأسلوب أوحى
نسبا ً يع ّوض
أنها معنية بإظهار أنها تملك َ
زوجها بعده االجتماعي :اللون الفاقع لثوبها
ومحادثتها للصحافيين التي استخدمت خاللها
تعبير «يا ذوات» في مخاطبتهم ،كلها إشارات
أظهرت وكأنها قادمة لحضور مناسبة اجتماعية
ف��ي بشري بأكثر مما ه��ي ف��ي حضرة الندوة
البرلمانية .إن الفكرة السياسية المتبادلة
بين ستريدا وسمير جعجع ،ه��ي اجتماعية
بامتياز؛ فالحكيم ت��وس��ل مصاهرة عائلتها
لتعويض تواضع اجتماعي؛ وتوسل البندقية
الميليشياوية لفرض معادلة الفالح الماروني
على البيوتات السياسية المارونية المحتكرة
للواجهة االجتماعية القيادية.
ويخوض جعجع معركة ترشحه للرئاسة في
عام  2014بنفس الطريقة التي خاض بها خالل
الحرب األهلية في ثمانينات القرن الماضي،
معاركه التي ق��ادت��ه بمعظمها إل��ى ه��زائ��م له
وللمسيحيين من ورائ��ه .الرجل اعتاد مواجهة
استحقاقاته ب��ال��ه��روب إل��ى األم���ام اجتماعيا ً
وسياسيا ً وعسكرياً؛ وهو اليوم يك ّرر ظروفه
الموضوعية داخ��ل المعادلة المسيحية؛ فهو
رأس الحربة االجتماعية الدامية سياسيا ً ض ّد
طبقة الشخصيات المارونية المحفوظة أماكنهم
«الطبيعية» داخ��ل ن��ادي مرشحي الرئاسة،
وم��ن جهة ثانية ه��و رأس ال��ح��رب��ة اإلقليمية
االنتحارية ض ّد حزب الله .وهذه المرة كما في
المرات السابقة ،ق�� ّرر أن يخوض ح��رب إلغاء
استباقية للمرشحين اآلخرين الموارنة ،قبل أن
تفرض عليه معادلة أنه خارج نادي مرشحي
الرئاسة الطبيعيين ...وبنظر نخب مسيحية ال
شيء يب ّرر اعتزامه الترشح سوى هذا الهدف
اآلن��ف ،معطوفا ً عليه هدف اعتزامه قيادة ك ّل
المسيحيين للحصار السياسي الذاهب إليه هو
نفسه برجليه.

نقاش أكثر عمقا ً

وخ��ارج ك ّل العناوين المطروقة اليوم علنا ً
بخصوص نقاش االستحقاق الرئاسي ،فانه
يوجد داخل كواليس مسيحية معنية بما آل إليه
وض��ع مسيحيّي الشرق ،نقاش هامش ولكنه
األكثر عمقا ً وجدية وجدوى .وتقود هذا النقاش
ثالثة أفكار أساسية ،أولها أن ترشيح جعجع
للرئاسة في ه��ذا الوقت بالذات أض�� ّر بمعركة
الفاتيكان الساعية لالعتماد على استحقاق
رئاسة الجمهورية في لبنان إلعطاء الوجود
المسيحي في الشرق رجاء وأمالً ودفعة معنوية
إلى األمام .في ذهن بابا الفاتيكان كما نقلها إلى
الرئيس األميركي باراك أوباما في لقائه به؛ أن
مسيحيّي الشرق يواجهون لحظة وجودية بفعل
أنّ ربيع الشعوب العربية أفضى إلى خريف
مسيحيّي ال��ش��رق؛ وأنّ المطلوب ه��و إيصال
رئيس جمهورية في لبنان ،يظهر أنّ الوجود
المسيحي في المنطقة لم يفقد قيمته الهامة.
ثمة من ذ ّكر البابا بحسب مصادر مسيحية أن
المارونية السياسية على رغم أخطائها إال أنها
ثابرت خ�لال الجمهورية األول��ى على إيصال
شخصية من لدنها ك ّل ست سنوات إلى رئاسة

