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سياسة
تقرير

المردة توجيه
يريد
ّ
خياراته
رسالة بأن
ّ
مفتوحة على كل
القوى ،على رغم
عهد
«حصاره» خالل
ٍ
موال لـ 8آذار
رئاسي
ٍ
(هيثم الموسوي)

زعامة المردة «القلقة»:
زغرتا ليست ملعبًا مفتوحًا للقوات

بعيدًا عن التطورات الحكوميةُ ،ينظر
إلى اللقاء بين سليمان فرنجية وسمير
جعجع بصفته «الحدث السياسي
ُ
المنتظر» .هو ُخيار بديل لتيار المردة،
بعد أن ُس ّدت الطرق بينه وبين التيار
الوطني الحر ،وبات يشعر بتعرضه لحصار،
وآخر «دليل» لديه هو محاولة منع
حقيبة األشغال عنهُ .يضاف إلى ذلك،
انفتاح ساحة زغرتا أمام «التيار» وميشال
معوض ،واستفادتهما من وهج العهد
وخدماته ،والتحديات البلدية في القضاء،
ما ُي ّ
حول «المردة» ،بحسب الخصوم ،إلى
»«زعامة قلقة
ليا القزي

ل ـ ــم تـ ـك ــن زغ ـ ــرت ـ ــا «س ـ ــاح ـ ــة س ــائ ـغ ــة»
ُ
منبت
ملعظم القوى السياسية .فهي
ُ ّ
آل فرنجية الــذيــن «ل ــزم ــوا» تمثيلها
ـوات
الـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ـخ ــدم ــات ــي لـ ـسـ ـن ـ ٍ
ط ــوي ـل ــة .ال يـعـنــي ذل ــك إل ـغ ــاء وج ــود
األحـ ـ ــزاب وال ـش ـّخ ـص ـيــات الـسـيــاسـيــة
األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،إال أنـ ـ ـه ـ ــا ل ـ ــم ت ـب ـل ــغ ي ــوم ــا
م ـس ـتــوى م ــن امل ـنــاف ـســة «امل ـت ـكــاف ـئــة»
مـ ـ ـ ــع تـ ـ ـي ـ ــار امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردة .االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات
النيابية األخ ـيــرة ،عـ ّـدلــت مــن املشهد
ّ
ال ــزغ ــرت ــاوي ،فـحــلــت الـتـعــدديــة مكان
األحــاديــة ،وبــات هامش ّ
تحرك حركة
االستقالل والقوات اللبنانية والتيار
ّ
الحر ،أكبر من ذي قبل .هذه
الوطني
التطورات ،وانتخاب طوني فرنجية
ْ
نــائ ـبــاَ ،ب ــل ــورت ل ــدى «املـ ـ ــردة» أهمية
إجراء تقييم داخلي وورشة تنظيمية،
يكون فيها لعنصر الشباب ،ال ّ
سيما
الذين عملوا جنبًا إلى جنب فرنجية
خالل االنتخاباتٌ ،
دور أكبر .ال ُيريد
ّ
طوني فرنجية التخلي عن «العسكر
القديم» ،ولكن إفساح املجال أمام «دم
جديد» ،ال ّ
سيما في مدينة زغرتا.
ُيـ ـض ــاف إل ـ ــى امل ـن ــاف ـس ــة ال ـس ـيــاس ـيــة،
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نجاح واكيم
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«ولك خلصوني
بقى»

واسـتـفــادة حــركــة االسـتـقــال والتيار
الـعــونــي مــن العهد الــرئــاســي لتعزيز
ُنفوذهما ،تحديات اجتماعية  -بلدية،
أش ـع ـلــت ب ــوج ــه «املـ ـ ـ ــردة» :ال ـخــافــات
داخـ ـ ـ ــل املـ ـجـ ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي ل ــزغ ــرت ــا -
إه ـ ـ ــدن واسـ ـتـ ـق ــال ــة أع ـ ـضـ ــاء ال ـب ـلــديــة
امل ـح ـســوبــن ع ـلــى ح ــرك ــة االس ـت ـقــال
وال ـنــائــب ال ـســابــق جـ ــواد ب ــول ــس ،مع
ما يعنيه ذلــك من إسقاط مشروعية
املجلس البلدي القائمة على التوافق،
وت ـس ـي ـيــس م ــوض ــوع ُ إنـ ـش ــاء مــوقــف
للسيارات في املكان امل ّ
سمى «الكتلة»
فــي إهــدن (حيث تقع كنيسة أثــريــة)،
مل ـح ــاول ــة ت ـطــويــق «املـ ـ ـ ــردة» وتــأل ـيــب
الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ضـ ـ ـ ّـده ُ .ت ــزام ــن ذلـ ــك مع
انـ ـتـ ـظ ــار «ال ـ ـح ـ ــدث امل ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــر» :ل ـق ــاء
رئـيــس تـيــار امل ــردة سليمان فرنجية
مــع رئ ـيــس ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة سمير
جـعـجــع .ل ـق ـ ٌ
ـاء ع ـنــوانــه «امل ـصــال ـحــة»،
ّ
ّ
ول ـكــنــه ُم ـص ـ ّـوب ض ــد ال ــوزي ــر جـبــران
بــاس ـيــل ،وم ـض ـمــونــه تــوج ـيــه رســالــة
ّ
ّ
بأن خيارات «املردة» مفتوحة على كل
عهد
القوى ،على رغم حصاره خالل ٍ
رئاسي «من الخط» ،كان ُيفترض أن
يكون حليفًا له.
َ
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ت ـجـ َـمــع م ـص ـ
ِ
ّ
لـ ـلـ ـم ــردة كـ ـ ــل هـ ـ ــذه األم ـ ـ ـ ــور بـعـضـهــا
ّ
فــوق البعض اآلخــر ،لتخلص إلــى أن
«زعامة فرنجية أصبحت قلقة ،وهي
أمام تحديات عدة ،فتراها تبحث عن
خيارات متنوعة ُت ّ
حصن من خاللها
نفسها ،وتحمي وجــودهــا» .مصادر
«امل ــردة» ال تــوافــق على هــذه الـقــراءة:

