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سياسة

ّ
تعثر تأليف الحكومة:
األسباب تغلب العقبة
في الواجهة

«الفصائل الثورية»:
ّ
ُ نتبنى حصرًا
ما نشر في «األخبار»
ّ
ّ
الثورية
أصدرت الفصائل املسلحة
اللبنانية بيانًا جاء فيه "إننا ،اثر وفاة
فقيدتنا الرفيقة جاكلني إسبر ("ريما")
وانتشار الكثير من الروايات الصحافية
في اإلعالم عن سيرتها وعن حياتها،
ّ
صار واجبًا علينا أن نوضح أن أكثر
ُ
املعلومات التي نشرت عن الفقيدة لم تكن
صحيحة ،أو هي مختلقة .والقليل ّ
جدًا
ّ
من الناس كانوا يعرفون الرفيقة جاكلني
في السنوات األخيرة ويتواصلون معها،
ومن هنا كان من ّ
السهل أن تنتشر
ّ
الكثير من الروايات واألخبار امللفقة
لغياب من ينفيها".
ّ
وتمنى البيان على "الصحافيني الذين
ّ
يودون الكتابة عن ّ
الراحلة أن يستقوا
معلوماتهم من املصادر الصحيحة،
احترامًا لذكراها .ونحن في الفصائل
ّ
نتبنى حصرًا املعلومات التي وردت عن
املناضلة ّ
الراحلة في جريدة "األخبار"
اللبنانية ،التي اعتمدت على وثائق
حياة جاكلني
ّقدمتها الفصائل عن
ّ
شهادات من يعرفها حقًاّ .أما أكثر
وعلى
ٍ
ما نشر خارج ذلك اإلطار ،عن حياتها
ّ
وفترة تخفيها وعالقاتها باألحزاب
واألفراد ،فلم يكن مع األسف صحيحًا".
وأكد البيان أنه "في الوقت املناسب،
ّ
ستنشر الفصائل مذكرات وشهادات
ّ
ّ
وتؤرخ
توثق نضال جاكلني وحياتها،
للعمليات التي قامت بها الفصائل في
تلك املرحلة .ونشكر من يحيي ذكرى
ّ
ّ
أبطال الوطن ويتذكرهم ،ولكننا نرجو من
اإلعالم أن يلتزم بأصول العمل الصحفي
واملهني في سرده لسيرة ريما".

بازاء تكهنات ّ
ترجح
صدور مراسيم الحكومة
الجديدة في ايام قليلة،
واخرى تتحدث عن مطلع
السنة ،يوشك الرئيس
المكلف على القفز فوق
اول رقم قياسي منذ اتفاق
الدوحة لتأليف حكومة،
مع الرئيس فؤاد السنيورة،
وهو  44يومًا
نقوال ناصيف
فــي هــذا الـنـهــار يـكــون الــرئـيــس سعد
الحريري دخل في يومه الـ  33لتأليف
اولى حكومات العهد ،كأنه ملا يزل في
االيـ ــام االولـ ــى مــن املـ ـش ــاورات .ظاهر
الـتـعـثــر نـفـســه الـحـقـيـبــة ال ـت ــي يصر
ع ـل ـي ـهــا ال ـن ــائ ــب س ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــه،
وبـ ــاط ـ ـنـ ــه اس ـ ـ ـبـ ـ ــاب شـ ـت ــى م ـع ـل ــوم ــة
ومضمرة ،مؤكدة وغامضة ،مباشرة
وملتوية:
ً
مـنـهــا اوال االش ـت ـب ــاك املـسـتـجــد بني
ال ـث ـن ــائ ـي ـت ــن ال ـش ـي ـع ـيــة وامل ــارونـ ـي ــة
بدوافعه املختلفة ،لكن اكثرها بروزًا
ات ـخ ــذ م ـن ـحــى طــائ ـف ـيــا ه ــو ال ـس ـجــال
الــذي دار فــي  16تشرين الثاني .بدأ
في بكركي بقول رئيس الجمهورية
م ـي ـش ــال ع ـ ــون ان ال ـت ـم ــدي ــد ملـجـلــس
الـنــواب تسبب بالفساد ،فــرد رئيس
مجلس النواب نبيه بري بأن عزاه الى
تعطيل انتخاب الرئيس .ثم انتقل رد
الفعل الى املجلس االسالمي الشيعي
االعـ ـل ــى م ـت ـحــدثــا ع ــن االص ـ ـ ــرار على
ال ـشــراكــة م ــا ان ص ــدر ك ــام الــرئـيــس
م ــن ع ـلــى درج ال ـص ــرح الـبـطــريــركــي،
ف ــي ســابـقــة غـيــر مــألــوفــة ف ــي تناحر
الــزع ـمــاء والـسـيــاسـيــن وخــافــاتـهــم.
للفور تدارك هؤالء االشتباك ،بيد انه
ترك بصماته.
م ـن ـهــا ث ــان ـي ــا اه ـ ـ ــدار ال ــوق ــت ال ـكــافــي
ل ـل ـح ــؤول دون الـ ـخ ــوض ف ــي قــانــون
ج ــدي ــد ل ــان ـت ـخ ــاب ،وربـ ـم ــا لـتـشــريــع
احتمال تمديد ثالث للبرملان بحجة
ت ـق ـن ـي ــة .ح ـص ــل ذل ـ ــك ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي

عــامــي  2013و .2014ب ــدأ ال ـكــام عن
استعجال قــانــون جــديــد لالنتخاب،
ث ـ ــم ص ـ ـ ـ ــارت املـ ـف ــاضـ ـل ــة ب ـ ــن اج ـ ـ ــراء
االنتخابات وفق قانون  2008النافذ
او تمديد الوالية ،ثم انتهت املفاضلة
بأن اصبحت بني التمديد او الدخول
ف ــي ال ـ ـفـ ــراغ .اق ـت ـض ــى الـ ــوصـ ــول ال ــى
هذا االستنتاج اهــدار الوقت املتبقي
الجراء االنتخابات النيابية حينذاك.
اللعبة نفسها تدور اآلن على نفسها:
ال وق ــت لـقــانــون جــديــد ،مــن اآلن الــى
نيسان املقبل الخيار بني انتخابات
وف ــق قــانــون  2008او الـتـمــديــد ،بعد
نيسان يصبح الـخـيــار بــن التمديد
والفراغ.
منها ثالثًا اتفاقات ثنائية ال تقتصر
عـلــى الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر وال ـقــوات
اللبنانية حيال تقاسم الحقائب ،بل
تشمل الرئيس املكلف نفسه بتعهده
حقيبة لـلـقــوات اللبنانية مــن حصة
رئيس املجلس كاالشغال ،واصــراره
على عدم ّ
مس حقائب تيار املستقبل
كما لــو انــه وحقائبه ـ ـ كــاالتـصــاالت
ال ـتــي يـطــالــب ب ـهــا فــرنـجـيــه ـ ـ ـ ـ خ ــارج
املقايضة ،ناهيك بــوعــوده لفرنجيه
بحقيبة كالتربية ـ ـ كاشف بــري بها
ـ ـ ـ ـ ف ــي وق ــت يـتـمـســك ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الـ ـح ــر بـ ـه ــا .شـ ـ ــأن تـ ـعـ ـه ــدات ال ـت ـي ــار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر لـ ـلـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة
بالتضامن معها في حصولها على
ح ـق ــائ ــب تـ ـع ــادل وزنـ ـه ــا ال ـس ـيــاســي،
ي ـت ـصـ ّـرف ال ـح ــري ــري ك ـمــا ل ــو ان ــه في
قلب االتفاقات الثنائية تلك :يريد ان
يعطي حليفه القديم سمير جعجع
من دون ان يأخذ من حليفه الجديد
الوزير جبران باسيل.

