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سياسة

السوري العاملة في املحور الشرقي
مـ ــن س ــاح ــة املـ ـعـ ــركـ ــة ،ع ـم ـل ــت خ ــال
ال ـس ــاع ــات ال ـ ـ  24املــاض ـيــة ع ـلــى شن
هجمات حاسمة في شمال الجرود
السورية املقابلة لناحية القاع ،بما
ي ـس ـهــل ع ـل ــى ال ـج ـي ــش ال ـت ـق ــدم أك ـثــر
صوب املناطق التي وصلتها قواته
خـ ـ ــال ال ـ ـسـ ــاعـ ــات امل ــاضـ ـي ــة أيـ ـض ــا،
ع ـل ــى غـ ـ ــرار س ـي ـط ــرة املـ ـق ــاوم ــة عـلــى
مــرتـفــع عـجـلــون وشـعـبــة بـيــت شكر،
الـتــي ّأم ـنــت إح ــدى جـبـهــات الجيش
الـلـبـنــانــي لـلـتـقــدم بــاتـجــاه تـلــة رأس
الكاف االستراتيجية ( .)1643بينما
كثف الطيران السوري قصفه ملراكز
ق ـي ــادة خ ــاص ــة بـ ـ ــ«داع ـ ــش» ،وض ــرب
م ـم ــرات ب ــن بـقــع الـ ـج ــرود ،وتغطية
تقدم عناصر املقاومة لتحرير بعض
هــذه امل ـمــرات ،وتــأمــن تغطية نارية
تمنع عناصر «داع ــش» مــن التحرك
ف ــي الـجــانـبــن ال ـس ــوري والـلـبـنــانــي.
وتولت غرفة العمليات في املقاومة
إيداع الجيش على األرض معلومات
سهلت عليه ضرب محاولة مجموعة
مــن «داع ــش» مهاجمة بعض نقاطه
على األرض اللبنانية.
ّ
وف ـي ـم ــا أك ـ ـ ــدت قـ ـي ــادة الـ ـجـ ـي ــش ،فــي
مــوجــز صـحــافــي أم ــس ،أن املـســاحــة
الـتــي تـ ّـم تحريرها منذ بــدء املعركة
هي  100كلم مربع ،واملساحة الباقية
ل ـت ـحــريــرهــا ه ــي  20ك ـلــم مــرب ـعــا في
وادي مرطبياّ ،
سجلت قوات الجيش
ال ـ ـسـ ــوري واملـ ـق ــاوم ــة أم ـ ــس إنـ ـج ــازًا
كبيرًا من الجهة السورية بالسيطرة
على نحو  44كلم مربعًا جــديـدًا من
ّ
األراضي التي كان يحتلها «داعش»،
قبضته
لتصبح
املساحة الباقية في ّ
نحو  50كلم ّ
مربعًا ،ومن املتوقع أن
ينجز تحريرها في األيام املقبلة.
وال يزال «داعــش» يسيطر حتى اآلن
مــن الـجــانــب ال ـس ــوري عـلــى مـنــاطــق:
«ح ـل ـي ـمــة ق ـ ـ ــارة»« ،ج ـب ــل ال ـق ـ ّ
ـري ــص»،
«ت ــم امل ـ ــال» حـيــث يـسـيـطــر عـلــى نبع
مـيــاه كبير ،بــاإلضــافــة إلــى نبع آخر
ع ـلــى س ـفــح «ح ـل ـي ـمــة ق ـ ـ ــارة» ،وعـلــى
«سهل مرطبيا» في سوريا و«وادي
مــرطـبـيــا» ف ــي ل ـب ـنــان ،وع ـلــى «وادي
الشاحوط» في لبنان ،وجزء منه في
سوريا.
وكـ ـ ـ ــان أهـ ـ ـ ـ ّـم م ـ ــا أن ـ ـجـ ــزتـ ــه املـ ـق ــاوم ــة
والـجـيــش ال ـســوري فــي الـيــوم الــرابــع
مـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ،ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ع ـلــى
ـدد م ــن امل ـعــابــر ال ـح ــدودي ــة املـهـمــة
عـ ـ ٍ
(س ــن فـيـخــا ،وم ـيــرا ،والـشـيــخ عـلــي).
وشهدت املحاور الشمالية والشرقية
ـات عنيفة ضد
والـجـنــوبـيــة مــواج ـهـ ٍ
إرهــابـيــي «داعـ ــش» ،تخللها التحام
م ـ ـبـ ــاشـ ــر ب ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات املـ ـه ــاجـ ـم ــة
واإلرهابيني.
ّ
املتقدمة مــن املحور
والتقت الـقــوات
ال ـشــرقــي م ــن جـهــة «مــرت ـفــع املــوصــل
ـ ـ ـ س ــن ف ـي ـخــا» غ ــرب ــا ،بـتـلــك املـنــدفـعــة
جنوبًا من املحور الشمالي ،وتحديدًا
م ــن «مــرت ـفــع عـجـلــون ال ـك ـب ـيــر» ،عند
«شعبة الراسي» ،لتبسط سيطرتها
ً
مباشرة على معبر سن فيخا ُامل ّ
عبد،
الــذي يصل جــرود البريج السورية،
بجرود القاع اللبنانية.
وسيطرت القوات املهاجمة على  75في
املئة من مساحة معبر ميرا ،الواصل
ب ــن جـ ـ ــرود قـ ـ ــارة الـ ـس ــوري ــة وج ـ ــرود
عـ ــرسـ ــال ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة (يـ ـتـ ـص ــل أي ـض ــا
بـمـعـبــر س ــن ف ـي ـخــا) ،ف ــي ظ ــل انـهـيــار
م ـع ـنــويــات اإلره ــاب ـي ــن وانـسـحــابـهــم
إل ــى خـطــوطـهــم الـخـلـفـيــة ،وذلـ ــك بعد
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة م ــرتـ ـفـ ـع ــات «س ـ ـ ــن م ـي ــري
الجنوبي» ،و«ضليل حسن» ،و«خربة
ميري الفوقا» ،إضافة إلى سقوط ّ
عدة
تالل بيد املقاومة تحت وطأة القصف
العنيف وانهيار املعنويات.
وف ـي ـمــا ع ـث ــرت امل ـق ــاوم ــة ف ــي منطقة
ال ــزع ــرورة فــي إح ــدى غ ــرف اإلش ــارة
امل ـي ــدان ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم ّعـلــى
أج ـهــزة ات ـص ــاالت السـلـكـيــة مـشــفــرة،
ب ـع ـض ـهــا مـ ـتـ ـط ـ ّـور ،أفـ ـ ـ ــادت م ـص ــادر
مـعـنـ ّـيــة ب ــأن ــه س ـ ّـج ــل خ ــال الـيــومــن
امل ــاضـ ـي ــن اسـ ـتـ ـس ــام عـ ـن ــاص ــر مــن
ّ
«داعش» لقوات املقاومة ،وسط تكتم
شديد.
(األخبار)
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ابراهيم األمين