الجمهورية تجمع على نخبويتها ومكانتها
المرموقة النخب اإلسالمية والمسيحية في آن.
وقاد هذا األمر إلى إظهار أن رئاسة لبنان ليست
فقط امتيازا ً لمسيحيّي المنطقة ،بل أيضا ً إضافة
لها (أي المنطقة) .وكانت الفكرة أن تستعيد هذه
المعادلة عن نخبوية رئيس لبنان الماروني
بريقها بمناسبة استحقاق رئاسة العام ،2014
ولكن ثمة من تآمر على ه��ذه الفكرة بل حتى
اغتصبها من خ�لال إقناع جعجع ب��أن يفرض
ترشحه على الواقع المسيحي اللبناني .والسؤال
ال��ذي يطرح نفسه في هذا السياق :هل الجهة
التي تقف وراء ترشح جعجع تريد للموارنة عدم
العودة إلى معناهم النخبوي بعدما ت ّم سلب
معنى صالحياتهم الدستورية؟
الفكرة الثانية المطروحة همسا ً ولكن كنقاش
مع ّمق داخ��ل النخب المسيحية عينها ،هي أن
جعجع منذ ثمانينات القرن الماضي حتى اآلن،
أثبت أنه ظاهرة تك ّرر داخل المعادلة المسيحية
ذات تعقيداتها ونفس حالتها؛ م��رة بأسلوب
عسكري وتارة بأسلوب سياسي .والنتيجة دائما ً
هي أخذ المسيحيين من حصار سياسي إلى آخر
ومن هزيمة عسكرية إلى أخرى.
جعجع  -بنظرها  -يك ّرر اليوم بأسلوب
سياسي وبمناسبة االستحقاق الرئاسي حرب
اإللغاء مع ع��ون .والنتيجة التي تمثلت آنذاك
بهزيمة سياسية للموارنة في الطائف ستكون
اليوم هزيمة الفرصة السياسية إلنتاج رئيس
م��ارون��ي ي��ع�� ّوض غ��ي��اب ص�لاح��ي��ات الموقع
الرئاسي األول .وبنظرها أيضاً ،يك ّرر جعجع
بمناسبة استحقاق الرئاسة قصة الهجمات
العسكرية االنتحارية على شرق صيدا وغيرها.
وهذه المرة عبر وضع نفسه طليعة انتحارية
للهجمة اإلقليمية على المقاومة ...والمسيحيون
هم من يدفع الثمن اآلن وأمس وغداً...
ال��ف��ك��رة ال��ث��ال��ث��ة ،وه��ي غ��اي��ة ف��ي األهمية،
تتحدث عن سياق معلوماتي يظهر أن جعجع
في محاولته الغتصاب فرصة مرشح لرئيس
الجمهورية ،إنما يريد عبر ذلك استرداد مكانته
داخل نادي دول حلفاء  14آذار م��ن السعودية
إلى واشنطن ،بعد أن طرأ عليها خفوت ملحوظ
خالل العامين الماضيين .وهنا رواية تستحق
نقل وقائعها كما ترد هذه األيام داخل كواليس ما
يمكن تسميته بتهامس النخب المسيحية.

الرياض تغ ّيرت

خ�لال السنتين الماضيتين وح��ت��ى فترة
قصيرة تغيّرت الرياض التي يعرفها حلفاؤها
اللبنانيون .لقد ج��رت سلسلة تغييرات على
مستوى إعادة تشكيلة البنية الداخلية للحكم،
أدت بمجملها إلى جعل الملف اللبناني هناك،
م��وج��ودا ً ب��ك�� ّل تفاصيله بين قبضتي رئيس
االستخبارات السعودية بندر بن سلطان .قبل
هذا التح ّول ،كانت هناك مروحة من الخيارات
الصالحة ألن تلجأ الشخصيات اللبنانية إلى
إحداها ،كي «تفتح خطا ً مع الرياض» .وأيضا ً
كانت مفاتيح العالقة مع لبنان في السعودية
متداخلة ،فاألمير مقرن لديه تداخل بها ،والسفير
بقي له
السعودي السابق عبد العزيز خوجة
َ
رأي في اعتماد أو عدم اعتماد هذه الشخصية
اللبنانية أو تلك ،إلخ...
وحتى وقت مبكر من العام الماضي ،سطع
أيضا ً نجم آل التويجري الذين يديرون بالط آل
السعود منذ أيام مؤسس المملكة عبد العزيز
بن سعود حتى اآلن .وبلغ نفوذهم حجما ً كبيرا ً
في التأثير على قرارات الملك ،إلى درجة أثارت
حفيظة أم��راء األس��رة المالكة .ثم ط��رأ ت��وازن
مستج ّد أراده الملك بين آل التويجري الذين
باتوا المصفاة التي تعرب مواعيد الملك مع أية
شخصية داخل السعودية وخارجها ،وبين ولي
العهد األمير سلمان بن عبد العزيز؛ ومن ثقب
هذا التوازن ،نفذ  -على سبيل المثال -مشروع
تسمية النائب تمام سالم كرئيس مكلف لتشكيل
الحكومة العتيدة .طبعا ً ال يوجد لبندر حق
الفيتو على خيارات سلمان ،ولكن األخير أوكل
إليه مهمة دعمه كون أجندة السعودية في لبنان
في ظ ّل ظروف أولوية اهتمامها بسورية ،ليست
سياسية بل أمنية ،وتتسم بمقارعة حزب الله
وليس مهادنته.