حمل الحريري
الى عون مسودة
علي حسن خليل ونادر
الحريري فاستمهله
عودة صهره

منها راب ـعــا ال ـخــروج عـلــى قــاعــدة لم
ت ـسـ ِـر فـحـســب فــي الـحـقـبــة الـســوريــة،
بل استمرت في املرحلة التالية منذ
ع ــام  2005ع ـق ـدًا م ــن ال ــزم ــن .بقضي
ال ـخــروج على الـقــاعــدة تلك بتجاهل
الفريق الشيعي في مساعي التأليف.
ُّ
مذ كلف الحريري اشاع املحيطون به
كما برئيس الجمهورية ان التأليف
س ـيــراعــي اح ـك ــام الــدس ـتــور اك ـثــر من
اي م ــرة ســابـقــة ـ ـ ـ ـ وه ــو مــا لــم يفعله
ال ـحــريــري ف ــي حـكــومـتــه االول ـ ــى عــام
 2009ـ ـ بحصره برئيس الجمهورية
ً
والرئيس املكلف .عنى ذلك اوال اهمال
دور ال ـشــريــك الـشـيـعــي ف ــي مـســاعــي
التأليف ،قبل ان ُي َ
فصح في ما بعد عن
وجود فريق مسيحي آخر شريك في
التأليف هو القوات اللبنانية ،سواء
في توزيع الحقائب املسيحية او في
فــرض فـيـتــوات على حـقــائــب .لــم تقل
الثنائية املسيحية الجديدة بتحديد
الحقيبة التي يحوزها فرنجيه ،وهي
الثقافة ،بل ّ
سمت له وزيرها ريمون
عــريـجــي .فــي الـلـقــاء االخ ـيــر بينهما
ف ــي ق ـصــر ب ـع ـبــدا االسـ ـب ــوع املــاضــي،
ح ـم ــل ال ــرئـ ـي ــس امل ـك ـل ــف ال ـ ــى رئ ـيــس
الجمهورية مسودة تشكيلة حكومية
قال ان الوزير علي حسن خليل ونادر
الحريري عمال عليها .استمهل عون
االجـ ــابـ ــة وم ـنــاق ـش ـت ـهــا ال ـ ــى م ــا بـعــد
عودة وزير الخارجية من سفره.
منها خامسًا ان الثنائية املسيحية
تصر على رد االعـتـبــار الــى التمثيل
املـسـيـحــي فــي الـسـلـطــة تـحــت عـنــوان
اس ـت ـع ــادة ال ـعــاف ـيــة امل ــارونـ ـي ــة ،على
نـ ـح ــو ل ـ ــم يـ ـك ــن كـ ــذلـ ــك ف ـ ــي ال ـح ـق ـب ــة
ال ـســوريــة ،مــع ان ه ــذا الـفــريــق تمكن
منذ تسوية الــدوحــة ،تبعًا لــاعــراف
الـتــي اسـتـحــدثـتـهــا ،مــن ف ــرض الـقــوة
ً
االكثر تمثيال كالتيار الوطني الحر
ّ
ف ــي ال ـس ـل ـطــة االج ــرائ ـي ــة ع ــب ــرت عنه
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ح ـكــوم ـتــا ال ـس ـن ـيــورة
وال ـح ــري ــري عــامــي  2008و 2009ثم
ن ـي ـلــه وح ـل ـف ــاؤه ف ــي ت ـك ـتــل الـتـغـيـيــر
واالص ــاح عشرة مقاعد في حكومة
الرئيس نجيب ميقاتي عام  2011في
سابقة لم يسبق لحزب مسيحي في
تاريخ الحكومات اللبنانية ان حظي
بحصة مـمــاثـلــة .الــواقــع ان العقبات
ال ـت ــي يـجـبـهـهــا رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
ف ــي ت ــأل ـي ــف اول ـ ــى ح ـك ــوم ــات ع ـه ــده،