دروس من الماضي وليس نبشًا لقبوره
رفض الجزائريون ،بعد االستقالل ،طلب شارل ديغول تمزيق
صفحة االستعمار الفرنسي السوداء .كان منطق الثوار أنه ال
ينبغي تمزيق الصفحة ،بل ّ
طيها فقط ،وفتح صفحة جديدة.
قال هواري بومدين ذات مرة :نحتاج ،نحن االثنني ،إلى أن نعود
ملراجعة املاضي ،حتى ال نكرر األخطاء نفسها!
في لبنان حالة تستوجب هذا النوع من العالج .هي بالتحديد
حالة «القوات اللبنانية» ،التي يفاخر قائدها سمير جعجع بأنه
لم يحد عن خطه واقتناعاته ،وأنه دفع كما بقية كوادره الثمن
باهظًا ّ
جراء التمسك باملوقف والشعار .وما يتعب «القوات»،

ربما نحتاج الى علماء نفس وعلماء اجتماع لنفهم
سبب استمرار والء قسم غير قليل ّمن اللبنانيين
لزعامات لم تأتهم إال بالخراب والتخلف والفقر
اليوم ،أسباب كثيرة ،بينها الرداء الزائف الذي تحاول رميه على
كتفيها ،فال تظل تشبه نفسها وماضيها ،وال هو يكفي لنقلها
ً
الى حاضر مختلف .وكلما عاش لبنان تحوال سياسيًا كبيرًا،
تعود قيادة «القوات» الى ما تعرفه جيدًا ،وهو لغة املاضي
األسود.
اليوم ،تسأل شابًا في مطلع العشرينات عن سبب انتمائه
الى «القوات» ،فيجيبك بأن االمر يعود ،في غالب االحيان ،الى
اقتفاء أثر أهل وأقارب ،وفي أحيان أخرى اقتناعًا بأن «القوات»

