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تقـرير
رسائل إلى المحرر
ال مضايقات
للمواطنني
نشر في الجريدة خاصتكم العدد
ال� ��رق� ��م  1974ال � �ص � ��ادر ب �ت��اري��خ
 2013/4/8في الصفحة الخامسة
منه تحت عنوان« :علم وخبر» ما
م�ف��اده أن ال�ش��رط��ة البلدية تقوم
بمضايقات بحق املواطنني.
�ار م��ن ال�ص�ح��ة،
إن ه ��ذا ال�خ�ب��ر ع � ٍ
وب��ال�ت��ال��ي ف ��إن ع�ن��اص��ر ال�ش��رط��ة
ال �ب �ل��دي��ة ي� �ق ��وم ��ون ب��واج �ب��ات �ه��م
ت� � �ج � ��اه امل � ��واط � � �ن �ي��ن ع � �ل� ��ى ن �ح��و
س �ل �ي��م ي �ح �ف��ظ راح �ت �ه��م وأم �ن �ه��م
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق ال� �ك ��ام ��ل م ��ع ج�م�ي��ع
القوى الشرعية من درك وجيش
ملنع أي عمل غير قانوني.
علمًا أن البلدية بشخص رئيسها
وأع � � �ض� � ��اء م �ج �ل �س �ه ��ا أب ��واب � �ه ��ا
مفتوحة دائمًا لتلقي أي مراجعة
من أي نوع كان.
رئيس بلدية عاليه
وجدي أمني مراد

♦♦♦

املنح املدرسية
لست أدري إل��ى َم��ن أت��وج��ه بهذه
ال��رس��ال��ة ،ل�ك��ن مناسبة تكليفكم
تأليف الحكومة العتيدة فرصة
ألتوجه إليكم باسم عشرات آالف
امل ��وظ �ف�ي�ن ف ��ي ال �ق �ط ��اع ال �خ��اص
إلح �ق ��اق ح ��ق م�ك�ت�س��ب ل �ه��م عبر
سنوات وسنوات...
�ت ح �ك��وم��ة ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي
رح �ل� ً
ت� ��ارك� ��ة وراء ه � � � ��ا م �ل �ف��ات ع��دي��دة
ازدادت «بفضلها» تعقيدًا...
دولة الرئيس،
م �ن ��ذ ع � ��ام  1993أق� � ��رت ح �ك��وم��ة
ال��رئ�ي��س رف�ي��ق ال �ح��ري��ري املنحة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ل �ل �ق �ط��اع ال � �خ ��اص،
وك � ��ان � ��ت امل � �ن � �ح� ��ة ت � �ص � ��رف ع �ب��ر
م��رس��وم ي�ت�ج� ّ�دد تلقائيًا ك��ل عام
ف ��ي م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ،وألس �ب��اب
مختلفة ّ
تحول أمرها إلى مجلس
النواب...
ي �ن �ت �ظ��ر امل ��وظ� �ف ��ون ف� ��ي ال �ق �ط��اع
الخاص هذه املنحة على ّ
أحر من
ال�ج�م��ر ،ف��ال�ع��ام ال��دراس��ي اق�ت��رب
من خواتيمه ،وامل��دارس الخاصة
ت �ه� ّ�دد األه��ال��ي ب�ع��دم م�ن��ح إف��ادة
ْ
ل�ط�لاب�ه��ا ع��ن ال �ع��ام ال��دراس��ي إن
ل��م ي �س � ّ�ددوا األق �س��اط امل��درس �ي��ة،
وأن� � � ��ت ت� �ع� �ل ��م ،ك� �م ��ا أظ� � � ��ن ،م ��دى
ال �ض��ائ �ق��ة ال �ت��ي ي �ع��ان �ي �ه��ا ع�م��ال
لبنان وموظفوه ،وهناك العديد
من طالب الشهادة الثانوية ّ
ممن
ي �ن �ت �ظ��رون ه � ��ذه اإلف� � � ��ادة ل�ي�ح��ق
ل �ه��م امل �ش ��ارك ��ة ف ��ي االم �ت �ح��ان��ات
الرسمية...
ه ��ل ل �ن��ا أن ن��أم��ل أن ي �ك��ون ه��ذا
املرسوم على جدول أولوياتك؟
إبراهيم ّ
عياد

من المحرر
تستقبل "األخ� �ب ��ار" رس��ائ��ل ال �ق� ّ�راء
ع �ل��ى ال� �ع� �ن ��وان اإلل �ك �ت ��رون ��ي اآلت� ��ي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق ال��رس��ال��ة م��ن أح��د امل��واض�ي��ع
املنشورة في "األخبار" ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

