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المشهد السياسي

الدرك ممنوعون من قمع مخالفات
أصدر املدير العام لقوى األمن الداخلي قرارًا
منع بموجبه قطعات األمن الداخلي من التدخل لقمع
ً
ابتداء من  25أيلول الجاري .قرار
مخالفات البناء،
ّ
ّ
يعزز سلطة البلديات ،لكنه يشرع باب املخالفات
على مصراعيه
ف ��ي ظ ��ل ال � �ف� ��راغ امل �س �ي �ط��ر ع �ل��ى م�ع�ظ��م
م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة ،وم ��ع ب� ��روز ظ��اه��رة
األمن الذاتي في الكثير من املناطق ،ورغم
الحاجة لظل ال�ق��ان��ون ف��ي ال�ب�لاد ،ق��ررت
امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ق��وى األم ��ن ال��داخ�ل��ي
ال �ت �خ �ل��ي ع ��ن واح� � ��دة م ��ن امل �س��ؤول �ي��ات
ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ت��واله��ا م�ن��ذ س �ن��وات .فقد
علمت «األخ �ب��ار» أن امل��دي��ر ال�ع��ام لقوى
األمن الداخلي بالوكالة ،العميد إبراهيم
بصبوص ،أص��در قبل أي��ام مذكرة جرى
تعميمها على كافة قطعات املديرية ،قرر
ّ
فيها كف يد األمن الداخلي عن التعامل
م ��ع ك ��ل م ��ا ل ��ه ص �ل��ة ب �م �خ��ال �ف��ات ال�ب�ن��اء
ع �ل��ى األم �ل��اك ال �خ��اص��ة ،اب� �ت � ً
�داء م ��ن 25
أيلول الجاري .وبحسب مصادر أمنية،
ت�ع�ن��ي ه ��ذه امل ��ذك ��رة أن ق �م��ع م�خ��ال�ف��ات
ال�ب�ن��اء ب��ات مرتبطًا باملجالس البلدية
وات �ح��ادات البلديات والسلطة اإلداري ��ة
املمثلة باملحافظني والقائمقامني ،حيث
ال وج��ود للبلديات .ولهذه السلطة حق
االستعانة بالقوى األمنية متى وجدت
حاجة لذلك.
م� �س ��ؤول ��ون أم �ن �ي��ون ع �ل �ق��وا ع �ل��ى ه��ذه
املذكرة بالقول إن لها أكثر من أثر أيجابي
وس�ل�ب��ي ف��ي آن واح� ��د؛ ف�ه��ي م��ن ج��ان��ب
ت �ع��زز س�ل�ط��ة ال �ب �ل��دي��ات ،ع�ل�م��ًا ب ��أن قمع
ً
مخالفات البناء ليس أص�لا من مهمات
ال �ق��وى األم�ن�ي��ة .ل�ك��ن ح�ص��ر ه��ذه املهمة
ب�ي��د امل �ج��ال��س ال �ب �ل��دي��ة ،س �ي��ؤدي حتمًا
إل��ى ان�ت�ش��ار ظ��اه��رة مخالفات القوانني
في البناء ،كما جرى عام  .2007فمعظم
البلديات ،وخاصة خ��ارج امل��دن الكبرى،
تفتقر إل��ى القدرة التنفيذية التي تتيح
ً
لها قمع املخالفات ،فضال عن الحسابات
العائلية والسياسية ال�ت��ي تحكم عمل
معظم رؤساء البلديات ،وتفرض عليهم
ّ
ّ
غ � ��ض ال �ن �ظ ��ر ع� ��ن امل� �خ ��ال� �ف ��ات .وت ��ذك ��ر
امل � �ص� ��ادر ب �ت �ج��رب��ة ع� ��ام  ،2007ع�ن��دم��ا
ص ��درت م��ذك��رة م�ش��اب�ه��ة ،ب �ه��دف إم ��رار
ع��دد م��ن امل�خ��ال�ف��ات ف��ي م�ن��اط��ق معينة،
لكن مفعولها ُشمل األراض��ي اللبنانية
ك��اف��ة .وعندما ألغيت امل��ذك��رة ،ك��ان قمع
امل �خ��ال �ف��ات أك �ب��ر م ��ن ق � ��درة ق� ��وى األم ��ن
الداخلي على العمل.
كذلك أشارت مصادر أمنية إلى أن مذكرة
بصبوص ستحرم معظم آمري الفصائل
والسرايا وقادة املناطق ورؤساء املخافر
الرشى التي ك��ان يتقاضاها ج��زء منهم
إلمرار مخالفات البناء.
من جهته ،أكد وزير الداخلية والبلديات
م � ��روان ش��رب��ل ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن� ��ه «ل�ي��س
م��ن صالحيات ق��وى األم��ن ال��داخ�ل��ي في
األساس متابعة موضوع رخص البناء،
لكننا ساعدنا البلديات ،واآلن من واجب
ك ��ل م� �س ��ؤول أن ي�ت�ح�م��ل م �س��ؤول �ي �ت��ه».
وأشار شربل إلى أن «قوى األمن الداخلي
ت�ت��دخ��ل ف��ي ح ��ال ال �ت �ع��دي ع�ل��ى األم�ل�اك
العامة أو إذا تلقت شكاوى من مواطنني،
أو ب�ن� ً
�اء على طلب م��ن البلديات ،فليقم
رؤس��اء البلديات بعملهم وك��ل تقصير
أو ٍّ
تعد يحملون هم مسؤوليته» .وتابع
ش��رب��ل« :م��ا ب�ق��ى ت��زب��ط .ك��ل ي��وم ت� ّ�ردن��ي
ش� �ك ��اوى :ف �ل�ان ف ��ي ق ��وى األم � ��ن ط��ن��ش،
وف�لان ف��ي ق��وى األم��ن ق� َ�ب��ض ،وف�لان في
ق ��وى األم ��ن ل��م ي�ت �ح��رك ،خ�ل��ي ك��ل واح��د
يعرف شغلو ،العسكر مش مهندسني».
مبادرة بري
س �ي��اس �ي��ًا ،واص� ��ل وف ��د ك�ت�ل��ة «ال�ت�ن�م�ي��ة
والتحرير» جولته على الكتل النيابية

