2

السبت  19أيار  2018العدد 3471

السبت  19أيار  2018العدد 3471

سياسة

سياسة
المشهد السياسي

في الواجهة

ّ
«التيار» يطالب بـ«الداخلية» ...وحزب الله سيتمثل بحزبيين

«صالة البرلماني» لصقًا على أبواب برلمان 2018

حرب الحقائب تنطلق

من الساعة الصفر منتصف
ليل غد األحد ،تبدأ والية
مجلس النواب الجديد .األربعاء
المقبل ينشئ هيئة مكتبه
بانتخاب رئيس له ونائب
للرئيس ،إلى خمسة أعضاء
آخرين هم أمينان ّ
للسر وثالثة
مفوضين .من ثم تباشر
مرحلة ّ
تغير سطحها من
دون القعر

َ
َ
ترزح ّالبالد تحت ضغط استحقاقات ما بعد االنتخابات النيابية ،في سياق رغبة سعودية بعودة قوية إلى البالد،
متسلحة بالعقوبات األميركية على قيادات حزب الله .كل المؤشرات تفيد بصعوبة والدة الحكومة العتيدة
في القريب العاجل ،وخلق ّ
جو من التوتر لسحب االنتصار الذي حققه فريق المقاومة في االنتخابات
م ــا إن ص ـ ــدرت نـتـيـجــة االن ـت ـخــابــات
ّ
َ
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ،حـ ــتـ ــى دهـ ـ ـم ـ ــت امل ـم ـل ـكــة
العربية السعودية املشهد اللبناني.
تجلى ذل ــك مــن خ ــال اسـتـبـعــاد عــدد
مــن الــوجــوه املـنــاهـضــة لـهــا مــن تيار
ّ
املـسـتـقـبــل ،وم ــن ث ـ ّـم ال ـه ـبــوط بمظلة
دب ـلــومــاس ـيــة ،ظ ـه ــرت خ ــال زيـ ــارات
التهنئة التي قام بها سفيرها وليد
البخاري إلــى عــدد مــن الشخصيات.
ّ
وف ـ ــي ت ــوق ـي ــت ي ــت ـس ــم بــال ـح ـســاس ـيــة
لـ ـجـ ـه ــة ب ـ ـ ـ ــدء الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر ل ـت ــأل ـي ــف
الـحـكــومــة ،تــرافــق مــع ق ــرار أمـيــركــي-
خ ـل ـي ـجــي بـ ـف ــرض عـ ـق ــوب ــات ج ــدي ــدة
على حــزب الـلــه وإدراج ــه على قوائم
اإلره ـ ـ ــاب ،ت ـ ّ
ـوس ــع املـمـلـكــة نـشــاطـهــا.
م ـش ـهــد ي ـشــي ب ــأي ــام ص ـع ـبــة ،عشية

أول المتضررين من التراجع
عن فكرة فصل النيابة عن
الوزارة سيكون الحريري
ّ
تسلم البرملان الجديد مقاليد الحياة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة .وب ـ ــدأت ب ـعــض ال ـقــوى
والشخصيات تسعى إلى «تقريش»
قــرارات العقوبات املتتالية من خالل
التسويق لفكرة عــدم مشاركة حزب
الله في الحكومة املقبلة بشخصيات
حزبية ،ولجوئه إلى اختيار ّ
مقربني
م ـ ـنـ ــه ،كـ ـم ــا ع ـ ـ ــدم ت ــولـ ـيـ ـه ــم وزارات
أساسية .لكن هــذا املسعى يبقى في
إطار «التمنيات» ،إذ علمت «األخبار»
أن الـ ـح ــزب س ـي ـش ــارك بـشـخـصـيــات
حزبية ال لبس في هويتها السياسية،
وأنه سيسعى للحصول على حقيبة
أس ــاس ـي ــة .وف ــي اإلط ـ ــار ع ـي ـنــه ،لفتت
مصادر سياسية رفيعة املستوى إلى

ميقاتي اعتذر عن عدم تلبية دعوة إفطار السفارة السعودية (داالتي ونهرا)

