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المشهد السياسي

من يدفع باتجاه التمديد اإلداري لــ
بعدما بات التمديد
لقائد الجيش ومعه رئيس
األركان محسومًا استنادًا
إلى نص قانون الدفاع ،يبرز
تساؤل في األوساط السياسية
املعنية عن سبب إصرار
بعض القوى على عدم تحصني
قرار التمديد لقائد الجيش
بقانون يصدره مجلس النواب،
في ظل األوضاع املصيرية
التي ّ
تمر بها البالد

فيما استمر ق��رار االتحاد األورب��ي إدراج
الجناح العسكري لحزب الله على قائمة
اإلره� ��اب ف��ي طليعة االه�ت�م��ام اللبناني،
ال ي� ��زال م��وع��د  29ت �م��وز ت ��اري ��خ ان�ع�ق��اد
الجلسة النيابية التي دعا إليها الرئيس
ن�ب�ي��ه ب ��ري ق��ائ �م��ًا ،وه ��و م��ا أك� ��ده األخ �ي��ر
أم � ��س ،ل �ك��ن امل ��وع ��د األه � ��م ه ��و ب��ال�ن�س�ب��ة
إل��ى التمديد لقائد الجيش ال�ع�م��اد جان
قهوجي ،على اعتبار أن الجلسة إذا عقدت
س�ت�ض�م��ن م��واف �ق��ة ال �ك �ت��ل ال �ن �ي��اب �ي��ة على
ت�م��دي��د م��دة والي��ة ق��ائ��د ال�ج�ي��ش ورئ�ي��س
األرك � ��ان ،م��ا ي ��ؤدي إل ��ى ت�ح�ص�ين ال��والي��ة
املمددة بموافقة املجلس النيابي.
ح �ت��ى اآلن ت �ق��ف ك�ت�ل��ة ال ��وف ��اء ل�ل�م�ق��اوم��ة
وك �ت �ل��ة ال �ت �ن �م �ي��ة وال �ت �ح��ري��ر إل� ��ى ج��ان��ب
ال� �ت� �م ��دي ��د ،وت � ��ؤي � ��ده أي � �ض� ��ًا ك �ت �ل ��ة ت �ي��ار
امل �س �ت �ق �ب��ل ب �ع��دم��ا أب� �ل ��غ ال ��رئ� �ي ��س س�ع��د
ال� �ح ��ري ��ري رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة م�ي�ش��ال
س�ل�ي�م��ان وق ��ائ ��د ال �ج �ي��ش ب��ذل��ك ص��راح��ة
وأكثر من مرة .فيما ال تزال املشكلة عالقة
ً
على من يقدم تنازال قبل اآلخر .فهل يدعو
ب ��ري إل ��ى ال�ج�ل�س��ة ب�ب�ن��د وح �ي��د فيضطر
ت�ي��ار املستقبل وم�ع��ه ن ��واب  14آذار إل��ى

ال� �ح� �ض ��ور ،أم ي � �ش ��ارك «امل �س �ت �ق �ب��ل» ف��ي
الجلسة مهما كان جدول األعمال ،ليصبح
التمديد ح��ائ�زًا شرعية نيابية واضحة؟
ل�ك��ن ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ي�ف�ض��ل ال�ت�م��دي��د من
خ ��ارج م�ج�ل��س ال� �ن ��واب ،أي ب �ق��رار إداري
استنادًا إل��ى امل��ادة  55من قانون الدفاع،
التي تسمح بالتمديد لقائد الجيش ً
بناء
ع �ل��ى اق �ت ��راح وزي� ��ر ال ��دف ��اع .وي �ح��ق ب �ن� ً
�اء
على امل��ادة  56من القانون أن يمدد لقائد
الجيش حتى يصبح لديه  44سنة خدمة
فعلية .وبحسب م�ص��ادر وزاري ��ة متابعة
لهذه القضية ،فإن تيار املستقبل ال يريد
أن يتنازل ويحضر جلسة مجلس النواب
من دون تعديل جدول األعمال الذي أقرته
ه�ي�ئ��ة م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س .ك��ذل��ك إن التمديد
لقائد الجيش ورئيس األرك��ان من خارج
مجلس النواب يعفي املستقبل من إحراج
سقوط بند التمديد للواء املتقاعد أشرف
ريفي.
وت ��أك � �ي � �دًا مل ��وق ��ف ت� �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل م��ن
التمديد ،تنظم النائبة بهية الحريري
إفطارًا على شرف قائد الجيش العماد
جان قهوجي وكبار الضباط في مجمع

