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ـوالية قائد الجيش؟
البيال خالل األيام املقبلة.
حتى اآلن أصبح التمديد مؤكدًا .وتوقعت
م�ص��ادر متابعة أن ي�ص��در ق��رار التمديد
ل �ق ��ائ ��د ال �ج �ي ��ش ال� �ع� �م ��اد ج � ��ان ق �ه��وج��ي
ول��رئ �ي��س األرك � � ��ان ال� �ل ��واء ول �ي��د س�ل�م��ان
وملدير استخبارات الجيش العميد إدمون
فاضل يوم  30تموز الجاري .لكن ما نتج
ح�ت��ى اآلن ع��ن امل �ش ��اورات امل��رت�ب�ط��ة بهذا
القرار أم��ران :األول أن رئيس الجمهورية
غ �ي��ر م �ت �ح �م��س ل �ل �ت �م��دي��د ع �ب��ر امل �ج �ل��س
ال �ن �ي��اب��ي ،ول� ��م ي �ق��م ب� ��أي م � �ب ��ادرة ت�ص��ب
ف ��ي ه ��ذا االت� �ج ��اه وه ��و ي��دف��ع ف ��ي ات �ج��اه
التمديد عبر امل��ادة  55م��ن ق��ان��ون الدفاع
ّ
وجند فريقه للقيام ب��ه .الثاني أن رئيس
أك�ب��ر ك�ت�ل��ة ن�ي��اب�ي��ة مسيحية ،أي ال�ع�م��اد
ميشال عون يقف بدوره ضد التمديد في
الحالتني.
ورغ��م أن جهات قانونية ت��رى أن التمديد
وف ��ق ق��ان��ون ال��دف��اع ال ي�م�ك��ن ال�ط�ع��ن فيه
مهما كانت الحجج ،ما دام النص واضحًا
وص��ري�ح��ًا ،إال أن املشكلة تبقى سياسية
بحتة .ألن التمديد ب�ق��رار إداري سيكون
بمثابة سيف سياسي مصلت على قيادة

ال �ج �ي��ش ،وخ �ص��وص��ًا م ��ن ج ��ان ��ب ال��ذي��ن
يدفعون ف��ي ات�ج��اه تغليب ق��ان��ون الدفاع
على التمديد عبر املجلس .والسؤال ملاذا
ه ��ذا اإلص� � ��رار ع �ل��ى ق ��ان ��ون ال ��دف ��اع وألي
خ �ل �ف �ي��ة س �ي��اس �ي��ة ول� �ب� �ن ��ان ع �ل ��ى أب � ��واب
استحقاقات مصيرية؟
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ � ��ر ،م ��ن امل� �ق ��رر أن ي�ل�ت�ئ��م
امل � �ج � �ل � ��س األع� � � �ل � � ��ى ل� � �ل � ��دف � ��اع ف � � ��ي ق �ص��ر
ب�ع�ب��دا االث �ن�ين امل�ق �ب��ل ،ب��دع��وة م��ن رئيس
ال �ج �م �ه ��وري ��ة م �ي �ش ��ال س �ل �ي �م ��ان ،ل�ب�ح��ث
األع � �ب � ��اء ال� �ت ��ي ي��رت �ب �ه��ا ال � �ع� ��دد امل �ت ��زاي ��د
للنازحني السوريني في لبنان.
حكوميًا ،ال تزال محركات الرئيس املكلف
تمام س�لام بطيئة ،فيما نقل النواب بعد
لقاء األربعاء عن الرئيس بري أن ما طرحه
أخيرًا لجهة إنهاء الثلث الضامن أو املعطل
وعدم التفاوض على األس��اس األول« ،هو
لتسهيل تأليف الحكومة وليس من باب
املناورة كما يحاول البعض اإليحاء به».