مصادر التيار
تعتبر ّ
العوني أن وضع
ُ«المردة» يتراجع ،نتيجة
«بعدهم عن الناس
والكيدية»

ّ
أن يكون بإمكان نائب سابق
ّ
مطلبية له ،اليوم،
نشر كلمة
كان ألقاها في مجلس
ّ
النواب قبل نحو نصف قرن،
مناسبة للحاضر،
فتكون ِ
ّ
حرفيًا ،وبالتالي ال حاجة ّإلى
تعديل في تاريخها ...فإنما
هذا ،بدليل ّنصي -
يعني ّ
تاريخي ،أننا نعيش في بالد
العبث .بالد الجعجعة وضياع
األعمار .بالد إعادة التدوير
باستثناء شيء واحد :النفايات
(بمختلف أشكالها) .بالد
«اللعي» والترجيع أو ،بمعنى
أفصح ...القيء

«أب ـدًا غير قلقني ،نتائج االنتخابات
أث ـب ـتــت ذلـ ــكّ .طـبـعــا ه ــي ب ـحــاجــة إلــى
تحسني ،ولكنها مقبولة بالنسبة لنا.
ّ ّ
كما ّأننا لم ّ
مرة أن زغرتا لنا ،بل
ند ِع
نحن األقوى فيها».
ّ
ُ
أولى امللفات التي ترفع بوجه التيار
الشمالي ،هــي البلدية .يـقــول ُمنسق
«الئـ ـ ـح ـ ــة اإلنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء» (الـ ـ ـت ـ ــي خ ــاض ــت
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة ك ـ ُـم ـم ـث ــل عــن
املجتمع املدني واملستقلني) ّواألستاذ
الجامعي ميشال دويـهــي إن ــه «أكثر
م ـج ـل ــس بـ ـل ــدي ي ـن ـت ـق ــده ال ـ ـنـ ــاس فــي
زغ ـ ــرت ـ ــا ،ل ـت ـق ـس ـي ـمــه امل ـ ـشـ ــاريـ ــع عـلــى
ال ـ ـعـ ــائـ ــات ،ع ـ ــوض أن يـ ـك ــون ه ـنــاك
عـمــل مــؤسـســاتــي ُمـمـنـهــجّ .أدى ذلــك
إلـ ـ ــى ص ـ ــراع ـ ــات بـ ــن امل ـ ـ ـ ــردة وح ــرك ــة
ّ
االستقالل ،التي اعتبرت أن التعاطي
ال يزال بحسب عقلية ال ــ .»1998يتهم
دوي ـ ـهـ ــي الـ ـن ــائ ــب الـ ـس ــاب ــق سـلـيـمــان
فرنجية باستخدام البلدية «كإحدى
دعائم زعامتهُ ،
فيصبح التعامل مع
الـشــأن اإلنـمــائــي مــن منطق خدماتي
بـحــت» .انطالقًا مــن هنا« ،نــدعــو إلى
إُط ـ ـ ــاق ح ـ ـ ــوار بـ ــن ال ـج ـم ـي ــع ،دعـ ــوة
نــدرك صعوبتها ،ولكن هناك حاجة
ل ـف ـصــل اإلنـ ـم ــاء ع ــن ال ـس ـي ــاس ــة» .في
ُاإلطــار نفسه ،يقول أحــد السياسيني
املـقــربــن مــن الـنــائــب ميشال معوض
ّ
إن «الفكرة من التوافق البلدي ،كانت
عــدم النظر إلــى حاجات زغرتا كباب
لـ ـت ــوزي ــع الـ ـخ ــدم ــات ب ـح ـس ــب ال ـ ــوالء
السياسي ،والتحول من املحاصصة
إلى املشاركة في القرار .هذه التجربة
فـشـلــت» .هــي الـخــاصــة نفسها التي
ّ
ّ
توصل إليها «امل ــردة» ،بــأن البلديات
التوافقية «ال تنجح فــي السياسة».
ّ
ّ
ولكن املصادر تؤكد بــأن البلدية «لم
تكن يومًا مركز خدمات آلل فرنجية».
ّ
م ــا ح ـص ــل ،أن م ـع ــوض «ع ـ ـ ـ ّـول عـلــى
ً
أن ت ـكــون الـبـلــديــة م ــدخ ــا للتحالف
النيابي ،حني لم يحصل ذلك ،أصبح
لديه سبب للخروج».
فــي اإلط ــار البلدي  -اإلنـمــائــيُ ،يمكن
إدراج الحراك (من مختلف االنتماءات
الـسـيــاسـيــة ،وم ــن ضـمـنــه مـنــاصــرون
لتيار املردة) ّ
ضد قرار لجنة األوقاف
فـ ــي ال ــرعـ ـي ــة ج ـ ــرف «الـ ـكـ ـتـ ـل ــة» (قـ ــرب