لبنان يواجه العاصفة بـ ...تكنــو
يستبق لبنان العواصف
اإلقليمية والتحديات األمنية
بحكومة تكنوقراط ،لم
يشهدها لبنان منذ أعوام
طويلة .فيما ال تزال مواقف
طرفي  8و 14آذار على حالها
من األزمة
هيام القصيفي
اي حكومة تكنوقراط يمكن ان تواجه
ال �ت �ح��دي��ات االم �ن �ي��ة ال �ت��ي ي�ق�ب��ل عليها
لبنان ف��ي ظ��ل االس�ت�ح�ق��اق��ات السورية
الداهمة ،وبعد اعالن جبهة النصرة في
سوريا مبايعتها لزعيم القاعدة ايمن
الظواهري؟
واي ح� � �ك � ��وم � ��ة ت � � �ك � � �ن � ��وق � ��راط ت �ط �ف��ئ
االح�ت�ك��اك��ات الطائفية واملذهبية التي
ق ��د ت�ش�ع�ل�ه��ا ال� �ت� �ط ��ورات ال �س ��وري ��ة في
لحظة إقليمية متفجرة ،في بيروت او
الجبل او البقاع او ال�ش�م��ال؟ وم��اذا لو
ت��رك ح��زب الله لحكومة التكنوقراط ان
تعالج حرب الشوارع ،او ترك املستقبل
للتكنوقراط امتصاص حادثة عرسال
ومفاعيلها؟
وه��ل يمكن حكومة تكنوقراط ف��ي أدق
ل �ح �ظ��ة م �ص �ي��ري��ة ي�ع�ي�ش�ه��ا ل �ب �ن��ان ،ان
االح�ت�م��االت ال�ف��راغ النيابي في
ت��واج��ه ُّ
ح��ال ت�ع��ذر اج��راء االنتخابات النيابية
ولم يمدد ملجلس النيابي؟ وهل حكومة
التكنوقراط ،من دون تغطية سياسية
تمثل مختلف االف��رق��اء يمكن أن تسهم
في ادارة ازمة فراغ لم يسبق للبنان ان
واجهها؟
ت�ل��ك ه��ي االس�ئ�ل��ة ال �ت��ي ط��رح�ت�ه��ا ام��س
اوس��اط سياسية من خارج االصطفاف
الراهن ،ولغايات تختلف عن تلك التي
تتذرع بها قوى  8آذار لرفض الحكومة
التي يريدها الرئيس املكلف تمام سالم
مع قوى  14آذار .فاملخاوف من ارتدادات
الحرب السورية على لبنان ،واالنهيار
ال� �ت ��دري� �ج ��ي ل �ل ��وض ��ع ال� ��داخ � �ل� ��ي ،ع�ل��ى
مستوى املؤسسات الدستورية ،تجعل
م��ن ت�ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة ت �ك �ن��وق��راط مهما
ك��ان��ت ك �ف ��اءة وزرائ � �ه ��ا ال �ع �ل �م �ي��ة ،ت��رف��ًا
ف��ي غ�ي��ر م�ح�ل��ه ،ي�ت�ع��دى االش� ��راف على
ان�ت�خ��اب��ات ق��د ال ت�ح�ص��ل ،وف��ي مرحلة
تاريخية يشهدها لبنان ،على مستوى
امل �ن �ع �ط��ف ال �خ �ط �ي��ر امل �ت �م �ث��ل ب��امل�ح�ك�م��ة
ال� ��دول � �ي� ��ة ،وارت � � ��دادات � � ��ه ع �ل ��ى ال �ت �ش �ن��ج
الطائفي ،واحتماالت إلغاء االنتخابات