تمثل حلم السيادة والحرية .وفي مواضع أخرى ،يحدثك
ّ
قليلون عن أنها سلم النجاة من الغنب والقهر .لكن جميع
هؤالء يتشاركون سببًا أكثر وجاهة وهو :الدفاع عن الوجود
املسيحي!
ربما نحتاج الى علماء نفس وعلماء اجتماع حتى نفهم سبب
استمرار والء قسم غير قليل من اللبنانيني لزعامات لم تأتهم
ّ
إال بالخراب والتخلف والفقر .لكننا ال نحتاج الى جهد كبير
حتى نسأل املنتمني الى هذه «القوات» ،أو املناصرين لها ،عن
مصادر اإلعجاب والدهشة والتأثر والشغف .هل هو تاريخها؟
هل هو إرثها في الحرب األهلية؟ هل هو خطابها الحالي؟ هل
هو ّ
تمي ٌز في أشخاص قادتها؟
وقبل أن يتحفنا شارل جبور ّ
برد مزلزل يتضمن أجوبة
ودرسًا على طريقة التعليم تحت الشجرة ،حيث الصوت
والسوط ،ربما وجب علينا دعوة هؤالء الشباب والصبايا،
الحقيقيني مثل الشمس ،والجميلني أيضًا ،إلى أن يعودوا الى
ً
دفاتر الكبار قليال ،ثم بعد ذلك دعوتهم الى مقارنة املوجود في
األرشيف بما يجري تداوله اليوم.
من جهتي ،قرأت واستمعت مجددًا الى أسعد الشفتري،
ورغبتي القوية هي أن أصدق القول لشباب وصبايا «القوات»
بأنه ليس هناك من مجد وال مستقبل مع هذا النوع من
النوادي ،بل هناك حالة نفسية تحتاج الى عالج ،ومكانها
عيادات األطباء الحقيقيني ،ال حكيم معراب!

تقرير

جلسة «لزوم ما ال يلزم» :مساءلة خجولة للحكومة
ميسم رزق
ُ
ال ف ــائ ــدة ت ــذك ــر م ــن ك ــل ال ـ ــذي ق ـيــل في
مـجـلــس الـ ـن ــواب أمـ ــس .وال مـعـنــى ألي
«م ـح ــاض ــرة» قـ ّـدم ـهــا امل ـت ـن ــاوب ــون على
ـوى أنها اعـتــراف بالتقصير.
الـكــام ،سـ ُّ
فالسرد والنصح واالقتراحات ال تفتح
أي باب أمل وخالص ،ما دامت حدودها
التعبير عن الرأي ،ال املحاسبة .أساسًا،
ُ
لم تكن الجلسة التي ُعقدت أمس جلسة
مساءلة للحكومة .بل كانت في الواقع
دردشة عامة وتكرار مواقف في موسم
ّ
حتى أنها َ
بدت باردة ورتيبة،
انتخابي.
ّ
ع ـك ــس كـ ــل الـ ـت ــوقـ ـع ــات الـ ـت ــي ت ـح ــدث ــت
عــن «نـ ــزال» نـيــابــي ح ـ ّ
ـاد ح ــول ع ــدد من
ُ
الخالفات .ففي أحوال مثل التي تحيط
بنا ،وملفات كتلك التي تحاصرنا من
ال ـك ـه ــرب ــاء م ـ ــرورًا بــال ـن ـفــط والـسـلـسـلــة
واالت ـص ــاالت وال ـج ــرود وال ـعــاقــات مع
سـ ــوريـ ــا ،ك ـ ــان غ ــري ـب ــا ت ـب ــري ــد األجـ ـ ــواء
واالبـتـعــاد عــن استفزاز الحكومة ،دون
أن يحول ذلــك بــروز أص ــوات معارضة،
ولكن بـهــدوء .كــان أبطالها فــي الجولة
ال ـص ـبــاح ـيــة الـ ـن ــواب ح ـســن ف ـضــل الـلــه
وإبراهيم كنعان وأنطوان زهرا وسامي
ّ
الجميل الذي رفع سقفه ،موجهًا أسئلته
إلى عدد من ال ــوزراء ،فلم يترك ملفًا إال
ّ
وسجلها.
وطرحه ،ومالحظة إال
نـتـيـجــة ه ــذا ال ـج ــو ،ب ــدا الــرئ ـيــس سعد
الحريري مرتاحًاُ ،مبتسمًا كل الوقت،
ع ـكــس ال ـج ـل ـســة ال ـت ـشــري ـع ـيــة األخـ ـي ــرة.
عـ ـ ـ ّـدد «إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات» ح ـك ــوم ـت ــه ،مـعـتـبـرًا
أن ـ ـهـ ــا «اسـ ـتـ ـط ــاع ــت ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ق ـص ـيــر
تـحـقـيــق ال ـك ـث ـيــر .إذ اتـ ـخ ــذت أك ـث ــر من
 1260ق ــرارًا ،وأوفــت بمعظم ما ّ
تعهدت
بــه ،مشيرًا إلــى أنها مستمرة لتحقيق
املــزيــد ،وال سيما فــي قطاع االتـصــاالت
ّ
وتطرق إلى «اإلنجاز الذي
والكهرباء».
يكتبه الجيش اللبناني بدماء أبطاله،
ف ـهــو أغ ـلــى اإلنـ ـج ــازات عـلـيـنــا جميعًا،
وهــو الـعـنــوان الـعــريــض لـقــرار محاربة
اإلرهـ ــاب» .غير أن ضحكته مــا وسعت
إال ح ــن رأى الــرئ ـيــس نـجـيــب ميقاتي
متوجهًا إليه بعد انتهائه من دوره في

