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حمليات �سيا�سية
بقعة �أمن

كتلة الم�ستقبل :ال قراءة ال كتابة ال مبادرة...

«الم�ستقبل» :حزب اهلل
يمنع الفتنة

 روزانا ر ّمال
حسين ح ّمود

ضربة على الحافر ضربة على المسمار .هذه هي استراتيجية
تعامل تيار المستقبل مع حزب الله .السيدة بهية الحريري ال تريد
القطيعة مع حزب الله ،معتبرة أنّ الحوار معه ،وإنْ لم يؤ ِّد حتى اآلن
إلى نتائج ،إال أنه نجح في سحب االحتقان الموجود في الشارع.
هذا الموقف يؤكده زميل السيدة بهية في كتلة المستقبل النائب
أح�م��د فتفت ال��ذي ي��ذ ّك��ر ب��أنّ ال�ح��زب ه��و ح��زب لبناني وال تجوز
مقاطعته ،م�ش�ي��را ً أي�ض�ا ً إل��ى أنّ ال �ح��وار الثنائي س��اع��د ف��ي إزال��ة
االحتقان بين جمهوري الحزبين.
لك ّن فتفت ،كما صقور تياره الذين انض ّم إليهم وزي��ر الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق ،يح ّملون الحزب مسؤولية انهيار الدولة
وإدخالها في المجهول الرتباطه بما يسمونه «المشروع الفتنوي
اإليراني» الهادف إلى «السيطرة على المنطقة العربية والخليجية»
والمقصود بعبارة أوضح «المنطقة السنية».
أوس��اط متابعة استغربت المنطق المستقبلي ه��ذا .ف�ت��ارة يق ّر
«ال � ��زرق» ب��أه�م�ي��ة ال �ح��وار م��ع ح��زب ال �ل��ه وف�ض�ل��ه ف��ي ق�ط��ع داب��ر
شارعي الحزبيْن ،وطورا ً
الفتنة في لبنان وتنفيس االحتقان في
ْ
تمأل بيانات كتلة «المستقبل» بالجملة والمف ّرق ،وفريق  14آذار
ع�م��وم�اً ،وتصريحات وك�ت��اب��ات ال��دائ��ري��ن ف��ي فلكه ،ات�ه��ام��ات إلى
ح ّد التأكيد والجزم ب��أنّ حزب الله ينفذ أجندة إي��ران الساعية إلى
فأي شقّ من مواقف تيار
إحياء إمبراطوريتها على حساب العربّ .
المستقبل هو الصادق؟
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،يتهم «المستقبل» وملحقاته في 14
آذار حزب الله بعدم المساعدة في تطبيق الخطط األمنية في المناطق
التي له نفوذ فيها ،وتحديدا ً البقاع ،لدرجة تصل ببعض المستقبليين
إلى أنّ الحزب يغطي ،سياسيا ً وأمنياً ،المطلوبين للعدالة بجرائم
مختلفة .وفي هذا الصدد يقول نائب مستقبلي لمحدّثيه« :انظروا إلى
مناطق المستقبل ،في طرابلس وعكار ،الخطط األمنية تنفذ بالكامل
والدليل الهدوء الذي تنعم به».
غ��اب ع��ن ال�ن��ائ��ب «األزرق» أو ه��و تناسى أنّ ط��راب�ل��س شهدت
أكثر من عشرين جولة قتال ضارية فتكت بالبشر والحجر وك ّل
جولة كانت تترافق مع مواقف تحريضية له ولزمالئه ض ّد الطرف
اآلخر في القتال ألنه ذو توجه سياسي آخر ،إضافة إلى الحمالت
العنيفة على القوى األمنية وتبني بعض أبرز رموز «المستقبل» قادة
يفجرون الوضع ،ساعة يشاؤون ،غير آبهين
المحاور الذين كانوا ّ
بالدولة والجيش وال حتى بناسهم الذين ذهبوا ضحية المعارك.
بل أكثر من ذلك وردت أسماء كبيرة من التيار خالل التحقيق مع
قادة المحاور الذين أوقفتهم القوى األمنية ،تؤكد أنهم كانوا يتلقون
السالح والمال منها لمواصلة القتال ،جولة بعد أخرى.
أما في المناطق التي يقول تيار «المستقبل» إنها خاضعة لنفوذ
حزب الله ،وال سيما في البقاع الذي يض ّم تالوين سياسية وحزبية
متناقضة ،فضالً عن التشكيالت الطائفية والمذهبية ،فلم تشهد
ن��زاع �ا ً مسلحا ً م��ع ال�ح��زب حتى ف��ي أوج االش�ت�ب��اك��ات السياسية
الداخلية وتصاعد حمم المعارك في سورية.
وف��ي ال�م��وازاة ،تشير األوس��اط إل��ى أنّ الجيش والقوى األمنية
األخ��رى نفذوا العديد من عمليات الدهم لمطلوبين للعدالة ،إنْ في
أي احتجاج أو
البقاع أو في الضاحية الجنوبية لبيروت ،من دون ّ
ضجيج إعالمي يفتعله الحزب لتغطية المطلوبين أو التحريض على
المؤسسة العسكرية ،خالفا ً لما ك��ان يحصل وال ي��زال عند إلقاء
القبض على المحسوبين على شارع «المستقبل» ،والذي كاد في أكثر
من محطة أن يؤدّي إلى تفجير الفتنة التي يقول تيار المستقبل إنه
يرفضها ،مواصالً في الوقت نفسه حمالته العنيفة على حزب الله
ليعود ،بينما يق ّر بأنّ األخير ين ّفس االحتقان في الشارع بواسطة
أي أنه ال يريد الفتنة.
الحوارّ ،

