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في الواجهة

ّبري:

ال��وط �ن��ي ،ت��دع��و ال�ج�م�ي��ع إل ��ى ال �ت �ج��اوب
مع إج ��راءات الجيش وم��ع رغبة األهالي
ملا فيه مصلحة ه��ذه املدينة واالستقرار
العام».
وك � ��ان � ��ت ال � �ق � �ي� ��ادة ق � ��د أع� �ل� �ن ��ت ت��وق �ي��ف
املدعوين رامي سيف الدين حسون وبالل
نصر حسون ،املطلوبني بموجب وثائق
عديدة.
والح� � �ق � ��ًا أع� �ل� �ن ��ت ال � �ق � �ي� ��ادة ان م ��دي ��ري ��ة
االستخبارات أحالت على النيابة العامة
ال �ع �س �ك��ري��ة ،أرب� �ع ��ة م ��ن امل ��وق ��وف�ي�ن ع�ل��ى
خلفية ال �ح��وادث األخ �ي��رة ف��ي ط��راب�ل��س،
وهم :جعفر تامر ،مالذ ديبو ،عالء ديبو
وأحمد الشامي ،بعدما أثبتت التحقيقات
تورطهم في تلك الحوادث ،وإقدامهم على
ارتكاب جرائم منها إطالق النار.
وبالتوازي ،ادع��ى مفوض الحكومة لدى
املحكمة العسكرية القاضي صقر صقر
ع �ل��ى ث�ل�اث��ة م��وق��وف�ي�ن م ��ن ج �ب��ل محسن
ب�ج��رم تأليف مجموعات مسلحة ضمن
ف��ري�ق�ين م�ت�ن��ازع�ين س�ي��اس�ي��ا وع�س�ك��ري��ا،
ب �ه��دف ال �ق �ي��ام ب��أع �م��ال اره��اب �ي��ة وت �ب��ادل
اط� �ل��اق ال� �ن ��ار ب�ي�ن ب � ��اب ال �ت �ب��ان��ة وج �ب��ل
م �ح �س��ن ،وق �ت��ل وم �ح ��اول ��ة ق �ت��ل م��دن�ي�ين
وع �س �ك��ري�ي�ن ،وت ��دم �ي ��ر م �م �ت �ل �ك��ات ع��ام��ة
وخاصة .وأحالهم على قاضي التحقيق
العسكري األول.

أدت املواجهات إلى
استشهاد الجندي عبد
الكريم فرحات ،وسقوط
عدد من الجرحى (أرشيف)

ـرائيل اللقيس
وتحت إدارته
عمل اللقيس مع عماد مغنية
ّ
على «ب�ن��اء شبكة تحصينات معقدة في
الجنوب ق��ادرة على الصمود بفعالية في
مواجهة هجوم إسرائيلي ّبري مع الحفاظ
على قدرتها على إط�لاق الصواريخ على
مختلف امل�ن��اط��ق اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة»« .نجحت
ّ
ال�خ��ط��ة وخ �س��رت إس��رائ �ي��ل ح��رب ،»2006
يكتب بيرغمان« ،ويعود الفضل بهذا في
جزء كبير منه الى التحصينات التي شارك
بوضعها اللقيس (مثل شبكة االتصاالت،
ّ
وأنظمة اإلدارة والتحكم ،ومناظير الرؤية
الليلية« .»)...وبعد انهزام أقوى جيش في
الشرق األوسط ،وفشله في تحقيق أي من
إسرائيل
أهدافه» ،يقول بيرغمان ،حاولت
ّ
اغتيال اللقيس بصاروخ أطلق على شقته
ف��ي  20تموز  2006لكنه ل��م يكن موجودًا
فيها فقتل ابنه.