ل�ش��رح م �ب��ادرة رئ�ي��س املجلس النيابي
ن �ب �ي��ه ب� ��ري ل �ل �ح ��وار ،ف � ��زار ال ��وف ��د ال ��ذي
ض��م ال �ن��واب :ميشال م��وس��ى ،علي بزي
وي��اس�ي�ن ج��اب��ر ،رئ �ي��س ك�ت�ل��ة املستقبل
النيابية ف��ؤاد السنيورة ،بحضور عدد
م��ن أع�ض��اء الكتلة .وفيما اكتفى الوفد
ب��اإلش��ارة إل��ى أن «اﻷج ��واء ج �ي��دة» ،قال
ال� �ن ��ائ ��ب س �م �ي��ر ال� �ج� �س ��ر ف� ��ي ت �ص��ري��ح
إن «ال �ل �ق��اء ك ��ان ج �ي �دًا وس � ��اده ج � ّ�و من
ال� �ص ��راح ��ة وامل� �س ��ؤول� �ي ��ة .ات �ف �ق �ن��ا ع�ل��ى
مواصلة التواصل ،وشددنا على مسألة
الحوار في املواضيع التي هي في أصل
ط ��اول ��ة ال� � �ح � ��وار ،أي ال � �س�ل��اح ،وأي �ض��ًا
موضوع التدخل في سوريا».
وال �ت �ق��ى ال��وف��د رئ �ي��س ت�ك�ت��ل «ال�ت�غ�ي�ي��ر

«جمول»
ذكرى ّ

واإلصالح» النائب ميشال عون .وذكرت
قناة ال�ـ« »NBNأن عون أيد مبادرة بري
من دون إبداء أي تحفظات.
ف ��ي غ �ض��ون ذل� ��ك ،ن �ق��ل رئ �ي��س امل�ج�ل��س
ال �ع��ام امل ��ارون ��ي ال ��وزي ��ر ال �س��اب��ق ودي��ع
ال � �خ ��ازن ع ��ن ب� ��ري ب �ع��د ل �ق��ائ��ه ف ��ي ع�ين
ال �ت �ي �ن� ً�ة ،أن «ال� �ح ��ل ال ي �م �ك��ن أن ي �ك��ون
م�ج�ت��زأ وان�ت�ق��ائ�ي��ًا ،ب��ل سلة واح ��دة؛ ألن
ال �ك��ل س��واس�ي��ة ف��ي ت�ح�م��ل امل�س��ؤول�ي��ات
والتبعات».
ورأى ب ��ري أن ��ه «ال ي�م�ك��ن ت ��رك ال �ب�لاد
ت�ت�خ�ب��ط ف ��ي ال �ت �ج��اذب��ات ال �ت��ي ح��ال��ت
حتى اآلن دون تشكيل حكومة املصلحة
الوطنية لتحرير الرئيس املكلف تمام
س�ل�ام م��ن ال �ب �ق��اء ع��اج �زًا ع��ن ال�ت��أل�ي��ف
ملدة شهور؛ فالبلد لم يعد يتحمل هذا
ال�ت��أزم ال��ذي أص��اب االقتصاد الوطني
ف ��ي وه ��ن ش ��دي ��د ،وإال ،ف �م��ا م�ع�ن��ى أن
تكون الشراكة إن لم تشارك كل التيارات
السياسية وتلتئم في حكومة موحدة».
وأك� ��د ال� �خ ��ازن أن رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
ميشال سليمان رحب بمبادرة بري.
م��ن جهته ،ش��دد السفير الفرنسي في
لبنان باتريس باولي بعد لقائه سالم
ً
ف��ي املصيطبة ن��اق�لا «رس��ال��ة تضامن