با�سيل� :سنر ّد على ا�ستهدافنا بالق�ضاء
لفت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى أنّ «التيار الوطني
الحر مستهدف بحمالت إعالمية ألنه ليس فاسداً» ،موضحا ً «أنّ هناك سلسلة
هجمات إعالمية مدروسة ض ّد التيار».
وأعرب خالل مؤتمر صحافي عقده أمس عن «اعتذاره ألنه ت ّم أخذ اللبنانيين
إلى هذا المستوى من االستخفاف بالتعاطي اإلعالمي» ،مستغربا ً «أن يستهدف
السياسي اليوم إذا كان لديه ميراث من والديه».
وقال« :في سياق هذه الحمالت اإلعالمية ،قيل أنّ لدي  38عقاراً ،ففي عام
 2004أخذت عقارا ً من والدي فرزته إلى  18عقاراً ،والمهم أنّ ك ّل هذه المكنة
اإلعالمية والقضائية والسياسية وأعلم كم هناك دول وأجهزة تعمل لتجد شيئا ً
تحاسبنا عليه» ،مؤكدا ً أنّ «فضيحة العقارات التي يروج لها هي عقارات ملكتها
عن جدي وأبي ،وأنا ال أملك طائرة وال بيوتا ً في الخارج ،وك ّل تناول لشخصي
وللتيار سير ّد عليه بدعوى قضائية».
وشدّد باسيل على «وجوب أن نظ ّل نقاتل سياسياً ،لنوقف ك ّل من يعطل
مشاريع الكهرباء والماء واالتصاالت والنفط ،وال نستطيع أن نقبل أن توقفنا
هكذا حمالت وافتراءات عن عملنا» ،مشيرا ً إلى أنّ «الكهرباء لم تأتِ  24/24ألنّ
هناك مشاريع لم تنجز و ُمنع إنجازها ،ال بسبب صرفنا األموال كما ُروِّج».
وأكد ضرورة «التوقف عن إيجاد الحجج واألعطال لوقف مشاريع الكهرباء،
وإلعطاء البلديات عائداتها الكاملة وحقوق الخلوي» ،الفتا ً إلى «ضرورة العمل
ّ
تشغل محطات الكهرباء في ك ّل المناطق اللبنانية».
على إنجاز المشاريع التي

ن�شاطات

قهوجي وحناوي

خفايا
خفايا

(مديرية التوجيه)

 عرض رئيس الحكومة تمام سالم التطورات مع النائب زياد القادري.
ثم التقى القائم بأعمال السفارة اليمنية في لبنان الدكتور علي الدليمي
وتناول البحث العالقات الثنائية والمستجدات على الساحة اليمنية.
 استقبل الرئيس نجيب ميقاتي ،في دارته ،سفير روسيا ألكسندر
زاسيبكين ،وبحث معه في العالقات بين البلدين والتطورات العامة في
لبنان والمنطقة.
وأب���رق ميقاتي إل��ى الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ����ان مهنئا ً
باالنتخابات البرلمانية.
 التقى وزير البيئة محمد المشنوق المنسقة الخاصة لألمم المتحدة
في لبنان سيغريد كاغ وعرض معها األوضاع الراهنة وما يتعلق بسبل دعم
لبنان على تجاوز كل التحديات التي يواجهها ،بما فيها قضية النازحين
السوريين وانعكاساتها البيئية واالجتماعية ،إضافة إلى موضوع تفعيل
الشراكة والتعاون بين األمم المتحدة ووزارة البيئة.
 بحث قائد الجيش العماد جان قهوجي مع ك ّل من النائب بهية
الحريري ووزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي األوضاع العامة
والتطورات الراهنة في البالد.