باسيل للتقدم بشكوى إسالمية ضد الواليات المتحدة
إسطنبول ــــ األخبار
أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن املقاومة بالوحدة هي السبيل الوحيد لتحرير أرضنا واستعادة
حقوقنا وكرامتنا ،وقال في كلمة باسم لبنان في القمة االستثنائية ملنظمة التعاون اإلسالمي التي عقدت،
أمس ،في إسطنبول ،بدعوة من الرئيس التركي لبحث التطورات األخيرة في قطاع غزة ونقل السفارة
األميركية إلى القدس ،إنه سبق للمشاركني في القمة «أن اجتمعوا هنا في كانون األول من أجل فلسطني،
ولكن بعد أشهر من اجتماعنا ماذا فعلنا وأين أصبحنا؟ القدس أصبحت أكثر بعدًا واألميركي نفذ وعده
بنقل السفارة» ،ورأى أن ما قامت به إسرائيل جريمة حرب ترتقي إلى جريمة ضد اإلنسانية بقتلها
الجماعي مدنيني مساملني.
وأضاف أن لبنان تقدم «باسم فلسطني والعرب واملسلمني واملسيحيني والعالم الحر ،بشكوى بمثابة
إخبار إلى املحكمة الجنائية الدولية بعدما أصبحت فلسطني عضوًا فيها ،بما يسمحه نظام املحكمة
بمالحقة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد اإلنساينة ،فهل سيجرؤ أحد هذه املرة على مساندة
فلسطني بإجراء فعلي وليس كالميًا؟».
وأكد باسيل أنه يمكن إنقاذ القدس «إذا قمنا معًا بانتفاضة سياسية أقله» ،وقال« :لنعمد إلى االنتقال
من وضع القدس املعلق أو املدول أو املعترف به من البعض عاصمة لدولة إسرائيل إلى اعتبارها عاصمة
لدولة فلسطني» ،واقترح على املجتمعني إصدار التوجيهات اآلتية:
 إقامة دولة فلسطني على أرض فلسطني وعاصمتها القدس وإقامة بعثات لدولنا في فلسطني على هذااألساس.
 مطالبة الجمعية العامة لألمم املتحدة باعتبار دولة فلسطني مستقلة ومعترفًا بها دوليًا حتى حدودالـ 67وإعالن القدس عاصمتها إضافة إلى قرار وقف بناء جدار الفصل العنصري.
 التقدم بشكوى لدى محكمة العدل الدولية ضد الواليات املتحدة ،وهي عضو فيها ،العترافها بالقدسعاصمة أبدية إلسرائيل وإعالن بطالن هذا القرار األحادي ملخالفته القانون الدولي.
 تأكيد مبادرة السالم العربية في قمة بيروت ،وال سيما لجهة القدس عاصمة فلسطني وحق العودةكجزء ال يتجزأ منها.

أن الرئيس سعد الحريري سيباشر
ت ـح ــرك ــا س ـيــاس ـيــا ب ــات ـج ــاه الــرئ ـيــس
الفرنسي ،إيمانويل ماكرون ،بهدف
تخفيف الـضـغــط األمـيــركــي عـنــه في
مرحلة تأليف الحكومة ،وخصوصًا
لجهة مشاركة حزب الله فيها.
الـحــراك السعودي الداخلي يبدأ من
ُ
خ ــال اإلف ـطــار ال ــذي تقيمه الـسـفــارة
الـسـعــوديــة الـيــوم بــرعــايــة الـحــريــري.
وفيما كان الهدف جمع كل األطياف
السنية إلــى مائدة واح ــدة ،اقتصرت
الـ ــدعـ ــوات ع ـلــى رؤسـ ـ ــاء ال ـح ـكــومــات
السابقني ،الــذيــن لــن ّ
يلبوا جميعهم
الـ ــدعـ ــوة .ف ـق ــد ع ـل ـمــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
الرئيس نجيب ميقاتي سبق واعتذر
عـ ــن عـ ـ ــدم ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ،حـ ــن ّ
وجـ ـه ــت
إلـيــه الــدعــوة ،لسبب وحـيــد ،وهــو أن
«اإلف ـط ــار سـيـكــون بــرعــايــة الـحــريــري
وع ـلــى ش ــرف ــه» .إذ ال ُيـمـكــن مليقاتي
املـ ـج ــيء وال ـج ـل ــوس ف ــي ح ـض ــرة من
هاجموه طيلة فترة االنتخابات ،وأن
أي تالقي بني الحريري وميقاتي لن
يحصل إال وفق أسس واضحة ونقاط
م ـح ـ ّـددة .وك ــان مـيـقــاتــي قــد استقبل
أم ــس ال ـب ـخ ــاري الـ ــذي أت ــى لتهنئته
بالفوز «والتحدث بعنوانني عامة»،
ُمجددًا دعوته إلى حفل اإلفطار .لكن
ّ
املعلومات تؤكد أن رئيس تيار العزم
ّ
مصر على موقفه .وعلمت «األخبار»
أن املستشار في الديوان امللكي نزار