وب�ع��د ال �ـ  ،2006ان�ق�ل�ب��ت ع�ج�ل��ة األح ��داث،
ي � �ش� ��رح ب � �ي� ��رغ � �م� ��ان ،وه � � ��ا ه � ��ي س �ل �س �ل��ة
االغ� �ت� �ي ��االت ال �ت��ي اس �ت �ه��دف��ت أب � ��رز ق ��ادة
«ال �ج �ب �ه ��ة» ت �ن �ط �ل��ق م ��ع اغ �ت �ي ��ال م�غ�ن�ي��ة
وسليمان ف��ي س��وري��ا ع��ام  ،2008تالهما
املبحوح في دبي عام  ، 2010ثم ّ
مقدم في
تفجير م�خ��زن ص��واري��خ ف��ي ط �ه��ران ع��ام
ً
 ،2011وال �ل �ق �ي��س ق �ت�ل�ا ب��ال��رص��اص منذ
االسرائيلي يشير الى أنه
أيام .الصحافي ّ
«في حال كان منفذو اغتيال اللقيس من
نخبة أح��د االج�ه��زة االستخباراتية فهم
بالتأكيد غادروا لبنان».
«اآلن ،هم جميعًا معًاُ .
سيعقد مؤتمر ّ
قمة
في السماء» مازح املسؤول االستخباراتي
اإلس��رائ�ي�ل��ي ب�ي��رغ�م��ان ب��اإلش��ارة ال��ى من
اغتيلوا.
(األخبار)

سيارة مستأجرة شاركت في عمل إرهابي
كشفت قيادة الجيش عن مشاركة سيارة مستأجرة في تنفيذ عمل ارهابي ،طالبة االبالغ
عنها ،وفيما لم تذكر القيادة في بيانها العمل اإلرهابي املقصود ،قالت مصادر لـ «األخبار»
إن بيان قيادة الجيش ّ
يتحدث عن اغتيال القيادي في املقاومة حسان اللقيس ،وان منفذي
جريمة االغتيال استخدموا سيارة مستأجرة خالل مغادرة مسرح الجريمة.
وأعلنت القيادة في بيان أمس أن سيارة تحمل لوحة مكتب تأجير أقدمت على تنفيذ عمل
ارهابي معاد على االراضي اللبنانية ليل  .2013/12/3وتمنت على اصحاب مكاتب تأجير
السيارات االبالغ الفوري عن:
 سيارة ج��رى استئجارها أخ��ي��را ،وفقد االت��ص��ال بمستأجرها ،أو تبلغ املكتب صاحبالعالقة بوجودها مركونة في مكان عام امس أو أول من أمس.
 سيارة جرى استئجارها واعيدت إلى املكتب صاحب العالقة أمس أو أول من امس وفيداخلها بقايا وحول وأتربة.
كذلك طلبت من محطات املحروقات ومغاسل السيارات االفادة عن اي سيارة جرى غسلها
بتاريخ أمس أو اول من أمس وفي داخلها بقايا وحول واتربة.
وأم��ل��ت م��ن اص��ح��اب ش��رك��ات تأجير ال��س��ي��ارات االستحصال م��ن ال��زب��ائ��ن على نسخ من
املستندات الشخصية بعد التأكد من قانونيتها وصور شمسية عائدة إليهم.

