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سياسة
تقرير

مبادرة سياسية لـ«مجلس  14آذار» :البيان رقم 1
المجلس الوطني لمستقلي  14آذار لم
يعقد مؤتمره الثاني رغم مرور ثالثة
أشهر على انتخاب سمير فرنجية رئيسًا له.
«المجلس» الغائب عن المشهد السياسي،
يستعد إلطالق مبادرته السياسية األولى
»من أجل «حماية السلم األهلي
ليا القزي
في مقابلة سابقة مع «األخبار» (العدد
ّ )٢٥١٠
رد الـ ـن ــائ ــب الـ ـس ــاب ــق سـمـيــر
فــرنـجـيــة عـلــى س ــؤال «أل ــم ت ـيــأس بعد
مــن إع ــداد وثــائــق وم ــؤت ـم ــرات؟» ،بأنه
«إم ــا أن أكـتــب وثــائــق وأع ـ ّـد مؤتمرات
أو أطـ ـل ــب فـ ـي ــزا إلـ ـ ــى كـ ـ ـن ـ ــدا» .يــرفــض
ف ــرن ـج ـي ــة أن يـ ـتـ ـح ــول إلـ ـ ــى س ـيــاســي
«ع ــاط ــل م ــن ال ـع ـمــل» .ال ـخ ـطــوة األول ــى
كانت انتخابه ،في  28حزيران املاضي،
رئ ـي ـســا لـلـمـجـلــس ال ــوط ـن ــي ملستقلي
قوى  14آذار ،بعدما أجهضت األحزاب
اآلذاري ــة مـبــادرة إنشاء مجلس وطني
«ج ــام ــع» .أم ــا أح ــدث ق ــرارات ــه ،فليست
تعيني موعد ملؤتمر «املجلس» الثاني
أو انـ ـتـ ـخ ــاب م ـك ـت ـبــه ال ـت ـن ـف ـي ــذي ،بــل
االس ـت ـع ــداد إلعـ ــان م ـب ــادرة سياسية

جديدة عنوانها :ضمان السلم األهلي.
ّ
اللمسات األخيرة توضع على مبادرة
فرنجية ،وهو سيعلنها قريبًا «لنعيد
األولوية إلى حماية البلد عبر تحديد
اه ـت ـمــامــات مـخـتـلـفــة» ،ك ـمــا ي ـقــول في
اتصال مع «األخبار».
ال ـت ـف ــاص ـي ــل الـ ـت ــي تـ ـن ــدرج ت ـح ــت ه ــذا
ّ
ال ـع ـنــوان «ال ـف ـض ـفــاض» كـثـيــرة ،إال أن
«بيك األمــانــة العامة» ال يــزال يتحفظ
عنها .من بني البنود يكشف عن واحد
هـ ــو ،بــالـنـسـبــة إل ـي ــه ،األسـ ــاسـ ــي :منع
ال ـص ــدام الـسـنــي ـ ـ ـ ـ الـشـيـعــي الــداخ ـلــي.
ّ
«لو أن أعضاء طاولة الحوار وميشال
عــون وسمير جعجع يبحثون خــارج
اهتماماتهم الضيقة ،لكان من املفترض
أن ي ـكــون ه ــذا ه ــو أسـ ــاس نـقــاشـهــم»،
ّ
ي ـقــول فــرنـجـيــة .وه ــو يــؤمــن ب ــأن لجم
«الفتنة» فــي لبنان «يفتح لنا املجال
ً
الستعادة دورنا ونكون مثاال للبلدان
األخـ ــرى» .املـفــارقــة أن انـتـخــاب رئيس
للجمهورية ال ُي ـعـ ّـد أولــويــة بالنسبة
إل ــى رئ ـيــس «امل ـج ـل ــس» .ي ـبــدو قــاطـعــا
وهــو يقول« :أكيد أل» .انتخاب رئيس
جــديــد ال يتحول إلــى ض ــرورة «إذا لم
نـقـطــع ال ـطــريــق عـلــى الـفـتـنــة الشيعية
ـ ـ ـ ـ ال ـس ـن ـيــة .ف ــي ش ــي م ــش طـبـيـعــي عم
بـيـصـيــر» .األزم ــة و«ال ـحــالــة املــرضـيــة»
التي ّ
يمر بها البلد ،ال تحتمل بالنسبة
إلى فرنجية التأجيل« :األمــور تتطور