هـ ــي ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي ت ـس ـبــب ب ـه ــا هــو
فــي حـكــومــات الـسـنـيــورة والـحــريــري
ً
وميقاتي وصوال الى حكومة الرئيس
ت ـم ــام س ــام ب ــاص ــراره ع ـلــى تسمية
وزراء تكتله وتـحــديــد حـقــائـبــه .ذلــك
ما يفعله اآلن حليف املاضي وخصم
اليوم نائب زغرتا.
مـنـهــا س ــادس ــا ان االف ــرق ــاء املعنيني
بــالـتــألـيــف ضــائ ـعــون ب ــن االح ـت ـكــام
ت ـ ـ ــارة ال ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق الـ ـط ــائ ــف ،وط ـ ــورًا
ال ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق ال ـ ــدوح ـ ــة .يـ ـق ــول رئ ـيــس
الـجـمـهــوريــة ان ــه مـصــر عـلــى تطبيق
اتـ ـف ــاق ال ـط ــائ ــف ع ـل ــى ن ـح ــو روح ـي ــة

تقرير

«القوة األمنية» في الضاحية :عناصر متروكون لقدرهم!
رضوان مرتضى

(مروان
طحطح)

ُبعيد منتصف ليل األربعاء املاضي،
أطلقت الـنــار مــن بندقية صيد على
ال ــرتـ ـي ــب فـ ــي ق ـ ــوى األم ـ ـ ــن ال ــداخ ـل ــي
محمد الـعــرب على حــاجــز أمـنــي في
ُ
منطقة الشويفات .تـ ِـرك العرب ،وهو
وال ــد لـطـفــل يـبـلــغ عــامــن مــن الـعـمــر،
م ــرم ـي ــا ع ـل ــى ق ــارع ــة ال ـط ــري ــق حـتــى
س ــاع ــات ال ـف ـجــر ب ـعــد ســرقــة ســاحــه
األم ـ ـي ـ ــري .امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ـقــوى
األمــن الداخلي عزت دوافــع الجريمة
إلـ ــى «الـ ـس ــرق ــة» ،وات ـه ـم ــت ،ب ـصــورة
غ ـيــر رس ـم ـيــة« ،م ـت ـعــاطــي امل ـخ ــدرات
وال ـ ـح ـ ـب ـ ـح ـ ـب ـ ـج ـ ـيـ ــة» .فـ ـ ـه ـ ــل يـ ـ ـج ـ ــوز،
ُ
والـ ـح ــال هـ ــذه ،أن ت ـسـ َّـجــل الـجــريـمــة
ضـ ـ ــد مـ ـجـ ـه ــول ُ
ويـ ـكـ ـتـ ـف ــى ب ـت ــرف ـي ــع
ً
ال ـش ـه ـيــد ُرت ـ ـبـ ــة ،أم األجـ ـ ــدر ال ـس ــؤال

ّ
يتحمل املـســؤولـيــة عـ ّـمــا جــرى
عـ ّـمــن
والعمل للحؤول دون أخطاء كهذه؟
ً
وهـ ــل ت ـق ــع املـ ـس ــؤول ـي ــة ،فـ ـع ــا ،عـلــى
«الـحـبـحـبـجـيــة» ،أم عـلــى املـقـصــريــن
ال ــذي ــن ت ــرك ــوا عـسـكــريــا واحـ ـ ـدًا على
ح ــاج ــز ،مـخــالـفــن الـتـعـلـيـمــات الـتــي
تـ ـح ــدد ع ــدي ــد ال ـع ـن ــاص ــر امل ـف ـت ــرض
وجودهم على الحواجز؟
ل ــن تـعـنــي أه ــل الـشـهـيــد ال ـت ـبــريــرات
بــوجــود عناصر فــي إج ــازة وآخرين
مــرضــى لـتــرك ابنهم ملصيره وحيدًا
من دون مراعاة املخاطر املحدقة .إذ
إن التعليمات والـقــوانــن العسكرية
تـ ـف ــرض أن ي ـن ـت ـشــر ع ـل ــى ال ـح ــاج ــز،
على األق ــل ،عنصر توجيه وعنصر
تفتيش وعنصران إضافيان ليحمي
أح ــده ــم اآلخـ ــر ق ـبــل حـمــايــة غـيــرهــم.
وهو ما يطرح أسئلة عدة :ماذا كان

