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سياسة

رسائل
إلى المحرر
األفندي في
ضمير األمة
هـ ـ ـن ـ ــاك شـ ـ ّخـ ـصـ ـ ّي ــات وطـ ـنـ ـي ــة،
نظيفة ال ـكــف شــفــافــة ،وإن كــان
ع ــدده ــا قـلـيــل ف ــي ل ـب ـنــان .لـكــن،
ً
وب ـم ــا أن ل ـهــا ب ــاع ــا ط ــوي ــا في
م ـ ـحـ ــاربـ ــة ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد واإلفـ ـ ـس ـ ــاد
والـ ـه ــدر ،ف ـمــن ال ـص ـعــب عـنــدمــا
توافيها املنية ،أن نــرى شرفاء
أكـ ـ ـف ـ ــاء ي ـك ـم ـل ــون ال ـ ـطـ ــريـ ــق مــن
ب ـع ــده ــا .وامل ـع ــرك ــة م ــع ال ـف ـســاد
جد طويلة ونحن في بدايتها.
ع ـم ــر كـ ــرامـ ــي ش ـق ـي ــق ال ــرئ ـي ــس
ال ـش ـه ـي ــد رشـ ـي ــد كـ ــرامـ ــي الـ ــذي
اغتالته مفخخات الفيديرالية
وال ـك ــون ـف ــدي ــرال ـي ــة اإلن ـع ــزال ـي ــة،
رح ـ ــل وف ـ ــي ق ـل ـب ــه حـ ـس ــرة عـلــى
وطن ،نجح حيتان املال نجاحًا
باهرًا في جعل القسم األكبر من
مــواط ـن ـيــه ي ـئ ـنــون ت ـحــت وط ــأة
الـفـقــر امل ــدق ــع وال ـع ــوز الـشــديــد،
وضميره عتب
وفي قلبه أيضًا
ّ
وحـســرة على مــواطــن تلقى وال
يـ ــزال ال ـضــربــات املــوج ـعــة ممن
وع ـ ـ ـ ــدوه ب ــال ـب ـح ـب ــوح ــة ،ورغـ ــم
ذل ــك آث ــر ه ــذا امل ــواط ــن اعـتـنــاق
م ــذه ــب ال ـص ـمــت امل ــري ــع ،وه ــذا
مـ ــا ب ـق ــي ي ــؤل ــم دول ـ ـ ــة ال ــرئ ـي ــس
حـ ـت ــى آخ ـ ـ ــر ح ـ ـيـ ــاتـ ــه .س ـي ـب ـقــى
ل ـب ـن ــان يـ ـق ــول ع ـم ــر ك ــرام ــي فــي
ضميري ،ألنــه طيلة حياته ،ما
ّ
كــان منظرًا فــي قضايا وهموم
ال ـف ـق ــراء ،ب ــل ك ــان دائ ـم ــا ي ـقــاوم
معهم فــي خنادقهم ،سياسات
اإلف ـ ـقـ ــار وال ـت ـج ــوي ــع امل ـت ـع ـمــدة
ال ـ ـتـ ــي انـ ـطـ ـلـ ـق ــت الـ ـ ـعـ ـ ــام 1992
ب ــرع ــاي ــة رائ ـح ــة الـ ـغ ــدر ،رائ ـحــة
الـ ــدوال ـ ـيـ ــب امل ـش ـت ـع ـل ــة ب ـن ـي ــران
الـبـلـطـجــة ال ــوث ـي ــرة والـقـ ّـرصـنــة
الخالقة ،قاوم مع من تبقى من
