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المشهد السياسي

ُ ِّ

يزيت عجلة استئناف الحوار
سليمان
ّ
دخلت البالد إجازة عيد امليالد
التي تستمر رسميًا حتى الثالثاء
املقبل ،فيما بقيت امللفات
الكبرى مفتوحة ،فالزيادة لن
تبصر النور قبل قرار مجلس
الشورى ،وقانون االنتخاب
تتقاذفه اآلراء «تحت سقف
الطائف» ،وكل ما يتعلق باألمن
بات وجهة نظر
وس��ط ال�ج�م��ود ال��ذي ف��رض��ه ت��زام��ن عطلة
ن �ه ��اي ��ة األس � �ب� ��وع م� ��ع ع �ي ��د امل � �ي�ل��اد ،ب ��رز
أم��س تحركان ،األول لرئيس الجمهورية
م �ي �ش��ال س �ل �ي �م��ان ،ال� ��ذي ت� ��رأس اج�ت�م��اع��ًا
للجنة التحضيرية لهيئة الحوار الوطني،
جرى خالله ،بحسب املعلومات الرسيمة،
جوجلة حصيلة االجتماعات التي عقدتها
الهيئة ف��ي بعبدا« ،واملعطيات والوقائع
ال ��راه� �ن ��ة ال� �ت ��ي ت �س �ت��دع��ي إع � � ��ادة إط �ل�اق
ال �ه �ي �ئ��ة ،وم� ��ا ي �م �ك��ن أن ت �ب �ح��ث ف �ي��ه ،ال��ى
االستراتيجية
جانب مواصلة البحث في
ً
الوطنية ل�ل��دف��اع ع��ن ل�ب�ن��ان» ،إض��اف��ة إلى
اس�ت�ق�ب��ال س�ل�ي�م��ان ال�ن��ائ��ب ال�س��اب��ق إيلي
ال�ف��رزل��ي ،ع��راب ط��رح ال�ل�ق��اء األرث��وذك�س��ي
االن�ت�خ��اب��ي ،وإع�ل�ان املكتب اإلع�لام��ي في
بعبدا أنهما ع��رض��ا ال�ت�ط��ورات وم�ش��روع
ق��ان��ون االن �ت �خ��اب ،وج ��رى ال�ت�ش��دي��د على
ض � ��رورة ع ��دم ال� �ع ��ودة ال ��ى ق��ان��ون ،1960
وإص��دار قانون عصري «يحفظ التعددية
وامل �س ��اواة ف��ي ح�ق��وق امل��واط �ن�ين ،وضمن
روحية اتفاق الطائف».
التحرك الثاني ،هو الذي نقل املدير العام
ل�لأم��ن ال �ع��ام ،ال �ل��واء ع�ب��اس إب��راه �ي��م ،من
بيروت إلى عاصمة الشمال ،تلبية لدعوة
من مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك
الشعار ،الذي أقام له مأدبة غداء تكريمية،
حضرها عدد محدود من فاعليات املدينة،
أب ��رزه ��م ن�ق�ي�ب��ا امل �ح��ام�ي�ن ال �ح��ال��ي ب�س��ام
ال ��داي ��ة ،وال �س��اب��ق رش �ي��د درب � ��اس ،ورج��ل
األع � �م� ��ال ط� � ��ارق ف �خ��ر ال� ��دي� ��ن ،وت�خ�ل�ل�ه��ا
بحسب الوكالة الوطنية لإلعالم الحديث
ع ��ن «ض � � ��رورة ت �ع��زي��ز ال �خ �ط��اب ال��وط �ن��ي
ال � �ج ��ام ��ع ،وأن ت� �ك ��ون امل ��دي� �ن ��ة ن �م��وذج��ًا
ل�ل�خ�ط��اب ال��وط �ن��ي واإلس�ل�ام ��ي امل �ع �ت��دل،
وأن ت ��ؤدي دوره ��ا ف��ي م�ج��ال وأد الفتنة،
واحتواء الخطاب املذهبي والطائفي».
وإذ أعطت مصادر شمالية أهمية خاصة
ل �ت �ح��رك إب ��راه �ي ��م ،ل �ك��ون��ه أول م��دي��ر ع��ام
ل�لأم��ن ال�ع��ام ي��زور ط��راب�ل��س منذ سنوات
بعيدة ،رأت أن اقتصار ه��ذه ال��زي��ارة على
ال� �ش� �ع ��ار ح � �ص � �رًا ،ي� �ع ��ود إل � ��ى أن األخ �ي��ر
ي � ��ؤدي م �ن��ذ ان �ت �خ��اب��ه ق �ب��ل ن �ح��و س�ن�ت�ين
دورًا مهمًا على صعيد التقارب اإلسالمي
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ اإلس�ل�ام ��ي ،ي�ع�ب��ر ع�ن��ه ب�خ�ط��اب ج��ام��ع،
وسطي ومعتدل .وكشفت أن م��ا يقوم به
مفتي ال�ش�م��ال ك��ان محل تقدير إب��راه�ي��م،
الذي أمل جعل طرابلس مدينة جامعة لكل
اللبنانيني على اختالف مشاربهم ،بعيدًا
عن التطرف والتقوقع ،وأن تبقى محافظة
ع�ل��ى وج�ه�ه��ا ال �ح �ض��اري واالن �ف �ت��اح على
م �خ �ت �ل��ف أط � �ي� ��اف وف � �ئ� ��ات ال � ��وط � ��ن ،وأن
تسهم بفعالية ف��ي وأد الفتنة املذهبية،
وخصوصًا أن تاريخ املدينة يؤهلها ألداء
دور كهذا.
وإل ��ى ه��ذي��ن ال�ت�ح��رك�ين ،اس�ت�م��ر تصويب
ن� � � � ��واب امل � � �ع� � ��ارض� � ��ة ،وخ � �ص � ��وص � ��ًا ت� �ي ��ار
املستقبل ،على الحكومة ،وعلى تصريح
وزير الدفاع فايز غصن عن دخول عناصر
م��ن ال �ق��اع��دة ع�ب��ر امل �ع��اب��ر غ�ي��ر ال�ش��رع�ي��ة،
وب��رز ف��ي ه��ذا اإلط ��ار «ت��واف��ق» مستقبلي
ـــــ كتائبي على «خطورة» تصريح غصن،
كما ذكر النائب جمال الجراح ،بعد زيارة
وف� ��د م ��ن ن � ��واب ال �ب �ق��اع ال �غ��رب��ي وراش �ي��ا
ل �ل �ن��ائ��ب س ��ام ��ي ال �ج �م �ي��ل ف ��ي ال �ص �ي �ف��ي،
والالفت أن املجتمعني لم يعزوا الخطورة
إل��ى ما يمكن أن ينتج عن دخ��ول عناصر
القاعدة ،بل إلى ما برروه بالخوف من أن