يجتمع املجلس األعلى للدفاع االثنني املقبل لبحث قضية النازحني السوريني (مروان بو حيدر)

تحقيق

وينني نوابنا؟
قرى جرد بعبدا العونيةّ :
ال تشبه قرى أعالي
املنت الجنوبي جاراتها
السياحية التي توازيها
ارتفاعًا في أقضية جبل
لبنان في شيء .يكاد يكون
ّ
التجول في جرد بعبدا أشبه
بـ«كزدورة» في عكار أو أعالي
الضنية أو في جرود الهرمل
ربما .ليس سؤال ّ
«وينيي
الدولة» أولوية بالنسبة إلى
أعالي بعبدا ،بقدر ما
أهالي ّ
هو« :وينني النواب»؟
رلى إبراهيم
ي �ن �ق��ل إل � �ي� ��اس أح � ��د أك � �ي� ��اس ال �خ �ي��ش
امل� �ك ��دس ��ة ع� �ل ��ى م ��دخ ��ل امل� �ع� �ص ��رة م��ن
غرفة إلى أخرى .يفرغ شرائح الخروب
امل �ط �ح��ون داخ� ��ل م�س�ت��وع��ب م ��ن امل �ي��اه
ال� �ص ��اف� �ي ��ة ب ��ان� �ت� �ظ ��ار ان � �ق � �ض ��اء ث�ل�اث
س� ��اع� ��ات ل �ن �ق��ل امل� �ح� �ل ��ول م � �ج� ��ددًا إل ��ى
«الخلقينة» .ال يمكن أبو الياس التزام
الصمت ،يباغت ابنه بالتوجيهات بني
ّ
الفينة واألخ��رى .يذكره بضرورة إبقاء
ً
ال�ح�ط��ب م�ش�ت�ع�لا ت�ح��ت ف��وج ال�خ��روب
الذي انتهى سابقًا من تصفيته .سريعًا
تتسلل رائحة الدبس من خلف الجدران
ل�ت�ج��ذب امل � ّ�ارة إل��ى مصنعها وتكشف
ه��وي��ة ال �ق��ري��ة ال �ج��ردي��ة .ال �خ � ّ�روب هنا
م��ن س �م��ات ب �ل��دة ال�ق�ص�ي�ب��ة ف��ي أع��ال��ي
قضاء بعبدا ،وأشجاره الكثيفة تحمي
قاطفيها من العوز .لذلك ،بدل املعصرة
تحضن البلدة خمسًا يتوارثها األبناء
عن آبائهم وأجدادهم.
ب��اس�ت�ث�ن��اء ت�ل��ك امل�ع��اص��ر ال دل �ي��ل آخ��ر
على حرفة يمتهنها أهالي تلك البلدة
على قلتهم .الضيعة شبه خالية كما
ت��رك �ت �ه��ا ال� �ح ��رب ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة .م��دخ�ل�ه��ا