بنحو خطير ،في حني أن السياسيني
ما زالــوا يبحثون في تفاصيل ضيقة
ويـ ـتـ ـص ــرف ــون وك ـ ـ ــأن ّ ال ش ـ ــيء ي ـحــدث
فــي منطقتنا .سـنـشــق الـبـلــد مــن أجــل
ضــابــط فــي الـجـيــش» .هــذا مــن دون أن
يغفل الدور الذي يلعبه املجتمع املدني
والتحركات الشعبية «هــذه التطورات
كشفت عن مهزلة السياسة على كافة
املستويات».
هذه األسباب ُمجتمعة دفعت فرنجية،
بالتعاون مــع عــدد مــن الــذيــن شــاركــوا
فــي اجـتـمــاعــات مـجـلـســه ،إل ــى انـضــاج
ّ
املـ ـب ــادرة الـسـيــاسـيــة ال ـج ــدي ــدة .إال أن
تجارب األمانة العامة لـ 14آذار وأعضاء
(هيثم الموسوي)

هـ ــذا ال ـف ــري ــق ،مـسـتـقـلــن وأح ـ ــزاب ـ ــا ،ال
ُ
تشجع على عقد اآلمال الكبيرة عليها.
فأدراج مركز األشرفية مليئة باألوراق
ُ
ال ـتــي أج ـه ـضــت ف ــي ســاعـتـهــا .إضــافــة
ُ
ّ
إل ــى أن عــامــات اسـتـفـهــام ع ــدة تـطــرح
ح ــول قـ ــدرة «امل ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي» على
فــرض أجندته وأسلوب عمله ،خاصة
أن والدت ــه كــانــت عـسـيــرة وال يـبــدو أن
مكانه السياسي محفوظ.
«شـ ــريـ ــك» ف ــرن ـج ـي ــة وزمـ ـيـ ـل ــه ،مـنـســق
األم ــان ــة ال ـعــام لـ ــ 14آذار ف ــارس سعيد
ّ
ي ــرف ــض ه ـ ــذا الـ ـ ـك ـ ــام« :املـ ـجـ ـل ــس قــلــع
كتير منيح» .لكن املسؤولية تقع على
التطورات السياسية التي «تتطلب منا
إعادة قراءة روحية املجلس» .كذلك إن
«فــرم ـلــة» انـطــاقـتــه ال تـلـغــي واقـ ــع أن
«قرار إطالقه حتمي ،وتنسيق مهماته
من قبل فرنجية نهائي» .فرنجية أيضًا
يؤكد أن «املجلس لم يختف» .ما حصل
أن األم ــور التنظيمية وال ـت ـعــارف بني
األعضاء «ليس بالسهولة التي يجري
تصويرها .أيضًا ،هناك األحــداث التي
ت ـت ـط ــور وت ـن ـق ـل ـنــا إلـ ــى ح ــال ــة ج ــدي ــدة
ّ
ّ
وخارجيًا ...مكاننا محفوظ في
داخليًا
ّ
ظل الجمود الداخلي».
ف ـ ــي مـ ــركـ ــز األم ـ ــان ـ ــة الـ ـع ــام ــة يـم ـضــي
فــرن ـج ـيــة وس ـع ـي ــد ن ـه ــارات ـه ـم ــا وه ـمــا
العائدان من زيارة دامت  4أيام لفرنسا.
ّ
«لـقــاء األرب ـع ــاء» اآلذاري ُعــلــق مــع بدء