الـعـلــوال سيحضر ال ـيــوم إل ــى لبنان
ل ـي ـش ــارك ف ــي إفـ ـط ــار الـ ـسـ ـف ــارة .وفــي
تقدير أوساط مراقبة لحركة السفراء
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــن ،م ــن امل ـ ّ
ـرج ــح أن يـكــون
للعلوال جدول أعمال شبيه بجوالته
ما قبل االنتخابات .فيما سيستكمل
ال ـب ـخ ــاري وزم ـي ـل ــه اإلمـ ــاراتـ ــي حمد
الشامسي زياراتهم التي بدأوها بعد
االنتخابات إلى عدد من الشخصيات
السياسية.
َ
وعلى وهــج هــذه الـعــودة ،وقبل أيام
مــن انـتـخــاب رئـيــس ملجلس الـنــواب،
ال ي ــزال استيالد التكتالت النيابية
ج ــاري ــا عـلــى ق ــدم وسـ ــاق .خصوصًا
أنها ستكون السبيل الوحيد لحجز
امل ـق ــاع ــد ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة .ال ـج ـم ـيــع ال
ي ـ ــزال ف ــي مــرح ـلــة درس ال ـخ ـي ــارات.
وأول لـ ـق ــاء ج ـ ـ ـ ّـدي فـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ــار
س ـ ّـج ـل ــه م ـي ـقــاتــي والـ ــوزيـ ــر ال ـســابــق
سليمان فرنجية .سبقه بحث جدي
ف ــي إم ـك ــان ـي ــة م ـش ــارك ــة ك ـت ـلــة ال ـع ــزم
ف ــي ال ـت ـك ـتــل ال ـن ـي ــاب ــي الـ ـ ــذي يـسـعــى
رئيس تيار املردة إلى تشكيله تحت
ع ـنــوان «الـتـكـتــل الــوطـنــي املـسـتـقــل».
لـ ـ ـك ـ ــن مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردة ق ــال ــت
ـض
لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن «ال ـن ـقــاش ل ــم يـفـ ِ
إلــى نتيجة إيـجــابـيــة» ،وأن ميقاتي
ّ
رفــض االنـضـمــام إلــى تكتل ال يكون
برئاسته .فهو رئيس حكومة سابق،
ولــه شعبية كبيرة فــي الـشـمــال أدت

إلى أن يكون الفائز األول في دائرته.
فــي كــل األح ــوال يـبــدو أن ميقاتي ال
ّ
يسارع إلــى االنضمام إلــى أي تكتل.
ف ـه ــو ب ـح ـســب أوسـ ــاطـ ــه «سـيـنـتـظــر
ل ـي ـت ـبـ ّـن مـ ـس ــار ت ـش ـك ـيــل ال ـت ـك ـتــات،
ويبني على الشيء مقتضاه».
وقبل أيــام من موعد جلسة انتخاب
مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب
املجلس ،تستمر املعركة على منصب
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ب ــن ال ـت ـيــار
الــوط ـنــي ال ـحــر والـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة.
فـفــي وق ــت أب ـلــغ الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ـ ّـري
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال ع ــون
ّ
ّ
أحقية تكتل «لبنان القوي» باختيار
أحد أعضائه لنيابة رئاسة املجلس،
وإش ــاع ــة أن ع ـضــو ال ـت ـك ـتــل ال ـنــائــب
ُ
إيلي الفرزلي هو األوفــر حظًا ،تصر
القوات على طرح النائب أنيس نصار
ّ
كمرشح لهذا املقعد .ويسعى كل من
الـطــرفــن إل ــى اسـتـمــالــة رئ ـيــس تيار
املـسّـتـقـبــل سـعــد ال ـحــريــري ملصلحة
مـ ــرش ـ ـحـ ــه .وفـ ـيـ ـم ــا أشـ ـيـ ـع ــت بـعــض
املعلومات عن دعم يحظى به نصار
من تيار املستقبل والحزب التقدمي
ّ
االشـتــراكــي واملستقلني ،فمن املؤكد
أن ترشيح الفرزلي سيقطع الطريق
عـلــى نـصــار ال ــذي لــن يستطيع نيل
أكثر من  48صوتًا.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـص ــلُ ،س ـح ــب خ ـيــار
مـبــدأ فـصــل الـنـيــابــة عــن ال ـ ــوزارة من