يشكل ان�ت�خ��اب رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة م�ن��ذ م��ا ب�ع��د حقبة
االنتداب الفرنسي وصوالً إلى ما بعد اتفاق الطائف معضلة
حقيقيّة يعاني منها اللبنانيون في ك ّل مرة يتقدّم موعد ذلك
االس�ت�ح�ق��اق ،حتى ب��ات��ت ملفا ً ش��دي��د التعقيد تتداخل فيه
عوامل وظروف عدة غالبا ً بين تعطيله أو إنجاحه .ويعيش
اليوم لبنان مأزقا ً جديا ً في هذا اإلط��ار حيث تخطى الفراغ
اي خيار يحسم
الرئاسي السنة من دون تقدّم مشهود نحو ّ
الجدل الذي قد يؤدّي بالبالد إلى ك ّل مجهول .وفي هذا اإلطار
إجماع لبناني واضح على ضرورة انتخاب رئيس لمواجهة
األزمة ،وخصوصا ً كتلة تيار المستقبل الوازنة التي تتحدّث
اليوم عن مأزق واستعصاء شديدين ،وقد أكدت في بيانها
األخير على ضرورة المسارعة إلى انتخاب رئيس جديد.
ِ
تكتف بتأكيد ما يجمع عليه اللبنانيون ،بل علّلت
الكتلة لم
األسباب التي تقف وراء هذا اإلخفاق بالقول إنه يجب رفع
سيف التعطيل من قبل إي��ران وح��زب الله والتيار الوطني
الحر ،مع تأكيدها أنّ رئيس الجمهورية هو الذي يستطيع
جمع ال �ب�لاد وق �ي��ادة سفينة ال��دول��ة ب�ع�ي��دا ً ع��ن العواصف
المد ّمرة اآلتية من ك ّل حدب وصوب ،والذي يكون هو خط
ال��دف��اع األول كعنوان الح �ت��رام ال��دس�ت��ور وحماية العيش
المشترك وصيانة ال��دول��ة المدنية ،دول��ة ك � ّل اللبنانيين،
وعنوانا ً لتالقيهم وانصهارهم بدالً من تف ّرقهم وتباعدهم».
إذاً ...تتحدّث كتلة المستقبل عن الدستور ،وتبدو في
مقدّمة من يرعى صالحيات الرئاسة وأهمية ملء فراغها،
إال أنّ ال �س��ؤال الموجه إليها ال�ي��وم ه��و ل��و ان��ه ت��م التسليم
جدالً بأن حزب الله نزل إلى مجلس النواب ليحضر جلسة

انتخاب الرئيس ويشارك فيها مع كتلة التيار الوطني الحر
وحلفائهما ،فما هو موقف تيار المستقبل و َمن هو مرشحه؟
وهل هو جاهز؟ فلتسلّم الكتلة بأنّ حزب الله اليوم ينتظر منها
إشارة النتخاب رئيس ،ف َمن سيكون هذا الرئيس بعد تخليها
عن ترشيح جعجع بمجرد موافقتها على رئيس جامع ،فمن
هو إذا ً وماذا فعلت الكتلة؟ هل لعبت دورها قانونا ً ودستورا ً
على أكمل وجه حتى تحاسب المعطلين؟
أي نظام برلماني ديمقراطي تتقدّم
في ال��واق��ع ،إن��ه في ّ
الكتلة األكبر الواجهة لتقدّم مبادرات تعرض فيها تنازالت
للوصول إلى صفقة ،وإم��ا تدعو لح ّل البرلمان وانتخابات
مبكرة ف��ي ك � ّل ال �ب�لاد؛ لكن الكتلة األك�ب��ر ال�ت��ي تعتبر ثلث
المجلس النيابي ل��م تفعل ه ��ذا ،ب��ل رش�ح��ت ق��ائ��د القوات
اللبنانية سمير جعجع في وجه العماد ميشال عون ،وظهر
ذلك للتعطيل والتشويش على عون بعدما ت ّم سحب ترشيحه
من التداول ،ومن ثم حاور المستقبل العماد عون حتى ظ ّن
اللبنانيون أنّ الصفقة ت ّمت ،ثم عدلوا عن استكمال األمر أو
إنجاحه ..فتوقف.
أما على الطاولة الحوار ،فقد ُعرض على ممثلي المستقبل
ُ
وط �ل��ب منهم ت�ق��دي��م م �ب��ادرة وت�س��وي�ق�ه��ا ل��ي��زوروا الكتل
أي برلمان ،وهذا ما لم
ويشرحوا ،كما تفعل أكبر كتلة في ّ
يحصل ،فتيار المستقبل الذي تشكل كتلته الكتلة األكبر من
بأي متغيّر جذري لعوامل
 43نائباً ،يقف عاجزا ً عن القيام ّ
نفصلها الح�ق�اً ،لكن السعي إل��ى اتفاق أو م�ب��ادرة هو
ع��دة ّ
حق يك ّرسه النظام البرلماني ،وبعد استنفاد ك� ّل الحلول
وتوقف مساعي الكتلة صاحبة المسؤولية األكبر ستتوقف
الناس عن لومهم بعد أن قاموا بواجبهم على أكمل وجه فيتم
إنصاف المستقبل بقناعة.
أم��ا إذا كانت الكتلة مقتنعة سلفا ً ب��أنّ الطريق مسدود،