يخبر قصتها وقصة جميع قرى الجرد
ً
ال�ت��ي ت�ح� ّ�د القصيبة ص �ع��ودًا ون ��زوال.
ي�ك��اد ي�ك��ون تصميمها واح � �دًا :م�ن��ازل
شبه مهدمة وجدران مثقوبة تتلصص
على ّ
نمو بلدات املنت الشمالي املواجهة
ل�ه��ا .ع�ش��رات األع ��وام م��رت واملشهد لم
ي �ت �ب��دل ،امل��راب��ض ال�ع�س�ك��ري��ة ه��ي ه��ي.
يكفي وص��ل ثقوبها بعضها ببعض
م��ن ق��ري��ة إل��ى أخ ��رى ،ب��دءًا ب��رأس امل�تن،
م��رورًا بقرطاضة وزن��دوق��ة والقصيبة
وال �ك �ن �ي �س ��ة وال� �ع ��رب ��ان� �ي ��ة وص��ال �ي �م��ا
ً
وع� � �ش � ��رات ال � �ق � ��رى األخ � � � � ��رى ،وص� � ��وال
إل��ى ت��رش�ي��ش ،ل��رس��م خ�ط��وط التماس
مجددًا.
يقتصر ذل ��ك ال�ت�ص�م�ي��م ع�ل��ى امل��داخ��ل،
ف�ي�م��ا ت ��رت ��دي ك ��ل ق��ري��ة ع �ل��ى اخ �ت�لاف
طوائفها حلتها الخاصة .في الشوارع
نمت حديثًا بعض األبنية على مشارف
وادي الم� ��ارت�ي��ن ن �س �ب��ة إل � ��ى ال �ش��اع��ر
ال�ف��رن�س��ي أل�ف��ون��س دو الم��ارت�ي�ن ال��ذي
كان يتغنى بجمال طبيعته .رغم ذلك،
ل��م ي �ج��د ال��زف��ت م �ن �ف �ذًا ل��ه إل ��ى ال �ج��رد،
وتقف حباته عند قرى حمانا وخلوات
ف��ال��وغ��ا وال�ق�ل�ع��ة ،أي ن�ه��اي��ة ح ��دود ما
ي�س�م��ى ج �ب��ل ب �ع �ب��دا .ال �ع �م��ل اإلن �م��ائ��ي
ف��ي تلك ال�ب�ل��دات محصور بالبلديات،
فيما يقتصر عمل ال�ن��واب على تقديم
«غالبًا م��ا يزوروننا
ال�ت�ع��ازي أح�ي��ان��ًا:
ّ
قبيل االنتخابات لتخف حركتهم في
م��ا ب�ع��د وي�ن�ع��دم ح �ض��وره��م» .ع�ش��رات
ق� ��رى ال� �ج ��رد ال �ع��ون �ي��ة ب�غ��ال�ب�ي�ت�ه��ا أو
الحليفة للتيار الوطني الحر بحاجة
إل��ى ش�ب�ك��ات ص��رف ص�ح� ّ�ي ومحطات
م �ي��اه وك �ه��رب��اء ،ول �ك��ن ي�ف��ض��ل ال �ن��واب
«التعزية» على العمل الجدي لتسهيل
ع � � ��ودة امل� �ه� �ج ��ري ��ن إل � ��ى ق � ��راه � ��م .ل��ذل��ك
اقتصرت العودة في السنوات األخيرة
على  ،%40فيما اختار الستون باملئة
الباقون مالزمة الساحل وبيع األراضي
ب��أب�خ��س ث�م��ن ،ف�ب��ات ال �ن��زوح ط��وع��ًا ال
قسرًا ألسباب اقتصادية اجتماعية في
املقام األول .ربما هي «لعنة الجرد» كما
ّ
يدعي أهله وسهولة الربح االنتخابي
دون الحاجة إلى خدمة الناخبني حقًا:
«نحن عونيون وسنبقى ما دمنا على