3

الواجهة .ففيما كان «التيار الوطني
الـحــر» ورئـيــس الجمهورية ميشال
عــون مــن األوائ ــل الــذيــن طــرحــوا هذا
امل ــوض ــوع ،وك ــان الـعــون ـيــون عـ ّـرابــي
م ـشــروع فـصــل الـنـيــابــة عــن الـ ــوزارة،
والـ ــذي لــم يـ ِـجــد طــريـقــه إل ــى اإلقـ ــرار،
علمت «األخبار» من مصادر عونية
أن ــه «ت ــم ال ـتــراجــع عــن ه ــذه الـفـكــرة».
فـيـمــا عـلـقــت م ـصــادر سـيــاسـيــة على
األم ــر بــأن «أول املتضررين سيكون
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة س ـعــد ال ـح ــري ــري،
حيث كان ينوي الوقوف وراء التيار
الوطني الحر الستبعاد بعض نوابه
عن الحكومة الجديدة».
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،ب ـ ـ ـ ــدأت الـ ـق ــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة تـ ـح ـ ّـدد ال ـح ـق ــائ ــب ال ـتــي
ستطالب بها بعد تكليف الحريري
ت ـ ــرؤس ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـل ــة .وعـلـمــت
«األخ ـب ــار» أن الـتـيــار الــوطـنــي الحر،
ال ــذي يـقـتــرح امل ـ ــداورة فــي الحقائب
الـسـيــاديــة ،ب ــدأ التلميح إل ــى رغبته
فــي الـحـصــول على وزارة الداخلية.
وفــي ظــل ّ
تمسك الــرئـيــس نبيه بري
ب ــوزارة املالية ،ورئـيــس الجمهورية
ب ــال ـخ ــارج ـي ــة ،ت ـب ـقــى وزارة ال ــدف ــاع
الـ ـ ــوح ـ ـ ـيـ ـ ــدة ال ـ ـق ـ ــاب ـ ـل ـ ــة ل ـل ـم ـق ــاي ـض ــة
ب ــال ــداخ ـل ـي ــة ،ع ـلــى رغـ ــم أن األخ ـي ــرة
امبراطورية أمنية وإداري ــة ،فيما ال
صالحيات فعلية لــ«الــدفــاع» .وترى
مصادر مستقبلية أن إبقاء الداخلية
ّ
في يد القوى التي كانت تشكل سابقًا
ف ــري ــق  14آذار ه ــو م ـط ـلــب أم ـيــركــي
وسعودي دائم ،تقول مصادر أخرى
مــن الفريق السياسي نفسه إنــه من
غير املستبعد تخلي الحريري عنها
لفريق رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى ،عقد املكتب السياسي
ل ـت ـيــار املـسـتـقـبــل اج ـت ـمــاعــه الـ ــدوري
ب ــرئ ــاس ــة الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،واسـ ـتـ ـع ــرض
خــالــه مـجــريــات ال ـحــراك االنتخابي
ون ـتــائ ـجــه وت ــداع ـي ــات ــه ع ـلــى املـشـهــد
السياسي العام ،في مــوازاة التوقف
عند خريطة طريق «تيار املستقبل»
للمرحلة املقبلة ،سياسيًا وتنظيميًا،
فــي ضــوء ال ـقــرارات التنظيمية التي
ص ـ ـ ــدرت أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا .وق ـ ــد م ـن ــح امل ـك ـتــب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـ ـحـ ــريـ ــري ص ــاح ـي ــات
استثنائية ملــدة ستة أشـهــر التخاذ
اإلجـ ـ ـ ــراءات وال ـ ـقـ ــرارات املــائ ـمــة في
الشؤون التنظيمية العائدة للمكتب
ال ـس ـيــاســي ف ــي إطـ ــار تـشـكـيــل لـجــان
م ــوق ـت ــة ف ــي ال ـه ـي ـئ ــات وامل ـن ـس ـق ـيــات
املنحلة ،وتعيني أو تجميد أو إعادة
تـشـكـيــل كــافــة ال ـه ـي ـئــات التنظيمية
والتنفيذية فــي الـتـيــار ،كــذلــك إحالة
الهيئات أو األعـضــاء املخالفني إلى
ه ـي ـئــة اإلشـ ـ ـ ــراف وال ــرق ــاب ــة الت ـخ ــاذ
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات املـ ـن ــاسـ ـب ــة ف ـ ــي ش ــأن ـه ــم.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار أكـ ـ ـ ــدت مـ ـص ــادر
رفـيـعــة املـسـتــوى فــي تـيــار املستقبل
ل ــ«األخ ـب ــار» صـحــة م ــا ن ـشــره مــوقــع
«ل ـي ـبــانــون فــاي ـلــز» ع ــن أن الـحــريــري
استهل مداخلته في اجتماع املكتب
السياسي بــالـقــول« :ن ــادر الحريري
ليس فقط أخي ،إنه دمي ،وقصته ال
عالقة لها بموضوع االنتخابات .أما
أحمد الحريري فهو أنا» ،في رسالة
أراد مـنـهــا ال ـحــريــري سـحــب قضية
نادر من التداول داخل التيار.
(األخبار)

