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تقــرير
رسائل إلى المحرر
شبكة الرميلة
ن � � �ش� � ��رت «األخ� � � � � �ب � � � � ��ار» (ال � � �ع� � ��دد
 1771ب� �ت ��اري ��خ )2012/7/31
ً
م �ق��اال ب �ع �ن��وان «ش �ب �ك��ة ال��رم�ي�ل��ة
ك ��ان ��ت ت �خ �ط��ط إلس� �ق ��اط ط��ائ��رة
لليونيفيل» ،ورد فيه م��ا مفاده
أن أعضاء الشبكة الذين أوقفتهم
م� ��دي� ��ري� ��ة امل� � �خ � ��اب � ��رات ب� �ت ��اري ��خ
 2012/7/28في منطقة الرميلة ــــ
الشوف كانوا يخططون إلسقاط
ط��واف��ة ت��اب�ع��ة لليونيفيل خ�لال
إق�لاع�ه��ا أو هبوطها ف��ي مهبط
الرميلة ال��ذي تستعمله ال�ق��وات
الدولية لغايات لوجستية .يهم
ق�ي��ادة الجيش أن ت��وض��ح أن��ه ال
ص�ح��ة ل�ه��ذه امل�ع�ل��وم��ات ،وت��ؤك��د
أن التحقيق ما زال جاريًا.
قيادة الجيش

♦♦♦

احتفال القومي
ورد في «األخبار» في خانة «ما
ّ
ّ
ق ��ل ودل» ( 31ت �م��وز  2012ص
 5ع � ��دد  )1771خ �ب��ر ع ��ن ح�ف�ل��ة
ال �ع �ش��اء ال �ت��ي أق��ام �ت �ه��ا م�ن�ف��ذي��ة
امل � �ت� ��ن ال � �ش � �م� ��ال� ��ي ف � � ��ي ال � �ح� ��زب
ال � �س� ��وري ال �ق ��وم ��ي االج �ت �م��اع��ي
ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ع��دد ال�ب�ط��اق��ات
امل � �ب ��اع ��ة وم � �ش� ��ارك� ��ة ال �ع��ون �ي�ي�ن
فيها .يهم املنفذية أن توضح أن
البطاقات املباعة اقتصرت على
�واز لعدد
 685بطاقة وع��دده��ا م� ٍ
ال�ك��راس��ي امل��وج��ودة ف��ي املطعم،
كما أن املنفذية ت��ؤك��د أن التيار
ال��وط�ن��ي ال�ح��ر ل��م تكن مشاركته
م�ق�ت�ص��رة ع�ل��ى ال �ن��ائ��ب ال�س��اب��ق
كميل خ��وري فحسب ،ب��ل ش��ارك
ف ��ي ال �ع �ش��اء م �م �ث��ل ع ��ن ال �ن��ائ��ب
نبيل ن�ق��وال وه�ي�ئ��ة ال�ق�ض��اء في
املنت التي تمثلت بالسادة عبده
لطيف وعبده عازار وعادل عون.
فاقتضى التوضيح.
منفذية املنت الشمالي في الحزب
السوري القومي االجتماعي
ناظر اإلذاعة واإلعالم
املحامي هشام الخوري حنا