فـ ـق ــراء كـ ـس ــروا ح ـل ـقــة ال ـص ـمــت،
جـ ــراء روي ـت ـهــم ال ـج ــوع ال ـكــافــر،
يبكي الـعـيــون ويــدمــي القلوب،
ويختطف األرغفة ويأسرها في
زنازين املحاصصات الطائفية،
كـ ـم ــا تـ ــأكـ ــل الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرذان م ــوائ ــد
الـعـصــافـيــر ،واألجـ ـ ــران امـتــأت
بـ ـ ــدمـ ـ ــوع األتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراح ،وال ـ ـه ـ ـمـ ــوم
وامل ـ ـصـ ــائـ ــب أصـ ــابـ ــت امل ــواط ــن
ب ــاألن ــوري ـك ـي ــة ،فـ ـق ــدان الـشـهـيــة
إل ــى ال ـط ـعــام ،والـتـهـمــت م ــا في
ال ـص ـح ــون واألطـ ـ ـب ـ ــاق ،وال ـف ـقــر
والـ ـح ــرم ــان س ـق ـيــا امل ـح ــروم ــن
مــن أكــواعـهــم ،ودم ــوع املعذبني
والتعساء مألت الكؤوس ،فبات
طعمها مرًا.
نـعــم ،رح ــل عـمــر كــرامــي حزينًا،
ألن الصمت املريع جعل الرياح
تجري عكس ما اشتهاه للفقير،
وافـ ـ ـ ــرح مـ ــن ط ــاب ـق ــت ح ـســابــات
حـ ـق ــولـ ـه ــم ح ـ ـسـ ــابـ ــات الـ ـبـ ـي ــادر
الـتــي ول ــدت مــن رحمها محادل
ال ـف ـســاد بـشـتــى ظ ــروف ــه .عندما
كـ ـ ـ ــان ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ـسـ ـ ــذج وب ـع ــض
الخبثاء على حد سواء يقولون
لـ ـل ــرئـ ـي ــس ك ـ ـ ــرام ـ ـ ــي ،م ـ ــن ي ــؤي ــد
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة يـ ـك ــون مـ ـتـ ـط ـ ّـرف ــا ألن
املقاومة متطرفة! كان يجيبهم،
الستعادة الحقوق
أن من يقاوم
ّ
العربية املغتصبة ،إنما هو أشد
املـعـتــدلــن ،لــذا فــالـنــأي بالنفس
واعتماد سياسة حالياد حيال
ال ـ ـح ـ ــرب ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــرة ب ـ ــن ال ـخ ـي ــر
والـ ـ ـش ـ ـ ّـر ،خ ـي ــان ــة ع ـظ ـمــى بـحــق
الــوطــن واألمـ ــة .عـمــر كــرامــي ،يا
ابــن مدينتي العربية طرابلس:
كل الشرفاء واألحرار يعاهدونك
بـ ــأن ط ــراب ـل ــس سـتـبـقــى مــديـنــة
عبد الحميد والرشيد والخالد
جمال عبد الناصر.
ريمون ميشال هنود