نقوال ناصيف
عـنــدمــا سـئــل الــرئ ـيــس نـبـيــه بـ ـ ّـري هل
ّ
ي ــذك ــره ال ـبــرملــان املـنـتـخــب بـ ــذاك ال ــذي
ت ـ ــرأس ـ ــه ،لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى عـ ـ ــام ،1992
أجـ ــاب« :ك ــان مـجـلــس  1992األول في
العالم مــن حيث النشاط الــذي قــام به
خ ــال والي ـتــه س ــواء فــي ع ــدد جلسات
التشريع أو جلسات املناقشة العامة
واالسـتـجــوابــات واألسـئـلــة واألجــوبــة.
خــرج ـنــا م ــن ان ـت ـخ ــاب ــات  1992وســط
ّ
م ـق ــاط ـع ــة م ـس ـي ـح ـيــة كـ ـبـ ـي ــرة ،حــت ـمــت
على املجلس الجديد الحركة واألداء
بــإفــراط مــن أجــل تأكيد شرعيته التي
طعن البعض فيها ،وطرحت املقاطعة
عالمات استفهام من حولها».
يـضـيــف« :أمــام ـنــا اآلن ورشـ ــة جــديــدة
مع ّ
كم من مشاريع القوانني في أدراج
املجلس .لكن األساس استعجال تأليف
حكومة جديدة .ال نريد أن نصبر كما
فــي املـ ــرات الـســابـقــة سـبـعــة أو ثمانية
أشهر حتى تبصر النور .تأخير تأليف
الحكومة أكثر من الوقت الذي تحتاج
إليه ّ
يطير كل املؤتمرات الدولية التي
ذه ـب ـنــا إل ـي ـهــا أخـ ـيـ ـرًا وع ــدن ــا بـنـتــائــج
إيجابية ،خصوصًا مؤتمر سيدر».
عـلــى م ـ ّـر انـتـخــابــات الـعـقــديــن ونصف
الـعـقــد املـنـصــرمــة ،ب ــدءًا مــن أول ـهــا عــام
 ،1992لم يسبق أن شهدت انتخابات
هيئة مكتب املجلس اشتباكًا سياسيًا
بني الكتل .بعض أسباب املرحلة تلك
حتى عــام  2005دور ســوريــا ،إذ ألقى
بثقله على االسـتـحـقــاق ،بعدما تيقن
م ــن إم ـســاكــه بـغــالـبـيــة ثـلـثــي املـجـلــس
املـنـتـخــب .ط ــوال  13عــامــا ت ــرأس بـ ّـري
البرملان ،وإيلي فرزلي نيابة الرئاسة،
مــع تـقــاســم الـكـتــل الــرئـيـسـيــة حصص
هـيـئــة امل ـك ـت ــب .ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات ،2005
أمكن االنقالب السياسي الذي أحدثته
ق ــوى  14آذار ،وق ـل ــب م ــوازي ــن ال ـقــوى
ال ــداخ ـل ـي ــة ع ـلــى اثـ ــر اغ ـت ـي ــال الــرئـيــس