يكون ك�لام وزي��ر ال��دف��اع «مقدمة لتغطية
األح� � � � ��داث ال � �ت ��ي ح �ص �ل��ت ف� ��ي ال� �ج� �ن ��وب،
وإل �ص ��اق �ه ��ا ب �ج �ه��ة م �ع �ي �ن��ة ،أو ل�ت�غ�ط�ي��ة
أحداث قادمة يجري اإلعداد لها في الداخل
ال �ل �ب �ن��ان��ي ،وم� �ح ��اول ��ة إلل �ص��اق �ه��ا ب�ج�ه��ة
لبنانية داخلية ،وتحميلها املسؤولية ،أو
لالقتصاص من بلدة عرسال ،البلدة التي
اح�ت�ض�ن��ت ال �س��وري�ين ال��ذي��ن ي�ه��رب��ون من
وحشية وقمع النظام ال�س��وري ،من خالل
خطة تعد لهذه البلدة ملعاقبتها».
وم��ن وزي��ر ال��دف��اع انتقل املجتمعون إلى
ال �ت �ش��اور ف ��ي أداء ال �ح �ك��وم��ة ك �ك��ل ،ال�ت��ي
وص�ف�ه��ا ال �ج��راح ب �ـ«ال �ح �ك��وم��ات» ،مشيرًا
إل��ى أن التصويت فيها ملصلحة مشروع
الوزير شربل نحاس «كان بمثابة جائزة
ترضية للتيار الوطني ال�ح��ر» ،وأن حزب
الله يريد املحافظة على عالقته مع التيار
«بأي ثمن وبأي طريقة ،حتى لو كان على
حساب االقتصاد اللبناني ،وعلى حساب
ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ،ال� ��ذي ي �ع� ّ�د أس��اس��ًا في
عملية االقتصاد اللبناني».
وكما في الصيفي ،كذلك في معراب ،حيث
اج�ت�م��ع تكتل ال �ق��وات اللبنانية برئاسة
رئ � �ي ��س ح� � ��زب ال� � �ق � ��وات س �م �ي��ر ج �ع �ج��ع،
وأص��در بيانًا وصف فيه الحكومة بأنها

«غير فاعلةّ ،
تفرط يوميًا بسيادة لبنان
واس �ت �ق�ل�ال��ه وح ��ري ��ة ش �ع �ب��ه ،ح �ت��ى إن �ه��ا
ل ��م ت �ف �ل��ح ف ��ي م �ع��ال �ج��ة ّ
أي م ��ن امل �ش��اك��ل
االق�ت�ص��ادي��ة واملعيشية امل�ط��روح��ة» ،وإذ
تحدث عن «االنفالت األمني على الحدود
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ـــــ ال �س��وري��ة» ،غ�م��ز ض�م�ن��ًا من
تصريح وزي��ر ال��دف��اع ،ب��ال�ق��ول إن ال��دول��ة
ت� ��ذه� ��ب «ال � � ��ى ات � �ه � ��ام ب� �ع ��ض امل ��واط� �ن�ي�ن
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن ،وخ� �ص ��وص ��ًا ف� ��ي ع ��رس ��ال،
ً
ب��اإلره��اب ب��دال م��ن إع�ط��اء أوام��ر للجيش
لحماية هذه الحدود وصونها» .وانطلق
التكتل من استنكاره ل�ـ«إط�لاق صواريخ
ال�ك��ات�ي��وش��ا م��ن منطقة ع�م�ل�ي��ات ال �ق��وات

