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تقـرير
رسائل إلى المحرر
النائب و«الريس»
ورد ف� ��ي «األخ � � �ب� � ��ار» (ب �ت ��اري ��خ
 )2014/3/1ف � � ��ي ال� �ص� �ف� �ح ��ة
ال� �خ ��ام� �س ��ة وف � � ��ي زاوي� � � � ��ة «ع �ل��م
وخ � � �ب � � ��ر» ك � �ل� ��ام م � �ن � �س� ��وب إل� ��ى
النائب سيرج ط��ور سركيسيان
ش �خ �ص �ي��ًا ت �ح��ت ع� �ن ��وان «ح �م��د
خ �ي��ار س �ي��ئ» .إن �ن��ا ن��ؤك��د أن ما
ورد في صحيفتكم هو عار كليًا
ع��ن ال �ص �ح��ة وم �ج��اف للحقيقة
ول � ��م ي� �ص ��در ع� �ن ��ه أي ت �ص��ري��ح
ف��ي ه��ذا اإلط� ��ار .وإن �ن��ا ن��ؤك��د أن
عالقة سعادة النائب مع رئيس
امل�ج�ل��س ال �ب �ل��دي مل��دي�ن��ة ب�ي��روت
واعضاء البلدية بألف خير.
بوغوس هاسيسيان
مكتب النائب
سيرج طور سركيسيان

♦♦♦

فخامة الرئيس،
ملاذا؟
سيدي فخامة الرئيس
ن�ق��در لكم إدان�ت�ك��م واستنكاركم
ل�ل�ان� �ف� �ج ��ارات األره� ��اب � �ي� ��ة ال �ت��ي
مختلفة ،ولكن
استهدفت مناطق ّ
ن� �س ��أل مل� � ��اذا ل ��م ت �ت �ف��ق��د ج��رح��ى
االن �ف �ج ��ارات ف��ي امل�س�ت�ش�ف�ي��ات؟
ِّ
ً
موفدا إلى كل بيت
وملاذا لم ترسل
استشهد له م� ٌ
لاك ب��ريء؟ فخامة
ال ��رئ� �ي ��س مل� � ��اذا ل ��م ت �ق��م ب ��زي ��ارة
إل � ��ى م� �ك ��ان أي ان� �ف� �ج ��ار ،زي � ��ارة
اط �م �ئ �ن��ان ت �ق �ل��ل ب �ه��ا م ��ن خ��وف
وق� �ل ��ق ال � �ن� ��اس ع �ل ��ى م �ص �ي��ره��م
ومصير أحبتهم؟ ملاذا لم ترسل
م��وف� ً�دا يشاركنا دف��ن «امل�لائ�ك��ة»
األب � ��ري � ��اء ال� ��ذي� ��ن أص��اب �ت �ه��م ي��د
األره��اب وه��م في مقتبل العمر؟
مل � � ��اذا ت �ج �ع �ل �ن��ا ن �ش �ع��ر وك��أن �ن��ا
ن �ح��ن س� �ك ��ان امل� �ن ��اط ��ق ال �ن��ائ �ي��ة
ين وك� ��أن الجنسية
غ �ي��ر ل�ب�ن��ان�ي� ّ
بشكل معنوي.
ا
عن
ق��د اسقطت
ٍ
فخامة الرئيس نحن من احتفل
ب��ان �ت �ق��ال �ك��م م ��ن ق� �ي ��ادة ال�ج�ي��ش
إل� ��ى رئ ��اس ��ة ال � ًج �م �ه��وري��ة .مل ��اذا
تمنحنا شيئا م��ن رعايتكم؟
ال ً
ش�ي��ئ��ا م��ن ح �ن��ان أب ��وة يحتاجه
َّ
ك��ل م��واط� ٍ�ن م��ن رئ�ي�س��ه؟ فخامة
الرئيس إن زرتنا ال تكلف نفسك
ش��راء ورد لجرحى املستشفيات
ورد للشهداء األبرياء
أو أكاليل ٍ
امل�ل�ائ� �ك ��ة م �ح �م��د وم �ل ��اك وع �ل��ي
وم��اري��ا وعلي الذين لم تتجاوز
أع �م��اره��م ال �ع �ش��ري��ن م��ن ال�ع�م��ر،
ه ��والء امل�لائ �ك��ة ال��ذي��ن ت�ط��اردن��ا
دماؤهم وتالحقنا أطيافهم في
ك��ل ل�ح�ظ��ة م��ن ح �ي��ات �ن��ا .ف�خ��ام��ة
نريد فقط ان نشعر أنكم
الرئيس ّ
قريبون م��ن��ا ،وأن�ك��م معنا وأن� َ�ت
ف��ي األي ��ام األخ �ي��رة م��ن واليتكم
ال��رئ��اس �ي��ة .ف �خ��ام��ة ال��رئ �ي��س إن
زرتنا سنمنحكم وسام محبتنا،
وب��ذل��ك تضيف ورق ��ة إل��ى كتاب
إنجازاتكم.
علي أ .وهبي

من المحرر
تستقبل «األخ �ب��ار» رس��ائ��ل ال �ق� ّ�راء
ع �ل��ى ال� �ع� �ن ��وان اإلل �ك �ت ��رون ��ي اآلت� ��ي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أال
يتجاوز نصها  150كلمة.