رف ـي ــق الـ ـح ــري ــري ،ت ـق ــوي ــض الـتـقـلـيــد:
وض ـع ــت ي ــده ــا ع ـلــى ن ـيــابــة الــرئــاســة
بـ ـف ــري ــد م ـ ـكـ ــاري مـ ــع خ ـ ـسـ ــارة ف ــرزل ــي
ّ
وتقبلت
مقعده ،وأمسكت بالغالبية،
تـقــاســم هيئة املـكـتــب ،ووق ـفــت عــاجــزة
عـنــد أبـ ــواب الــرئــاســة .ت ـكـ ّـرر األم ــر في
انتخابات  .2009بذلك أمست تسمية
مكاري مرتني على التوالي قرار تكتل
املـسـتـقـبــل وحـ ــده ،بــذري ـعــة م ـب ـ ّـررة أنــه
أكبر الكتل النيابية.
بـعــد انـتـخــابــات  ،2018ت ـحــاول نيابة
ال ــرئ ــاس ــة اخـ ـت ــزال م ـج ـمــل االش ـت ـب ــاك
السياسي في أول الطريق في سلسلة
اس ـت ـح ـقــاقــات مـتـتــالـيــة ،وح ـصــرهــا ـ ـ
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى م ـنــذ ع ــام  1992ـ ـ ـ ـ بني
ي ــدي فــري ـقــن مـسـيـحـيــن يـتـســابـقــان
ف ــي ال ـص ــراع ع ـلــى م ـنــاصــب الـسـلـطــة،
ه ـم ــا الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر وح ــزب
ال ـقــوات الـلـبـنــانـيــة .ق ـ ّـدم ب ـ ّـري لرئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ـ ــون ،ب ـع ـيــد
إع ـ ــان ن ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،الـحـجــة
املـ ـعـ ـق ــول ــة انـ ـسـ ـج ــام ــا م ـ ــع س ــاب ـق ـت ــي
 1992و :2005لـتـكـتــل ل ـب ـنــان ال ـقــوي
ت ـس ـم ـي ــة م ــرشـ ـح ــه ل ـل ـم ـن ـص ــب ب ــأح ــد
اثـ ـن ــن مـ ــن أرث ــوذكـ ـسـ ـي ـ ّـي ــه امل ـع ـل ـن ــن،
ف ــرزل ــي ـ األك ـث ــر تــرجـيـحــا ـ أو ال ـيــاس
ب ــوصـ ـع ــبّ .
ردت ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة
بـتــرشـيــح أح ــد نــوابـهــا أن ـيــس نـصــار.
ال يعدو الترشيح والترشيح املضاد
إال رأس ج ـبــل ال ـج ـل ـيــد الـ ــذي ينتظر
الحـقــا تأليف الحكومة بــن الفريقني
املـسـيـحـيــن ال ـقــويــن ،وق ــد خــرجــا من
االنتخابات بحصص وازنــة وضعت
سلفًا التمثيل املسيحي بني أيديهما.
ّ
كالهما ّ
كبر كتلته على نحو يعزز ما
أتــاحــه تــألـيــف أول ــى حـكــومــات العهد
طـبـقــا مل ـض ـمــون ت ـســويــة  ،2016وهــو

أن ـه ـمــا امل ـع ـن ـيــان م ـبــاشــرة بــالـتـمـثـيــل
امل ـس ـي ـح ــي ف ـي ـه ــا .ب ــات ــا اآلن جـ ـ ــزءًا ال
يـتـجــزأ مــن نـتــائــج انـتـخــابــات نيابية
أعادت تحديد األحجام وإلغاء وجود
ً
الـ ـن ــواب املـسـيـحـيــن املـسـتـقـلــن أوال،
وانـ ـت ــزع ــت م ــن ال ـك ـت ــل ذات الـغــالـبـيــة
اإلســامـيــة امـتـيــاز تــوزيــر مسيحيني
فــي عــدادهــا ـ ـ ـ وقــد تـضــاء لــوا ـ ـ يعود
إلــى مطلع عهد اتفاق الطائف ثانيًا،
ووضـعــت بــاكـرًا مصير التأليف أمــام
مشكلة مسيحية وشيكة تبدأ بنيابة
رئاسة الحكومة وال تنتهي بحقائبها
السيادية واملدرارة والهامشية ثالثًا.
ثمة مــا يمكن أن يحتاج إليه البرملان
الجديد في افتتاح دورته.
في األسبوع الذي سبق غياب العميد
ريـ ـم ــون إده ،ف ــي  10أي ـ ــار  ،2000في
مـ ـث ــل هـ ـ ــذه األي ـ ـ ـ ــام تـ ـم ــام ــا ،طـ ـل ــب مــن
امل ـس ـت ـش ــارة ف ــي الـ ـب ــرمل ــان الـبـلـجـيـكــي
م ــاري جــوزيــه شــديــاق تــزويــده صــاة
يتلوها برملانيون أميركيون قبل بدء
مـنــاقـشــاتـهــم .أرس ـل ــت إل ـيــه بــالـفــاكــس
النص الذي نشرته جريدة «الشمس»
ف ـ ــي ك ـي ـب ـي ــك ف ـ ــي كـ ـ ـن ـ ــدا ،ف ـ ــي ع ــدده ــا
الصادر في  28شباط  ،1948قائلة له