الحب ّ
وكأنهم على موعد مع ّ
األول .حملوا
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال ��ذك ��ري ��ات ،وأت � ��وا إل ��ى م��وق��ع
صدحت
الطلقة األول ��ى ف��ي ب�ي��روت حيث
ّ
ال�ح�ن��اج��ر ب��اس��م الحبيبة« :ج� ّ�م��ول» .لكل
منهم حكايته مع الطلقة األولى .أين وكيف
ّ
فتحجرت الدموع في
ومتى ومع من .رووا،

م ��ن ف��رن �س��ا م ��ع ل �ب �ن ��ان» ،ع �ل��ى أه�م�ي��ة
«تأليف حكومة وفاقية تستطيع جمع
اللبنانيني والتصدي للتحديات التي
ي��واج �ه �ه��ا ل �ب �ن��ان ف ��ي ظ ��ل ال �ت �ط��ورات
اإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة ال � �ح� ��ال � �ي� ��ة وت ��داع� �ي� �ت� �ه ��ا،

شربل :كل يوم
تردني شكاوى :فالن في
طنش ،وفالن
قوى األمن ّ
قبض
في قوى األمن َ
ليس من صالحيات
قوى األمن الداخلي في
األساس متابعة موضوع
رخص البناء

املآقي .ال يريدون لحلمهم الجميل أن يصبح
مجرد ذك��رى .أم��ا ه��ي ،فكانت تبتسم ّ
بحب.
ّ
تشعر بما يشعر به كل واحد منهم .تبادلهم
العاطفة .لكنها ال تستطيع أن تكذب عليهم .لم
ً
تفعل هذا يومًاّ .
مر زمن طويل ،كان كفيال بأن
يدفعها إلى الهامش .أن يضعها خارج التاريخ،
وه��ي التي عندما ول��دت من قبضاتهم ،ولدت
ّ
لتغير وج��ه ال�ت��اري��خ .ال تلومهم .ت�ع��رف أنهم

وخ �ص��وص��ًا م�س��أل��ة ال �ن��ازح�ي�ن» ،وأك��د
دعم شخص رئيس الجمهورية «الذي
هو رمز الدولة ووحدة اللبنانيني».
على صعيد آخر ،أكد نائب األمني العام
لحزب ال�ل��ه ،الشيخ نعيم ق��اس��م ،خالل
«امل �ن �ت ��دى ال �ع��رب��ي ال ��دول ��ي مل�ن��اه�ض��ة
ال�ع��دوان األميركي على س��وري��ا» ال��ذي
ع�ق��د ف��ي أوت �ي��ل امل ��اري ��وت أن «م�ع��ادل��ة
ال �ج �ي��ش وال �ش �ع��ب وامل �ق��اوم��ة ت�ع�م��دت
بالدم والتضحيات ،وهي سبب قيامة
لبنان املستقبل ،وه��ي ال تحتاج إلذن
من أحد».
ورأى أن «مطالب اإلص�لاح في سوريا
مشروعة» ،داعيًا إلى «الحل السياسي
ف��ي س��وري��ا بآلياته ال��داخ�ل�ي��ة» ،مؤكدًا
«ال ��رف ��ض ال �ك��ام��ل ل �ل �ت��دخ��ل ال �خ��ارج��ي
وال�ع�م��ل ال �ع �س �ك��ري» .وق ��ال« :ن �ح��ن مع
س��وري��ا ال�ع��روب��ة وض��د ان�خ��راط�ه��ا في
املشروع اإلسرائيلي ،وسوريا ستبقى
م��رف��وع��ة ال � ��رأس ون �ح��ن م�ع�ه��ا ف��ي كل
األحوال حتى تصمد».
وحيا السفير ال�س��وري في لبنان علي
ع �ب��د ال� �ك ��ري ��م ع� �ل ��ي ،أص� ��دق� ��اء س��وري��ا
وأك��د أن «الثالوث األميركي التكفيري
ال � �ص � �ه � �ي� ��ون� ��ي س � �ي � �س � �ق ��ط وس� � ��وري� � ��ا

ّ
ك��ان��وا ص��ادق�ين .وت�ع��رف أن م��ن تخلف منهم
عن لقائها أمسّ ،
يحبها أيضًا وال يريد أن ترى
ما آلت إليه حاله في غيابها .أمس ،أمام اللوحة
التذكارية للعملية األولى ،كانت «جبهة املقاومة
الوطنية اللبنانية» الحبيبة الوفية رغ��م مرور
 31عامًا .عاهدتهم أن تبقى في االنتظار...
فمثلها ال يعرف اليأس.
(تصوير مروان طحطح)