♦♦♦

ضهور الشوير
تعقيبًا ع�ل��ى امل �ق��ال امل�ن�ش��ور في
ع ��دد أول م��ن أم ��س م��ن األخ �ب��ار
ت �ح��ت ع � �ن� ��وان« :ن � � ��ادي م �م� ّ�ول��ي
ال �ج �ن��رال :ال �ل��ه ي�س�ع��ده��م وال …
ي� �ب� �ع ��ده ��م» ،أوض � �ح� ��ت م� �ص ��ادر
امل� �ج� �ل ��س ال � �ب � �ل� ��دي ف � ��ي ض �ه ��ور
ال�ش��وي��ر أن ع�لاق��ة رئ�ي��س بلدية
ضهور الشوير الياس بو صعب
ب �ح��اك��م دب ��ي ال �ش �ي��خ م�ح�م��د بن
راش��د آل مكتوم الحقة النطالقة
الجامعة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي دب��ي ،ال
سابقة لها كما ورد في التقرير.
أم��ا م�ه��رج��ان��ات ض�ه��ور الشوير
التي ورد أن بو صعب «ل��م يجد
غ �ي��ر ال��رئ �ي��س م �ي �ش��ال س�ل�ي�م��ان
ل �ي��رع��اه��ا» ،ف ��أوض ��ح ب ��و صعب
نفسه أن الرئيس يرعاها بغض
ال �ن �ظ��ر ع ��ن ش �خ �ص��ه م �ن��ذ أك �ث��ر
م��ن أرب�ع�ين ع��ام��ًا .وأش ��ار إل��ى أن
ش �ك��ره رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة على
رع ��اي �ت��ه االح� �ت� �ف ��ال ل ��م ي�ت�ض�م��ن
أي إش ��ادة بعظمة ال��رئ�ي��س كما
ورد في املقال .ناهيك أن عالقته
بالرئيس األميركي األسبق بيل
ك�ل�ي�ن�ت��ون وث �ي �ق��ة ،ف�ي�م��ا تقتصر
عالقته بزوجته وزيرة الخارجية
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ال� �ح ��ال� �ي ��ة ه� �ي�ل�اري
ك �ل �ي �ن �ت��ون ع �ل ��ى خ �م ��س دق ��ائ ��ق
ال �ت �ق��اه��ا خ�ل�ال �ه��م ع �ل��ى ه��ام��ش
إحدى املناسبات.

حكومة الرفاه السياسي
تبتعد الحكومة عن
مقاربة امللفات الشائكة،
ال األمن ّ
أولوية لديها،
وال االعتصامات وال ملف
الكهرباء .تعمل فقط كي
تستمر قائمة في انتظار
تطورات الحدث السوري
هيام القصيفي
ت �ع �ي ��ش ال� �ح� �ك ��وم ��ة رف � ��اه � ��ًا س �ي��اس �ي��ًا
ودي �م��وق��راط �ي��ًا ،وه ��ي ت �ن��اق��ش ،ل�ل�ي��وم
الثاني على التوالي ،قانون االنتخاب،
وتستكمله ف��ي امل�ق��ر الصيفي لرئاسة
ّ
ال � �ج � �م � �ه� ��وري� ��ة ،االث� � �ن �ي��ن امل � �ق � �ب� ��ل ،ع ��ل
ه ��واء ب�ي��ت ال��دي��ن ي�ح�م��ل م�ع��ه م��واف�ق��ة
جنبالطية على اقتراح النسبية.
وال �ح �ك ��وم ��ة ع �ل��ى ه � ��ذه ال � �ح� ��ال ،ت �ب��دو
كأنها تعيش ترف املمارسة السياسية
الهادئة ،فتناقش قانون االنتخاب كما
ف��ي ال��دول امل�ت�ط��ورة وك��أن االنتخابات
حاصلة حتمًا .وت�ع� ّ�د م�ش��روع امل��وازن��ة
وتمويل املحكمة الدولية من ضمنها،
وس�ل�س�ل��ة ال��رت��ب وال� ��روات� ��ب ،وي�س��اف��ر
أرك ��ان� �ه ��ا ووزراؤه � � � ��ا ل �ق �ض��اء ال�ع�ط�ل��ة
ال �ص �ي �ف �ي��ة ب ��ال� �ت� �ن ��اوب ،ح �ت��ى ال ي�ف�ق��د
النصاب .كل ذلك وعلى بعد كيلومترات
ق�ل�ي�ل��ة م ��ن ال �ق �ص��ر ال �ج �م �ه��وري ،ت��دور
أح � � ��داث م �ت �ن��اق �ض��ة ت �م��ام��ًا م ��ع ه ��دوء
الجلسات الحكومية ،من دون أن يكون
للحكومة ي��د أو ح�ت��ى إش ��ارة صغيرة
توحي بأنها تعرف ما يجري ،ول��و لم
تتدخل ملعالجته.
ف��إي�ق��اع ال�ح�ك��وم��ة مستمر م��ن دون أي
ال�ت�ب��اس وال ان�ق�ط��اع ف��ي وت�ي��رة العمل
وتحضير امللفات املعيشية والحياتية
وال �ق��ان��ون �ي��ة ،م �ن��ذ أن ان�ت�ع�ش��ت بفعل