أين جعجع من المستجدات؟

يقول متابعون إنّ موقع جعجع داخل اهتمام
أجندة السعودية في لبنان ،تراجع على رغم
أن النظرة إليه ال ت��زال على حالها ،لجهة انه

يتميّز عن باقي حلفائها اللبنانيين بان ّعداءه
لحزب الله «عقائدي» وليس «سياسياً» أو فقط
«مصلحيا ً وموسمياً» ،كما هو حال وليد جنبالط
مثالً .قصارى القول إنه في زمن دخول لبنان
«المرحلة البندرية» األمنية الخالصة ،وأيضا ً
مرحلة إعطاء أولوية لسورية عليه ،لم يعد يوجد
وظيفة يعت ّد بها سعوديا ً لجعجع في لبنان؛
فبندر لديه ذراع��ه العقائدي واألمني الضارب
ض�� ّد ح��زب الله في بلد األرز ،وه��م السلفيون
السنة .كما أنّ مهمة إنشاء المناورات السياسية
الشكلية على مستوى تشكيل الحكومة وإنتاج
معادالت تصريف األعمال السياسية اللبنانية،
يت ّم ال��ت��واص��ل معها م��ع وليد جنبالط كونه
يمتلك ميزة بيضة القبان التقني والسياسي
داخل توازنات التوزيعة النيابية والحكومية
اللبنانية.
أض��ف إل��ى ذل��ك أم��را ً آخ��ر ف��ي غير صالحه،
استج ّد على تقويم مكانة جعجع من وجهة نظر
وكالة االستخبارات األميركية واستتباعا ً بندر
األقرب إليها في ك ّل المنطقة العربية .مفاده أن
جعجع الذي تلقى إمكانات كبيرة من الرياض
ليكون له دور فاعل على مستوى جعل موقف
مسيحيّي المشرق منسجما ً م��ع المعارضة
السورية ،عجز عن إظهار أية قدرة فعلية على
هذا الصعيد .لقد اس ُت ِف ّزت الرياض من زيارات
الجنرال ميشال عون إلى سورية ،والتي جاءت
لتمتدح بتعبير مجازي «اإلقامة السعيدة لمار
م��ارون في دم��ش��ق» .كما أنّ ال��زي��ارة الرعوية
األخيرة للكاردينال بشارة الراعي إلى سورية
في عز أحداثها ،اعتبرتها الرياض بمثابة إعالن
من مسيحيّي المشرق عن انحيازهم إلى جانب
النظام السوري .وتساءلت أوس��اط سعودية:
ماذا يفعل جعجع في المقابل؛ ال شيء يذكر؟!
ومنذ عدة أشهر لم توجه أية دعوة إلى جعجع
لزيارة السعودية أو أيا ً من دول الخليج؛ ويعبّر
ذلك بوضوح عن وجود ميل فيها إلى تصنيفه
في هذه المرحلة على أنه حليف عادي؛ علما ً انه
ما بين أحداث  7أيار  2008وبين بدء الحراك
ال��س��وري ع��ام  ،2011ك��ان انهمر عليه سيل
الدعوات إليها» .وخالل تلك المرحلة كان جعجع
«ملك الخليج المت ّوج في لبنان» ،إل��ى درجة
أث��ارت حساسية حتى الرئيس سعد الحريري
منه لبعض الوقت .وحصل ذلك تحديدا ً عندما
أبلغت الرياض الحريري ب��أن موازنة العمل
الخاصة بجعجع ستصله بعد اليوم مباشرة
وليس عن طريقه .وتش ّكك أوس��اط سعودية،
بأن هذا االمتياز ال يزال على حاله اآلن .وتقول:
«صحيح أن الرياض لم تقطع عنه المساعدة
على رغ��م أنها طاولت الجميع في لبنان منذ
ما بعد االنتخابات األخيرة ،ولكن في المرحلة
البندرية تقوم الرياض بتحويل اإلمكانات بشكل
خاص إلى المجموعات السلفية الواقفة على
جبهة منازلة حزب الله ،ضمن أمر عمليات من
بندر شخصياً».