فيفترض منطقيا ً أن يقدّم أعضاؤها استقاالتهم من المجلس
النيابي للدعوة إل��ى انتخابات مبكرة ،لكن ه��ذا لم يحصل
أيضاً ،بل عطلت الكتلة االنتخابات ،ألنّ موعدها ك��ان قبل
االستحقاق ال��رئ��اس��ي وعندما ح��ان موعدها دع��ا الرئيس
نبيه بري حينها إلى الذهاب إلى انتخابات بقانون جديد او
الذهاب إلى الحكومة بترتيبات لالنتخابات ،فقالت الكتلة «لن
نشارك».
وعلى هذا األس��اس ،وإذا كان هناك من هو مسؤول عن
التمديد للبرلمان فهو تيار المستقبل ،ألنّ حجة الرئيس بري
حينها كانت أنه يريد الذهاب لالنتخابات ،لكن ال أوافق على
انتخابات فتنة تفرز نوابا ً سنة من دون المك ّون السني األكثر
تمثيالً .بقي أنّ كتلة المستقبل تنتظر ح��زب الله ليتحرك
أي أمر لتبني عليه ،وكأنها ال تملك شيئا ً إال انتظار ماذا
في ّ
سيقدّم حزب الله ،علما ً أنّ العجز الذي يقدّمه المستقبل يعود
إلى عدم القدرة على حسم األمور بعيدا ً عن تحالفات الخارج.
زج اسم إيران دائما ً في االستحقاق
ومن هنا تأتي مفارقة ّ
الرئاسي إلى جانب حزب الله وعون.
وع�ل��ى ه��ذا األس ��اس ،ف��إنّ الكتلة م��دع � ّوة لإلجابة على
التالي :إذا سلّمنا جدالً بأن حزب الله جاهز النتخاب رئيس،
فهل الكتلة جاهزة لذلك من دون موافقة سعودية؟ إذا سلّمنا
جدالً بأنّ حزب الله ضمن جهوزية إي��ران للح ّل في لبنان،
فهل تضمن كتلة المستقبل جهوزية السعودية التي تتأرجح
بين حرب اليمن ومصير الحرب على سورية؟ أما ما يكشف
فضيحة كتلة بال مشروع وال رؤي��ة أن تتح ّول كتلة تدعو
وتحضر ك� ّل جلسة مق ّررة النتخاب رئيس ول��م يعد لديها
مرشح ،بحيث لو افترضنا اكتمل النصاب وسئل أعضاؤها
الذاهبون إلى الجلسة َمن ستنتخبون؟ فال يملك أحد منهم
جوابا ً !

تشهد العالقات
بين قطبين سياسيّين
بارزين بعض التوتر
من حين إلى آخر،
تبعا ً للمواضيع
والملفات المطروحة
في التداول السياسي،
ولكن صديقا ً مشتركا ً
لالثنين يؤكد أنّ
احترام أحدهما
لآلخر ال يتأثر بهذه
التوترات ،وأنهما
حريصان على أن تبقى
الخالفات والتباينات
في إطارها المح ّدد،
إلى أن يت ّم إيجاد
الحلول المناسبة لها،
ومن دون أن تنعكس
على المواضيع الكبيرة
واالستراتيجية التي ال
خالف عليها مطلقاً...