«ال �ت �ف��اه��م» ب�ي�ن م�ك��ون��ات�ه��ا األس��اس�ي��ة
ال � ��ذي أرس � ��ى ق ��واع ��د ت �م �ض �ي��ة ال��وق��ت
ف��ي ان �ت �ظ��ار ص �ف��اء األج � ��واء ال �س��وري��ة.
وف��ي م� ��وازاة ذل ��ك ،ت ��دور جملة أح��داث
ت �ت �ف��اق��م ح� ّ�دت �ه��ا وك � ��أن ث �م��ة ل�ب�ن��ان�ين،
واح � � ��د ل �ل �س �ل �ط��ة ب �م �ك��ون ��ات �ه ��ا وآخ � ��ر
للشارع ومقتضيات القوى السياسية،
معارضة وأكثرية .فال يتدخل أحدهما
باآلخر.
وف� �ق ��ًا ل� �ه ��ذه ال� ��رؤي� ��ة ،ت �ف��اع �ل��ت ق�ض�ي��ة
املياومني ،منذ نحو ثالثة أشهر .وما
ب� ��دا م �ن��ذ ال �ل �ح �ظ��ة األول� � ��ى أن� ��ه ص ��راع
شخصي بني الرئيس نبيه بري ورئيس
ت �ك �ت ��ل ال �ت �غ �ي �ي��ر واإلص � �ل � ��اح ال �ع �م ��اد
م �ي �ش��ال ع � ��ون ،وم� �ع ��ه ال� ��وزي� ��ر امل�ع�ن��ي
ج�ب��ران ب��اس�ي��ل ،ت�ح� ّ�ول م��ع ال��وق��ت إل��ى
ص��راع ع��ض أص��اب��ع ط��اول املؤسسات
الرسمية ،فيما تقف الحكومة متفرجة.
ف� ��ال� ��ود ال �ش �خ �ص ��ي ب�ي��ن ب� � ��ري وع� ��ون
م �ف �ق��ود (اخ� �ت ��ار ب ��ري ال �ن��ائ��ب ال�س��اب��ق
ً
ج��ان ع�ب�ي��د ل��رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة ب��دال
م �ن��ه) ،وه ��ذا أم��ر ب��ات ي�ع��رف��ه ال�ق��اص��ي
والداني ،ومحاولة عون تثبيت وجهة
ن�ظ��ره امل��ؤس�س��ات�ي��ة ،وال �ت��ي يتهم ب��ري
بالعبث بها ،باتت أيضًا معروفة .لكن
ع� ��ون ال � ��ذي ي��دف��ع ث �م��ن أع � ��وام ط��وي�ل��ة
م��ن االه �ت��راء ف��ي امل��ؤس�س��ات الرسمية
وأخ� �ط ��اء ال �ح �ك��وم��ات ال �س��اب �ق��ة خ�لال
ع�ه��د ال��وص��اي��ة ال �س��وري��ة وم��ا بعدها،
ّ
ح� � ّ�ول ب ��إص ��راره ع�ل��ى ت��ول��ي ال�ك�ه��رب��اء
واالت � �ص� ��االت ،ك�ح�ق�ي�ب�ت�ين خ��دم��ات�ي�ين
حساستني ،موقعه وكتلته إل��ى حلبة
تستهدف ك��ل ي��وم ،وت��ذب��ح على مذبح
امل� �ع ��ارض ��ة واألك � �ث ��ري ��ة ع �ل��ى ال � �س ��واء.
ف��ال�ن��اس ي��ري��دون ال�ك�ه��رب��اء ول��و دخ��ل
الى املؤسسة ألف عامل مياوم من دون
وجه حق ،وهم يريدون خدمات إنترنت
سريعة وات �ص��االت خلوية بكلفة أق��ل،
ول��و ك��ان املدير العام لـ«أوجيرو» عبد
امل �ن �ع��م ي ��وس ��ف «م �غ �ت �ص �ب��ًا ل�ل�س�ل�ط��ة»
بحسب التعبير العوني.