تقرير

معراب تقاطع بكركي
«حتى إشعار آخر» !
قررت القوات
اللبنانية قطع العالقة
مع الكاردينال بشارة الراعي.
قيادة معراب أبلغت
الرسالة لبكركي ولكنها ما
زالت تحاول التعتيم عليها
اعالميا مركزة على دور
بكركي كمرجعية وطنية
ليست ِملكًا ألحد
ليا القزي
ّقررت القوات اللبنانية مقاطعة الصرح
الـبـطــريــركــي فــي بـكــركــي .ص ــدر ال ـقــرار
م ــن أروقـ ــة امل ـقــر الــرس ـمــي ف ــي م ـعــراب،
بـعــد أن تــوالــت «ه ـف ــوات» الـكــارديـنــال
بشارة الــراعــي .موقف القوات السلبي
مــن الـكـنـيـســة املــارون ـيــة ي ـتــردد صــداه
ف ــي بـ ـك ــرك ــي ،اذ تـ ـق ــول مـ ـص ــادر عـلــى
ّ
صلة بالراعي إن «الـقــوات عممت هذا
القرار على املسؤولني الحزبيني ،على
أن يـبـقــى سـ ــاري امل ـف ـعــول حـتــى ُيغير
الـبـطــريــرك خـطــابــه الـسـيــاســي ويعيد
تموضعه مــن جــديــد» .بــدورهــا تؤكد
اح ـ ــدى ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـت ــي ت ـتــواصــل
يوميا مــع رئيس حــزب الـقــوات ُسمير
جعجع «ايه في قطيعة ،ولكن فلن ّ
حيد
بكركي اعالميا هذه الفترة».
يقول املـصــدر إن «الــراعــي بــدأ يلتمس
ع ــدم الــرضــى الـقــواتــي عليه مــن خــال
حادثتني هما الحوض الرابع في مرفأ
بيروت وقداس يوم امليالد في الصرح.
قبل أن ُي ّ
عمم القرار بعد زيــارة سيدنا
لـلـبـقــاع ال ـش ـمــالــي» .م ــن دون الــدخــول
ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ب ــاش ــرت إدارة مــرفــأ
استثمار بيروت ردم الحوض الرابع.
تحركت ثالث نقابات هي :نقابة مالكي
الشاحنات العمومية في املرفأ ،نقابة
مخلصي البضائع املرخصني ووكالء
أصحاب البواخر بهدف وقف مشروع
ال ـ ــردم .خ ــاف ه ــؤالء عـلــى مصالحهم،
ّ
فما كــان أمامهم مــن حــل ســوى اعطاء
ّ
امل ـ ــوض ـ ــوع ُب ـ ـع ـ ـدًا ط ــائـ ـف ــي ــا .ت ــوج ـه ــوا
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صــوب بكركي طالبني منها التحرك،
«وبــالـفـعــل هــي حــاولــت ال ـتــواصــل مع
معظم القوى السياسية ومن ضمنها
ال ـق ــوات» .ج ــواب م ـعــراب ك ــان واضـحــا
ّ
«م ـ ــا ف ــي حـ ـك ــي» .م ــا ب ــن م ــل ــف مــرفــأ
بـيــروت وعـيــدي املـيــاد ورأس السنة،
بـ ـ ــدأت ت ـت ـج ـل ــى م ــام ــح تـ ــواصـ ــل بــن
ال ـقــوات والـتـيــار الــوطـنـ ُـي ال ـحـ ّـر ،بقيت
بكركي بمنأى عنها ،أو أقصيت .وكأن
ال دور لديها تــؤديــه حاليا ،هــي التي
لم تتمكن من جمع «األقطاب املوارنة».
ميشال عــون ،أمــن الجميل وسليمان
فرنجية زاروا الصرح البطريركي في
عـيــد امل ـيــاد .وحــدهــا ال ـقــوات قاطعت،
ول ــم ت ـق ــدم الـتـهـنـئــة ل ـل ــراع ــي .ف ــي هــذا
االطارُ ،يبرر األمني العام للقوات فادي
سعد الغياب بـ«انشغال نــواب التكتل
ام ــا بــالـسـفــر أو بــارت ـبــاطــات ســابـقــة».
وك ــون ال ـقــوات «عـلــى العكس مــن بقية