ليس للرئيس من يصــ
ال تسألوا حزب الله
وحركة أمل والرئيس
إميل لحود ونائب
رئيس مجلس النواب
السابق إيلي الفرزلي
عنه .اسألوا ،بعيدًا عن
اإلعالم ،وسام بارودي
وزياد حواط ونعمة
افرام وناجي البستاني
وخليل الهراوي وحميد
كريدي
غسان سعود
ع �ب �ث ��ًا ب� �ح ��ث أن � �ص � ��ار  14آذار ف��ي
األي��ام القليلة املاضية عن إنجازات
رئ ��اس� �ي ��ة ت� �س ��اع ��ده ��م ع� �ل ��ى إس� �ن ��اد
صورة الرئيس ميشال سليمان في
وج ��ه امل ��وج ��ة االف �ت��راض �ي��ة ال�ع��ال�ي��ة
ال� �ت ��ي ت �ض��رب �ه��ا .ال ت �ف �ي��د ك �ت �ي �ب��ات
ال ��رئ ��اس ��ة ال� ��دوري� ��ة ع ��ن «إن � �ج� ��ازات
ال � �ع � �ه� ��د» ه � � � ��ؤالء ب� � �ش � ��يء .ت �ح ��وي ��ل
غ ��ال� �ب� �ي ��ة ال� �س� �ي ��اس� �ي�ي�ن ال� �ت� �ض ��ام ��ن
امل�ف�ت��رض م��ع سليمان إل��ى تضامن
م � ��ع م� ��وق� ��ع ال � ��رئ � ��اس � ��ة األول� � � � � ��ى ،ل��ه
دالالت��ه :هم يستصعبون التضامن
م� �ع ��ه ش� �خ� �ص� �ي ��ًا .وي� � � � ��زداد ال �ض �ي��ق
ك �ل �م ��ا ض� ��اق� ��ت ال� � ��دائ� � ��رة أك � �ث� ��ر :ه��و
أح �ب��ط ص �ه��ره وس ��ام ب � ��ارودي بعد
ت �خ �ي �ي �ب��ه آم� ��ال� ��ه ب �ن �ق��ل م �ك �ت �ب��ه م��ن
ح��االت إل��ى امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي ،غ��داة
ان�ت�ق��ال ع�م��ه م��ن ال �ي��رزة إل��ى ب�ع�ب��دا.
ال �ص �ه��ر اآلخ� ��ر ي�ن�ش�غ��ل ف ��ي أع �م��ال��ه
عن كل الطموحات األخ��رى ،مكتفيًا
ب��االب �ت �س��ام ل��زوج �ت��ه ح�ي�ن ت�ت�ح��دث
ف ��ي ال �ص��ال��ون��ات ب �ث �ق��ة ع ��ن ح�ت�م�ي��ة
ال� �ت� �م ��دي ��د ل� ��وال� ��ده� ��ا .أم� � ��ا ش �ق �ي �ق��ه،
رئ �ي��س ب �ل��دي��ة ج �ب �ي��ل زي� ��اد ح ��واط،
فقضى سليمان عبر استبعاده عن
ال � � ��وزارة ع �ل��ى ط �م��وح��ه ال �س �ي��اس��ي،
رغ��م ن�ش��اط��ه ال �ب �ل� ّ
�دي ال�لاف��ت .ره��ان
س �ل �ي �م��ان امل �س �ت �م��ر ع �ل��ى ال �ت �م��دي��د،
وب��ال�ت��ال��ي ت��رش�ي��ح نجله ش��رب��ل في
ً
ج �ب �ي��ل م �س �ت �ق �ب�لا ،ح ��ال دون ف�ت�ح��ه

