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تقــرير
ُ
جنبالط :النظام اللبناني ينتج املحاصصة
ثائر غندور
قصاصات
يجلس ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ب�
ين ُ ّ ّ
ّ
قر بأن
أجنبية .ي
الصحف ،وغالبيتها
ال � ّح �ي��اة ال �س �ي��اس� ّ�ي��ة ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة باتت
يعيش ف��ي قلبها
مملة ،ل��درج��ة أن م��ن
ّ
ال ي�ج��د ج��دي��دًا ف�ي�ه��ا .ل�ك��ن��ه ف��ي الوقت
ع �ي �ن��ه ال ي � � ��زال ي� �ج ��د ب� �ع ��ض املقاالت
التي ّتستهويه ،وبعضها اآلخ��ر الذي
يستفزه .واحدة من هذه املقاالت كانت
ت��رى أن فلسطني باتت عبئًا على أحد
ّ
العربية.
األنظمة
ف �ل �س �ط�ي�ن ل �ي �س ��ت ع �ب �ئ ��ًا ف� ��ي قاموس
وليد جنبالط اليوم؛ فحزبه ،التقدمي
ّ
االش �ت��راك��يُ ،ي �ع��د مل��ؤت�م��ر ع��ن الحقوق
ّ
املدنية للشعب الفلسطيني ،يوم األحد
في فندق البريستول« ،لكنك تجد أحد
األح ��زاب ُي�ط��ال�ب��ك ب��أن ي�ك��ون العنوان:
ّ
اإلنسانية لالجئ الفلسطيني
الحقوق
في لبنان» .هو يقصد ح��زب الكتائب.
ح � ��زب ال� �ي� �م�ي�ن ال � � ��ذي ي �س �ع ��ى إل � ��ى أن
ُي�ع�ي��د ص�ي��اغ��ة ن�ف�س��ه ،ف��ي ال��وق��ت الذي
ال ت�ح�ص��ل ف�ي��ه إع� ��ادة إن �ت��اج لليسار.
وج �ن �ب�لاط ال ي�ع�ت�ق��د أن ��ه ي�س�ت�ط�ي��ع أن
ي ��ؤدي ه��ذا ال ��دور وح ��ده «م��ن دون أن
ّ
يسارية
يكون هناك مشروع وحاضنة
في البلد».
بالقرب من شعب فلسطني املحاصر في
ّ
كل األماكن (في لبنان وصل األمر إلى
ّ
اختالف الفصائل الفلسطينية في ما
بينها على َم��ن ُ
سيلقي كلمة فلسطني
ف ��ي م��ؤت �م��ر االش� �ت ��راك ��ي ع ��ن الحقوق
امل��دن� ّ�ي��ة ل�ل�ش�ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي) ،يضع

العربي
جنبالط سبب لقائه بالنائب
ّ
في الكنيست اإلسرائيلي سعيد نفاع
ف��ي خ��ان��ة اس�ت�ك�م��ال ال�ل�ق��اء ات القديمة
لتأكيد عروبة الدروز ورفض التجنيد
اإلج � �ب� ��اري ف ��ي ال �ج �ي��ش اإلسرائيلي.
ي�ش��رح أن ال�ل�ق��اء ك��ان يجب أن يحصل
ّ
املصرية
ف� � ��ي م� � �ص � ��ر ،ل � �ك� ��ن ال � � ��دول � � ��ة
أل �غ��ت امل ��وع ��د ب �ع��د ك �ل�ام ج �ن �ب�لاط في
املصالحة مع الحزب السوري القومي
االجتماعي عن القرار الرسمي املصري
بعدم متابعة الجيش املصري تحرير
س�ي�ن��اء إل��ى ح ��دود ف�ل�س�ط�ين ف��ي حرب
ّ
عام  .1973املصريون ع��دوا هذا الكالم
ت�ه� ّ�ج �م��ًا ع �ل��ى ج �ي��ش م �ص��ر ال ��ذي تراه
ّ
الدولة مقدسًا .لذلك سيسعى الطرفان
ألنها
إلى أن تستمر اللقاء ات في األردن ّ
أقرب لفلسطني املحتلة .اللقاء مع نفاع
ي��أت��ي ف��ي س �ي��اق ال �ل �ق��اء م��ع «مناضل
شيوعي قديم» ،يقول جنبالط مشيرًا
إل ��ى أن ال �ع�لاق��ة م��ع ال��رج��ل ل��م تنقطع
�لاف�ن��ا ف��ي ال�س�ي��اس��ة ف��ي عام
«رغ��م اخ�ت ّ
 ،»2005ل �ك��ن��ه ي �ت �خ � ّ�وف م ��ن محاولة
البعض عرقلة هذا التوصل.
ت�س��أل ال��زع�ي��م ال ��درزي :وه��ل تعتقد أن
ه �ن��اك ح��رب��ًا إس��رائ �ي �ل� ّ�ي��ة ق��ري �ب��ة ّعلى
لبنان؟ يقول إن��ه ال معلومات مؤكدة.
يوصل إلى نتيجة كهذه،
لكن التحليل ّ
الف �ت ��ًا إل� ��ى أن ن ��ف ��اع أب �ل �غ��ه أن رئيس
ال��وزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو
ي �س �ع ��ى إل � ��ى ت ��أل� �ي ��ف ح� �ك ��وم ��ة وحدة
وط� �ن � ّ�ي ��ة ت �ش �م��ل ح � ��زب ك ��دي� �م ��ا (الذي
ّ
االسرائيلية
ت��رأس��ه وزي��رة ال�خ��ارج� ّ�ي��ة
ال�س��اب�ق��ة تسيبي ل�ي�ف�ن��ي) ،وإذا حصل