القرار األوروبي
في غضون ذل��ك ،سجل أم��س استنفار
ديبلوماسي أوروبي ودولي في لبنان

لشرح حيثيات قرار االتحاد األوروبي
بشأن ح��زب ال�ل��ه .ول�ه��ذه الغاية التقت
سفيرة االت�ح��اد أنجلينا إيخهورست
رئ � �ي ��س ال� �ح� �ك ��وم ��ة امل �س �ت �ق �ي��ل ن �ج �ي��ب
ميقاتي ورئيس كتلة املستقبل النائب
فؤاد السنيورة ونائب رئيس املجلس
ال �ش �ي �ع��ي األع� �ل ��ى ال �ش �ي��خ ع �ب��د األم �ي��ر
ق �ب�ل�ان ،ف�ي�م��ا زار ال�س�ف�ي��ر ال�ب��ري�ط��ان��ي
ط ��وم ف�ل�ي�ت�ش��ر رئ �ي��س ت �ك �ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر
واإلص � � �ل � � ��اح ال� � �ن � ��ائ � ��ب م � �ي � �ش� ��ال ع� ��ون
وال �س �ف �ي��ر ال �ف��رن �س��ي ب ��ات ��ري ��ك ب��اول��ي
النائب وليد جنبالط.
وف ��ي ط� �ه ��ران ،أش� ��اد ال��رئ �ي��س اإلي��ران��ي
امل �ن �ت �خ��ب ال �ش �ي��خ ح �س��ن روح� ��ان� ��ي ،في
رس��ال��ة جوابية إل��ى األم�ين ال�ع��ام لحزب
ّ
السيد حسن نصر الله ،على تهنئته
الله
بانتخابه ،بـ«جهاد كوادر حزب الله في
م�ي��ادي��ن امل�ق��اوم��ة ض��د إس��رائ �ي��ل» ،الفتًا
إل��ى دور نصر ال�ل��ه وك ��وادر ال�ح��زب في
م��واج�ه��ة إس��رائ �ي��ل ،وال �ت��ي ب��ات��ت تمثل
ً
َ
شعبي لبنان وفلسطني
أم�لا النتصار
على الكيان اإلسرائيلي».
ووص � � � � ��ف رئ� � �ي � ��س م � �ج � �ل ��س ال� � �ش � ��ورى

خال
الجرد شبه ٍ
كما تركته الحرب
اللبنانية
(أرشيف)

ت �ن �م �ي��ة ح��رك �ت��ه ف ��ي ال� �ج ��رد ال�ض�ع�ي��ف
واملتروك ،وقد انعكس اهتمامه إيجابًا
على نتائج االنتخابات البلدية األخيرة.
استفاد من بيئة الجرد الحاضنة لقوى
 8آذار وال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر للتوسع
شيئًا فشيئًا في الضيع ،ويسعى اليوم
جديًا إل��ى نيل املرتبة األول��ى مسيحيًا
في تلك البلدات ،وخصوصًا أن رئيس
ه�ي�ئ��ة ال �ق �ض��اء ب �ي��ار بعقليني ينتمي
إل��ى إح��دى ق��رى ال�ج��رد (ب��زب��دي��ن) وف��از
برئاسة بلديتها .وال�ت��وس��ع هنا ليس
م ��ن س��اب��ع امل �س �ت �ح �ي�لات ف ��ي ظ ��ل ع��دم
ت�م�ث��ل ال �ج��رد ب �ن��ائ��ب م�س�ي�ح��ي (ن ��واب
بعبدا الثالثة من الساحل) وغياب وزير
العدل شكيب قرطباوي الدائم (من بلدة
كفرسلوان في أعالي بعبدا) .أما نائب
«ال �ت �غ �ي �ي��ر واإلص � �ل ��اح» ف � ��ادي األع � ��ور،
م ��ن ب �ل��دة ق��رن��اي��ل ال �ج ��ردي ��ة ،فيقتصر
ح �ض��وره ع�ل��ى أس� ��وار ب�ل��دت��ه ف �ق��ط .في
ال ��واق ��ع ،ال ي�م�ك��ن أه ��ال ��ي ال �ج ��رد تفهم
ط��ري�ق��ة ان�ت�ق��اء ن ��واب ال�ق�ض��اء م��ن دون
األخذ باالعتبار حاجات الجرد الكبيرة
التي تتخطى حاجات الساحل بأشواط.
ال ي�م�ك�ن�ه��م ت �ف �ه��م ت �س �ه �ي��ل ح� ��زب ال �ل��ه
لطلباتهم ف��ي وزارة ال��زراع��ة والتنمية
اإلداري��ة مقابل تأخر وزارة الطاقة عن
ً
االستجابة ملطالبهم .في بزبدين مثال،
ال ت � ��زال م �ح �ط��ة امل� �ي ��اه ت�ن�ت�ظ��ر ت��دش�ين
وزي ��ر ال �ط��اق��ة ج �ب��ران ب��اس�ي��ل ل�ه��ا منذ
نحو شهرين .على املقلب اآلخر ،يجري
ال� �ي ��وم ت��أه �ي��ل وت ��زف �ي ��ت ط ��ري ��ق ي�ص��ل
ق��رى امل�ت�ن األع �ل��ى ان�ط�لاق��ًا م��ن بزبدين
ب�ق��رى امل�ت�ن ال�ش�م��ال��ي وأول �ه��ا ب�ع�ب��دات،
فيكون بالتالي للجرد مدخله املنفصل.
ال�ف�ض��ل ه�ن��ا ل �ن��واب ح��زب ال�ل��ه وات�ح��اد
بلديات املنت األعلى وبلديات العربانية
وص �ل �ي �م��ا وح��اص �ب �ي��ا وب ��زب ��دي ��ن .أم��ا
«وزارات العونيني» ،فتقتصر خدماتها
الخجولة على بضع محوالت كهربائية
ال غ �ي ��ر ،رغ� ��م ح ��اج ��ة ال� �ب� �ل ��دات إل� ��ى م��ا
يتخطى هذا القليل ،وخصوصًا أنها ال
تزال تفتقر إلى أصغر مقومات الحياة
كاملاء والكهرباء والزفت.
ال تختلف ق��رى ج��رد بعبدا ع��ن أعالي
امل�ت�ن ال �ش �م��ال��ي ف��ي ش� ��يء ،إال ف��ي ع��دد