اآلف� � ��اق ال �س �ي��اس �ي��ة ل ��وري ��ث ال�ك�ت�ل��ة
ال��وط �ن �ي��ة ف��ي ج �ب �ي��ل .وف ��ي ال�س�ي��اق
ن �ف �س��هُ ،ي �ف �ه��م ح ��رد رئ �ي��س ج�م�ع�ي��ة
ال �ص �ن��اع �ي�ي�ن ن �ع �م��ة اف� � ��رام وخ �ج �ل��ه
ه � ��ذه األي� � � ��ام .أوه� � ��م األخ � �ي� ��ر ن�ف�س��ه
وآخ � ��ري � ��ن ب � ��أن س �ل �ي �م��ان ك � ��ان ي ��ود
توزيره في حكومة الرئيس نجيب
ّ
العوني حال
ميقاتي ،إال أن الفيتو
دون ذل� ��ك .وط � ��وال أش �ه��ر ل ��م ي �ت��رك
اف� ��رام ص �ل��ة وص ��ل ب�ي�ن��ه وب�ي�ن ع��ون
(ال ��ذي ك��ان ل��ه ال�ف�ض��ل ب�ت��زك�ي�ت��ه في
ج �م �ع �ي��ة ال �ص �ن��اع �ي�ي�ن) إال ق�ط�ع�ه��ا،
قبل أن يفاجئه الرئيس بعدم طرح
اس� �م ��ه ل� �ل� �ت ��وزي ��ر .وم� �ق ��اب ��ل ح��دي��ث
ال ��وزي ��ر ال �س��اب��ق ن��اج��ي ال�ب�س�ت��ان��ي
ب � �ح � ��رج ،ي � �ح� ��رج ال � �ح ��دي ��ث ال� ��وزي� ��ر
ال � �س ��اب ��ق اآلخ � � ��ر خ �ل �ي ��ل ال� � �ه � ��راوي،
خصوصًا أنه ال يزال يتقاضى أجرًا
ك �م �س �ت �ش��ار .وي �ص ��ل ال� � ��دور خ �ت��ام��ًا
إل��ى رئ�ي��س مجلس إدارة ال�ك��ازي�ن��و
حميد كريدي.
ل��م يكتف سليمان ب��ال�ت�ق��اط حصته
(«التوظيفية» طبعًا) من بيض هذا
ّ
ّ
السياحي .فلم يكد كريدي ،الذي
القن
سماه سليمان رئيسًا ملجلس إدارة
ال�ك��ازي�ن��و ،يتسلم مهماته حتى بدأ
ع�م�ل�ي��ة ت�ح��دي��ث وت �ط��وي��ر ل�ل�ك��ازي�ن��و
ش �م �ل��ت غ��ال �ب �ي��ة ال � �ص ��االت واآلالت،
م��ن دون اس�ت�ث�ن��اء ول��و ب�لاط��ة يمكن
ت�غ�ي�ي��ره��ا .وت �ج��اه��ل ك��ري��دي حقيقة
أن اآلالت ال� �ت ��ي ي ��دع ��ي ت �ج��دي��ده��ا
س �ت �غ��دو ق��دي �م��ة ق �ب��ل ان �ت �ه��اء األزم ��ة
ال� �س ��وري ��ة وت��داع �ي��ات �ه��ا ال �س �ي��اح �ي��ة
م�ح�ل�ي��ًا .ورغ� ��م رف �ع��ه ش �ع��ار «ح�ص��ر
ال�ن�ف�ق��ات» ،بلغ التوظيف السياسي
ف ��ي ه � ��ذا ال �ع �ه��د ك � ّ�م ��ًا غ �ي��ر م �س �ب��وق
ف��ي ت��اري��خ ال�ك��ازي�ن��و ،بحيث تجاوز
ع��دد امل��وظ�ف�ين ال �ج��دد ال �ـ  ،500ج��رى
ت �ث �ب �ي��ت أك� �ث ��ر م ��ن  350م �ن �ه��م .ك��ان
صهر ال��رئ�ي��س وس��ام ب ��ارودي اآلم��ر
الناهي في الكازينو طوال السنوات
ال �ث�ل�اث امل��اض �ي��ة .اس �ت �ح��دث ك��ري��دي
م �ج��االت اس �ت �ث �م��ار ج��دي��دة ل�ل�ق�ط��اع
ال�خ��اص امل�ق��رب ح�ص�رًا م��ن الرئيس،
ف��ي ال�ت�ش��ري�ف��ات وم��واق��ف ال�س�ي��ارات
وأم��ن الكازينو ،رغم وج��ود موظفني
رس�م�ي�ين ي�ق��وم��ون ب��واج�ب��ات�ه��م على
أك �م��ل وج ��ه ف��ي ك��ل ت �ل��ك ال �ق �ط��اع��ات.
املضاعفة االستثنائية للمصاريف
ق � ��اب� � �ل� � �ه � ��ا ان � � �ح � � �س� � ��ار اس � �ت � �ث � �ن� ��ائ� ��ي
للمداخيل .لم ي�ت��دارك كريدي األزم��ة
ال�س�ي��اح�ي��ة ب�خ�ط��ة ط � ��وارئ إع�لان�ي��ة