الحوار متباطئ ...والملل ال ين�أى بنف�سه عن المتحاورين
جنبالط« :النصرة» إرهابية

هتاف دهام
ب��ع��د ت��س��ع ج��ل��س��ات ليست اال ت��ك��رارا ً
واج���ت���رارا ً لسابقاتها ف��ي ال��ن��ق��اش في
مواصفات الرئيس ،م� ّل متحاورو ساحة
النجمة .ال مادة جديدة تضاف ،وال جديد
تحت الشمس يستدعي من رئيس المجلس
النيابي نبيه ب��ري أن يدعو إل��ى جلسات
أسبوعية كما كان يشتهي ،فهيئة الحوار
الوطني تعيش حركة متباطئة دفعته إلى
تأجيل الجلسة أسبوعين.
ال يريد أحد من المجتمعين إلى الطاولة
المستديرة أن يتح ّمل مسؤولية الخروج
من هذا الحوار البيزنطي ،ليظهر بموقف
المعطل أوالً .وال أحد يتجرأ على إعالن وفاة
حوار ميت سريرياً.
وض���ع رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي ه��ذا
الحوار الذي يحظى بدعم ورعاية إقليميين
ودوليين وكأنه روح البقاء الوحيدة المتبقية
للبنانيين ،وأكد ذلك ناظر القرارين الدوليين
 1559و 1701تيري رود الرسن حين شدّد
في اتصاله مع الرئيس بري على انّ الحوار
المتجدّد هو عامل استقرار .يحافظ استمرار
هذا الحوار حتى لو كان فارغا ً وممالً ،وحتى
لو لم يحضر رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال ع��ون شخصياً ،وحتى لو
قاطعه حزب الكتائب وغابت عنه «القوات»،
على ربط نزاع إيجابي طويل وعلى جاهزية
وعلى تعبئة ف��راغ بانتظار لحظة إقليمية
تسقط على لبنان ،ولذلك فإنه يعبّر عن إرادة
انتظار للفرج الخارجي.
تدرك ك ّل األط��راف أنّ الحوار أجوف وأنّ
عناوينه فارغة وأنه لن يخرج بأيّ نتيجة
إي��ج��اب��ي��ة ،لكن الجميع يسلّم ب��أن��ه باق
إل��ى الطاولة التي هي البديل عن تعطيل
المؤسسات وسقوطها ولو بالشكل ،ويدرك
أننا نتدحرج أزم��ة ف��أزم��ة نحو حالة من
السقوط الخطير الذي يقف الحوار سدا ً منيعا ً
له ،فالمؤسسات في غيبوبة وشلل كاملين،
لن يكون هناك جلسة لمجلس ال���وزراء أو
لمجلس النواب في القريب العاجل.

سلّة متكاملة ومنهجية

لقد دار النقاش أمس في الجلسة التاسعة
حول بندَيْ «النأي بالنفس» و«الحيثية
الشعبية» ،ومن ثم ملف «السلة المتكاملة»
و«منهجية معالجة» ال��م��وض��وع .رفض
فريق  8آذار اعتبار النأي بالنفس مواصفة
ثابتة من مواصفات الرئيس إنما سياسة
اعتمدتها الحكومة في ظرف سياسي معيّن
أملته المصالح الوطنية اللبنانية ،وكان
الفتا ً موقف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب
وليد جنبالط ال��ذي رف��ض سياسة النأي
بالنفس تحت عنوان أنّ الظروف تبدّلت
والتطورات تتسارع بصورة مذهلة على
مستوى المنطقة وف��ي مواجهة اإلره��اب
ال ن��أي بالنفس ،مشيرا ً إل��ى «أن��ه غيّر في
خطابه اتجاه جبهة النصرة وس ّماها في
مؤتمر االشتراكيين أنها تنظيم إرهابي».
وبقي فريق  14آذار متمسكا ً بسياسة
النأي بالنفس وداف��ع عنها بذريعة أنها
تتصل بالخالفات العربية  -العربية ،ليختم
بري هذا البند بوضعه جانبا ً وتجاوزه ألنه
نقطة خالفية بين المتحاورين.
وكانت الحيثية الشعبية أيضا ً محط
خالف .وتركز النقاش حولها بين أمين س ّر
تكتل التغيير واإلص�ل�اح النائب إبراهيم
كنعان من جهة وفريق  14آذار من جهة
أخرى ،حيث أوضح كنعان بأنّ التأكيد على
الحيثية الشعبية يجب أن يُقا َرب من ضمن
فهم أوسع لألزمة اللبنانية ،ألنه وبحسب
رأي��ه ،هناك أزم��ة صحة تمثيل شعبي في
قوانين االنتخاب وأزمة شراكة وطنية منذ
الطائف حتى اآلن ،في حين أكد رئيس كتلة
المستقبل فؤاد السنيورة ضرورة االلتزام
بمقدّمة الدستور التي تقول إنّ الرئيس
حامي البالد ...ونقطة على السطر .واعتبر
وزير االتصاالت بطرس حرب أنه ال يجوز
تقييد صالحيات الرئيس بشروط مسبقة.
باالستناد إل��ى التشابه بين التجربة
الحالية واتفاق الدوحة ،انتقل النقاش إلى
نقطة بالغة األهمية وهي السلة المتكاملة،
حيث أكد السنيورة أنه لن يقبل على اإلطالق
االنتقال إلى أي بند من بنود جدول األعمال
قبل حسم البند األول المتعلق برئاسة
الجمهورية ،ليحسم الرئيس بري مجدّدا ً
الجدل بالقول «إنّ مفهوم السلة المتكاملة
هو االتفاق على ك ّل جدول األعمال ،لكن من
حيث التنفيذ نبدأ بموضوع الرئيس».