الجدَب
مرحلة َ

وبالعودة إلى مرحلة الجَ دَب التي يواجهها
جعجع خليجياً ،يذكر أن��ه ف��ي خالل «حفلة
إيحاءات» الغزل التي قام بها سفير السعودية
في لبنان علي عسيري للجنرال ميشال عون،
حبس جعجع أنفاسه .لقد شكل هذا االنفتاح
السعودي على خصمه الماروني اللدود مؤشرا ً
آخ��ر م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ره على أن��ه ضمن نطاق
مجال العمل السعودي في لبنان ،ب��ات فعالً
ينطبق عليه وصف «العاطل من العمل» .ومنذ
تلك الفترة ب��دأت تصدر ع��ن جعجع ،بحسب
مق ّربين منه ،عالمات التذ ّمر مما يس ّميه أن ك ّل
الدول الحليفة العربية والغربية لـ 14آذار ،تبدو
أجندتها السياسية الخاصة بلبنان خاوية من
أي مشروع عمل .إنهم يكتفون باألسئلة وجمع
المعلومات .يضيف هؤالء :إن بيئة قيادة القوات
تالحظ بصمت أن جعجع لم يقم بأية زي��ارة
للخارج منذ فترة طويلة؟!
وثمة ميل ل��دى ه��ذه الكواليس المسيحية
العتبار أن جعجع هندس إطاللته بمناسبة
اس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ة ل��ت��ق��وم بمهمة التذكير
ب���دوره ف��ي ال��خ��ارج وب��خ��اص��ة للخليجيين،
واإليحاء لهم بأنه ال يزال موجوداً .وباألساس
لتوجيه رسالة غير مباشرة إليهم تفيد بأنهم
يخطئون في ما لو عاملوه بوصفه «الحليف
تقصد تضمين برنامجه
المنسي» .وم��ن هنا
ّ
ّ
الرئاسي مواصفات تظهره أنه «رئيس الصراع
اإلقليمي على لبنان».

ماذا ح�صل في اجتماع ( ...تتمة �ص)1
المتطرفة لك ّل من بولونيا وليتوانيا،
وال��ت��ي تعيد إح��ي��اء أج���واء الحرب
الباردة .وتنقل مصادر أنّ األزمة في
أوكرانيا أوج��دت خطين في الحلف
األطلسي ...أحدهما متطرف أطلسيا ً
وهو يض ّم (بولونيا ،دول البلطيق
وبريطانيا) وق��د م��ارس��ت بولونيا
ضغوطا ً كبيرة على واشنطن لدفعها
باتجاه تصعيد لهجتها تجاه موسكو،

خصوصا ً أنّ فارصوفيا تخشى من
الروس.
الرئيسة السابقة لمجلس الشيوخ
البلجيكي آن ماري ليزين قالت في
حديث إلى «البناء» أنّ األميركي غير
مستع ّد حاليا ً للتصعيد مع روسيا،
بانتظار أن تتوضح الصورة أكثر،
ويمكن أن أوب��ام��ا ينتظر ت��و ّرط��ا ً
روسيا ً أكثر في أوكرانيا ،مستبعدة

أيّ تدخل عسكري أطلسي لمساعدة
كييف على رغم أن األطلسي لديه
اإلمكانيات ،بحسب قولها.
ومن مفارقة التاريخ أن واشنطن
تظهر في هذه األزمة أق ّل أطلسية من
دول ضعيفة وصغيرة مثل ليتوانيا،
كما ظهر في هذا االجتماع أنّ ك ّل من
ألمانيا وفرنسا تشكالن إلى جانب
واشنطن الطرف األق ّل أطلسية في

الرئي�س الأ�سد ( ...تتمة �ص)1
تلقيه بالغا ً من المحكمة الدستورية
العليا يفيد بتقديم الرئيس األسد طلبا ً
للترشح إل��ى االنتخابات الرئاسية
المقررة في الثالث من حزيران المقبل.
وأش����ار ال��ل��ح��ام إل���ى أن مجلس
الشعب تلقى أيضا ً كتابا ً من الرئيس
األسد يعلن فيه تقديمه طلب ترشيح
نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية مع
الوثائق المطلوبة قانونا ً لدى المحكمة
الدستورية العليا ،ويبين فيه أن رئيس
المحكمة القاضي عدنان زريق ز ّوده
بكتاب خطي رسمي بهذا الخصوص،
مشيرا ً إلى أن الرئيس السوري طلب
إعالم أعضاء المجلس بواقعة الترشح
آمالً بأن يحظى بتأييدهم الخطي في
ذلك.
يأتي هذا في وقت أكد محافظ دمشق
بشر الصبان تكثيف الجهود تحضيرا ً
النتخابات رئيس الجمهورية وتسهيل
االق��ت��راع في مدينة دمشق ،مبينا ً أن
المحافظة تعمل على توفير 1500
مركز انتخابي و 5آالف صندوق في كل
أحياء دمشق ،مشيرا ً خالل لقائه أمس
مخاتير ولجان أحياء مدينة دمشق
إلى أهمية استيعاب الزيادة الكبيرة
في أعداد الوافدين إلى العاصمة ،في
ظل الظروف الحالية وتخفيف الضغط