حرام أال تلتزم
بكركي سقف
المواقف الوطنية

ال ـك ـتــل ع ــدد نــواب ـهــا ل ـيــس ك ـب ـيــرا ،فلم
تتمكن من الحضور».
كــل مــا سبق كــان مقبوال ،ولـكــن زيــارة
ال ــراع ــي ال ــى ال ـب ـقــاع ال ـش ـمــالــي مــرتــن
خ ـ ــال ش ـ ـهـ ــر ،وت ــوجـ ـيـ ـه ــه م ـ ــن ه ـن ــاك
التحية الــى شـهــداء الجيش اللبناني
واملقاومة فاقم الوضع ســوءًا .صمتت
ال ـق ــوات ولـكـنـهــا اسـتـعــانــت ُبموقعها
االلكتروني الــذي نشر مقاال نشر في
جــريــدة «األن ـب ــاء» ينتقد الـتـقــارب بني
حزب الله والراعي.
ّ
أم ــام ك ــل ه ــذه ال ـتــأك ـيــداتُ ،يـصــر سعد
ع ـل ــى ن ـف ــي قـ ـ ــرار امل ـق ــاط ـع ــة« ،م ــواق ــف
البطريرك ليست دائما واضحة ولكن
ذل ــك ال يـعـنــي ال ـق ـط ـي ـعــة» .ي ـب ــدأ سعد
حــديـثــه بــالـتــأكـيــد أن «ب ـكــركــي ليست
مـلـكــا ألح ــد .قــد يـتـخــذ ال ــراع ــي مــواقــف
ال ت ـت ـن ــاس ــب مـ ــع خ ـط ـن ــا ال ـس ـي ــاس ــي،
ولـكـنـنــا لـسـنــا ب ـ ــوارد ف ــرض أي شــيء
ّ
عـلـيــه» .الـعـتــب مــتـصــل بـكــون «سيدنا
ُيـ ـص ــدر م ــواق ــف تـ ـس ــاوي ب ــن جـمـيــع
ال ـ ـقـ ــوى الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ف ـي ـظ ـه ــر لـ ـل ــرأي
الـعــام أننا كلنا مخطئون .هــذا الكالم
غـيــر صـحـيــح» .يتخطى سـعــد الهدنة
االعــام ـيــة بــن ال ـق ــوات و«ال ـت ـي ــار» ،إذ
يـجــب «أن نـقــول األم ــور بــوضــوح .من
ُي ـعــرقــل ان ـت ـخــاب رئ ـيــس لـلـجـمـهــوريــة
هو فريق الثامن من آذار الــذي يقاطع
الجلسات النيابية النتخاب رئيس ال

نحن» .في هذا االطار السياسي تندرج
أيضا زيارة الراعي الى البقاع« ،كان ال
ُبد من هذه الجولة » .القوات لم تنتقد
كما أنها ال تلتزم البيان الذي أصدره
لـقــاء سـيــدة الـجـبــل ،أي منسق األمــانــة
العامة لقوى  14آذار فــارس سعيد« ،
سعيد صديقنا ولكن ليس بالضرورة
أن ُي ـع ـبــر ع ــن م ــواق ـف ـن ــا .لــدي ـنــا دائـ ــرة
اعــام ـيــة نــاش ـطــة ه ــي ت ـتــولــى اص ــدار
املواقف الرسمية».
ال يفوت سعد فرصة توجيه نصيحة
الى بكركي اذا أرادت العمل السياسي:
«حـ ـ ـ ـ ـ ــرام أال ت ـ ـل ـ ـتـ ــزم س ـ ـقـ ــف امل ـ ــواق ـ ــف
الــوطـنـيــة وأال يـكــون موقفها واضـحــا
وعـ ــادال» .بالنسبة لــأمــن ال ـعــام ،فــإن
اح ــدى ركــائــز ال ــوج ــود فــي لـبـنــان هي
بكركي «كمؤسسة ال كأفراد .الكنيسة
لديها الكثير مــن االع ـمــال الـتــي يجب
أن تنجزها لــذلــك يـجــب أال تــدخــل في
الزواريب».
قرار املقاطعة سبق أن التزمته أمانة 14
آذار .قيادتها أصــدرت بيانا بمناسبة
األع ـي ــاد بــاســم «ل ـق ــاء س ـيــدة الـجـبــل »
رأت فيه أن «مسيحيي لبنان واملنطقة
وخصوصا كنائسهم ،كانوا وما زالوا
مع الحق والعدالة حتى الشهادة ،وال
ي ـح ــق ألحـ ــد أن ي ـش ــوه هـ ــذه ال ـص ــورة
ب ــرب ـط ـه ــا ب ـ ـحـ ــزب أو فـ ــريـ ــق مـ ـت ــورط
بالقتل في لبنان وسوريا وكل العالم
الـ ـع ــرب ــي» .ي ـق ــول قـ ـي ــادي ف ــي األم ــان ــة
العامة « نحن انتقدنا الراعي من خالل
هذا البيان بعد زيارته الى البقاع ألن
الخالف معه يتعلق بموقفه السياسي.
أمــا بالنسبة إلــى الـقــوات فربما لديها
حسابات أخ ــرى .ال معلومات لدينا».
بــرغــم االن ـت ـق ــادات عـلــى عـمــل ال ــراع ــي،
يــرى القيادي اآلذاري أنــه من الخطأ «
ّ
بل اليد في بكركي ،ولكن لألسف خفت
وه ــج ال ـص ــرح كـمــرجــع وط ـن ــي .م ــا رح
نحكي أكـتــر مــن هـيــك» .بحسرة يقول
امل ـص ــدر إن «ب ـكــركــي أص ـب ـحــت مــركــزا
يحج اليه فقط من لديه منفعة خاصة
أو ملحة للتقرب منها .القيمة املعنوية
التي تركها البطريرك نصرالله صفير
ل ــم ي ـعــرف الـقـيـمــون ال ـحــال ـيــون كيفية
امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ـي ـهــا .ع ـس ــى أن ي ــدرك ــوا
قريبا أن الدني هيبة».