محمد نزال
«تـشـكـيــل الـحـكــومــات فــي لـبـنــان أشبه
ّ
ُبحل الكلمات املتقاطعة .يأتي الرئيس
ّ
املكلف ويضع أمامه الخرائط :خريطة
ّ
للمناطق اللبنانية ،خريطة للطوائف
ّ
ّ
النيابية في
اللبنانية ،خريطة بالكتل
ّ
لبنان وخريطة للنواب املنفردين الذين
يجب أن ُيكافأ بعضهم ...ويبدأ التركيب
وتبدأ الكلمات املتقاطعة» .هــذا مقطع
ِمن كلمة للنائب السابق نجاح واكيم،
ألقاها في مجلس ّ
النواب قبل  45عامًا،
ّ
ولو شاء اليوم أن ُيعيد نشرها ،حرفيًا،
ل ـكــانــت أك ـث ــر راه ـن ـ ّـي ــة ِم ــن تـصــريـحــات
ك ـث ـيــر ِمـ ــن ال ـ ـنـ ـ ّـواب ال ـح ــال ـي ــن .م ــا زال
تشكيل الحكومة في هــذه البالد أقرب
إل ــى امل ـع ـجــزة .ل ــم يـكــن واك ـي ــم ،عـلــى ما
ً
يبدو ،متفائال منذ البداية حيال عمل
ّ
ّ
السياسية في لبنان« :كل هذه
السلطة
ّ
الـحـكــومــات كــنــا دائ ـمــا ،بعد أن تذهب،
نقول :هــذه الحكومات لم تعمل شيئًا،
ّ
فنترحم
ث ـ ّـم تــأتــي الـحـكــومــة ال ـجــديــدة
على ما سبق» .كم ّ
مرة ،بعد ذلك التاريخ
وإلــى الـيــومّ ،
ترحم ذاك النائب على ما
ً
ّ
سبق؟ أتراه ما زال يترحم أصال؟

كنيسة مــار جرجس) وإقــامــة مواقف
لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات ف ـي ـه ــا .ت ـ ُـوض ــح م ـص ــادر
ّ
«املردة» أن التجمع املعارض ملشروع
«الكتلة» ال هوية سياسية له« ،نحن
مستعدون لسماع أي رأي ،وقد نقتنع
بــه .فاالعتراضات دليل حيوية» .هل
ُينظر كذلك أيضًا إلــى وجــود ميشال
م ـعــوض وال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر في
ّ
زغ ــرت ــا؟ «مـيـشــال وال ـت ـيــار ،ك ــل واحــد
م ـن ـه ـمــا ح ــال ــة مـسـتـقـلــة ع ــن اآلخ ـ ــر».
ّ
ـأن مـعــوض ّ
«ثبت
وتـشــرح املـصــادر ب ـ
ح ـضــوره الـسـيــاســي أك ـثــر ،واسـتـفــاد
م ــن الـ ـق ــاع ـ ّـدة امل ـش ـت ــرك ــة ب ـي ـنــه وب ــن
القواتّ ،ولكنه لن يستفيد من خدمات
الـعـهــد ّ ألن ـهــا تــأتــي عـلــى اس ــم الــوزيــر
ّ
الحر،
بيار رفول» .أما التيار الوطني
الــذي ارتفعت أرقامه االنتخابية بني
الــ 2009والــ« ،2018فهذا ليس حجمه،
بـ ــل ب ـف ـضــل ال ـع ـه ــد ووجـ ـ ـ ــود أج ـه ــزة
الــدولــة إلــى جانبه» .وتــؤكــد املصادر
ّ
أن «معوض  -القوات  -التيار يغرفون
ّ
من الصحن َالشعبي نفسه» .وفي كل
«ل ــن ـ َـر كــم سيصمد تحالف
األحـ ــوالِ ،
ال ـت ـي ــار  -مـ ـع ــوض ،ب ــوج ــود تـنــافــس
بينهما».
ال ـ ـجـ ــواب ي ــأت ــي م ــن ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
الـ ـح ـ ّـر ،ف ـت ـقــول م ـص ــادر وزاريـ ـ ــة فـيــه:
«نحن ال ّ
نفك الرباط مع أحد ،واملردة
سابقًا هو من تركنا .نحن متحالفون
مع معوض إلى أن ُي ّ
قرر هو العكس»،
ً ّ
مــوض ـحــة أن ب ــن «ال ـت ـيــار وم ـعــوض
تحالفًا انتخابيًا ولـيــس سياسيًا».
يـ ـ ـب ـ ــدو ال ـ ـعـ ــون ـ ـيـ ــون مـ ــرتـ ــاحـ ــن إلـ ــى
وضعهم فــي زغــرتــا« ،وجــودنــا فيها
كان قويًا ويعود إلى ما قبل الــ.2005
ّ
تـ ـع ــزز ال ـح ـض ــور م ــع ع ـم ـل ـنــا مــؤخ ـرًا
على إنماء القضاء ،فأنجزنا خالل 9
أشهر قرابة الــ 60مشروعًا لها عالقة
بالصرف الصحي والكهرباء واملياه
واآلبــار» .لم يتم التعاون مع معوض
خــدمــاتـيــا ،إال «خ ــال املــرحـلــة األول ــى
من أعمال الصرف الصحي قرب نبع
رشـعــن» .فــي املقابل ،تعتبر مصادر
ّ
«الـتـيــار» أن وضــع «امل ــردة» يتراجع،
نتيجة ُ«بعدهم عن الناس والكيدية
فــي املعاملة والـطــريـقــة السيئة التي
يتعاملون فيها مــع الـعـهــد ،مــا خلق