النفايات ..تصدير أم طمر؟

وف��ي م��وض��وع النفايات أط��ل��ق الرئيس
تمام سالم صرخته المعهودة مثل ك ّل جلسة
للحوار ،وقال« :إذا لم يكن هناك موافقة من ك ّل
األفرقاء ومن دون أية مواقف مزدوجة ،فإنه لن
يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء ،ولن يمضي
في خطة الوزير أكرم شهيّب» .وبرزت أصوات
تدعو إلى تصدير النفايات حيث تقدّم رئيس
تيار المرده النائب سليمان فرنجية باقتراح
تصدير النفايات إلى الخارج ،الفتا ً إلى «أنه
في هذا الوقت يمكن العمل على مستوى الح ّل
الدائم على إقامة مطامر حديثة تنتج الكهرباء
بمقدار  100ميغاوات على مستوى لبنان ،ال
سيما أنّ معامل الكهرباء لديها أرض كافية
إلقامة محارق وهنغارات .وإذ أشار سالم «إلى
أنّ هذا الخيار كان أحد الخيارات المطروحة،
أ ّي��د وزي��ر السياحة ميشال فرعون اقتراح
فرنجية رافضا ً بشكل قاطع إقامة مطمر في
الكرنتينا .وشهدت الجلسة خالفا ً بين جنبالط
وب��ي��ن رئ��ي��س ال��ح��زب الديمقراطي النائب
طالل أرسالن حول المطمر في الكوستابرافا،
حيث دعا أرس�لان جنبالط إلى النزول معه
إل��ى األرض إلقناع ال��ن��اس ،مصرا ً على أنه
لن يتح ّمل المسؤولية منفردا ً إال أنّ جنبالط
رفض ودعاه إلى التنسيق مع الوزير شهيّب
وغادر الجلسة .وعلمت «البناء» أنّ جنبالط
راض عن إقامة مطمر في الكوستابرافا
غير
ٍ
وال يريد أن يتح ّمل تبعات فتح مطمر الناعمة،
مجدّدا ً لتنتهي الجلسة و ُت ّ
فض من دون اتفاق
على معالجة أزمة النفايات ،ومن دون االتفاق

على جلسة لمجلس ال���وزراء .ما أع��اد الج ّو
التشاؤمي إلمكانية إيجاد ح ّل إلى الواجهة من
جديد.

النأي بالنفس
والحيثيةالشعبية

وت��م��ح��ورت م��داخ�لات المتحاورين التي
وصفت بالصريحة حول مواصفات رئيس
الجمهورية العتيد وتحديدا ً حول بندَيْ النأي
بالنفس والحيثية الشعبية .وأكد رئيس الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي النائب أسعد
حردان «أنّ الخالف الحقيقي حول مواصفات
الرئيس هو الذي يمنع انتخابه ،لذلك علينا
أن ننتخب رئيسا ً يُد ّور الزوايا ليؤ ّمن التوافق
حوله» ،الفتا ً إلى «أنّ الظروف التي طرح فيها
النأي بالنفس مختلفة عن الظروف الراهنة،
اليوم العالم كله يعيش تحالفات جديدة ض ّد
اإلره��اب ،فالرئيس الروسي فالديمير بوتين
دعا إلى إنشاء تحالف دولي وإقليمي منسق مع
الحكومة السورية لمحاربة اإلرهاب ،والواليات
المتحدة األميركية تتخذ من جهتها مع الدول
األوروب��ي��ة إج���راءات لمحاربته» ،معتبرا ً أنّ
لبنان هو األ ْولى بمحاربة اإلرهاب ،فكيف يمكن
أن يبقى خ��ارج هذا اإلط��ار وكأنه ال يرى هذا
الخطر عليه ،علينا أن نأخذ موقفاً .ال يجوز أن
نضع رأسنا في األرض ،لقد اختلف الواقع اليوم
نحن ال نفرض شروطاً ،لكننا ندعو إلى التوافق
واالعتراف بخطر اإلره��اب ،و َم��ن يرفض ذلك
يتح ّمل المسؤولية».
وأكد ح��ردان «أنّ هناك إرهابا ً ض ّد سورية
وك ّل دول العالم ق� ّررت مواجهته ،لماذا نضع