ال ـك ــام ،ملـصــافـحـتــه وال ـش ـ ّـد عـلــى يــديــه.
ّ
ه ــو مـيـقــاتــي نـفـســه ال ــذي ش ــن هجومًا
ع ـلــى ال ـح ــري ــري م ـنــذ أيـ ــام ع ـلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي ،منتقصًا من قدر
الحكومة ،لكنه حني اعتلى منبر الهيئة
ال ـع ــام ــة غ ــاب ــت ع ــن ل ـس ــان ــه ك ــل األمـ ــور
اإلنمائية والخدماتية ملدينة طرابلس،
فلم يتطرق إال إلــى قــانــون االنتخابات
«الذي ينتابه بعض الشوائب ،ويحتاج
إلى تعديل ال ّ
يمس بجوهره» ،وسلسلة
ال ـ ــرت ـ ــب والـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ــب «املـ ـجـ ـحـ ـف ــة ب ـحــق
العسكريني».
بــدايــة الـكــام كــانــت مــع الـنــائــب أنـطــوان
زه ــرا .الــرجــل أصـبــح متفلتًا مــن العبء
الحزبي ،فبدا أكثر قــدرة على مهاجمة
ح ـكــومــة ت ـض ـ ّـم ث ــاث ــة وزراء قــوات ـيــن،
معتبرًا أن «الثقة معدومة بها» .وتحدث
ع ــن «ت ـق ــاس ــم م ـصــالــح وم ـحــاص ـصــة»،
مشيرًا إلى أنه «في السياسة يجب على
املـشـبــوه أن يــرفــع الـشـبـهــة عــن نـفـســه».
فيما أعــاد النائب فضل الله إثــارة عدد
من املواضيع التي سبق أن أشار إليها
في جلسات سابقة من «ملف اإليجارات
والهبات التي تقدمها بعض الــوزارات
ً
إلى جمعيات غير معروفة ،وصوال إلى
الــديــون املـتــرتـبــة عـلــى بـعــض الـ ــوزارات
في ما يتعلق بشبكة الهاتف» .وتطرق
إل ــى «امل ـب ــال ــغ ال ـتــي ت ـطــالــب ب ـهــا وزارة
االتـصــاالت لتنفيذ عــدد من املشاريع»،
م ـع ـت ـب ـرًا أن «ت ـح ـص ـيــل الـ ــديـ ــون كـفـيــل
ً
ب ـت ـن ـف ـيــذ أكـ ـث ــر م ــن م ـ ـشـ ــروع ،بـ ـ ــدال مــن
املطالبة بــاعـتـمــادات جــديــدة» .وتـنــاول
فضل الله ملف الكهرباء ،معتبرًا أن «كل
تلزيم خــارج دائــرة املناقصات مشبوه
وت ـفــوح مـنــه رائ ـحــة صـفـقــات وســرقــة»،
ول ـف ــت إلـ ــى أن «إث ـ ـ ــارة م ـل ـفــات ال ـف ـســاد
ال ت ـه ــدد ال ـث ـقــة بــال ـح ـكــومــة ،إن ـم ــا عــدم
املـحــاسـبــة» .هــذا املـلــف كــان األب ــرز على
لسان نــواب آخــريــن منهم روبـيــر غانم.
وفـيـمــا ك ــان دع ــم الـجـيــش ف ــي معركته
ض ـ ــد اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ه ـ ــو امل ـ ــوق ـ ــف امل ـش ـت ــرك
ّ
الــوح ـيــد ب ــن ك ــل الـ ـن ــواب ،ذكـ ــر الـنــائــب
كنعان بقانون برنامج تسليح الجيش
ُ
الذي أقر في املجلس النيابي عام ،2015