ّ
تأليف
تأخير
ي:
بر
الحكومة أشهرًا ّ
يطير
نتائج المؤتمرات الدولية
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إن بــرملــان ـيــي واليـ ــة ويـسـكــونـســن في
الواليات املتحدة يتلون هذه الصالة.
ع ـلــى أن «ال ـف ــاك ــس» وص ــل إل ــى فـنــدق
كوين إليزابيث في باريس يــوم أسلم
العميد الروح.
نصت «صالة البرملاني» على اآلتي:
«ي ـ ــا أي ـ ـهـ ــا اإللـ ـ ـ ــه ال ـ ـقـ ــديـ ــر ،ي ـ ــا إل ـ ــه كــل
الحكومات ،ساعدنا في ساعة افتتاح
ه ــذه الـ ـ ــدورة االش ـتــراع ـيــة ع ـلــى إدراك
قدسية األعمال السياسية.
أبعدنا عن الخطايا التي سنقع تحت
إغــرائـهــا ،عندما يعلو صــوت األحــزاب
واملصالح داخل هذا املجلس.
ّ
جنبنا التفكير في االنتخابات املقبلة،
ب ـي ـن ـمــا ع ـل ـي ـنــا ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي األجـ ـي ــال
الطالعة.
ّ
جنبنا الكالم على مسائل األشخاص
ً
بدال من مناقشة املبادئ.
إج ـع ـل ـن ــا ال ن ــول ــي األهـ ـمـ ـي ــة ال ـك ـب ــرى
لـلـحـصــول ع ـلــى األك ـث ــري ــة ،ف ــي الــوقــت
الـ ـ ـ ــذي ي ـن ـب ـغ ــي أن ن ـف ـك ــر فـ ــي صـ ــواب
التدابير الواجب اتخاذها.
ّ
ج ــنـ ـبـ ـن ــا فـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـح ــاسـ ـم ــة
ل ـل ـم ـنــاق ـشــات أن ن ـق ــول امل ـس ــائ ــل الـتــي
ً
تـ ـح ــدث وقـ ـع ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ،ب ـ ـ ــدال مـ ــن ق ــول
املسائل الحقة.
اجعلنا ال نتمتع في املضي في البحث
ً
عن الكلمات الجميلة ،بــدال من البحث
عن الوقائع.
ّ
جنبنا اعـتـبــار الـحــزب هــدفــا فــي ذاتــه،
ً
بــدال من التعامل معه على أنه وسيلة
لبلوغ الهدف.
ال نطلب إليك أن تحمينا من اإلغراءات
املـ ـحـ ـيـ ـط ــة بـ ــامل ـ ـجـ ــالـ ــس االش ـ ـتـ ــراع ـ ـيـ ــة
فـحـســب ،ب ــل نـطـلــب أي ـضــا أن تجعلنا
نــدرك على نحو أفضل ماهية الحكم،
كـ ــي ن ـت ـم ـكــن مـ ــن خ ــدم ــة م ـص ــال ــح َم ــن
وضعوا حكم هذه البالد بني أيدينا.
ّ
ســاعــدنــا ع ـلــى أن ن ـتــذكــر أن األج ـي ــال
ّ
الـتــي سـتــأتــي تـشــكــل ج ــزءًا مــن الهيئة
الناخبة ،وإن لــم يكن لها أص ــوات في
صناديق االقتراع.
اجعل من احترامنا للحقيقة أكبر من
احـتــرامـنــا لـلـمــاضــي .ســاعــدنــا عـلــى أن
نجعل من حزبنا في خدمتنا أكثر منه
ّ
سيدًا علينا.
اجـعـلـنــا نـ ــدرك أن ال نـفــع لـلـنـجــاح في
االنتخابات إذا فقدنا طاقاتنا.
س ــاع ــدن ــا عـ ـل ــى أن ن ـ ـكـ ــون مـسـتـقـلــن
ع ــن األك ـث ــري ــة ال ـطــاغ ـيــة ،وع ــن األقـلـيــة
املتعقلنة ،إذا لــم يـكــن للحقيقة مكان
عند هؤالء أو أولئك.
اجعل الصدق وحيًا لدوافعنا والعلم
نورًا ملناهج عملنا.
ساعدنا على خدمة الجماهير من دون
ّ
نصدقها من دون
مداهنتها ،واجعلنا
االنحناء أمام ّ
تطيرها».

تقرير

منطقة بعلبك «مخطوفة» ...وقرار بعودة الدولة
داود رمال
لم تقتصر الشكوى من الوضع األمني
فــي مدينة بعلبك على املــواطـنــن .ها
ه ــي الـ ــدولـ ــة امل ـع ـن ـيــة األول ـ ـ ــى ب ــاألم ــن
تـشـكــو .األج ـهــزة األمـنـيــة والعسكرية
امل ـ ـهـ ــددة ب ـض ـبــاط ـهــا وجـ ـن ــوده ــا مــن
عصابات منفلتة مــن عقالها ،صــارت
تطالب دولتها بوضع حد لالستباحة.
مــا ط ــرح عـلــى طــاولــة املـجـلــس األعـلــى
ل ـلــدفــاع ،ف ــي ب ـع ـبــدا ،أم ــس ،يـشــي بــأن
منطقة بعلبك صارت ساحة صراعات
على النفوذ بني املجموعات الخارجة
ع ـ ــن ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،ال ـ ـتـ ــي ت ـغ ـل ـغ ـل ــت بــن
األحـيــاء والـبـيــوت ،فــارضــة أم ـرًا واقعًا
ومراكز قوى ومناطق نفوذ وسيطرة،