إبراهيم أول مدير عام
لألمن العام يزور طرابلس
منذ سنوات ...تقديرًا لخطاب
مفتيها

ال��دول�ي��ة وال �ق��رار  ،»1701ول �ـ«االع �ت��داءات
املتكررة» على القوات الدولية ،إلى الدعوة
إلى «تسليم كل سالح غير شرعي للجيش
وإعادة القرار العسكري واألمني كليًا الى
الدولة» ،وإذ أبدى أمله بـ«الربيع العربي»،
لفتت دعوته إلى «أن نواكبه جميعًا لكي
ال يحيد ع��ن أه��داف��ه املعلنة ،ول�ك��ي يصل
ال ��ى م��ا ت�ت�م�ن��اه ال �ش �ع��وب امل�ن�ت�ف�ض��ة في
نهاية املطاف».
وم��وض��وع ال �ق��وات ال��دول �ي��ة ،وخ�ص��وص��ًا
ال �ف��رن �س �ي��ة م �ن �ه��ا ،ح �ض��ر أم� ��س ف ��ي ل�ق��اء
في اليرزة بني قائد الجيش العماد جان
ق �ه��وج��ي ،ورئ �ي��س أرك� ��ان ال�ج�ي��ش ال�ب��ري
ال �ف ��رن �س ��ي ال� �ج� �ن ��رال ب� ��رت� ��ران م ��ادوك ��س
راك � ��ت ،ورئ �ي��س أرك � ��ان ق� ��وات ال�ي��ون�ي�ف�ي��ل
الجنرال أوليفيه ميزونوف ديال ،وامللحق
العسكري الفرنسي العقيد فيليب بتريل.
ف ��ي م �ج ��ال آخ � ��ر ،ال ي �ب �ت �ع��د ع ��ن ال �س �ي��اق
العام لتعاطي املعارضة مع ّ
أي قرار لهذه
ال �ح �ك��وم��ة م�ه�م��ا ك ��ان ح�ج�م��ه وم �ب��ررات��ه،
ب��دأ ن��واب املستقبل حملة دف��اع عن مدير
امل�ح��اس�ب��ة ال�ع��ام��ة ف��ي وزارة امل��ال�ي��ة زي��اد
ال �ش �ي��خ ،ش�ب�ي�ه��ة ب �م��ا ف �ع �ل��وه س��اب �ق��ًا مع
م��وظ�ف�ين ف��ي وزارات أخ ��رى ،وخصوصًا
ف ��ي وزارت� � ��ي ال��داخ �ل �ي��ة واالت � �ص� ��االت ،إذ

احتج النائب أحمد فتفت على قرار وزير
امل� ��ال م�ح�م��د ال �ص �ف��دي ب�ن�ق��ل ال �ش �ي��خ من
إدارة املحاسبة العامة .وق��د رد الصفدي
أم � ��س م �س �ت �غ��رب��ًا أن ي �ح �ت��ج ف �ت �ف��ت «م��ن
م��وق �ع��ه ك �ن��ائ��ب ع �ل��ى ق� ��رار إداري ات �خ��ذه
وزي� � ��ر امل� � ��ال ب �ن �ق��ل أح � ��د امل ��وظ� �ف�ي�ن ،م�م��ا
ي ��وح ��ي ب � ��أن ال �ن ��ائ ��ب ف �ت �ف��ت ي �ت��دخ��ل ف��ي
صالحيات السلطة التنفيذية لحسابات
أو م�ح�س��وب�ي��ات س �ي��اس �ي��ة» ،م�ض�ي�ف��ًا إن
«امل �ن��اق�ل�ات داخ� ��ل م�ل�اك ال� � ��وزارة ه��ي من
صالحيات ال��وزي��ر وف�ق��ًا مل��ا ي��راه مناسبًا
لحسن سير العمل» ،وإن نقل الشيخ جرى
«ب �ع��دم��ا أن �ج��ز م�ه�م�ت��ه ل �ي �ت��ول��ى م�ه�م��ات
أخ ��رى ال تنتقص أب� �دًا م��ن م��وق�ع��ه» .لكن
فتفت ت�ع��ام��ل م��ع ه��ذا ال ��رد ك��أن��ه ل��م يكن،
فعاد وتشارك في بيان مع زميليه قاسم
ع�ب��د ال�ع��زي��ز وك��اظ��م ال�خ�ي��ر ،وص �ف��وا فيه
ق ��رار ال �ص �ف��دي ب��أن��ه ك �ي��دي «ال ي�م��ت ال��ى
العمل اإلداري بصلة ،ويعبر عن تصفية
حسابات سياسية موصوفة ليس بحق
الشيخ فحسب ،بل بحق الضنية واملنية
على نحو عام».
ف ��ي ه� ��ذه األج� � � ��واء ت ��وج ��ه ال �ن ��ائ ��ب خ��ال��د
ال�ض��اه��ر أم��س إل��ى ال�ع��اص�م��ة السعودية
الرياض.
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