ملك العرنوس ينتظر
ال يمكن امل� ّ
�ار ف��ي ب�ل��دة صليما البعبداوية إال مالحظة
اس�ت�ث�ن��اءات نسيجها ال�ع�م��ران��ي وب�ي��وت�ه��ا ال�ق��دي�م��ة التي
لم تتعرض للدمار .هي ضيعة اإلم��ارة كما يسمونها،
نسبة إلى األمراء اللمعيني الذين سكنوها خالل الحكم
ال�ع�ث�م��ان��ي .ب�ق�ي��ت صليما ل�س�ن��وات (ع �ه��د امل�ت�ص��رف�ي��ة)
عاصمة مل��دي��ري��ة امل�تن األع �ل��ى ،وك��ان��ت ل�س��راي��اه��ا أهمية
ك�ب��رى ف��ي ج�ب��ل ل�ب�ن��ان آن ��ذاك ت ��وازي أه�م�ي��ة ق�ص��ر بيت
الدين .أتاح موقع السرايا لألمير اللمعي اإلش��راف على
أمالك مقاطعته من النوافذ املطلة على املنطقة املمتدة من
بيت مري إلى عينطورة املنت .وكانت نوافذها وجدرانها
ال �ش��دي��دة االرت �ف��اع م�ش� ّ�رع��ة ل�ج�ب��ل ص�ن�ين وت�ح�ي��ط بها
غ��اب��ات الصنوبر ال��دائ�م��ة ال�خ�ض��رة ف��ي ك��ل االت�ج��اه��ات.
ف�ي�م��ا اس�ت�خ��دم��ت أق�ب�ي�ت�ه��ا وغ��رف�ه��ا ال�ح�ج��ري��ة ك�خ��ان��ات
وإسطبالت للخيول وص��االت للضيافة األميرية .أبقت
ق�ي��د ال�ح�ي��اة .ل��ذل��ك ،ن�ق�ت��رع مل��ن يسميه
ال �ج �ن��رال (م�ي�ش��ال ع ��ون) ب�غ��ض النظر
عن حضور النواب أو ال» .من جهتهم،
ي�ش�ت�ك��ي م�ع�ظ��م رؤس � ��اء ال �ب �ل��دي��ات من
سلوك ال�ن��واب وع��دم تعاونهم« ،حتى
طلباتنا في وزارات التيار ال��ذي نؤيد
َُ
ت��ل� ّ�ب��ى ب�ص�ع��وب��ة ب��ال �غ��ة ،ف�ن�ض�ط��ر إل��ى
ت��أج �ي��ل م �ش��اري �ع �ن��ا ري �ث �م��ا ُي�س�ت�ج��اب
لحاجاتنا».
ف ��ي ب� �ل ��دة رأس امل �ت��ن ت �ق �ف��ل ال��دك��اك�ي�ن
ع �ن��د ال �ث��ال �ث��ة ظ �ه �رًا ،ف�ل�ا م��ن ي�ب�ي��ع وال
م��ن ي�ش�ت��ري وال آث ��ار ل�س��ائ��ح أو حتى
م� ��واط� ��ن ع� � � ��ادي ،ف �ق ��ط ت �م �ث ��ال ن�ص�ف��ي
ل�ك�م��ال ج�ن�ب�لاط .ع�ل��ى ب�ع��د أم �ت��ار منه،
ترحب بك الفتة في قرية قرطاضة شبه
الفارغة إال من متجر صغير للخضار.
تريد البلدية ملعبًا لكرة القدم ومكتبة
وم �س �ب �ح��ًا ل� � �ل� ��أوالد .ت� �ن ��اش ��د ال� ��دول� ��ة،
ال � �ن � ��واب ،ال � � � � ��وزراء .ال ج � � ��واب .ش � ��وارع
زندوقة املتعرجة معدومة ،شأنها شأن
الدليبة ـــ العربانية والبلدات املجاورة.
ت �ق �ت �ص��ر ال � �ح ��رك ��ة ه� �ن ��ا ع� �ل ��ى ع� � ��دد ال
يتخطى أصابع اليد الواحدة« :نعتاش

ال �ب �ل��دة ع�ل��ى آث ��ار ال�ع�ـ��دي��د م��ن م�ع��اص�ـ��ر ال�ع�ن�ـ��ب وال��زي��ت
وكرخانات الحرير التي اشتهرت بها ،إضافة إلى املغاور
وال�ي�ن��اب�ي��ع .تتصل أراض�ي�ه��ا ب�ق��رى ال�ع��رب��ان�ي��ة والدليبة
ً
شماال وأرصون غربًا وحاصبيا شرقًا وقرنايل جنوبًا،
ويمر في واديها نهر الجعماني ،أحد روافد نهر بيروت،
وه��و يشكل ال�ح��د ال�ف��اص��ل ب�ين ق�ض��اءي امل�تن الجنوبي
وامل�تن الشمالي .كان يفترض بها أن تكون إح��دى أبرز
ً
ال �ب �ل��دات ال�س�ي��اح�ي��ة ع�ل��ى غ ��رار ب�ي��ت ال��دي��ن م �ث�لا ،إال أن
ّ
أي��ًا م��ن املعنيني ل��م يتكلف عناء الحديث عنها أو حتى
إدراج �ه��ا ض�م��ن دل�ي��ل وزارة ال�س�ي��اح��ة .ال �س��راي��ا ال�ي��وم
م �ه �ج��ورة ،م�ث�ل�ه��ا م�ث��ل ال� �ش ��وارع .ال آث ��ار الس �ت��راح��ة أو
مطعم الستقبال ال�س�ي��اح امل�ف�ت��رض أن ي�ت��واف��دوا لرؤية
هذا املعلم االستثنائي .ال شيء سوى «ملك العرنوس»
الذي سئم االنتظار.