تقرير

انتخابات نقابة الصحافة :مقاطعة لتطيير النصاب
وفيق قانصوه
ت ـجــرى ظـهــر ال ـي ــوم ف ــي مـقــر نقابة
ال ـص ـحــافــة ف ــي ب ـي ــروت انـتـخــابــات
مجلس النقابة الجديد الذي يضم
 18عـ ـ ـضـ ـ ـوًا .ويـ ـتـ ـن ــاف ــس عـ ـل ــى 17
مقعدًا تمثل املطبوعات السياسية
ال ـي ــوم ـي ــة وال ـ ــدوري ـ ــة  27مــرش ـحــا،
بينهم مــرشـحــون عــن  16مطبوعة
ال تـ ـص ــدر مـ ـن ــذ سـ ـ ـن ـ ــوات ،وواحـ ـ ــد
ع ـ ــن ج ـ ــري ـ ــدة «ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط»
ال ـس ـع ــودي ــة .فـيـمــا ي ـت ـنــافــس ثــاثــة
م ــرش ـح ــن ع ـل ــى م ـق ـعــد ي ـم ـثــل فـئــة
املطبوعات غير السياسية ووكاالت
االنباء املحلية.
وق ــد ش ــاب ــت االع ـ ـ ــداد لــانـتـخــابــات
م ـخ ــال ـف ــات ق ــان ــون ـي ــة ع ـ ــدة (راج ـ ــع
األخـ ـب ــار ،ال ـع ــدد  ،٢٤٨٨الـجـمـعــة ٩
كانون الثاني  ،)٢٠١٥وهي أرجئت
من موعد أول كان مقررًا في الثامن
من الشهر املاضي الى اليوم.

وبـ ـحـ ـس ــب املـ ـ ـ ـ ــادة  85م ـ ــن ق ــان ــون
املـطـبــوعــات ،يعقد مجلس النقابة
امل ـن ـت ـخــب ج ـل ـســة ان ـت ـخــاب ـيــة خــال
ثــاثــة اي ــام بــرئــاســة اك ـبــر اعـضــائــه
سـ ـن ــا وي ـن ـت ـخ ــب م ـك ـت ـب ــا ت ـن ـف ـيــذيــا
لـلـنـقــابــة مــؤل ـفــا م ــن نـقـيــب ونــائــب
نـقـيــب وام ــن س ــر وام ــن ص ـنــدوق.
ويـ ـتـ ـن ــاف ــس عـ ـل ــى خـ ــافـ ــة ال ـن ـق ـيــب
محمد البعلبكي ال ــذي أمـضــى 33
عــامــا ف ــي امل ـن ـصــب ،رئ ـيــس تحرير
ج ــري ــدة «ال ـ ـشـ ــرق» ع ــون ــي الـكـعـكــي
ورئ ـي ــس ت ـحــريــر ج ــري ــدة «الـ ـل ــواء»
ص ــاح سـ ــام .ورغـ ــم أن املــرشـحــن
م ـ ـق ــربـ ــان ت ـ ـيـ ــار املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ،ت ـب ــدو
حـ ـظ ــوظ األول أكـ ـب ــر ب ـس ـب ــب دع ــم
الرئيس سعد الحريري له.
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن ع ـ ــددًا كـبـيـرًا
مــن ممثلي املـطـبــوعــات سيقاطعون
جلسة الغد اعتراضًا على الشوائب
التي رافقت إعداد الجدول االنتخابي،
وم ــن بـيـنـهــا تـعـيــن مـمـثـلــن لبعض