لاّ

«مداهمة امل » :توقيف مرتبط بفتح اإلسالم

ّ
متفجرات بني املنازل

ما قل
ودل
خالل اللقاء الذي
جمع العماد ميشال عون
والوزير الياس املر في
الرابية ،األسبوع املاضي،
عرض املر على عون أن
يسعى إلى تحسني عالقة

ّ
تهنئة ملكية للحود
ت�ل�ق��ى ال��رئ �ي��س إم �ي��ل ل �ح��ود ب��رق �ي��ة تهنئة
ملناسبة األعياد من امللك األردن��ي امللك عبد
ّ
الله الثاني ّ ،فرد عليها ببرقية أفضل منها.
مع العلم بأن امللك األردني كان ضمن الئحة
الزعماء العرب الذين قاطعوا الرئيس لحود
في مرحلة ما بعد التمديد لعهده.

ّ
وليامز يشجع بري
ُ
نقل عن املمثل الشخصي لألمني العام لألمم
املتحدة في لبنان ،مايكل وليامز ،تشجيعه
م �ب��ادرة رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ن��واب ن�ب�ي��ه بري
للبدء باإلجراءات اآليلة إلى إلغاء الطائفية
السياسية.

بلعة إلى املجلس العسكري
ذك ��رت م �ص��ادر واس �ع��ة االط�ل��اع أن رئيس
ال �ح �ك��وم��ة س �ع��د ال �ح ��ري ��ري ي��دف��ع باتجاه
ت �ع �ي�ي�ن ال �ع �م �ي��د غ� �س ��ان ب �ل �ع��ة ع� �ض� �وًا في
املجلس العسكري في الجيش ،خلفًا للواء
سعيد عيد الذي سيحال إلى التقاعد خالل
العام الجاري.

وتحديدًا في لبنان».

المشهد السياسي

علم
و خبر
عربصاليم الجنوبية
يشتكي أه��ال��ي بلدة
ّ
م ��ن أن أح ��د أب �ن ��اء ال �ب �ل��دة ي �خ ��زن ف ��ي أحد
ّ
امل� �س� �ت ��ودع ��ات م� � � ��واد ت ��دخ ��ل ف� ��ي تصنيع
امل �ت �ف �ج��رات ،إض��اف��ة إل ��ى ص��واع��ق وفتائل
ل�ل�ت�ف�ج�ي��ر .وي �ف �ص��ل ب�ي�ن امل �س �ت ��ودع وأحد
متر ،وهو يتبع عقاريًا
املنازل أقل من ّ 200ي�نّ
ل �ب �ل��دة ج� ��رج� ��وع .وت� �ب� أن ال ��رج ��ل يملك
ترخيصًا لالتجار بهذه املواد .وكان خبراء
قد كشفوا على املستودع املذكور،
من ينّالجيش ّ
وتب ّلهم أن املخزن «يستوفي الشروط»،
علمًا بأن فرع مديرية استخبارات الجيش
ف��ي ال�ج�ن��وب ك��ان ق��د أب��دى رأي��ه ب�ع��دم منح
الرجل ترخيصًا .وبدأ عدد من أبناء البلدة
حملة توقيع على عريضة للمطالبة بإبعاد
املواد الخطرة عن املنازل.