ّ
رد ف ـعــل شـعـبـيــا ض ـ ّـده ــم .وال ــدل ـي ــل،
كان املــردة ينال الرقم األكبر من دون
أن يــدفــع األم ــوال .خــال االنتخابات،
وص ـل ــت ق ـيـمــة الـ ـص ــوت ،ف ــي م ــزي ــارة

ً
مثال ،إلى  5000دوالر حتى ُيحافظوا
عـ ـل ــى وجـ ـ ــودهـ ـ ــم .األم ـ ـ ـ ـ ــوال ال تـبـنــي
ش ـع ـب ـي ــة» .وب ـك ـث ـيــر م ــن اإلي ـج ــاب ـي ــة،
ّ
تعتبر أن «الـنـتــائــج فــي االنـتـخــابــات

فــي كلمته تـلــك ،قبل نحو نصف قــرن،
ي ـق ــول واكـ ـ ُي ــم« :م ــع األس ـ ــف ،الـحـكــومــة
ّ
ّ
اللبنانية شكلت على أس ــاس طائفي.
ً
مثال ،مع احترامي للجميع ،ولكن أردنا
اإلت ـي ــان بــوزيــريــن ِم ــن جبهة الـنـضــال،
وكــانــا درزي ــن ِم ــن طائفة واحـ ــدة .كان
ِم ــن املـ ـف ــروض امل ـج ــيء ب ــوزي ــر يــزبـكــي.
ف ـق ــد أصـ ـب ــح ال ـ ـ ـ ــدروز ث ــاث ــة وه ـ ـ ــذا مــا
يـجـعــل األرث ــوذك ــس عـلــى زع ــل ،ويحق
ل ـهــم وزيـ ـ ــران .وع ـنــدمــا يــزع ـلــون نــأتــي
بــوزيــر ثــالــث حتى لــو كــان وزي ــر دولــة،
وزي ـ ـ ــر بـ ــا وزارة .وه ـ ـكـ ــذا ال ـط ــوائ ــف
ّ
األخ ـ ــرى وب ـه ــذا ي ـقــولــون إن امل ـشــاركــة
ّ
يتغير فــي هــذه
قــد تـحـقـقــت» .ال ش ــيء
ال ـبــاد .وحــدهــا األس ـمــاء فـقــط .املشهد
نفسه ،راهـنــا ،حيث العجز عن تشكيل
حـكــومــة لــأسـبــاب نفسها .ك ــان واكـيــم
صــاحــب طـ ــرح ،وإن ب ــدا ال ـي ــوم غــريـبــا،
يجمله فــي كلمته تـلــك« :يـجــب تعديل
قــانــون االنـتـخــابــات بحيث يــراعــى فيه
ومن هنا،
تمثيل قوى الشعب العاملةِ .
ّ
ثنائية،
نطالب بأن تكون الدائرة
فإننا
ّ
ّ
أي أن يترشح اثنان في كل دائرة ،واحد
ي ـم ـ ّثــل ذوي ال ــدخ ــل امل ـ ـحـ ــدود وواحـ ــد
ُيـمــثــل أصـحــاب الــدخــل الـعــالــي ،بحيث