حكومة بال
ثقة ال تتسلم
صالحيات الرئاسة
يتقدم االستحقاق الرئاسي تأليف الحكومة مع انقضاء
الشهر الثامن على تكليف الرئيس تمام سالم .الحديث عن
التأليف بات نادرا .كأن صفحته طويت تماما .بيد أن االقتراب
من استحقاق  ،2014على بعد ثالثة اشهر من بدء املهلة
الدستورية ،يحمل معه نبرة متدرجة في التصعيد
نقوال ناصيف
ّ
ب ��ك ��ر اف � ��رق � ��اء  8و 14آذار ف� ��ي رف ��ع
سقوفهم عالية لالستحقاق الرئاسي
قبل ول��وج املهلة الدستورية ف��ي 25
آذار .قبل تحديد مواصفات املرشح
واملرحلة املقبلة ،بدأ كل من الفريقني
يستعد ب��ال�ق��ول ان ال��رئ�ي��س سيكون
من صفوفه فقط .في االي��ام االخيرة،
ب �ع��دم��ا اع �ل ��ن رئ �ي ��س ح� ��زب ال �ق ��وات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع ان ��ه ي��ري��د
رئيسا م��ن ق��وى  14آذار ،دع��ا االم�ين
العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر
الله حلفاءه الى االستعداد النتخاب
الرئيس م��ن ق��وى  8آذار .ت��زام��ن هذا
التجاذب مع الكالم عن حاجة البالد
ال ��ى رئ �ي��س ق ��وي ل�ل�ج�م�ه��وري��ة ،وك��ل
م��ن ال�ط��رف�ين ي�ت�ص� ّ�ور امل��رش��ح القوي
على ص��ورت��ه فحسب .دف��ع ذل��ك ،من
ب ��اب ال�ت�ه�ك��م وال�س�خ��ري��ة السياسية
امل� �ت� �ب ��ادل ��ة ،ال ��رئ� �ي ��س م� �ي� �ش ��ال ع ��ون
ال� ��ى ال� �ق ��ول ان� ��ه ي �ق �ت��رع ل�ج�ع�ج��ع اذا
ك � ��ان م��رش �ح��ا ق ��وي ��ا ،وج �ع �ج��ع ال��ى
ال� �ق ��ول ل �ع��ون ان� ��ه ال ي �ص��وت ل ��ه الن
برنامجيهما مختلفان.
ك�لاه �م��ا ت �ح��دث ع ��ن اي� �ص ��ال رئ�ي��س
قوي الى املنصب ،وقد خبرا ـ وعايشا
معا استحقاقات عقدين ونصف عقد
من الزمن بدءا من عام  1988ـ انتخاب
رئ�ي�س�ين ل��م ي�ك��ن ف��ي وس ��ع اح��ده�م��ا
التأثير ف�ي��ه ،او تحديد مواصفاته.
اتفقا م��رة واح��دة على رف��ض من ُع ّد
م��رش��ح ال �ف ��رض ع ��ام  ،1988ال�ن��ائ��ب
م� �خ ��اي ��ل ض � ��اه � ��ر ،ف � � ��آل رف� �ض� �ه� �م ��ا ـ
وس��واه �م��ا ـ ال ��ى ال �ف��راغ ال��دس �ت��وري.
اخ �ت �ل �ف��ا ف ��ي م ��ا ب �ع��د ع �ل��ى ان �ت �خ��اب
ال��رئ �ي �س�ي�ن ري� �ن ��ه م� �ع ��وض وال� �ي ��اس
الهراوي عام  ،1989من غير ان ُيعطى
اي منهما امتياز انتخاب الرئيس او
تعطيل ان�ت�خ��اب��ه .ث��م ك��ان��ا م�ع��ا على
هامش انتخاب الرئيس اميل لحود.
ك ��ان ��ا ك ��ذل ��ك ع �ل ��ى ه ��ام ��ش ان �ت �خ��اب
الرئيس ميشال سليمان تحت وطأة
تسوية الدوحة .رفض الرجالن على
ال� �س ��واء ح �ت��ى ش �غ��ور  2007ت�ع��دي��ل
ال ��دس � �ت� ��ور وت ��رئ� �ي ��س ع� �س� �ك ��ري ،ث��م
رض ��خ ج�ع �ج��ع ع �ل��ى م �ض��ض الرادة
حلفائه ال�ث�لاث��ة آن ��ذاك ال��رئ�ي��س ف��ؤاد
ال�س�ن�ي��ورة وال�ن��ائ�ب�ين ول�ي��د جنبالط
وسعد الحريري في تسمية الرئيس
ال�ح��ال��ي مرشحا ت��واف�ق�ي��ا ،ول��م يقبل
ع� ��ون ب �س �ل �ي �م��ان ف ��ي ك ��ل ح� ��ال ح�ت��ى
الساعات االخ�ي��رة التي سبقت اق��رار
اتفاق الدوحة.
امل��وق��ف ن�ف�س��ه ي�س�ت�ع�ي��دان��ه اآلن في
رف� ��ض ت �ع��دي��ل ال ��دس� �ت ��ور وت��رئ �ي��س
ع�س�ك��ري ،م��ع ف ��ارق ج��وه��ري :يطري
جعجع سليمان بافراط كأنه يودعه
م � ��ن غ� �ي ��ر ان ي� ��ؤي� ��د ف � �ك� ��رة ت �ج��دي��د
والي �ت��ه او ال�ت�م��دي��د ل ��ه ،وي��رف��ع ع��ون
ن�ب��رة ال �خ�لاف م��ع ال��رئ �ي��س .بطريقة
م �ت �ش��اب �ه��ة ي� � �ق � ��والن :وداع� � � ��ا ل �ف �ك��رة
الرئيس التوافقي.
اس �ت �ب��ق ط ��رف ��ا  8و 14آذار ،ك��ذل��ك،