التحركات فــي ال ـشــارع ،واالهتمامات
تـتــركــز حــالـيــا عـلــى الـضــربــة الــروسـيــة
ع ـل ــى سـ ــوريـ ــا .ي ـض ـح ــك س ـع ـي ــد وه ــو
يـ ـق ــول« :نـ ـح ــن ال ن ـع ـمــل وف ـ ــق مـنـطــق
اآلدم ــي واألزعـ ــر ،بــل مــن يــؤيــدنــا ومــن
ُيعارضنا».
ّ
نائب جبيل السابق يعتقد جديًا بأن
األط ـ ــراف الـسـيــاسـيــة سـتـكــون مهتمة
بــاالسـتـجــابــة لـهــذه امل ـب ــادرة« ،ل ــم يكن
أحد ّ
ليرد علينا لو كان يشعر بالنشوة.
ال ـيــوم كـلـهــم م ـح ـشــورون فــي ال ــزاوي ــة،
بينما املبادرة تبحث في كيفية تثبيت
الـسـلــم واالس ـت ـق ــرار» .واألهـمـيــة تكمن
في أنها «تصدر عن مجلس قادر على
التفاعل والحوار مع األطراف املعنية»،
ّ
علمًا ب ــأن أع ـضــاءه غـيــر قــادريــن على
التفاهم السياسي مع حلفائهم بالحدّ
األدنى.
ُ
ال ـت ـجــارب الـســابـقــة ل ــم تـحـبــط عــزيـمــة
ّ
سعيدُ .يـســوي نــظــارتــه ،وهــو يوضح:
«نحن واكبنا لقاء قرنة شهوان ولقاء
ال ـبــري ـس ـتــول وت ـظ ــاه ــرة  14آذار الـتــي
كــانــت سـبــب إن ـتــاج املـجـلــس الــوطـنــي.
غ ـي ــر ص ـح ـيــح أن ـن ــا ل ــم ن ـص ــل إلـ ــى أي
ً
مكان» .فرنجية أيضًا ما زال ُمتفائال،
ُ
ه ــذه امل ــرح ـل ــة ت ــذك ــره ب ـف ـتــرة الـ ـ ــ.2004
لذلك «الجاهزية هي من األساسيات.
األح ــداث هي التي ستدفع الناس إلى
سماعنا» ،يختم «البيك».
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نواب الكتائب :أسمع كالمك يعجبني!
رلى ابراهيم
منذ دخول النائبة جيلبرت زوين الى
ال ـبــرملــان الـنـيــابــي وال ـن ـكــات تالحقها
حـ ـ ـ ــول غـ ـي ــابـ ـه ــا الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادح وص ـم ـت ـه ــا
املـ ـت ــواص ــل ح ـت ــى ب ــات ــت ص ـف ــة تـطـلــق
عـلــى كــل مــن ال يـعـمــل ،ولـكــن يقتضي
االن ـ ـصـ ــاف االعـ ـ ـت ـ ــراف ب ـ ــأن ف ــي ح ــزب
الكتائب (وف ــي غـيــره أيـضــا) أكـثــر من
جيلبرت زوين .حال املواطن املتني مع
رئيس الحزب النائب سامي الجميل
ي ـن ـط ـبــق ع ـل ـيــه املـ ـث ــل« :أسـ ـم ــع كــامــك
يعجبني ،أش ــوف أم ــورك أستعجب»!
ال أثر يذكر ألي من املشاريع االنمائية
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة والـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
يتحدث عنها في كل اطاللة :ال أوضاع
املدارس الرسمية في املنت تشهد على
أع ـم ــال ــه ،وال املـ ــزارعـ ــون ف ــي بسكنتا
وبكفيا وم ــا بينهما يــذكــرون خـيــره،
وال مـسـتـشـفـيــات املـنـطـقــة الـحـكــومـيــة
وال ـخ ــاص ــة ،وال أزمـ ــة ال ـس ـيــر الـيــومــي

على طول الساحل املتني .في ما خص
أزمـ ــة ال ـن ـفــايــات م ـثــا ،يـمـكــن اح ـصــاء
أك ـثــر م ــن  5ت ـصــري ـحــات لـلـجـمـيــل عن
األم ــر مــن دون أن يـسـجــل لــه اجـتـمــاع
واحــد بــرؤســاء بلدياته فــي املــن مثال
ّ
للمساهمة في ايجاد حل يدعم فعليًا
م ـشــروع الــامــركــزيــة ال ــذي ي ـنــادي بــه.
وينبغي الـســؤال هنا عــن مــدى جدية
الشكوى التي رفعها إلى املدعي العام
ال ـت ـم ـي ـيــزي بـ ـش ــأن اخـ ـت ــاس وإهـ ـ ــدار
األم ـ ــوال ال ـع ــام ــة ف ــي م ـلــف ال ـن ـفــايــات،
ف ـي ـمــا كـ ــان الـ ــوزيـ ــر ال ـك ـتــائ ـبــي سـلـيــم
الصايغ أول املصوتني على التمديد
ل ـه ــذا ال ـه ــدر واالخـ ـت ــاس ع ــام .2010
كــل ذلــك دون التطرق الــى حــاجــة املنت
الكبيرة انمائيا إلى التأهيل واضاءة
طــريــق انـطـلـيــاس ـ ـ ـ ـ بكفيا ال ــى انـشــاء
امل ـس ـت ــوص ـف ــات ال ـط ـب ـيــة الـ ــى تـجـهـيــز
وتأهيل املدارس الرسمية الى تنشيط
السياحة فــي الضيع املتنية املنسية،
الـ ـ ــى ت ــأم ــن الـ ــدعـ ــم مل ـ ــزارع ـ ــي الـ ـج ــرد