قاطنيها غير املهجرين طوعًا .ال يمكن
التباهي هنا بمناظر الزعرور الخالبة،
وال بطبيعة بسكنتا أو م�ن��اخ برمانا
وب� �ي ��ت م� � ��ري ،ف �ق��رط��اض��ة وال ��زن ��دوق ��ة
والكنيسة وصليما وبزبدين وغيرها
ال ت�ق��ل ع��ن س��اب�ق��ات�ه��ا ف��ي ش ��يء .ولكن
للمنت ال�ش�م��ال��ي أوت��وس �ت��راده السريع
الذي يربط تلك القرى النائية باملدينة،
فيما ال أوتوستراد مماثل في القضاء
ال��ذي ي �ج��اوره .للمنت الشمالي م��راك��زه
اإلداري� � � � � ��ة وم �س �ت �ش �ف �ي��ات��ه وم � ��دارس � ��ه
ومؤسساته املوزعة على طول القضاء،
وب �ل��دات��ه ال �ت��ي ت�م�ك�ن��ت ع �ب��ر ب�ل��دي��ات�ه��ا
ووزرائ� �ه ��ا ون��واب �ه��ا م��ن إع� ��ادة تأهيل
ن�ف�س�ه��ا ب �ع��د ال �ح��رب ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة .ل��ذل��ك
ت�غ�ل�غ�ل��ت ال �س �ي��اح��ة س��ري �ع��ًا ف ��ي ضيع
ال� �ق� �ض ��اء وغ� ��زت� ��ه امل� �ط ��اع ��م وال� �ف� �ن ��ادق
وب��ات��ت امل�ه��رج��ان��ات الصيفية ج ��زءًا ال
ي �ت �ج��زأ م��ن أس �ب��اب ت��واف��د ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين
إل ��ى رب ��وع ��ه؛ األم ��ر ال ��ذي ي�ف�ت�ق��ده ج��رد
ب �ع �ب��دا ،ف�ل�ا م �ط��اع��م وال أوت � �ي �ل�ات وال
مشاريع سياحية وال من يهتم .بالكاد
يمكن مالحظة «بيتني وت�ن��ور» ف��ي كل
ق ��ري ��ة .رب �م ��ا ل �ي��س م ��ن امل �ن �ص��ف إل �ق��اء
ً
اللوم كامال على نواب القضاء ،فالعمل
ً
اإلن�م��ائ��ي م��ن واج��ب ال��دول��ة أوال .إال أن
عدم إيالء أجندات النواب أهمية للجرد
ك�م��ا ال�س��اح��ل ي�ش��رع��ن ات �ه��ام��ات سكان
أعالي املنت لهم ،وال سيما أن التقصير
قد يكون أحد أسبابه ارتياح سعاداتهم
ألهواء الناخبني .وعدم مطالبة النواب
بإنماء متوازن للقرى املحرومة يضعهم
تحت طائلة االت�ه��ام أي�ض��ًا .املسؤولية
ذاتها تقع على عاتق هيئات األح��زاب،
وخ �ص ��وص ��ًا ه �ي �ئ��ات ال �ت �ي ��ار ال��وط �ن��ي
الحر التي من املفترض أن تنعش حياة
البلدات بأنشطتها وتكون صلة الوصل
ب�ين األه��ال��ي وامل�ع�ن�ي�ين .ف��ال�ج��رد أثبت
في مختلف ال��دورات االنتخابية دوره
ك� �خ ��زان ش �ع �ب��ي ل�ل�ع��ون�ي�ين ب��اس�ت�ث�ن��اء
قريتي جوار الحوز (قواتية) وترشيش
(كتائبية) .إال أن حالة التيار الوطني
الحر بقيت انتخابية على ّ
مر السنوات،
ول ��م ت �ت �ح��ول ق ��ط إل ��ى ح��ال��ة تنظيمية
يمكن األهالي التعويل عليها.