نأي بالنفس عن أحداث سوريا وعن الهموم االقتصادية واالجتماعية واألمنية (أرشيف ــ مروان طحطح)
وب� �ي ��ن امل � � �ع� � ��ارك ف � ��ي م� �ل ��ف ال� �ك� �ه ��رب ��اء
واالت �ص��االت ،ه�ن��اك م��ن يقف متفرجًا،
ه � ��و ال � �ح � �ك ��وم ��ة ن� �ف� �س� �ه ��ا ،وال� �س� �ل� �ط ��ة
ب��رئ �ي �س �ه��ا ورئ� �ي ��س وزرائ � �ه� ��ا ،ب�ع��دم��ا
ت � ��رك م �ل ��ف امل� �ي ��اوم�ي�ن و«اح� �ت�ل�ال� �ه ��م»
مبنى املؤسسة ،بحسب وزي��ر الطاقة،
والتلويح بانقطاع الكهرباء ،من دون
ت��دخ��ل م �ب��اش��ر ول ��و م �ح��اول��ة بسيطة
ل ��رأب ال �ص��دع ،ب�ي�ن ط��رف�ين أس��اس�ي�ين.

ال ب��ل إن امل�ل��ف ل��م ي�ت��رك للمعالجة مع
ال ��وزي ��ر امل�خ�ت��ص وامل �ي��اوم�ي�ن ،ب��ل بني
أط��راف حزبية .وك��أن الكهرباء ليست
ق�ط��اع��ًا ع��ام��ًا ،ب��ل ه��ي م�ل��ف م��ن ضمن
م �ل �ف��ات ورق � ��ة ال �ت �ف��اه��م أو ال�ت�ح�ض�ي��ر
الئ �ت�لاف��ات ان�ت�خ��اب�ي��ة .وظ�ه��ر ج�ل�ي��ًا أن
ثمة مستفيدين من داخ��ل السلطة في
ت ��رك األم� ��ور ت�ص��ل ال ��ى ه ��ذا ال �ن��وع من
امل��واج �ه��ة .ف�ث�م��ة م��ن ي��ري��د ح ��رق ع��ون
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«بدو يشيل الزير من البير»
مجلس الوزراء ّ
مر ٌ
عام وأكثر على حكومة
ّ
الرئيس نجيب ميقاتي.
أخبار اليوم ال توحي بالخير.
بركان
فالحكومة تربض على ٍ
حقق شيئًا
دائم ،وبدل أن ُت ّ
واحدًا مما وعدت به ،شغلها
الشاغل أن تقول :لن أسقط
ّ
اآلن
فراس الشوفي
ف��ي ج ��ردة ح �س��اب ،ال خ��ان��ة يستطيع
ال� �ق � ّ�ي� �م ��ون ع� �ل ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال �ح��ال �ي��ة
تسجيل نجاحاتهم أو انجازاتهم فيها.
الس ّ
في النأي بالنفس عن األزمة ّ
ورية،
ت �ن��أى ال �ح �ك��وم��ة ب�ن�ف�س�ه��ا ف��ي ب�ي��ان�ه��ا
ّ
�وزاري ،وع ��ن منطقة ّع��ازل��ة بالفعل
ال� � �
ّ
ال بالقول تشكلت في الشمال كقاعدة
ّ
خ�ل�ف� ّ�ي��ة ل �ل� ّ�س�لاح وم�س��ل�ح��ي امل�ع��ارض��ة
ال�س��وري��ة .ف��ي األم��ن واالس �ت �ق��رار ،تنام
ّ
�ارات
�ات مقطعة وإط� � ٍ
ال �ب�لاد ع�ل��ى ط��رق� ٍ
محروقة ،وتستفيق على أحمد األسير
ي �ص��ول وي �ج��ول ف��ي ع��اص�م��ة ال�ج�ن��وب
ّ
ّ
الخلفية.
يستجم في حديقة بيته
كمن
ّ
في االنماء وتسيير عجلة الدولة تطول
الالئحة ،تبدأ في الكهرباء وال تنتهي