لماذا عمليات
الدهم السنوية في
البقاع ،وخصوصًا في
الهرمل ،لمنعهم من
زراعة ما يزرعونه؟

ّ
األمر ،فهذا يعني أنه ينوي شن حرب
جديدة على لبنان.
ّ
الجدية للرجل ّ خطورة
تعكس النظرة
ّ
امل��وق��ف ال��ذي يتحدث عنه .لكنه يلفت
إل��ى أن م�غ��ام��رة ك�ه��ذه ل��ن ت�ك��ون سهلة
وأن ن �ت��ائ �ج �ه��ا س �ت �ك��ون س �ل �ب� ّ�ي��ة على
إس� ��رائ � �ي� ��ل« ،ف� �ف ��ي ع � ��ام  1982دخلوا
بيروت وخرجوا منها مهزومني».
وف ��ي ال ��داخ ��ل ال �ل �ب �ن��ان��ي «ه �ن��اك نظام
ي� � ��دور ف� ��ي ح �ل �ق��ة م �ق �ف �ل��ة ،وال إمكان
لكسرها ب��ال�ت��وازن��ات ال�ح��ال� ّ�ي��ة» ،يقول
ّ
ج �ن �ب�لاط .ه��ذا ال �ن �ظ��ام س �ي��ؤدي حكمًا
إل� � ��ى م � �م� ��ارس� ��ة امل� �ح� �س ��وب � ّ�ي ��ة بأبشع
التعيينات
مظاهرها .وه��ذا يعني أن ً
ّ
اإلداري� � � � � � ��ة س� �ت� � ّك ��ون م� �س� �ل� �س�ل�ا بشعًا
ل�ل�ب�ن��ان�ي�ين .وك ��ل م��ا ق�ي��ل وس�ي�ق��ال عن
رغ�ب��ة السياسيني ف��ي اعتماد الكفاء ة
أو غ � �ي� ��ره� ��ا ه� � ��و ك � �ل� ��ام لالستهالك
ّ
اإلع�ل�ام��ي ،وع �ل��ى ه��ذا األس ��اس ُيجدد
ال��رج��ل دع��وت��ه إل ��ى م �ح��اول��ة التوفيق
ّ
واملحسوبية ،وه��ذا إبداع
بني الكفاء ة
لبناني نتيجة نظامه الهجني.
وع� �ن ��دم ��ا س� �ع ��ى ال ��رئ� �ي ��س ن �ب �ي��ه بري
إل��ى ط��رح تأليف الهيئة العليا إللغاء
ال�ط��ائ�ف� ّ�ي��ة ال�س�ي��اس� ّ�ي��ة« ،ق��ام��ت القيامة
عليه» .وب��رأي جنبالط ،من الضروري
ال �ب��دء ب �ه��ذا اإلج� ��راء ،ح�ت��ى ل��و ل��م تكن
ّ
وإيجابية ،وأغلب الظن
نهاياته قريبة
أن �ه��ا ك��ذل��ك« ،ل �ك��ن ي �ج��ب إع �ط��اء األمل
ل� �ه ��ؤالء ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ال ��ذي ��ن تجاوزوا
طوائفهم».
ّأم � ��ا ال �ح �ك��وم��ة ودوره � � ��ا ،ف�ع�م�ل�ه��ا في
ش� �ك � ٍ�ل أس ��اس ��ي ي �ج��ب أن ي �ن �ص��ب في