خ��وض �ه �م��ا ف ��ي امل ��رش ��ح الس�ت�ح�ق��اق
 2014بجدل حول النصاب القانوني
لجلسة االن�ت�خ��اب اع��اد ال��ى االذه��ان
االش �ت �ب��اك ال ��دس� �ت ��وري وال �س �ي��اس��ي
ال� ��ذي اح� ��اط ب��ال �ن �ص��اب ق �ب��ل ان�ت�ه��اء
والية لحود في تشرين الثاني ،2007
ث��م ف��ي االش �ه��ر ال�ت��ال�ي��ة م��ن ال�ش�غ��ور
م��ن دون ت��وص�ل�ه�م��ا س ��وى ال ��ى دف��ع
االستحقاق الى الفراغ .من اآلن ايضا
ي �ت �ح��دث اف� ��رق� ��اء ف ��ي ال �ج��ان �ب�ي�ن ع��ن
سعيهما الى انتخاب رئيس بنصاب
النصف .1+
شأن الخالف على املرشح الذي يؤول
ال ��ى تعطيل ن �ص��اب االن �ت �خ��اب ،ف��ان
االنقسام في املوقف من نصاب التئام
البرملان يفضي الى نتيجة مماثلة :ال
رئ�ي��س للجمهورية يخلف الرئيس
الحالي بعد  25ايار املقبل.
ف ��ي م� � ��وازاة ف � ��راغ م �ح �ت �م��ل ،ي�ت�ح��دث
رئ �ي��س امل�ج�ل��س ن�ب�ي��ه ب� � ّ�ري ورئ�ي��س
ال � �ح� ��زب ال� �ت� �ق ��دم ��ي االش � �ت� ��راك� ��ي ع��ن
م�لام��ح امل��رح�ل��ة ال�ق��ري�ب��ة :ال حكومة،
وال رئ��اس��ة .يتفقان على ان حكومة
الرئيس نجيب ميقاتي هي التي ترث
صالحيات رئ�ي��س الجمهورية متى
اخفق انتخاب رئيس خلف.
ف ��ي االج �ت �م��اع االخ� �ي ��ر ال � ��ذي جمعه
بالسنيورة في االول من كانون االول،
شجعه رئيس املجلس على املوافقة
على حكومة  9ـ  9ـ  ،6واب��رز له حجة
املوافقة :حكومة كهذه تمنح قوى 14
آذار ثالثة مصادر ق��وة هي رئيسها
(ال ��رئ �ي ��س ت �م��ام س �ل��ام) م ��ن ال �ف��ري��ق
ن�ف�س��ه ب �م��ا ي�ج�ع��ل اس�ت�ق��ال�ت��ه ك��اف�ي��ة

المجلس حاضر
الستقبال حكومة
جديدة في المهلة
الدستورية
الط��اح��ة الحكومة ،نصاب الثلث 1+
ش��أن م��ا تحصل عليه ق��وى  14آذار،
ن �ص��اب ال �ن �ص��ف  1+ب �ع��د االخ� ��ذ في
االع �ت �ب��ار وزراء رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
ورئيس الحكومة.
لم يتحمس السنيورة لتأييد وجهة
ال�ن�ظ��ر ه ��ذه ،م��ن غ�ي��ر ان ي �ق��دم حجة
معاكسة سوى رفض حكومة  9ـ  9ـ .6
لكن رئيس املجلس يالحظ ان حظوظ
ح �ك��وم��ة ج��دي��دة ت�ن�ح�س��ر ي��وم��ا تلو
آخ��ر ،وت�ك��اد تنعدم بانقضاء الشهر
الحالي .بعد ذاك ال حديث سوى في
انتخابات الرئاسة من مطلع السنة
الجديدة.
ل �ب� ّ�ري اي �ض��ا وج �ه��ة ن�ظ��ر ف��ي اي�ج��اد
حل يوازي بني االستحقاقني .عندما