يكون على األقل نصف أعضاء البرملان
ـاس ال ــذي ــن دخـلـهــم
ال ـل ـب ـنــانــي م ــن الـ ـن ـ ّ
م ـح ــدود .هـكــذا تـتـمــثــل الــديـمــوقــراطـ ّـيــة
وت ـك ــون ال ـس ـيــادة بـيــد الـشـعــب وتـكــون
ّ
املـ ـش ــارك ــة ل ـل ـش ـع ــب» .ال ـ ـيـ ــوم ،ب ـع ــد ك ــل
تلك السنني ،أصـبــح ال ـفــارق ّ
فلكيًا بني
أصحاب الثروات وذوي الدخل املحدود.
ّ
ّ
ّأما واكيم فظل يتكلم عن الشعبُ ،يراهن
ً
على الشعب ،على حركته ،وصــوال إلى
ّ
النيابية األخـيــرة .خسرت
االنتخابات
ّ
«حركة الشعب» .لم يعد يتحدث كثيرًا.
لـكــن ،أســاســا ،ه ــذا الـصـنــف ِم ــن الـنــاس
ُ
يـسـتـحــق أن تـ ـج ــرى ع ـل ـيــه ال ـت ـج ــارب،
ال ـن ـف ـس ـ ّـي ــة ،الس ـت ـخ ــاص ال ـل ـغ ــز ال ــذي
يـجـعـلــه ،لـنـحــو نـصــف ق ــرن ،ال ُيـصــاب
باليأسِ .مــن أيــن يستمد هــؤالء الطاقة
لالستمرار؟ ما هو اللون األكثر قتامة
ِمــن األس ــود؟ «األي ــادي الـســود» ّ
أي لون
ُ ّ ّ
يقترح لها اليوم ...وهو ،اليوم ،يقر بأن
الوضع أصبح أسوأ؟ عشرون عامًا على
كتابه ذاك والفساد هو الفساد ...وأفسد.
ّ
عندما نــذكــره بــذلــك ،وبكلمته القديمة
ّ
فــي مجلس الـ ـن ــواب ،ال يـجــد س ــوى أن
يقهقه بشيء ِمن السخرية.
من مجلس ّ
النواب عام  1973قال واكيم:
ِ

«للجريمة سـبـبــان أســاسـ ّـيــان ،الجهل
والفقر ،يعني عندما ال تكون املدارس
ّ
املجانية ّ
معممة .كنت سأطالب ملنطقة
بـيــروت الثالثة بمدرسة ولكن عندما
رأيت حالة املدارس في البقاع والجنوب
وال ـج ـبــل ،خـجـلــت م ــن أن أط ــال ــب بـهــذا
املطلب .ميناء طرابلس حكر لشخص.
ميناء صيدا ال يستخدم ،ملاذا ال توزع
األعـ ـب ــاء ع ـلــى امل ــوان ــئ ال ـثــاثــة بحيث
ت ـن ـم ــى مـ ـن ــاط ــق الـ ـجـ ـن ــوب والـ ـشـ ـم ــال
وتستفيد مــن الترانزيت ومــن املرافئ
ويخف الضغط عن مرفأ بيروت» .كان
الرجل يعيش املعنى الحقيقي لعبارة
«نــائــب ّ
األمـ ــة» .هــو ابــن بـيــروت ولكنه
ّ
يتكلم عن األطراف والتنمية املتوازنة.
ك ـ ــان ه ـ ـ ــذا ،ب ــامل ـن ــاس ـب ــة ،ق ـب ــل ال ـح ــرب
األه ـل ـ ّـي ــة .ك ـيــف تـعـصــف ح ـ ــرب ،ألكـثــر
ببلد ثم يخرج باملشاكل
ِمن  15عامًاٍ ،
نـفـسـهــا؟ ِل ـ َـم كــانــت ال ـح ــرب؟ يستخدم
واك ـي ــم ف ــي كـلـمـتــه م ـف ــردة «األشـ ـب ــاح».
هــذه امل ـفــردة الـتــي أع ــاد استحضارها
ّ
الداخلية السابق ،حسن السبع،
وزيــر
عندما كان يبحث عن القتلة قبل نحو
عـشــر س ـن ــوات .ال ـيــوم تـسـتـخــدم كثيرًا
ِم ــن ق ـبــل سـيــاسـيــن لـتـفـسـيــر ال ــواق ــع.

املقبلة ستكون مفاجئة»!
ّ
يـ ـتـ ـه ــم ال ـ ـعـ ــون ـ ـيـ ــون «املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردة» ب ــأن ــه
شكل
تحالف خــال االنـتـخــابــات ،فــي
ٍ
ُمستتر ،مع القوات اللبنانية «فحرم

أثار واكيم قبل نحو
نصف قرن مسألة عمل
المياومين وتساءل عن
سبب حرمانهم

يقول واكيم في كلمته« :أعود إلى ذكر
األشباح ،سمعنا رئيس حكومة سابق
ّ
يـقــول األش ـب ــاح ،واتـهـمــه الـبـعــض بــأن
األش ـب ــاح كــانــت فــي ّأي ــام ــه ،وه ــو اتهم
غـيــره بأنها كــانــت قبله .إذًا ،نحن ِمن
عـصــر االس ـت ـقــال حـتــى ال ـيــوم نعيش
فــي دن ـيــا األش ـب ــاح .وإال فـكـيــف يمكن
أن يطلب رئيس حكومة ،هو املسؤول
األول فــي الــدولــة ،أن يطلب تقريرًا من
قيادة الجيش وتمتنع قيادة الجيش
عن تسليمه».
ك ــان ه ـن ــاك ،قـبــل  45ع ــام ــا ،أزمـ ــة «دات ــا