امل ��رح� �ل ��ة األول � � ��ى ّع� �ل ��ى ت� �ق ��دي ��م حلول
للبنانيني ال��ذي��ن م��ل��وا م��ن الصراعات
ّ
ّ
األساسية
السياسية .وه��ذه القضايا
التي يجب أن يجري العمل عليها تبدأ
ّ
بحل أزم��ة الكهرباء وامل�ي��اه ،ومحاولة
عمل وتنمية األري��اف .هنا
خلق سوق ٍ
ي �ج��رؤ ول �ي��د ج�ن�ب�لاط ع�ل��ى ق ��ول م��ا ال
ي�ق��ول��ه اآلخ� ��رون :مل ��اذا ع�م�ل�ي��ات الدهم
ال�س�ن��وي��ة ف��ي ال �ب �ق��اع ،وخ �ص��وص��ًا في
الهرمل ملنعهم من زراعة ما يزرعونه،
م��ن دون ت��وف�ي��ر ال �ب��دائ��ل؟ ه��و ي��رى أن
م��ن ال �ض��روري ال�ت�ع��اط��ي م��ع املجتمع
ال� ��دول� ��ي ب� ��وض� ��وح« :ادع� �م ��ون ��ا ماليًا
ك�م��ا ت�ف� ّع�ل��ون م��ع ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال ��دول أو
لن نتوقف عن ال��زراع��ة» .ويدعو كذلك
إل��ى تنظيم زراع ��ة األف �ي��ون لتصنيعه
لالستهالك الطبي.
ّ
شهيته
ع�ب��ارات��ه ال��واض�ح��ة ه��ذه تفتح
عّ�ل��ى ال �ك�ل�ام ع��ن امل� �خ ��درات .ه��و يقول
إن ك� �ل ��ام ال � �س � �ي ��د ح � �س� ��ن ن � �ص ��ر الله
ف ��ي امل� ��وض� ��وع ،ه ��و ن �ت �ي �ج��ة االنتشار
الكثيف ،وعلى نحو رئيسي للحبوب
ّ
امل �ص��ن �ع��ة ،وه �ن��ا ع �ل��ى ق ��وى األم� ��ن أن
ت ��ؤدي دوره ��ا ب�ح�س��م .إذًا ،ه��و يفصل
األماكن
ب�ي�ن ّح ��اج ��ات امل ��واط� �ن�ي�ن ف ��ي ُ
النائية وانتشار حبوب مخدرة تدمر
املجتمع تدريجيًا.
ينتهي الكالم مع وليد جنبالط ،على
موضوع دائم :هل ُيمكن الحصول على
ح��دي� ّ�ث ص �ح��اف��ي م ��ن ت �ي ّ�م��ور؟ «دعوه
ي �ت �ع��ل��م ب � �ه� ��دوء ،ب �ع��د ب��ك �ي��ر ممارسة
ّ
النظريات،
السياسة التي تختلف عن

رئيس التيار الوطني الحر
باألميركيني ،وهي شبه
مقطوعة منذ توقيع وثيقة
التفاهم بني التيار الوطني
الحر وحزب الله مطلع عام
.2006

ع� � ��اد امل � �ل� ��ف األم � �ن � ��ي ل �ي �ن �ش��ط مساء
أمس ،فيما ال تزال الحركة السياسية
تستعيد حيويتها بعد موسم األعياد
�وة من الجيش
والعطل؛ فقد دهمت ق� لاّ
ً
مساء مبنى في منطقة امل في بيروت،
ف��ي ع�م�ل�ي��ة ت �ض��ارب��ت امل �ع �ل��وم��ات في
نتيجتها وأس �ّب��اب �ه��ا .وأك ��د أك �ث��ر من
ّ
مصدر أمني أن عملية الدهم أدت إلى
ت��وق�ي��ف ش��اب فلسطيني يشتبه في
ارتباطه بمجموعات من فتح اإلسالم.
وفيما رف��ض م�ص��دران أمنيان آخران
تأكيد هذه املعلومات ،نافيني ّحصول
العملية من أساسها ،أش��ار مطلعون
ّ
إل� ��ى أن ال� �ش ��اب امل ��وق ��وف ي �س �ك��ن في
ّ
أحد ّ مخيمات الشمال .ووس��ط أجواء
التكتم الرسمية واألمنية ،أكد مسؤول
حكومي رفيع املستوى حصول عملية
الدهم والتوقيف.
أما على الصعيد السياسي ،فتتابعت
من ملف التعيينات ،رغم
أمس املواقف ّ
إقرار الجميع بأن الخطوات العملية لم
تنطلق .وأكد الرئيس سعد الحريري
في دردشة مع اإلعالميني في السرايا
�ار بينه وبني
الحكومية ،أن العمل ج� ٍ
ال��رئ �ي��س م �ي �ش��ال س �ل �ي �م��ان والوزير
ّ
محمد فنيش لبت هذا املوضوع .ولفت
الحريري إلى وجود آلية توضح طريقة
العمل بالنسبة إلى التعيينات« ،ربما
ك��ان��ت ت�ح�ت��اج إل��ى ب�ع��ض التعديالت
لتقويم األول��وي��ات ،ونحن نعمل على
لعرضها على
ه��ذا امل�س�ت��وى ب�س��رع��ة
ّ
مجلس ال � ��وزراء» .وأش ��ار إل��ى أن ثمة
ت�ض�خ�ي�م��ًا مل��ا ي �ث��ار ح ��ول التعيينات
«ويجري الحديث عن مشاكل حولها،
وه��ذا امل��وض��وع ط��رح ف��ي السابق من
دون حصول أي مشاكل» ،مشددًا على
أن��ه ب��وج��ود ال�ت�ف��اه��م داخ ��ل الحكومة
يمكن أن تتم األمور بسرعة.
وكانت الفتة أمس مواقف األكثرية من
ه��ذا امللف .فدعا ال��وزي��ر بطرس حرب
إل ��ى ال�ت��ري��ث ف��ي ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات اإلدارية
وإب � �ع � ��اد امل � ��وض � ��وع ع� ��ن التسييس،
مشيرًا إلى أن «الضجة اإلعالمية هي
التي سبقت التعيينات ،وما تناولته
وسائل اإلعالم ّ
يعبر عن حاجة لبنان