ال�ن�ي��اب�ي��ة وم ��ا ق��د ي�ن�ت��ج م�ن��ه م��ن إل�غ��اء
مفاعيل الطائف واالن�ت�ق��ال ال��ى مؤتمر
تأسيسي.
ل� �ك ��ن رئ � �ي ��س ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة وال ��رئ� �ي ��س
املكلف سائران على ما يبدو في منحى
م� �خ� �ت� �ل ��ف .ف� �ف ��ي اع � �ت � �ق� ��اد ش �خ �ص �ي��ات
س�ي��اس�ي��ة م �ش��ارك��ة ف��ي االت� �ص ��االت بن
م�خ�ت�ل��ف ال �ق ��وى ،أن ت�ش�ك�ي��ل ال�ح�ك��وم��ة
سيصبح ف��ي غ�ض��ون اي ��ام ام� �رًا واق�ع��ًا،
وأن رئيس الجمهورية والرئيس املكلف
ح��ري��ص ك��ل م�ن�ه�م��ا ع�ل��ى ح�ص��ة وازن ��ة
ف� ��ي ال �ت �ش �ك �ي �ل��ة ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ،وي �ع �ك��س
إص��راره �م��ا ع �ل��ى ه ��ذه ال �ح �ص��ة ت��وزي��ر
شخصيات م��ن ف��ري��ق عملهما م��ن غير
املرشحني للنيابة وحفاظًا على دورهما
املحوري في املرحلة التي تسبق إجراء
االنتخابات النيابية ،وال سيما بالنسبة
إل ��ى إع � ��داد ق��ان��ون االن �ت �خ��اب ،ع �ل��ى ان
ت �س��رع وف ��ق ذل ��ك خ �ط ��وات ال �ب �ح��ث في
ق��ان��ون ل�لان�ت�خ��اب ،وت��رج��أ االنتخابات
ألش� �ه ��ر ع� ��دة ألس� �ب ��اب ت �ق �ن �ي��ة .وأك � ��دت
معلومات هذه الشخصيات أن املشروع
املختلط هو الذي سيسلك طريقه نحو
التطبيق في ضوء تسويات على النسب
ب�ين االك �ث��ري��ة وال�ن�س�ب��ي ،ب��ات��ت تحظى
ب�ش�ب��ه اج �م��اع ،م��ع ت�ع��دي��ل دوائ� ��ر جبل
ل �ب �ن��ان ل �ض �م��ان م��واف �ق��ة رئ �ي��س جبهة
النضال وليد جنبالط عليها.
وت ��داف ��ع ه ��ذه ال �ش �خ �ص �ي��ات ع ��ن م�س��ار
ي�س�ل�ك��ه رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ف ��ي إط ��ار
ُ
سعيه الى حكومة ال ت َع ّد حيادية ،نظرًا
ال��ى «ال�ه��وى السياسي» لكل شخصية
م��رش �ح��ة ،م ��ا ي �ع �ن��ي ان �ه ��ا س �ت �م �ث��ل ك��ل
االط ��راف ف��ي ص��ورة غير م�ب��اش��رة ،بما
ف ��ي ذل � ��ك ح � ��زب ال� �ل ��ه .وب �ح �س��ب ه ��ؤالء
ف ��إن ��ه ال ي �م �ك��ن م �ط �ل �ق��ًا ب �ع��دم��ا دخ �ل��ت
ال��دول الغربية والعربية على خط دعم
س�ل��ام ،اإلت� �ي ��ان ب �ح �ك��وم��ة ت �ت �ك��رر فيها
تجربة حكومة الرئيس سعد الحريري
والتجاذبات التي فجرتها ،على أبواب
م�ت�غ�ي��ر اق�ل�ي�م��ي ع�ل��ى ب�ع��د ك�ي�ل��وم�ت��رات
قليلة من لبنان.
 8آذار :تعهدات جنبالطية
في املقابل ،ذك��رت مصادر مطلعة على
االت�ص��االت الجارية بني ق��وى  8آذار أن
هذه القوى ال تزال على موقفها الرافض
ل�ح�ك��وم��ة ال �ت �ك �ن��وق��راط ،ب �ع��دم��ا س��رب��ت
ق��وى  14آذار تشكيلة ح�ك��وم�ي��ة .وه��ذا
ال��رف��ض ال�ق��اط��ع على اك�ث��ر م��ن مستوى
يستند الى سلسلة معطيات.
فمنذ مساء الخميس  4نيسان الجاري،
أي ل �ح �ظ��ة ت ��أك ��د ف �ي �ه��ا اإلج � �م� ��اع ،ب�ع��د
م��واف �ق��ة ق� ��وى  8آذار ع �ل��ى اس� ��م س�ل�ام
ك� �خ� �ل ��ف ل� �ل ��رئ� �ي ��س ن� �ج� �ي ��ب م� �ي� �ق ��ات ��ي،
ك ��ان ��ت م �ح �ص �ل��ة امل� �ح ��ادث ��ات ب�ي�ن ه��ذه
ال�ق��وى وجنبالط سلسلة الءات مرفقة