بالتعيينات وغ�لاء األس�ع��ار واألزم��ات
امل�ع�ي�ش� ّ�ي��ة ال�ي��وم� ّ�ي��ة .أك�ث��ر م��ن ذل ��ك ،كل
مآخذ  8آذار وع��ون على حكومة سعد
الحريري بقيت على حالها :بقي أشرف
ريفي مديرًا عامًا لقوى األمن الداخلي،
بقي سعيد ميرزا حتى اللحظة األخيرة
ّ
الدولية
ف��ي منصبه ،وأخ��ذت املحكمة
قسطها من خزينة ّ
الدولة.
يعتصم ّ
عمال محسوبون بأكثريتهم
ّ
على الرئيس نبيه بري داخل مؤسسة
ال�ك�ه��رب��اء ،ث� ّ�م يعتصمّ ال�ت� ّ�ي��ار الوطني
ّ
«ورد كيد
ال �ح� ّ�ر ل �ل��دف��اع ع��ن ال��ش��رك��ة
ّ
امل �ع �ت��دي��ن» .ي�س�ت�م� ّ�ر االع �ت �ص��ام األول،
ُ
ُ
ً
ث� ّ�م تقطع ال�ك�ه��رب��اء .م�ه�لا ،م��ن ستقنع
ّ
األك � �ث� ��ري� ��ة ب �ت �م��اس �ك �ه��ا وح �ك��وم �ت �ه��ا؟
ال �ن��ائ��ب م �ي �ش��ال ع ��ون ي�ه��اج�م�ه��ا بعد
ّ
ّ
ك��ل اجتماع لتكتل التغيير واإلص�لاح
كما لو انه قائد املعارضة ،فيما يتندر
ال ��وزي ��ر ع �ل��ي ح �س��ن خ �ل �ي��ل ،وه ��و اح��د
ص��ان�ع�ي�ه��ا ،ب��ال �ق��ول« :ع �ن��دن��ا اج�ت�م��اع
ّ
ملجلس ال��وزراء ،وبدنا نشيل الزير من
البير» .خليل ،وقبل م��دة ،صعد منبرًا
ف��ي م�ن��اس�ب��ة اج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي ال�ج�ن��وب،
فلم يجد ليخاطب الناس غير مهاجمة
الحكومة.
ال يكفي أن يبدي األك�ث� ّ
�ري��ون حرصهم
على الحكومة في مجالسهم وإعالمهم.
ق �ض� ّ�ي��ة امل �ي��اوم�ي�ن وج �ب ��اة اإلك� � ��راء في
ُ
ش� ��رك� ��ة ك� �ه ��رب ��اء ل� �ب� �ن ��ان ت� �ظ� �ه ��ر ق ��وى
ّ
األكثرية بهشاشة مفرطة :مجموعة من
ّ
األحزاب ال تتفق على شيء سوى على

ّ
السلطة ،أي سلطة؟ ال ي�ه� ّ�م .أي سلطة
إال سلطة تيار املستقبل.
ف � �ش � �ل ��ت ق � � � ��وى  8آذار ف� � ��ي اخ � �ت � �ب ��ار
الحكومة .حني ك��ان ه��ؤالء في صفوف
ّ
مخفية.
امل �ع��ارض��ة ،ك��ان��ت «ع��ورات �ه��م»
ل��م يكن جمهور حركة أم��ل ال��ذي حمل
راي��ات ّ
التيار الوطني ال�ح� ّ�ر بعد ورق��ة
ّ
التفاهم ب�ين التيار وح��زب الله يعرف
أن ال�ك�ي�م�ي��اء ب�ين ع��ون وب � ّ�ري مفقودة
إل��ى ه��ذا ال �ح� ّ�د .وج�م�ه��ور ال�ت� ّ�ي��ار ال��ذي
ّ
النمطية وانتقل
تجاوز صور املاضي
م ��ع ال �ج �ن��رال إل ��ى اح �ت �ض��ان امل �ق��اوم��ة
ّ
ّ
ّ
كقضية املياومني
قضية
علم بأن
على ٍ
ّ
ّ
قد تسمح ملناصري ال�ق��وات اللبنانية
ب��ال �ش �م��ات��ة ب ��ه وب �ح �ل �ف��ائ��ه .ل ��و ي �ق��ول
ّ
األكثريون الحقيقة التي يهمسون بها
ّ
ف��ي م�ج��ال�س�ه��م« ،ل��ري �ح��وا وارت ��اح ��وا»:
ه��ذه الحكومة ل��ن تستطيع فعل شيء
سوى تأخير الصدام.
حني ُيسأل أهل الحكومة عن خيباتهم،
ي� �ج ��دون أل ��ف س �ب� ٍ�ب وس� �ب ��ب :أزم��ات �ن��ا
ال �ح��ال� ّ�ي��ة ورث �ن��اه��ا م��ن ت ��راث ال� ّ�رئ�ي��س
رف �ي��ق ال �ح��ري��ري وح �ك��وم��ات اب �ن��ه ث� ّ�م
ال��رئ �ي��س ف ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة ،ف��ال�ك�ه��رب��اء
على سبيل املثال« ،أزم��ة قديمة ليست
ّ
مسؤولية جبران باسيل».
من
ل�ي��س ب � ّ�ري وح ��ده م��ن ي��رى «ال�ح�ك��وم��ة
ش� � �رًا ال ب � � ّ�د م � �ن� ��ه» .ح � ��زب ال� �ل ��ه وع� ��ون
ّ
الجمهورية
وميقاتي وخلفهم رئيس
ّ
ميشال سليمان يقولون إن الحكومة
إذا رحلت ال بديل عنها غير الفوضى.