ت�ح��دث ف��ي ط �ه��ران االس �ب��وع الفائت
ع � ��ن ض � � � ��رورة م � �ب� ��اش� ��رة ح� � � ��وار ب�ين
اي ��ران وال�س�ع��ودي��ة ،ق��ال للمسؤولني
االي ��ران � �ي �ي�ن ج �م �ي �ع��ا ان ل �ب �ن��ان اول
َم ��ن ي�ق�ط��ف ث �م��ار ح��واره �م��ا بتأليف
حكومة ت��ذه��ب بالبالد ال��ى انتخاب
رئ �ي��س ج��دي��د ل �ل �ج �م �ه��وري��ة ،ث ��م في
م� ��ا ب �ع��د ي �ج �ل��س ال ��رئ� �ي ��س ال �ج��دي��د
واالف� � ��رق� � ��اء ل ��رس ��م م �ل�ام ��ح امل��رح �ل��ة
ال �ت��ال �ي��ة م��ن ض�م��ن ت �س��وي��ة داخ�ل �ي��ة،
تناقش املشكالت والخالفات العالقة.
بعض املسؤولني االي��ران�ي�ين ،كوزير
ال � �خ ��ارج � �ي ��ة م� �ح� �م ��د ج� � � ��واد ظ��ري��ف
ورئ �ي��س م�ج�م��ع تشخيص مصلحة
ال�ن�ظ��ام هاشمي رفسنجاني ،الذين
تفادوا الخوض في الشأن اللبناني،
اب ��دوا خشية م��زدوج��ة مما يتناهى
اليهم عن االزم��ة اللبنانية :استمرار
تعثر تأليف الحكومة وفراغ محتمل
ف ��ي رئ ��اس ��ة ال �ج �م �ه��وري��ة .ورغ� �ب ��وا،
ام � ��ام رئ �ي��س امل �ج �ل��س ،م ��ن االف ��رق ��اء
اللبنانيني في تجاوز الفراغني.
ي �ق��ول ب � � ّ�ري ان� ��ه ع �ل��ى اس� �ت� �ع ��داد ،في
امل �ه �ل��ة ال ��دس �ت ��وري ��ة وق �ب ��ل ت��وج�ي�ه��ه
ال��دع��وة ال��ى ان�ت�خ��اب ال��رئ�ي��س ،لعقد
ج �ل �س��ة م �ن ��اق �ش ��ة ال� �ب� �ي ��ان ال � � � ��وزاري
لحكومة ج��دي��دة تبصر ال �ن��ور حتى
ذل��ك ال��وق��ت ،اال ان��ه يفقد امل �ب��ادرة في
ت��وج�ي��ه ال��دع��وة م�ت��ى وص �ل��ت ال�ب�لاد
الى االي��ام العشرة التي تسبق نهاية
والية رئيس الجمهورية (بني  15ايار
و 25منه) ،يصبح البرملان عندئذ في
انعقاد حكمي النتخاب الرئيس من
دون دع��وة رئ�ي�س��ه ،وال يسع االخير
مذ ذاك استقبال حكومة جديدة لنيل
الثقة.
ووف � � � ��ق االخ� � �ت� � �ص � ��اص ال� ��دس � �ت� ��وري
ل��رئ�ي��س امل�ج�ل��س ـ ق�ب��ل ت��وج�ي��ه دع��وة
ال��ى ال �ن��واب الن�ت�خ��اب ال��رئ�ي��س ـ يظل
ال ��وق ��ت م �ت��اح��ا ام � ��ام م �ث ��ول ح�ك��وم��ة
ج ��دي ��دة ل�ن�ي��ل ال �ث �ق��ة ،وم ��ن ث ��م ت��ول��ي
ص�ل�اح �ي��ات رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة في
ح��ال تعثر ان�ت�خ��اب خ�ل��ف لسليمان.
اال ان ّ
بري يدق ناقوس خطر كان قد
أطلع حليفه الدائم والتاريخي رئيس
ال �ح��زب ال �ت �ق��دم��ي االش �ت��راك��ي ع�ل�ي��ه،
ه��و ان ف�ش��ل ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��دة في
الحصول على ثقة البرملان يجعلها
ّ
غير شرعية وال يمكنها من ممارسة
الحكم .وال استطرادا تسلم صالحيات
رئيس الدولة عند الشغور.
لكن االده��ى في نظر رئيس املجلس
ف� ��ي ذل� � ��ك ك � �ل� ��ه ،ان ت ��أل� �ي ��ف ح �ك��وم��ة
ال ت � �ح ��وز ث� �ق ��ة امل� �ج� �ل ��س ال ُي �ك �ت �ف��ى
ب �ح��رم��ان �ه��ا م ��ن م �م ��ارس ��ة ال �س �ل �ط��ة،
ب��ل ت�ك��ون ق��د ان�ه��ت دس�ت��وري��ا وج��ود
حكومة ميقاتي فور صدور مراسيم
ال�ت��أل�ي��ف ،م��ا يضع ال�ب�لاد ام��ام ف��راغ
م� �ح� �ك ��م غ � �ي ��ر م � �س � �ب ��وق ف � ��ي ازم � � ��ات
االستحقاقات التي شهدتها الحياة
ال��دس�ت��وري��ة اللبنانية :ح�ك��وم��ة غير
شرعية ال يسعها تنكب صالحيات
دستورية لرئيس الجمهورية.
هكذا يتغذى فراغ من فراغ.