اإليراني علي الريجاني القرار االوروبي
بـ«املضحك» والداعم للموقف األميركي،
الف�ت��ًا إل��ى أن ال�ق��رار األوروب ��ي ي��أت��ي في
وقت يقدم فيه الغرب الدعم للجماعات
املسلحة في سوريا.
وأع� �ل ��ن م �س��اع��د رئ �ي ��س ه �ي �ئ��ة األرك � ��ان
اإلي��ران��ي أن القرار األوروب��ي «ل��ن يجلب
ألوروبا إال مزيدًا من العار».

لجنة متابعة بكركي
ع �ل��ى خ��ط آخ� ��ر ،ع �ق��دت ل�ج�ن��ة امل�ت��اب�ع��ة
ال �ن �ي��اب �ي��ة امل�ن�ب�ث�ق��ة م ��ن ل �ق��اء ال �ق �ي��ادات
امل �س �ي �ح �ي��ة ف � ��ي ب � �ك ��رك ��ي ،ال � �ت� ��ي ت �ض��م
ال �ن��واب :إي�ل��ي ع��ون ،إي�ل��ي ك�ي��روز ،إيلي
م��ارون��ي ،ه ��ادي ح�ب�ي��ش ،س�ي�م��ون أب��ي
رم � �ي� ��ا ،وإم � �ي� ��ل رح� �م ��ة وف� � � ��ؤاد ال �س �ع��د
اج�ت�م��اع��ًا ب��رئ��اس��ة ال�ن��ائ��ب البطريركي
ال� �ع ��ام امل� �ط ��ران ب��ول��س ص �ي��اح ب�غ�ي��اب
ال �س �ع��د ب ��داع ��ي ال �س �ف��ر .وج� ��رى ع��رض
ج � � ��دول أع � �م � ��ال ط� ��وي� ��ل ت � �ن � ��اول وض ��ع
املسيحيني في اإلدارات العامة.
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،أش ��ار ال �ن��ائ��ب ميشال
ع��ون خ�ل�ال ح�ف��ل ت��وق�ي��ع ك �ت��اب للكاتب

حبيب ي��ون��س إل��ى أن��ه «ينقصنا اليوم
االلتفاف حول البرنامج الذي وضعناه
لإلصالح والتغيير ،وإال إذا لم نستطع
ً
تحقيق ذل��ك فكل جهدنا يكون باطال»،
الف �ت��ًا ال ��ى «أن �ن��ا ال �ي��وم م �ع��رض��ون لكل
ال� �س� �ه ��ام ،ورب� �م ��ا خ� �ص ��وم ل �ك��ل م ��ن ف��ي
الحكم ،الحق ضائع وأي كلمة حق يتم
ت�ط��وي�ق�ه��ا وال �ب��ره��ان ع�ل��ى ذل ��ك ال�ف�س��اد
ال �ق��ائ��م» .وق ��ال« :ل �ك��ن ال ال�ق�ض��اء تحرك
وال أح ��د ،ول��و ك�ن��ا ن �خ��اف ل�ك�ن��ا سكتنا
ولكن لن نسكت ول��ن نخاف ،وقريبًا إن
ش ��اء ال �ل��ه س �ت��رون اإلص �ل��اح وال�ت�غ�ي�ي��ر
ينتصران».

طلب تخلية سماحة
ع �ل��ى ص�ع�ي��د آخ� ��ر ،ت �ق��دم وك �ي��ل ال��وزي��ر
وال � �ن� ��ائ� ��ب ال � �س� ��اب� ��ق م� �ي� �ش ��ال س �م��اح��ة
امل �ح��ام��ي ص �خ��ر ال �ه��اش��م م ��ن امل�ح�ك�م��ة
العسكرية ال��دائ�م��ة بطلب إخ�لاء موكله
«وع�ن��د االق�ت�ض��اء وضعه تحت املراقبة
ال �ق �ض��ائ �ي��ة ،ب �م��ا ف ��ي ذل� ��ك ح �ج��ز ج ��واز
سفره ومنعه من السفر وفقًا ملواد قانون
أصول املحاكمات الجزائية».