وبالتالي ،الحفاظ عليها واجب «كرمى
لعيون لبنان».
ي�ظ�ه��ر ال �ن��ائ��ب ول �ي��د ج �ن �ب�لاط م �غ� ّ�ردًا
خ � � ��ارج ال� � � ّ�س� � ��رب .ي � � ��درك م� � ��دى ح��اج��ة
األك�ث� ّ
�ري��ة إل�ي��ه .م��ن دون��ه ال حكومة وال
م��ن يحكمون .وإذا ك��ان م��ن ط��رف على
ّ
األكثريني الجدد مراعاته ،فهو جنبالط.
ّ
ه �م��وم األك �ث��ري��ة ال �ي��وم ال ت�ع�ن�ي��ه ،هو
ٌ
مشغول اليوم بمراسلة امللك ّ
السعودي
عبد الله بن عبد العزيز لتحديد موعد
ّ
الزيارة املوعودة .وما يقوله سياسيون
ّ
م��ن  8آذار ،إن ج�ن�ب�لاط «ق� ��دم حججًا
القناع السعوديني قبل فترة بضرورة
بقاء الحكومة ،ألن الظرف اللبناني ال
ي�ح�ت�م��ل» ،وه ��و ال ي ��زال مقتنعًا حتى
ّ
اللحظة بهذه الظروف.
ّ
ي ��ت� �ه ��م ال� �ع ��ون� �ي ��ون م �ي �ق��ات��ي ب �ع��رق �ل��ة
ّ
«وسطي»
مشاريعهم .ال يخفي مصدر
رغ �ب��ة دف �ي �ن��ة ع �ن��د م�ي�ق��ات��ي ب��ال �خ��روج
م� ��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ة .ي �ن �ت �ق��د امل � �ص� ��در أداء
ّ
ق��وى األك �ث� ّ
�ري��ة« :ال �ك��ل يعمل لتحسني
وض �ع��ه ف��ي االن �ت �خ��اب��ات امل �ق �ب �ل��ة ،ع��دا
�زب ال �ل��ه؛ م�ي�ق��ات��ي يخسر
م�ي�ق��ات��ي وح � ّ
م ��ن رص� �ي ��ده ال��ش �خ �ص��ي ،وح � ��زب ال�ل��ه
ّ
يهمه االستقرار» .ه��ذا ال عالقة له بما
ّ
ق��ال��ه ميقاتي قبل أي ��ام ع��ن «الحكومة
االس�ت�ث�ن��ائ� ّ�ي��ة»« .ن�ح��ن نحتاج ك��ل يوم
ّ
استثنائية» ،يقول املصدر
إلى حكومة
مضيفًا أن ميقاتي وض��ع شرطًا الغيًا
ف��ي الجملة نفسها« ،لبنان ال يحتمل
ّ
ظل الوضع ّ
السوري،
االهتزاز اآلن في