وم ـم ــارس ــة عـمـلـيــات تـشـبـيــح وف ــرض
خـ ـ ـ ــوات عـ ـل ــى املـ ــواط ـ ـنـ ــن وأص ـ ـحـ ــاب
امل ـح ــات ال ـت ـجــاريــة ،م ــا دف ــع كثيرين
إل ــى إق ـفــال مصالحهم واالن ـت ـقــال إلــى
ً
فضال عن ُّ
تعمد بعض
مناطق أخرى،
العائالت تــرك املدينة مخافة أن يرتد
الوضع على أوالدها.
واالخ ـ ـطـ ــر ف ــي م ــا عـ ــرض تـفـصـيـلـيــا
م ــن ق ـبــل ق ـ ــادة األجـ ـه ــزة الـعـسـكــريــة
واألمنية أن تتحول هذه العصابات
إل ــى مـصــدر تـهــديــد دائ ــم ملــن يسعى
إل ــى ك ـبــح جـمــاحـهــا ووض ـع ـهــا عند
حـ ــدهـ ــا ،ب ـح ـيــث ال ت ـت ــوق ــف رس ــائ ــل
التهديد بالخطف والقتل التي تصل
إل ـ ــى ضـ ـب ــاط وع ـس ـك ــري ــن فـ ــي ح ــال
تـنـفـيــذهــم ق ـ ــرار مــاحـقـتـهــم رؤوس

هذه العصابات وأفرادها.
لـ ــذلـ ــك ،اتـ ـخ ــذ املـ ـجـ ـل ــس ،فـ ــي جـلـسـتــه
بــرئــاســة رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة الـعـمــاد
مـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــال عـ ـ ـ ـ ـ ــون ،سـ ـلـ ـسـ ـل ــة قـ ـ ـ ـ ـ ــرارات
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،أب ــرزه ــا «عـ ـ ــودة ال ــدول ــة
بكل مؤسساتها أمنيًا وإنمائيًا إلى
م ـن ـط ـقــة ب ـع ـل ـب ــك ،وأن ال م ـظ ـل ــة ف ــوق
رأس أحد وال تهاون في اجتثاث هذه
الـحــالــة الخطيرة بكل الــوســائــل ،وكل
رأس إجرامي أو فرد في مجموعة ،هو
هدف طبيعي لألجهزة األمنية ،واألهم
أن القرار هو بعدم الوقوع في أخطاء
السابق التي تمثلت بتوقف املالحقات
ُّعند حدود الحمايات السياسية ،وما
اتفق عليه أن ال فــرق بني املجرم ومن
يحمي املجرم وكالهما سواسية أمام

الـعــدالــة ،وهـنــاك ال ـتــزام مــن كــل القوى
السياسية بأنها لن تحمي أحدًا».
وفــي املعلومات الرسمية ،أن املجلس
األعـلــى «ق ــرر اتـخــاذ الـتــدابـيــر األمنية
الـ ــازمـ ــة ل ـت ـع ــزي ــز األم ـ ـ ــن فـ ــي مـنـطـقــة
بـعـلـبــك ،كـمــا أوصـ ــى مـجـلــس الـ ــوزراء
بتنفيذ املـشــاريــع اإلنـمــائـيــة الخاصة
هناك» .وقــال أحد الــوزراء لـ«األخبار»
اتخذت
إن «مــن ال ـقــرارات املهمة الـتــي ُ
وضــع كل املشاريع التي سبق وأقــرت
مل ـن ـط ـق ــة ال ـ ـب ـ ـقـ ــاع عـ ـم ــوم ــا ول ـب ـع ـل ـبــك
خ ـصــوصــا م ــوض ــع ال ـت ـن ـف ـيــذ ،وإق ـ ــرار
م ـش ــاري ــع ج ــدي ــدة م ـلـ ّـحــة ب ـمــا يـعــالــج
نسبيًا نسبة البطالة املرتفعة ويؤمن
ف ــرص ع ـمــل إض ــاف ـي ــة ،ع ـلــى أال يـكــون
التعاطي مع هذه املنطقة موسميًا».