ماذا لو ترك
حزب الله
لحكومة
التكنوقراط
أن تعالج حرب
الشوارع؟
(هيثم
املوسوي)

ب�ش��روط راوح��ت ب�ين املعتدلة والقوية.
فال تأليف اال ضمن سلة متكاملة ،وال
حكومة جديدة بفعل األمر الواقع الذي
اس�ت�ع��ادت ف�ي��ه ال��ري��اض ح�ض��وره��ا في
لبنان .واستطرادًا ،ال حكومة تكنوقراط
بصفقة ثالثية ب�ين رئيس الجمهورية
وقوى  14آذار والرئيس املكلف.
الح�ق��ًا ك��رر جنبالط تعهده ف��ي اتصال
م� �ب ��اش ��ر م � ��ع ق� � �ي � ��ادة ح� � ��زب ال � �ل� ��ه وم ��ع
ال��رئ �ي��س ن�ب�ي��ه ب ��ري ال �ت��زام��ه ال�ح�ك��وم��ة
الوطنية وع��دم التصويت على حكومة
ت �ك �ن��وق��راط .أس �ه��م ال �ت �ع �ه��د ف ��ي ت�ب��ري��د
االج � ��واء ع �ل��ى خ��ط ال��راب �ي��ة ـ �ـ �ـ امل �خ �ت��ارة
ب� �ع ��دم ��ا ام� �ت� �ن ��ع ج� �ن� �ب�ل�اط ع � ��ن ت� �ك ��رار
ش��روط��ه علنًا بعدم ت��وزي��ر عونيني في
«ال�ن�ف��ط» و«االت �ص ��االت» .قابله امتناع

ع��ون��ي أي �ض��ًا ع��ن اس �ت �ه��داف ج�ن�ب�لاط،
فيما ارتفعت ح��دة التشنج ف��ي ال��ردود
امل�ت�ب��ادل��ة ب�ين ج�ن�ب�لاط وامل�س�ت�ق�ب��ل من
جهة وجنبالط وال �ق��وات اللبنانية من
جهة اخرى.
ه��ذه ال�ل�اءات ال�ت��ي ال ت��زال على حالها،
ي�ق��اب�ل�ه��ا ت �م �س��ك ف��ري��ق  8آذار بحصة
 11وزي� �رًا ف��ي حكومة ثالثينية ،وسط
م�ع�ل��وم��ات ع��ن أن ال�ص�ي��غ ال�ت��ي طرحت
راوح ��ت ب�ين ث�لاث ع�ش��رات و– 10 – 12
 ، 8قبل أن ترسو التشكيلة على ما بدأ
يتسرب منها.
وف�ي�م��ا ت�ت�ح�ف��ظ ق ��وى  8آذار ع��ن كشف
اوراق �ه ��ا ف��ي كيفية م��واج�ه��ة اي تطور
درام� ��ات � �ي � �ك� ��ي ك �م �ث ��ل اع� �ل� ��ان س �ل �ي �م��ان
وس�لام حكومة ام��ر واق��ع ،ف��إن ل��دى هذا

تقـرير

«مكافحة الفساد» :اإلصالح بالنسبية و«الشيوخ»
في ظل االنقسام الذي يعيشه لبنان من
ّ
جراء الخالف على القانون االنتخابي
ّ
ن ��ظ� �م ��ت امل �ن �ظ �م ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة مل �ك��اف �ح��ة
الفساد ،حلقة نقاش عن «االنتخابات
البرملانية في لبنان ـــ مدخل لالصالح»،
ف� ��ي م� �ح ��اول ��ة ل� �ل� �خ ��روج ب ��اق� �ت ��راح ��ات
ت�س��اع��د ع�ل��ى إن �ت��اج ق��ان��ون ج��دي��د من
ض �م��ن م ��ا ي� �ط ��رح م ��ن أن �ظ �م��ة م ��ا ب�ين
النسبي أو األكثري.
ُ
اس ��ت �ه �ل ��ت ال �ح �ل �ق��ة ب �ك �ل �م��ة ت��رح �ي �ب �ي��ة
ل�لأم�ين ال�ع��ام للمنظمة ال��دك�ت��ور عامر
خ � �ي � ��اط ،أوض � � ��ح ف �ي �ه ��ا أن «امل �ن �ظ �م��ة
تسعى الى مناهضة الفساد وتوسيع
م ��دارك الشفافية وال �ن��زاه��ة ف��ي جميع
م��راف��ق املجتمع» .ت�ح� ّ�دث بعده الوزير
السابق الدكتور بهيج طبارة ،طارحًا
ج�م�ل��ة أس�ئ�ل��ة ع��ن م�ص�ي��ر االن�ت�خ��اب��ات
ون� ��وع � �ي� ��ة ال � �ق � ��ان � ��ون ال � � � ��ذي س �ت �ج��ري