ب ـ ـطـ ــرس حـ ـ ــرب ووي ـ ـل ـ ـيـ ــام طـ ـ ــوق مــن
الـ ـص ــوت ال ـت ـف ـض ـي ـلــي ،ل ـي ـف ــوز ف ــادي
س ـع ــد وجـ ـ ـ ــوزف اسـ ـ ـح ـ ــاق .وال ـ ـقـ ــوات
ّ
رشحت شخصية ضعيفة في زغرتا،
ـان ل ـل ـمــردة» .حصل
لـضـمــان مـقـعـ ٍـد ث ـ ٍ
ذلك ،في إطار تطويق التيار العوني
والتمهيد للقاء «الـقــوات» « -امل ــردة».
تنفي مصادر األخير ذلــك« ،املنافسة
الفعلية على املقعد الرابع كانت بني
املردة والقوات ،التي تلقت أكبر خيبة
أم ــل انـتـخــابـيــة فــي ب ـشـ ّـري وزغ ــرت ــا».
ال عـ ــاقـ ــة ،ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى «امل ـ ـ ـ ــردة»
بـ ــن مـ ــا حـ ـص ــل خـ ـ ــال االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
وال ـع ــاق ــة ال ـق ــوات ـي ــة  -امل ـ ـ ــردة« ،ال ـتــي
ب ـ ــدأت م ــع أنـ ـط ــوان زه ـ ــرا ،ق ـبــل أكـثــر
م ــن  10سـ ـن ــوات» .الـلـجـنــة املـشـتــركــة
(طــونــي ال ـشــديــاق ويــوســف سـعــادة)
ثـ ّـبـتــت ال ـه ــدوء ب ــن ال ـق ــواع ــد« ،ول ـكــن
ال ـع ــاق ــة ال ت ـ ــزال ن ــاق ـص ــة ،وب ـحــاجــة
ُ
إل ــى لـقــاء فرنجية  -جعجع لتصبح
طـبـيـعـيــة .ال ـل ـقــاء ال ـث ـنــائــي ل ــه رمــزيــة
ً
وي ـع ـن ــي ت ـط ـب ـي ـعــا ك ــام ــا ل ـل ـع ــاق ــة».
ّ
توضح مصادر التيار الشمالي أن ما
يحصل «لن يؤثر على تحالفاتنا في
بـشـ ّـري وطــرابـلــس وال ـكــورة وغيرها،
ول ــن نـتـحــالــف م ــع الـ ـق ــوات سـيــاسـيــا
واملـنــافـســة بيننا سـتـسـتـمــر .مرحلة
ال ـعــداوة هــي الـتــي يجب أن تنتهي».
وال خ ــوف م ــن ت ـم ـ ّـدد «ال ـ ـقـ ــوات» إلــى
ّ
زغـ ــرتـ ــا ،ألن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة
ّ
«أظـ ـه ــرت أن امل ـن ـط ـقــة ل ـي ـســت ملعبًا
مفتوحًا أمام القوات».
عوض أن يبحث «املردة» والعونيون
ُ
ّ
فــي كيفية ح ــل ال ـخــاف (غ ـيــر امل ـبـ ّـرر
ّ
بعد الـيــوم) بينهما ،ليصب ذلــك في
م ـص ـل ـحــة ح ـل ـف ـه ـمــا االس ـت ــرات ـي ـج ــي،
يلجأ كل منهما إلى تفاهمات قائمة
على املصلحة الخاصة والحسابات
الضيقة .هــو ال ـصــراع داخ ــل الساحة
ال ـط ــائ ـف ـي ــة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة حـ ـ ــول امل ـق ــاع ــد
وال ـح ـص ــص .ف ـيــأتــي ال ـي ــوم سليمان
فــرنـجـيــة ،بـعــد الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر،
ُلي ّ
قدم «صـ ّـك ب ــراءة» جديدًا لجعجع،
ح ـتــى يــزيــد مــدمــاكــا آخ ــر ف ــي تـقــدمــه
الـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ـشـ ـعـ ـب ــي« .قـ ـ ــد ي ـك ــون
ج ـع ـج ــع اسـ ـتـ ـف ــاد مـ ــن الـ ـتـ ـف ــاه ــم مــع
الـتـيــار ،وق ــد يـكــون هــو املستفيد من
ّ
املصالحة ،ولـكــن االنتخابات أعطته
ّ
شــرع ـيــة والـ ـك ــل ي ـع ـتــرف ب ــوج ــوده»،
تقول مصادر «املردة» ،نافية أن يكون
اللقاء موجهًا ضــد باسيل .م ــاذا عن
تـقـ ّـبــل الـجـمـهــور لـهــذه الـخـطــوة ،بعد
سنوات من التجييش؟ «ال أحد ُيمكنه
أن يتهم سليمان فرنجية باملتاجرة
بالشهداء أو املــزايــدة عليه ،هو الذي
ّ
فقد كل عائلته في املجزرة» .ال تنفي
املصادر وجود أناس غير راضني عن
املصالحة« ،ولكن القواعد منذ فترة
ُ َّ
ت ـحــضــر ل ــأم ــر .نــاس ـنــا م ــع سليمان
وخياراته».