في كتلة
حزب الكتائب أكثر من
جيلبرت زوين

وضـ ـم ــان ت ـص ــري ــف م ـن ـت ـجــات ـهــم ،ال ــى
قضية واجهة املنت البحرية.
ً
أما نواب الحزب ،فليسوا أفضل حاال
م ــن رئ ـي ّـس ـهــم .ف ــي ال ــوق ــت املـسـتـقـطــع
ب ــن «دق» ب ـل ـي ــاردو وآخـ ـ ــر ،ل ــن يجد
ب ـطــل ل ـب ـنــان ال ـســابــق ف ــي ال ـب ـل ـيــاردو،
الـ ـن ــائ ــب فـ ـ ـ ــادي الـ ـهـ ـب ــر ،وقـ ـت ــا كــاف ـيــا
ملمارسة مهماته التشريعية والرقابية
واإلنمائية .بعد تمديده لنفسه مرتني،
النائب الكتائبي مشغول بــأمــور أهـ ّـم

وأكبر من متابعة أوضــاع قرى قضاء
عاليه الذي يمثله :تحليل استراتيجي
للتدخل العسكري الروسي في سوريا،
وتـنـظـيــر ح ــول الـتـغـيــر الــديـمــوغــرافــي
الذي يلحق بـ «أهل السنة في سوريا»،
مع التأكيد أن «فرنسا تحمينا» .وحني
يـتـنــازل للبحث فــي األم ــور الحياتية
للبنانيني يـقـتــرح «تــرحـيــل النفايات
الى الخارج في أسرع وقت ممكن» ألن
«الحلول الثانية كالتدوير والفرز في
حاجة إلى وقــت» .وطبعا ال وقت لدى
الهبر لذلك .أمــا املــدارس واالستشفاء
وش ــق الـطــرقــات وتعبيدها وشبكات
امل ـ ـيـ ــاه وعـ ـ ـ ــودة مـ ــن لـ ــم ي ـع ــد مـ ــن أه ــل
ّ
املهجرين ،فيمكنها االنتظار كل
القرى
الوقت ...بل وكل العمر.
في طرابلس «فادي الهبر» آخر يدعى
سامر سـعــادة .انشغاالته التشريعية
لم تترك له وقتًا ليثبت للطرابلسيني
ف ــوائ ــد «ان ــزال ــه ب ــال ـب ــاراش ــوت» نــائـبــا
ع ـن ـهــم .أم ــا ال ـنــائــب نــديــم ال ـج ـم ـيــل ،فـ

تقرير

تقرير

األسيريون المتوارون في انتظار التسوية
آمال خليل
ّ
سلم الفلسطيني عبد القدوس شمندر نفسه الى
أحــد حــواجــز الـجـيــش الـلـبـنــانــي عـنــد مــدخــل مخيم
ع ــن ال ـح ـلــوة أم ــس .ش ـم ـنــدر واح ــد م ــن الـلـبـنــانـيــن
والفلسطينيني املطلوبني بمذكرات غيابية في ملف
أحداث عبرا وحركة أحمد األسير ،ممن تواروا في
املـخـيــم .اب ــن شـقـيــق فـضــل شــاكــر هــو كــذلــك واحــد
م ــن ال ـع ـش ــرات ال ــذي ــن ال ي ــزال ــون م ـت ــواري ــن داخ ــل
املخيم من جماعة األسير وجماعة فضل شاكر.
ح ــاول م ــرارًا مــع إخــوانــه الـتــوســط لــدى املرجعيات
اإلس ــام ـي ــة ف ــي ع ــن ال ـح ـل ــوة ل ـت ـســويــة أوضــاع ـهــم
القضائية بعد اإلخفاقات املتالحقة التي أصيبت
بها ظــاهــرة األسـيــر .فــي األشـهــر املــاضـيــةّ ،
وسـعــوا
دائـ ــرة ات ـصــاالت ـهــم ،لـتـشـمــل كـ ــوادر ف ــي الـفـصــائــل