في يوم االنتخاب ،وموضحا ً أن أعداد
القاطنين في المدينة حاليا تقدر بـ6
ماليين نسمة.
وف��ي السياق ،أك��د رئيس اللجنة
العليا لالنتخابات السورية هشام
الشعار أنه ال يحق للسوريين الذين
غادروا البالد إلى دول الجوار بطريقة
غير شرعية اإلدالء بأصواتهم في الدول
التي يقيمون فيها ،موضحا ً أن قانون
االنتخابات سمح للمقيمين بالخارج
اإلدالء بأصواتهم في حال كانت إقامتهم
شرعية في الدول التي يقيمون بها.
وأوض�����ح ال��ش��ع��ار أن األراض����ي
السورية مفتوحة لكل مواطن سوري
ي��ري��د م��م��ارس��ة ح��ق��ه ال��دس��ت��وري
باالنتخابات ،ال سيما المقيمين في
الدول المجاورة ،الفتا ً إلى أنه من حق
هؤالء الدخول إلى األراض��ي السورية
لإلدالء بأصواتهم.
وأك��د الشعار «أن عملية االقتراع
س��ت��ك��ون علنية م��ن خ�ل�ال السماح
لوسائل اإلع�لام بالحضور في مراكز
االنتخابات لتغطيتها بشكل كامل،
إض��اف��ة إل��ى أن عملية ف��رز األص��وات
ستكون بحضور وسائل اإلع�لام إلى
جانب شاشات عمالقة في الساحات
الرئيسية ،باعتبار أن��ه م��ن ح��ق كل

مواطن اإلطالع على كيفية إجراء هذه
االنتخابات وكيفية فرز األصوات».
ولفت الشعار إل��ى أن��ه «يحق ألي
مواطن أن يدلي بصوته في المحافظة
التي يقطن بها ،مشيرا ً إلى أن القاطنين
في المناطق الساخنة يحق لهم اإلدالء
بأصواتهم في أق��رب مركز انتخابي،
وكاشفا ً أن اللجنة العليا لالنتخابات
ستعمل على إحداث مراكز لالنتخابات
ف��ي ك��ل ال��م��ن��اط��ق ال��س��وري��ة ،وذل��ك
ليتسنى لجميع المواطنين السوريين
ممارسة حقهم االنتخابي» ،مشيرا ً
إلى أن «المناطق الساخنة ستكون من
ضمن أولويات اللجنة ،وذل��ك إليجاد
حلول مناسبة للمواطنين القاطنين في
تلك المناطق كافة».
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،اعتبر المتحدث
ال��رس��م��ي ب��اس��م وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
ال��ف��رن��س��ي��ة روم����ان ن����ادال أن «تلك
االنتخابات الوهمية لن تسفر عن أية
شرعية» .وأك��د أن «الحل السياسي
وتشكيل ح��ك��وم��ة انتقالية تتمتع
بالصالحيات التنفيذية وفقا ً إلعالن
جنيف الصادر في الثالثين من حزيران
 2012يُع ّد السبيل الوحيد إليجاد
مخرج لألزمة السورية الحالية».

الحلف ،خصوصا ً ألمانيا الشريك
االقتصادي األكبر لموسكو ضمن
الحلف األطلسي ،وتنقل مصادر
فرنسية عن أح��د الدبلوماسيين
الفرنسيين قوله« :يجب االلتصاق
بالموقف األميركي ف��ي أوكرانيا
وف��ي س��وري��ة» ،ويظهر الموقف
الفرنسي القريب من واشنطن في
تصريحات وزير الدفاع الفرنسي
ال��ذي ال يتوقف عن شكر واشنطن
للمساعدة التي تقدمها لباريس في
أفريقيا الوسطى ،في حين لم يقدم
حلفاؤنا األوروبيون األع��زاء شيئا ً
كما تنقل مصادر عن الدبلوماسي
الفرنسي.

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عروض لصيانة الخط البحري
وتفريغ كمية  /850.000/كيلوليتر من
مادة الفيول أويل في معمل الجية الحراري.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50000/ل.ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
علما ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2014/5/23عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2014/4/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 732