رأسنا في الرمل وال نشعر بالتهديد اإلرهابي
لألمن واالستقرار ،وباألخص أنّ األجهزة األمنية
تعتقل إرهابيّين ك ّل يوم ،فهل هذا ض ّد النأي
معني اليوم أكثر من
بالنفس» .وأكد «أنّ لبنان
ّ
أيّ وقت مضى في مواجهة اإلرهاب ،وإذا تغيّرت
األوض��اع في مرحلة الحقة وأصبح اإلره��اب
وراءنا عندها نستطيع أن نغيّر موقفنا».
وأكد فرنجية من جهته «أنّ مشكلتنا األساس
أنّ الرئيس كان دائما ً ينأى بنفسه وأن��ه كان
بال لون وال رائحة وال طعم .أعجب ذلك رئيس
المجلس الذي قال له «حلوة هيدي ال لون وال
رائحة وال طعم» .واعتبر السنيورة أنّ كالم
فرنجية قصف ،ورأى فيه الوزير بطرس حرب
قصفا ً مباشراً ،أما فرنجية فأشار إلى «أنّ مَن
يشعر أنه مقصود فهذا شأنه».
وأكد السنيورة «صحيح أنّ هناك منظمات
إرهابية في سورية ،لكننا نختلف حول مَن خلق
هذه المنظمات ومن دعمها ،وفي الواقع هناك
 350000سوري مقتول ال نستطيع أن نقول
إنهم قتلوا بسبب المنظمات اإلرهابية» .وشدّد
على أنّ ما يه ّمه في مواصفات الرئيس احترام
الدستور واحترام الطائف» ،مشيرا ً إلى «أنّ أحدا ً
ال يستطيع أن يلزم اآلخر بشيء».
وقال حرب« :ال يستطيع رئيس الجمهورية
أن يكون طرفا ً في الصراعات الخارجية ،بل
يجب أن ينأى بنفسه عن الخالفات العربية
واإلقليمية ،الفتا ً إلى «أنه ض ّد أن يصنف رئيس
الجمهورية في حلف سياسي معيّن .صحيح
أننا متفقون على مواجهة اإلره��اب ،لكن هناك
فريقا ً انخرط في مواجهة اإلرهاب وفريق ض ّد
انخراطه».

الجن�سية دون االنتخابات على جدول الأعمال
وموعد الجل�سة الت�شريعية ّ
يحدده بري
ت���رأس رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه
ب��ري اجتماعا ً لهيئة مكتب المجلس
بحضور ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس فريد
م��ك��اري ،وأم��ي��ن��ي ال��س � ّر أن��ط��وان زه��رة
وم���روان ح��م��ادة ،والمفوضين الثالثة
ميشال موسى ،سيرج طور ساركيسيان
وأحمد فتفت ،باالضافة الى االمين العام
للمجلس عدنان ضاهر ،وذلك للبحث في
جدول أعمال الجلسة التشريعية المق ّرر
عقدها الحقاً.
ولفت مكاري بعد انتهاء االجتماع ،إلى
«أنه ت ّم االتفاق على وضع سلسلة الرتب
وال��روات��ب على ج��دول أع��م��ال الجلسة
التشريعية التي تلي الجلسة المقبلة».
وأوض��ح مكاري «أنّ موعد الجلسة
المقبلة يعود إل��ى الرئيس ب��ري ،ومن
المؤكد ان��ه سيتصل برئيس الحكومة
تمام سالم ليتفقا على الوقت المناسب،
وهو المخ ّول وصاحب الصالحية في أخذ
هذا القرار».
وأشار الى «أنّ قانون إعادة الجنسية
أدرج ع��ل��ى ج����دول أع���م���ال الجلسة
التشريعية أما قانون االنتخاب فلم يدرج
حتى اآلن» ،م��ش�دّدا ً على «أنّ موضوع
ال��م��ي��ث��اق��ي��ة ه��و ل��خ��دم��ة ال��ب��ل��د وليس
لعرقلته ،وأنا سأحضر الجلسة حتى ولو

بري مترئسا ً اجتماع هيئة مكتب المجلس
كنت المسيحي الوحيد الذي سيحضر».
وأك��د زه��را م��ن جهته أن��ه «ل��م يستطع
إقناع هيئة مكتب مجلس النواب بإدراج
بند قانون االنتخابات على جدول أعمال
الجلسة التشريعية ال��م��ق� ّررة» ،مبديا ً
رفضه «إلقرار جدول أعمال ال يتض ّمن بند
قانون االنتخابات».
وأش��ار في تصريح إل��ى «أن��ه عندما

يصبح ج��دول األع��م��ال نهائيا ً ويحدّد
موعد الجلسة نعلن موقفنا رسميا ً من
المشاركة».
وتحدّث طورسركيسيان فقال« :بعض
األشخاص يأخذون مسألة النفايات على
سبيل ال��م��زاح ...ورأي��ي أننا لن نشهد
جلسات لمجلس ال���وزراء وال جلسات
لمجلس النواب».