امل ـط ـبــوعــات بـشـكــل مـخــالــف للنظام
ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي ك ــونـ ـه ــم م ــوظـ ـف ــي دول ـ ــة
(أس ــات ــذة جــام ـعــات ورؤس ـ ــاء دوائ ــر
وم ــوظ ـف ــون ف ــي املـ ـص ــرف امل ــرك ــزي)،
وتـ ـعـ ـي ــن مـ ــديـ ــريـ ــن م ـ ـسـ ــؤولـ ــن فــي
األســابـيــع األخ ـيــرة مـكــان آخــريــن من
دون إبالغ وزارة اإلعالم بذلك حسب
األصـ ـ ـ ـ ــول ،إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى ال ـت ـب ــاس ــات
حــول أسـمــاء عــدد كبير مــن املديرين
املـ ـس ــؤول ــن ال ــذي ــن ع ـ ّـيـ ـن ــوا مـمـثـلــن
ل ــورث ــة أو ل ـش ــرك ــات وفـ ــق خ ـطــابــات
تكليف غامضة ال تشير صراحة الى
من كلفهم من الورثة أو من الشركات،
وغـ ـي ــر م ــرف ـق ــة ب ـ ــإذاع ـ ــة تـ ـج ــاري ــة أو
سـ ـج ــل تـ ـ ـج ـ ــاري ب ـح ـس ــب األصـ ـ ـ ــول.
وبـمـقــاطـعـتـهــم ،ي ـحــاول املـعـتــرضــون
تطيير الـنـصــاب (الـنـصــف  +واح ــد)
على «أن يبنى على الشيء مقتضاه»
كـمــا ق ــال أحــدهــم ل ـ «األخـ ـب ــار» .وأكــد
أن أن ع ــدد املـقــاطـعــن قــد يـصــل الــى
حوالى  40مطبوعة من أصل  93يحق

لها االقتراع ،من بينهم ممثلو ثماني
مـ ـطـ ـب ــوع ــات ق ـ ــدم ـ ــوا ت ــرش ـي ـح ــات ـه ــم
لـعـضــويــة مـجـلــس الـنـقــابــة الـجــديــد.
وبني املقاطعني حزب الكتائب وحزب
ال ـل ــه ،فـيـمــا ي ـش ــارك ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الـحــر (م ــارك ب ـخ ـعــازي) وحــركــة أمــل
(طالل حاطوم).
كـمــا عـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن مــداخــات
عدة جرت مع رئيس تحرير «اللواء»
لثنيه عن الترشح ،قام بها قياديون
في تيار املستقبل ،في مقابل محاولة
قـ ـي ــادي ــن آخ ــري ــن إقـ ـن ــاع ال ـح ــري ــري
بالتخلي عــن تأييد الكعكي .وفيما
ّ
أك ـ ــدت م ـص ــادر أن تــرش ـيــح الـكـعـكــي
ٍّ
ج ــاء بـتـمــن عـلــى ال ـحــريــري م ــن أحــد
أم ــراء األس ــرة الحاكمة فــي الــريــاض،
نفى مصدر بــارز فــي تيار املستقبل
ذلك ،مؤكدًا أن سالم «قد يكون اقرب
ال ــى الـسـعــوديــن مــن الـكـعـكــي» ،وان
«الـسـعــوديــة الـيــوم مــش فاضية ملثل
هذه األمور».