«سابق لزمنه» :هو في زمن «األشرفية
»2020؛ حـ ـي ــث الـ ـحـ ـل ــم ب ـ ـتـ ــرامـ ــواي،
وبطرقات خاصة للدراجات الهوائية،
وبشوارع واسعة ونظيفة .غير أن حل
أزمـ ــة ال ـن ـفــايــات امل ـكــدســة ف ــي ش ــوارع
األشرفية واملحيطة بها ال يدخل في
هـ ــذا ال ـح ـل ــم .وال ـ ــى ن ـش ــاط ــه ال ـس ـنــوي
ف ــي ذكـ ــرى اسـتـشـهــاد بـشـيــر الجميل
والـ ـتـ ـحـ ـس ــر امل ـ ـمـ ــل عـ ـل ــى «الـ ـقـ ـضـ ـي ــة»
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــ» 10452ك ـ ـلـ ــم ،»2ي ـع ـمــل الـجـمـيــل
الـ ـي ــوم ع ـلــى مـ ـش ــروع اعـ ـ ــادة تصميم
س ــاح ــة س ــاس ــن ب ـ ــدال مـ ــن ال ـ ـبـ ــدء فــي
اعـ ـ ـ ــادة ت ـص ـم ـيــم ك ـ ــرم ال ــزيـ ـت ــون مـثــا
أو حـ ـ ّـي ال ـس ــري ــان أو ال ـ ـشـ ــوارع الـتــي
تحتاج فعليا إلــى ترميم واجهاتها.
ال يختلف املشهد كثيرا من عاليه الى
طرابلس واألشرفية وصوال الى زحلة،
ح ـيــث تـسـجــل لـلـنــائــب اي ـلــي مــارونــي
زيــارتــه للمدرسة الرسمية فــي موعد
االنتخابات النيابية حصرا مــن أجل
االقتراع لالئحة.

الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ال س ـي ـمــا ح ــرك ــة ف ـتــح ومــرج ـع ـيــات
فــي صـيــدا ،خــاصــة النائبة بهية الـحــريــري .إحــدى
الــوســاطــات نفعت مــع أحــد املـشــايــخ الفلسطينيني
الذي لعب دور الوسيط بني عدد منهم واستخبارات
الجيش ،ما أثمر تسليم شمندر نفسه.
في إطار متصل ،لم يتعب أهالي املوقوفني في أحداث
عـبــرا مــن مــراجـعــة النائبة الـحــريــري الـتــي ال تتوقف
بدورها عن إطــاق الوعود بالفرج القريب ألبنائهم.
نقل عنها في آخر لقاء جمع بينها وبني األهالي ،قبيل
موعد الجلسة الثانية ملحاكمة األسير أمــام املحكمة
العسكرية في العشرين من الشهر الجاري ،توقعاتها
بأن يتم إخالء سبيل عدد منهم ،ال سيما من أوقف
(خرج
بعد توقيف األسير ،مثل عبد الرحمن الشامي ّ
األسـيــر مــن منزله فــي ج ــدرا إلــى امل ـطــار) ال ــذي سلم
نفسه بطلب منها.

أبو مازن يطرد أبو العينين من فلسطين
ليل أمس ،عاد سلطان أبو العينني إلى لبنان ،مودعًا
فلسطني املحتلة لـلـمــرة األخ ـيــرة ،بـعــد ق ــرار رئيس
الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة م ـح ـمــود ع ـبــاس ب ـط ــرده من
رام الـلــه أول مــن أم ــس ،بحسب مـصــادر فــي حركة
فـتــح .ح ــزم أب ــو الـعـيـنــن حـقــائـبــه م ـغــادرًا إل ــى لبنان
عبر معبر جسر امللك حسني في األردن .سلطات
االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي س ـح ـبــت م ــن أبـ ــو الـعـيـنــن،
مستشار عباس لشؤون املنظمات األهلية ويحمل
صفة وزيــر فــي السلطة الفلسطينية ،البطاقة التي
تمنحه امتياز الدخول إلى األراضي املحتلة ،وأبلغته
بمنع دخوله نهائيًا .التدبير املشترك بني سلطة أبو
م ــازن وال ـع ــدو ،شـمــل قـيــاديــن آخــريــن فــي السلطة
وفتح ممن أطلقوا مواقف داعمة لالنتفاضة الحالية
ولتسليح الفلسطينيني.
ع ــام  ،2013طـلـبــت اإلدارة األمـيــركـيــة مــن السلطة

الفلسطينية فــي رســالــة احـتـجــاج رسـمـيــة ،ترحيل
عضو اللجنة املركزية خــارج األراضــي املحتلة ألنه
يحرض على قتل املستوطنني.
لكن السلطة رفضت حينها الطلب ،ألن عالقة أبو
م ــازن بــأبــو العينني لــم تكن على الـقــدر الـحــالــي من
السوء حيث بات يحسب على الجناح املعارض له.
علمًا ب ــأن أب ــو م ــازن نفسه هــو مــن أقــالــه مــن أمــانــة
سر فتح في لبنان واستدعاه إلى رام الله في مؤتمر
املجلس الثوري األخير عام  ،2009علمًا بأنه منذ ذلك
الحني ،لم ينقطع عن تفقد منزله في صيدا وعرينه
السابق في مخيم الرشيدية .استقراره مجددًا في
لبنان من املنتظر أن يشكل رافعة لجبهة املعارضة
ضد سياسة عباس والسفارة الفلسطينية وقيادة
فتح الحالية.
آمال...