ع�ل��ى أس��اس��ه وم��اه�ي�ت��ه وم�ص�ي��ر املهل
ال��دس�ت��وري��ة وامل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��يّ .
وعبر
عن خشيته من أن «تضيع اإلصالحات
األس��اس�ي��ة املطلوبة ف��ي خضم الجدل
والنقاش الدائرين حاليًا حول النظام
االنتخابي الواجب اعتماده» .وأك��د أن
«امل�ط�ل��وب م��ن ال�ق��ان��ون العتيد :تعميم
ح��ق االق� �ت ��راع وت��وس �ي��ع امل �ش��ارك��ة في
ال �ح �ي��اة ال �س �ي��اس �ي��ة ،وه� ��ذا ج��وه��ر كل
نظام ديمقراطي وهو يعني في لبنان
إش��راك الشباب ع��ن ط��ري��ق خفض سن
االق �ت��راع م��ن  21ال��ى  18س�ن��ة ،االف ��راج
ع��ن ال�ع�س�ك��ري�ين وم ��ن ه��م ف��ي حكمهم
املحرومني منذ عام  1934من ممارسة
حق االنتخاب ،تسهيل عملية االقتراع
بالنسبة إلى اللبنانيني املوجودين في
الخارج والحؤول دون تأثير املال على
إرادة الناخب».

ثم تحدث الدكتور أدونيس العكرة عن
م �ش��روع ال �ل �ق��اء االرث ��وذك� �س ��ي ،مشيرًا
إل��ى أن «لبنان مجتمع مركب طائفيًا،
وه�ن��اك عقد ب�ين ه��ذه ال�ج�م��اع��ات على
ال�ع�ي��ش م�ع��ًا» .ودع ��ا إل��ى «ال �ع��ودة ال��ى
ال�ب��دائ�ي��ات ،أي أن تعمل ك��ل مجموعة
على إي�ص��ال م��ن ت��ري��ده وذل��ك م��ن باب
تجديد العقد» .وطالب العكرة بـ«إقامة
مجلس تأسيسي هدفه تحقيق إلغاء
الطائفية ووضع قانون انتخابي الحق
خ��ارج القيد الطائفي ،وإنشاء مجلس
ش� �ي ��وخ ،وم ��رك ��زي ��ة إداري� � � ��ة ،واع �ت �م��اد
خ�ط��ة إن�م��ائ�ي��ة ش��ام�ل��ة ل�ل�ب�لاد ،ووض��ع
قانون عصري عابر للطوائف ،وقانون
م��دن��ي اخ �ت �ي��اري أو ال ��زام ��ي ل�ل�أح��وال
الشخصية».
ب� ��دوره رأى ال�ن��ائ��ب غ �س��ان مخيبر أن
«س�ل��ة االص�لاح��ات االنتخابية تشمل

إن� �ش ��اء م�ج�ل��س ش �ي��وخ م�ن�ت�خ��ب على
أس��اس املناصفة ،ومجلس ن��واب على
أس��اس النسبية تحضيرًا ملجلس غير
طائفي» .ورأى أن «قانون االنتخابات
ه��و األص�ع��ب ف��ي عملية االص�ل�اح ،ألن
اإلصالح معطل مثل قيام الدولة املدنية
وانشاء مجلس الشيوخ وغيرها».
أم � � ��ا ن � ��ائ � ��ب رئ � �ي � ��س ح � � ��زب ال� �ك� �ت ��ائ ��ب
س �ج �ع��ان ق� ��زي ،ف �ت��وق��ف أم� ��ام ال �خ�لاف
القائم حول قانون االنتخاب ،مستبعدًا
ال�خ��روج «بقانون عصري طاملا أن��ه ال
ي ��زال ي��رت�ك��ز ع�ل��ى امل�ع��اي�ي��ر الطائفية».
ووص � ��ف ال� �ق ��وان�ي�ن امل� �ط ��روح ��ة ح��ال�ي��ًا
لالنتخابات بالطائفية ،مشيرًا إلى أن
«وجود هذه الطبقة السياسية الحالية
في لبنان تحول دون أي ذهنية جديدة
في السياسة».
من جهته رأى مدير املركز االستشاري