يفضل النواب
ّ
«التعزية» على العمل
الجدي لتسهيل عودة
المهجرين إلى قراهم

م��ن ذهبنا األس ��ود ،أي ال�ص�ن��وب��ر ،ولم
ن��ر ن��ائ�ب��ًا واح� �دًا ي�س��أل ع��ن أح��وال�ن��ا أو
متطلباتنا .رغ��م ذل��ك ن�ح��ن ف��ي خ��ط 8
آذار ون��ؤي��د ع ��ون» .لحسن ح��ظ سكان
ال � �ج ��رد ،أن أراض� �ي� �ه ��م أن �ع �م��ت ع�ل�ي�ه��م
ب��أح��راج ال�س�ن��دي��ان وال�ص�ن��وب��ر م��ن كل
حدب وصوب ،فذاك رأسمالهم الوحيد،
ً
ف �ض�لا ع��ن أن ب �ع��ض ال �ش �ب��اب تمكنوا
م ��ن اق �ت �ن ��اص وظ �ي �ف��ة م �ت��واض �ع��ة ف��ي
العاصمة ب �ي��روت .التململ هنا واح��د

ق ��وام ��ه ال �غ �ي ��رة م ��ن ق � ��رى ج �ب��ل ب �ع �ب��دا
ال �ت��ي «ن�ق�ش��ت م�ع�ه��ا» مل�ج��اورت�ه��ا ق��رى
عاليه السياحية كبحمدون ،فانتعشت
ع �ل��ى ح �ج �ت �ه��ا ،ف �ي �م��ا «ال ن � ��زال ننتظر
م � ��ن ي� �ن� �ع� �ش� �ن ��ا» .وي� �ن� �ب� �غ ��ي ل�ل�إن �ع ��اش
ه�ن��ا أن ي �ب��دأ ب�ط��ري��ق م�خ�ت�ص��رة ت��وف��ر
امل �س��اف��ة ال �ط��وي �ل��ة ال �ت��ي ع �ل��ى ال �س��ائ��ح
اجتيازها لبلوغ هدفه ،وربما وصالت
فرعية تربط امل�تن الجنوبي باألقضية
املحاذية ل��ه .وتنفع هنا إض��اف��ة بعض
امل� � � ��دارس وب � �ن ��اء م �س �ت �ش �ف��ى ف �ع �ل��ي أو
ت��أه�ي��ل امل�س�ت��وص�ف��ات امل�ت��ره�ل��ة ورب�م��ا
توصية أو «واس �ط��ة» إلي�ص��ال وسائل
النقل العام إلى تلك البلدات املتروكة.
تاريخيًا اكتفت األح ��زاب بنائب درزي
من الجرد مثل نجيب صالحة وبشير
ً
األع� � � ��ور وأي � �م� ��ن ش� �ق �ي ��ر ،وص� � � ��وال إل ��ى
النائب الحالي فادي األعور ،فيما أبقت
ع �ل��ى ح �ص��ت األس� � ��د ل �ل �س��اح��ل .ط�غ��ت
حساباتها االنتخابية على الحسابات
االج�ت�م��اع�ي��ة ،وذل ��ك ألن ال�س��اح��ل يضم
ع��دد الناخبني األكبر في القضاء .منذ
دخ��ول��ه ق �ض��اء ب �ع �ب��دا ،آث ��ر ت �ي��ار امل ��ردة