ّ
اتصاالت» أيضًا إنما بعنوان مختلف.
كــانــت وزارة االت ـصــاالت اسمها وزارة
«البريد والبرق والهاتف» .طالب واكيم
بمعرفة َم ــن ُي ــراق ــب الـتـلـفــونــات« :مل ــاذا
يكون تلفون نائب مراقبًا؟ مواطن عادي
ّ
م ـع ــت ــر ،درويـ ـ ـ ــش ،ك ــوي ــس ،واح ـ ــد بــدو
يغازل واحدة ،ملاذا يراقبونه؟» .اليوم ما
ً
عاد أحد يسأل هذه األسئلة أصــا .أما
بالنسبة إلى الكهرباء ،الشيء الوحيد
ّربما الــذي كان أفضل في املاضي ،لكن
مع ذلك نأخذ ملحة من واقع تلك املرحلة
ِمــن كلمة واكـيــم« :هـنــاك احتكار فعلي
وهناك سيطرة من بعض األشخاص.
ً
مثال ّ
جرت
أذكــر شركة كهرباء قاديشا
 6000شخص في طرابلس إلى املحاكم
بــالــرغــم مــن تظاهر ومطالبة األح ــزاب
والـنـقــابــات والجماهير»ّ .أم ــا حكايات
قطاع الدواء ،آنذاك ،فيقول عنه« :طالب
الصيدلة يتخرجون وال يمكنهم العمل
فيؤجرون شهاداتهم للذين يحتكرون
استيراد ال ــدواء  300و 250و 350ل .ل.
ملاذا؟ في عام  1964أجريت دراسة حول
إنشاء معمل أدويــة في لبنان ،ال يكلف
كـثـيـرًا لـيــس أكـثــر مــن  25مـلـيــون لـيــرة،
ويدر أرباحًا طائلة على لبنان ،البلدان
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مقالة

«دومينو» محاصصة البوليس
عمر نشابة
إن تجديد «أمر فصل» الضباط الصادر أخيرًا عن املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء
عماد عثمان واعتراض قادة الوحدات في مجلس القيادة على ذلك أدى إلى توتر يجسد
أزمة ناتجة من تنافس سياسي وطائفي ومذهبي وسباق على مضاعفة النفوذ في إدارة
ّ
مؤسسات الدولة .اللواء عثمان املصنف من حصة فريق سياسي ،يسعى إلى الحفاظ
على نوع من أنواع العرف الذي يقضي بإلحاق قوى األمن بمرجعية مذهبية ّ
بحجة إلحاق
مؤسسات أخرى بمرجعيات طائفية ومذهبية .أما قادة الوحدات املعترضني فمصالحهم
الفئوية تقتضي منع عثمان من إخضاع قوى األمن لفريق محدد.
غير أن جميع املسؤولني في إدارات الدولة ال يكفوا عن تكرار معزوفة «التوازن الطائفي
واملذهبي» .وما يقصدونه فعليًا ما هو سوى التعبير عن حرصهم على التوازن بني
عصبيات مذهبية ملواجهة عصبيات مذهبية أخرى .هو أسلوب في هيكلة املؤسسات
يستجيب لـ«بارانويا» دائمة وتشنج مستديم بني امللل الحاكمة.
وفي هذا اإلطار إن التحدي األبرز الذي يواجهه عثمان ،كما واجهه سلفه قبله ،يكمن في
هيمنة املحاصصة الطائفية واملذهبية والسياسية على مجلس قيادة قوى األمن الذي
يترأسهْ .
فوح َدتا أمن السفارات واإلدارة املركزية ّ
«مقربتان» من عني التينة والشرطة
القضائية من املختارة والدرك اإلقليمي واملفتشية والقوى السيارة من بعبدا .وبالتالي
يبدو أن إدارة عثمان لقوى األمن تقتصر عمليًا على شرطة بيروت وفرع ّ
(حوله سلفه
إلى شعبة) املعلومات (الذي يفترض أن يخضع لهيئة األركان التي يقودها ضابط من
طائفة أخرى).
مجلس قيادة قوى األمن يشبه إلى حد بعيد مجلس الوزراء .وقد يكون عثمان أفضل
العارفني بمأزق الرئيس املكلف حيث يشهد على أنه رئيس ملجلس ال يرأسه ،ويسعى
فــي الــوقــت نفسه إل ــى مـنــع أي رئـيــس آخ ــر أن يــرأســه .هـكــذا تصبح املــؤس ـســات بال
رئيس مسؤول ّ
يتحمل مسؤولية أدائها وتضيع بالتالي املساءلة واملحاسبة وتصبح
املؤسسات سائبة والهدر قائمًا و«الطاسة ضايعة».
ال يقتصر هذا الخلل في هيكلة مجالس إدارة مؤسسات الدولة على املديرية العامة
لقوى األمــن الداخلي بــل يشمل معظم اإلدارات العامة؛ لكن قــد تكون لتبعات الخلل
الهيكلي في قوى األمن أضرار تزيد جسامة على األضرار لدى املؤسسات األخرى .فال
شك أن تفاقم األزمة التي تعاني منها قوى األمن سيؤدي إلى مزيد من العجز والضعف
والترهل ألهم وأكبر أجهزة الضابطة العدلية في لبنان.
محاصصة البوليس ال تؤدي إلى تحقيق «التوازن الطائفي واملذهبي والسياسي الذي
يثبت االستقرار» كما يحلو للبعض أن يقول ،بل إن املحاصصة هي سقوط الحجر
األول فــي اصطفاف حـجــارة الــ«دومـيـنــو» .ويتبعه سـقــوط الحجر الثاني ال ــذي يفتح
الباب واسعًا أمــام التدخل الفئوي في عمل الشرطة لتسهيل إفــات بعض الجناة من
املحاسبة واستخدام السلطة لخدمة أطراف على حساب أطراف أخرى .سقوط الحجر
الثالث يشرع الفساد والتالعب والنهب حيث يلجأ الضباط الفاسدون إلى التلطي خلف
زعماء الطوائف واملذاهب .الحجر الرابع يسقط كل حجارة اللعبة في بحر من الفوضى.
ويصبح كل ضابط قائد وحدة زعيمًا ملجموعة مسلحة ومتخاصمة مع ضابط آخر
يقود مجموعة مسلحة أخرى باللباس الرسمي نفسه أو بزي مبتكر (كما هي حال
زي فرع املعلومات) .ونعود ،ال سمح الله ،إلى أيام عصيبة مرت بها املؤسسة عام 2009
عندما كاد يقع صدام مسلح في املقر العام لقوى األمن الداخلي في األشرفية بني الدرك
اإلقليمي وديوان املدير العام.
مؤسسة قوى األمن الداخلي تحتاج إلى ورشة إصالح شاملة وإلى عزلها في شكل
كامل عن التنافس السياسي والعصبيات الطائفية واملذهبية وال يتحقق ذلك إال بعد
رحيل كل الضباط «املحسوبني» على أطراف سياسية وطائفية ومذهبية ،من دون أي
استثناء.