ّ
قسم الجميل الحكومة
الى «حكومة واحد»
و«حكومة إثنين»

بقيمة  1348مليار ليرة لتأمني التسليح
على مــدى خمس سنوات« ،مــن دون أن
نــرى أي اعتماد مرصود في عــام 2016
ّ
وموازنة عام  .»2017وركــز كنعان على
«الرقابة البرملانية التي قامت بها لجنة
املــال وامل ــوازن ــة» ،منتقدًا «غـيــاب بعض
أعضائها في كثير من األحيان ،ما أدى
إلى فقدان نصاب هذه اللجان».
ّ
الجميل كالمه ،غادر الحريري
وحني بدأ
م ـق ـعــده إل ــى خـ ــارج ال ـق ــاع ــة ،وعـ ــاد قبل
ّ
انتهائها بقليل ،فلم يتسن له االستماع
إلى مطالعة رئيس حزب الكتائب الذي
لم يحرج النواب رئيس الحكومة (علي فواز)

ق ـ ّـس ــم ال ـح ـك ــوم ــة إل ـ ــى «ح ـك ــوم ــة واح ــد
وح ـكــومــة  ،»2فـسـ ّـجــل مــاح ـظــات على
تخطي القانون والدستور وصالحيات
الحكومة ،سواء لجهة الزيارات لسوريا
أو مــا يحكى عــن تنسيق بــن الجيش
الـلـبـنــانــي وح ــزب ال ـلــه .كــذلــك اعـتـبــر أن
الحكومة كانت غائبة كليًا فــي معركة
جـ ـ ــرود عـ ــرسـ ــال ،لـتـسـتـفـيــق ف ـج ــأة فــي
م ـع ــرك ــة ج ـ ــرود رأس ب ـع ـل ـبــك وال ـ ـقـ ــاع.
وك ــرر ال ـســؤال عــن إط ــاق مــوقــوفــن في
سجن رومية في مقابل خروج مسلحي
«ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» م ــن جـ ــرود عــرســال.
كــذلــك تـنــاول إقــالــة بعض املــوظـفــن في
اإلدارات الـعــامــة دون إنـ ــذار ،ومـشــروع
الضرائب الذي «سيزيد الغالء املعيشي
بـمــا ال يـقــل ع ــن  10ف ــي امل ـئ ــة» .وطــالــب
بتشكيل لجنة تحقيق بــرملــانـيــة حــول
«صفقة البواخر».
وتوالى على الكالم في الجلسة املسائية
عدد من النواب قبل أن يختتم الحريري
بـ ّ
ـرد شــدد فيه على أن «مــا يحصل في
ال ـجــرود هــو أكـبــر ثـقــة ب ــدور الحكومة
والــدولــة والـجـيــش» .وأج ــاب عــن ســؤال
ِّ
الجميل ،فأكد أنه «لم يخرج لبناني أو
أجنبي محكوم من السجون اللبنانية
بـمـعــرض ال ـت ـبــادل م ــع ال ـن ـصــرة .هـنــاك
الئـحــة سلمت للجانب اللبنان ي فيها
 23اسمًا رفضت كلها باستثناء  3غير
محكومني وغـيــر لـبـنــانـيــن» .كــذل ــك ّ
رد
على أسئلة النواب في ما يتعلق بملفي
االتـ ـ ـص ـ ــاالت والـ ـكـ ـه ــرب ــاء .وع ـ ــن ال ـه ــدر
الناتج من إيجارات املباني الحكومية،
أك ــد أن الـحـكــومــة ب ـصــدد تجميع عــدد
مــن املباني فــي بـيــروت .وفــي موضوع
الـفـســاد ،تمنى على الـنــواب «إذا كانت
ه ـنــاك م ـل ـفــات ع ـلــى وزراء أو ن ــاس أو
إداريـ ـ ــن ،أن يــرف ـعــوا األس ـم ــاء ،وهـنــاك
آلـيــة مــوجــودة فــي الــدسـتــور والـقــانــون
يـمـكــن تطبيقها .وأتـمـنــى عـلــى الـقــوى
السياسية الـتــي تتكلم عــن الـفـســاد أن
ت ــذه ــب إلـ ــى ال ـق ـض ــاء وتـ ـق ــول إن فــانــا
فاسد» .وشدد على أن «الرملة البيضاء
لـ ـلـ ـن ــاس ،وال ــرئـ ـي ــسرفـ ـي ــق ال ـح ــري ــري
أبقاها للناس ،وأنا سأبقيها للناس».