رهان سليمان
مستمر على
التمديد وعلى
ترشيح نجله في
مستقبال
جبيل
ً
(مروان طحطح)

المشهد السياسي

توقفت محركات البيان في انتظار «عجــي
توقفت محركات
البيان الوزاري من دونبروز
مؤشرات جدية لحلحة العقد
في انتظار حدوث «عجيبة»،
فيما حذر تكتل التغيير
واإلصالح من انعكاس
فرط الحكومة على االستحقاق
الرئاسي واملؤسسات

ااس�ت�م��رت امل��واق��ف على حالها ف��ي شأن
م ��وض ��وع امل �ق��اوم��ة ال � ��ذي ي��ؤخ��ر إن �ج��از
ال �ب �ي��ان ال� � � ��وزاري .وال ُي �ت��وق��ع أن ي�ك��ون
اج�ت�م��اع ل�ج�ن��ة ال�ب�ي��ان ب�ع��د غ��د الجمعة
إيجابيًا ،إال إذا حصلت «عجيبة» بحسب
عضو اللجنة ،وزي��ر االت �ص��االت بطرس
ح��رب .وأش ��ار ف��ي ح��دي��ث تلفزيوني إلى
أن «ح��زب ال�ل��ه غير مستعد للتنازل عن
التمسك باملقاومة الشعبية ،وهذا ال يجد
إجماعًا من كل األطراف» ،مؤكدًا «أننا لن
نتنازل عن قضية مبدئية ،وهي مرجعية
الدولة».
م��ن ج�ه�ت��ه ،رأى وزي ��ر ال�ص�ح��ة وائ ��ل أب��و
فاعور ،أن املقاومة حق ال يمكن التنازل
ع � �ن� ��ه ،م � �ش � ��ددًا ع� �ل ��ى أن ال �ل �ج �ن ��ة «غ �ي��ر

ق � ��ادرة ع �ل��ى إي �ج ��اد ح ��ل ل �ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة،
وخصوصًا أن طاولة الحوار لم تستطع
ف �ع��ل ذل � ��ك» .ورأى ف ��ي ح��دي��ث إل ��ى ق�ن��اة
«امل � �ن� ��ار» أن «م� �ب ��دأ امل �ق��اوم��ة غ �ي��ر ق��اب��ل
للنقاش ،لكن اآلل�ي��ة م�ط��روح��ة للنقاش،
ودور ال��دول��ة ي�ج��ب أن ي �ك��ون محفوظًا،
لكن من دون إنكار دور املقاومة» ،مؤكدًا
أنه «أحجم عن تقديم الصيغ واملبادرات
ع�ن��دم��ا ل��م ي�ج��د ج��دي��ة م��ن ق�ب��ل األف��رق��اء
في إيجاد الحلول» .ولفت إلى أن صيغة
رئيس املجلس النيابي كان يمكن أن تمر
ويبنى عليها.
من جهته ،دعا النائب ميشال عون ،بعد
االج �ت �م��اع األس �ب��وع��ي ل�ل�ت�ك�ت��ل ،الجميع
إل ��ى «ال�ت�ع�ق��ل وع ��دم تضييع ال��وق��ت في

م� �ن ��اق� �ش ��ات ع� �ق� �ي� �م ��ة» ،وق� � � ��ال« :ت �م �ح��ور
اجتماعنا ح��ول م��وض��وع التسلية التي
ت �ح �ص��ل ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة ال � ��وزاري � ��ة امل�ك�ل�ف��ة
صياغة البيان ال ��وزاري .نحن نجد هذا
األم � ��ر م��ؤس �ف��ًا ،ألن ال� �خ�ل�اف ي �ق��ف ع�ن��د
كلمة ال تغير ف��ي امل�ع�ن��ى وال قيمة لها،
ال قانونية وال غير قانونية .يختلفون
كال منهم يريد أن
على هذه الكلمة ،كأن ً
يكسر كلمة اآلخر لتسري كلمته .أما في
الواقع ،فهم يخاطرون بتطيير الحكومة،
وه �ن��اك الكثير م��ن امل�ح��اذي��ر لسقوطها.
وق��د ي��ؤدي بنا األم��ر إل��ى االختالف على
انتخاب رئ�ي��س للجمهورية» .وت�س��اءل:
«هل البديل هو الفراغ املطلق ،أي نهاية
الوطن؟ وهل سنكون قادرين عندها على