إلى ملء الشواغر في اإلدارات العامة
ألن�ن��ا ال نستطيع أن ننتظر إصالحًا
إداري��ًا إذا بقيت اإلدارات واملؤسسات
العامة في حالة الشغور على صعيد
الوظائف» .وأشار حرب إلى أن مجلس
ال � � � ��وزراء ف ��ي ج �ل �س �ت��ه األخ � �ي� ��رة طرح
م��وض��وع التعيينات «وك ��ان التفاهم
على أن تتولى وزارة التنمية اإلدارية
ّ
إعداد ملف تحدد فيه عناصر اختيار
املوظفني والعناصر التي تعتمد في
ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات» ،ع �ل��ى أن يرفع
املشروع إلى مجلس الوزراء ورئيسي
الجمهورية والحكومة «الت�خ��اذ قرار
امل��واف�ق��ة أو ال�ت�ع��دي��ل ع�ل��ى م��ا تطرحه
وزارة التنمية اإلدارية».
ّبدوره ،شدد النائب أنطوان زهرا على
أن «طرح مسألة التعيينات هو بهدف
إثارة ضجة سياسية غير مبررة ،وفي
�ح» ،الف �ت��ًا إلى
غ�ي��ر ت��وق�ي�ت�ه��ا ال�ص�ح�ي� ّ
أن «التعيينات ب��ات��ت ت�م��ث��ل للبعض
موضوع الساعة» .وأشار زهرا إلى أن
«بعض الفرقاء ّ
عمموا هذا الجو تحت
ش�ع��ار ال �ه��روب م��ن امل�ح��اص�ص��ة ،لكن
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كان ذلك لحصولهم على حصص».
وأك ��د زه ��را أن ص ��دور ك�ل�ام سياسي
ف ��ي ه � ��ذا امل� �ل ��ف ي �ج��ب أال ي ��ؤث ��ر ،ألن
امل �ع �ي��ار األس ��اس ��ي ف �ي��ه ه ��و الكفاءة،
م�ش��ددًا على أن��ه «ال م��ان��ع م��ن اعتماد
ترقيات من امل�لاك أو إج��راء تعيينات،
ش��رط أن تطبق املعايير نفسها على
الجميع ،وفق آلية الدستور» .وأضاف
أن «الجهة الصالحة للتعيينات هي
الحكومة وحدها ،وهي التي تضم كل
الطوائف ،وهي من تضع املعيار وتمأل
الشواغر من دون إثارة أي ضجة».
إلى ذلك ،رأى الوزير جان أوغاسابيان
أن االق�ت��راح ال��ذي قدمه الرئيس نبيه
ب ��ري ب�ت��أل�ي��ف ل�ج�ن��ة ق�ض��ائ�ي��ة للقيام
ب��ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات ً «ه ��و وج �ه��ة ن �ظ��ر ،لكنه
ليس متكامال» ً ،مشددًا على «وجوب
أن ن � �ح � ��دد أوال م � ��ن ي � �ق � ��دم أسماء
ّاملرشحني للجنة» .وقال أوغاسابيان
إن امل ��داورة ض��روري��ة ف��ي التعيينات،
مضيفًا« :م��ن ال��واض��ح أن هناك إرادة
بضرورة ملء الشواغر وضرورة اتباع
آلية معينة».