العربية يمكن أن تعتبر سوقًا أساسية
لتجارة األدوية .أنها بحاجة إلى أدوية
ول ــدي ـن ــا ف ــي ل ـب ـنــان خــري ـجــو ص ـيــدلــة،
ولــديـنــا إمـكــانـيــة إلن ـشــاء ه ــذا املصنع.
ملــاذا ال ينشأ هــذا املصنع» .كــان واكيم
طموحًا .كان حاملًا.
ّ
َمن منا ال يسمع بعبارة «املياومني» في
أيامنا؟ ّ
القصة قديمة .في كلمة النائب،
ّ
قبل الحرب األهلية ،يرد اآلتي« :ملاذا هذا
الحرمان من العمل؟ مشكلة املياومني
ي ـج ــب أن ت ـع ــال ــج سـ ـ ــواء ف ــي اإلدارات
ّ
الرسمية أو في مراكز العمل الخاصة».
ُ
ن ـجــده أي ـضــا يـطــالــب بـحـقــوق عناصر
ّ
متطوعو «الدفاع
اإلطفاء .اليوم ما زال
ّ
املدني» يبكون ِمــن أجــل إنصافهم .أما
بما ّ
خص النفايات ،فيرد ذكرها أيضًا،
إذ يـ ـق ــول« :بــال ـن ـس ـبــة لـلـحــديـقــة جنب
الكنيسة في الدائرة الثالثة ،أتى أناس
يريدون أن يبنوا فيها .قالوا لهم إنها
ت ـخ ــص الـ ــدولـ ــة .اآلن صـ ـ ــارت لــأســف
مزبلة .هذا شيء يضر بالصحة العامة
ويـضــر باملنظر» .اآلن أصبحت البالد
ّ
كلها «مزبلة» يا نائبنا القديم.
بــامل ـنــاس ـبــة ،ع ــام  1973ل ــم ي ـكــن هـنــاك
حزب الله بعد ،لكن مع ذلك كان هناك

حديث عــن «سياسة دفــاعـ ّـيــة» للدولة.
ّ
البرملانية:
عجيب! قال واكيم في كلمته
ّ
ّ
دفاعية ليدافع عن
«كل بلد له سياسة
نفسه ،ما عدا لبنان ،وقد اعترفت بذلك
ّ
البرملانية» .هنا قاطعة
لجنة التحقيق
ً
ّ
ريـ ـم ــون ّإده ق ــائ ــا« :ي ـج ــب أن تــؤمــن
ّ
الدفاعية.
مياه الـشــرب قبل السياسة
إنــك تموت ِمــن العطش ولــن تستطيع
امل ـ ـحـ ــاربـ ــة»ُ .ي ـج ـي ـب ــه ّ واك ـ ـيـ ــم« :ن ـع ـنــي
بالسياسة الدفاعية أنه يجب أن نحدد
من هو العدو ،من هم حلفاء العدو .من
نحن ومن هم حلفاؤنا في املعركة ،ما
هي اإلمكانيات املتاحة والتي قد تتاح
للبنان .كم يتمكن لبنان من توفير مال
من أجــل البذل ومــن أجــل إعطاء قواته
املسلحة؟ ما هو عدد الجيش اللبناني؟
كـيــف يـجــب أن ي ـكــون ه ــذا ال ـج ـيــش؟».
ال ـخــاف نـفـســه .املـنـطــق نـفـســه وكــذلــك
ّ
يتغيرُ .يمكن
املوقف املـضــاد .ال شــيء
لــواكـيــم أن ُيـعـيــد نـشــر كلمته بتاريخ
الـ ـي ــوم ...ول ــن ُي ــاح ــظ أح ــد ذل ــك .ليس
لديه اليوم تعليق غير التعليق الذي
أطلقه في مجلس النواب ،بعد الحرب
األهـلـ ّـيــة ،عندما كــان فــي ذروة سجاله
ّ
مع الحكومة« :ولك خلصونا بقى».