وش�دّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رع��د على «أننا بتنا نلزم الرئيس أن
يأخذ طرفاً ،والسنيورة قال ال أحد يمكنه أن
يلزم أحدا ً في لبنان ،فلماذا إذن نريد أن نلزم
الرئيس بمواقف مسبقة ما عدا احترام وتطبيق
الدستور» ،م��ش�دّدا ً على «أنّ النأي بالنفس
كانت تمليه مرحلة من المراحل ،أما اليوم فلقد
أصبحت التطورات في مكان آخر».
وأشار جنبالط إلى «أنّ المشاكل تتسارع،
وحين ال نستطيع أن نلتزم سياسة النأي
ب��ال��ن��ف��س ات��ج��اه اإلره������اب ،ف��ال��م��س��ؤول��ون
األميركيون والفرنسيون أعلنوا أنّ هناك إعادة
نظر في الوضع في سورية» .وتابع« :لقد كنت
أتحدّث بلغة إيجابية عن جبهة النصرة كرمى
لعدد من الدروز ،لكنني عدلت عن ذلك ،وأطلقت
في مؤتمر االشتراكيين عليها مصطلح التنظيم
اإلرهابي».
وشدّد أرسالن على «أنه ال يزال مصرا ً على
أنّ الظروف هي التي تق ّرر ،وصحيح أنّ الرئيس
نجيب ميقاتي مارس سياسة النأي بالنفس،
لكن الحكومات السابقة لم تنأ َ بنفسها في
كثير من المراحل السابقة على رغم التباينات
الكثيرة».
وأكد كنعان «أنّ ك ّل الكالم المتداول اليوم
تقريبا ً يؤكد نظرية ال��ظ��روف ،وال يجوز أن
تكون سياسة النأي بالنفس صفة من صفات
رئيس الجمهورية ،فالرئيس يجب أن يتكيّف
مع الظروف السياسية وحسب تقييم الرئيس
للمرحلة ،مشدّدا ً على أنه «في البيان الوزاري
لحكومة الرئيس ميقاتي لم يكن اإلرهاب بهذه
الخطورة».
وشدّد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي
على «أننا نريد رئيسا ً يحمي لبنان وال يتدخل
في الملفات الخارجية وأن ال يكون مستتبَعا ً
للخارج».
وإذ وضع بري مواصفة النأي بالنفس خارج
جدول األعمال للتباين حولها ،أشار في بداية
النقاش ح��ول ه��ذا البند ال��م��درج على جدول
مقارنة مواصفات الرئيس إلى «أنّ الح ّل هو
بانتخاب رئيس على طريقة افتح يا سمسم»،
مشيرا ً إلى «أنه دعا إلى  31جلسة انتخابية ولم
نستطع أن ننتخب رئيسا ً وأنّ الشروط ال تزال
على حالها ،ولكن إذا توافقنا على المواصفات
سيتك ّون عندنا اسمان أو ثالثة وننزل إلى
المجلس لننتخب».

بري معلقا ً على انتخاب سليمان:
«تنذكر وما تنعاد»

وفي العودة إلى الشعب قال كنعان «إنّ
الشعب هو مصدر السلطات ومن هذا الشعب
ينبثق التمثيل الحقيقي وه��و الوحيد الذي
يسمح بانتخابات رئ��اس��ي��ة م��ع مساهمة
شعبية» ،مع تأكيده «أنّ رئاسة الجمهورية
ليست مرتبطة ب��ال��ض��رورة باالنتخابات
النيابية» ،الفتا ً إلى «ضرورة أن يتمتع الرئيس
بالحيثية على المستويين المسيحي والوطني
والتي تؤ ّمنها انتخابات جديدة أو توازنات
جديدة» ،مضيفا ً «التوافق مرهون بالحيثية
التمثيلية».
وتابع« :ليس صدفة أن ال نصل إلى قانون
انتخاب ،فعدم إقرار قانون انتخابي هو ضمن
خطة محدّدة تتعلق باألكثرية الموجودة»،
مشيرا ً إلى «أنّ بعض القوانين االنتخابية ال
تعطي نتائج مسبقة».
ودعا ميقاتي إلى «االتفاق من األسفل إلى
األعلى في ج��دول األع��م��ال وإل��ى التنفيذ من
األعلى إلى األسفل» .وقال بري« :نحن بحاجة
إلى سلة متكاملة والعودة إلى ما يشبه اتفاق
الدوحة لكن ممنوع علينا أن نطبّق شيئا ً من
جدول األعمال قبل انتخاب الرئيس ،لقد اتفقنا
في الدوحة على قانون انتخاب ،لكننا انتخبنا
الرئيس أوالً» ،معلنا ً «أن��ه يطالب منذ نحو
شهر باجتماعات وخلوات لقانون االنتخاب».
وش �دّد ح��ردان على «اح��ت��رام ج��دول األعمال
كسلة متكاملة» ،الفتا ً إلى «أنّ أحدا ً ليس ض ّد
ذلك».
وقال مكاري« :السلة الواحدة وجهة نظر
حقيقية لكن يجب علينا أن نلتزم بجدول
أعمال فينيسيا» .فسأله األمين العام لحزب
الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان «ما هي
عالقتنا بأوتيل فينيسيا»؟
وإذ أشار السنيورة إلى «أنّ االولوية لرئيس
الجمهورية قبل االنتقال إلى أيّ بند آخر ،ونحن
ذهبنا إلى الدوحة بعد أن اتفقنا على الرئيس
وهناك استكملنا االتفاق ،قال بري« :تنذكر وما
تنعاد ،أنا أكثر من جهد ليأتي ميشال سليمان
رئيساً».

