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تقـرير

اومة

«كتيب الالمركزية»
ّ
حتى ال يبقى كتاب انجازات الرئيس خاليًا
ليا القزي

في مجال آخر ،أشارت صحيفة «بريسا
ديلي» البلغارية إلى أنه تم تحديد هوية
أح� ��د امل �ت �ه �م�ين ب�ت�ن�ف�ي��ذ ال �ه �ج��وم ال ��ذي
استهدف حافلة للسياح اإلسرائيليني
ف� ��ي م ��دي �ن��ة ب� ��ورغ� ��اس ف� ��ي ع � ��ام ،2012
وه ��و ك �ن��دي م ��ن أص ��ل ل �ب �ن��ان��ي .وق��ال��ت
إن «ع�ن��اص��ر ال�ش��رط��ة تمكنوا ،بواسطة
اختبار الحمض النووي ،من الكشف عن
ه��ذا املنفذ وي��دع��ى حسن ال�ح��اج حسن،
ً
وك��ان م�س��ؤوال عن ال�ش��ؤون اللوجستية
في هذا العمل «اإلرهابي».
وأض��اف��ت إن «حسن وص��ل إل��ى بلغاريا
ف��ي  28ح��زي��ران  ،2012وك ��ان الشخص
الذي ّ
فجر القنبلة في حقيبة االنتحاري
ف��ي  18ت �م��وز  ،2012ع�ل�م��ًا ب ��أن القنبلة
اح �ت��وت ع�ل��ى  3ك�ي�ل��وغ��رام��ات م��ن امل��واد
الشديدة االنفجار ،كما احتوت الحقيبة
على أسطوانتي غاز صغيرتني».

يوم وق��ف ال��رئ�ي��س م�ي�ش��ال سليمان
ل �ل �م��رة األول � ��ى أم� ��ام م�ج�ل��س ال �ن��واب،
ب �ع��دم��ا ن� ّ�ص �ب �ت��ه ال� �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة
رئيسًا للجمهورية عبر اتفاق الدوحة
ف� ��ي ع� � ��ام  ،2008رف� � ��ع ي� � ��ده ال� ُ�ي �م �ن��ى
ُم� �ع� �ت� �ب� �رًا أن «ت �ط �ب �ي ��ق ال�ل�ام ��رك ��زي ��ة
اإلداري��ة املوسعة عنصر مهم لإلنماء
املتوازن ،لرفع الغنب وإصالح التفاوت
االج�ت�م��اع��ي واالق �ت �ص��ادي وال�ث�ق��اف��ي
ب�ين امل �ن��اط��ق» .م��رت ال �س �ن��وات الست
من والية سليمان من دون أن ينفذ ما
وع��د .قبل شهرين من انتهاء واليته،
أع �ل ��ن س �ل �ي �م��ان (أول م ��ن أم � ��س) أن��ه
ً
ّ
سيقدم خ�لال أي��ام مشروعًا متكامال
ل�ل�ام��رك��زي��ة اإلداري� � � ��ة .ي��ري��د ال��رئ�ي��س
أن يقول للبنانيني إن��ه وف��ى بقسمه،
كما ل��و أن دوره يقتصر على اقتراح
املشاريع في األيام األخيرة من واليته،
ال على العمل من أج��ل إق��راره��ا طوال
ست سنوات من العهد.
ي ��وض ��ح ع �ض ��و ف� ��ي ال �ل �ج �ن��ة امل �ك �ل �ف��ة
وض ��ع امل� �ش ��روع أن س�ل�ي�م��ان ل��م يكن
يقصد هذا التأخير« ،ولو أنه من حقه
أن يستغل ه��ذا امللف»! يبرر التأخير
ف��ي «ال �ك �ش��ف» ع��ن امل �س ��ودة أن ��ه «ف��ي
ح��زي��ران م��ن ال �ع��ام  2009ك ��ان العمل
ي�ت��رك��ز ح��ول االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة».
أول أس �ب ��وع ب �ع��د االن �ت �خ��اب��ات «ك�ن��ا
ف��ي م��رح �ل��ة ت �ص��ري��ف األع � �م ��ال» .ع��ام
« 2011صدر عن وزارة الداخلية كتاب
ي�ت�ع�ل��ق ب ��ال�ل�ام ��رك ��زي ��ة» .ال �ع �م��ل على
امللف لم ُيستكمل بسبب قدوم الوزير
م � ��روان ش��رب��ل ال ��ى ال��داخ �ل �ي��ة «وع ��دم
اعتباره األمر مهمًا».
ليس الحديث ع��ن الالمركزية جديدًا
ُ
في القاموس اللبناني ،فقد طرح هذا
املوضوع للمرة األول��ى في ستينيات
ال� � �ق � ��رن امل � ��اض � ��ي م � ��ن ق � �ب ��ل ال� �ح ��رك ��ة
الوطنية عبر زعيمها كمال جنبالط،
ل�ت�ع��ود ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وتتبناها
ف��ي الثمانينيات .ف��ي ات�ف��اق الطائف

ُ
أدرج � � � ��ت ال�ل�ام ��رك ��زي ��ة ت �ح ��ت ع �ن ��وان
اإلص �ل ��اح� � ��ات ،ون � ��ص االت� � �ف � ��اق ع�ل��ى
«اعتماد الالمركزية اإلداري��ة املوسعة
ع �ل��ى م �س �ت��وى ال � ��وح � ��دات ال �ص �غ��رى
(القضاء وما دون) عن طريق انتخاب
مجلس لكل ق�ض��اء ي��رأس��ه القائمقام
تأمينًا للمشاركة املحلية» .منذ ذلك
ال ��وق ��ت ،ت��م ت�ق��دي��م ع ��دد م��ن م�ش��اري��ع
واقتراحات القوانني ،ولكن لم يقر أي
منها .القصر ال�ج�م�ه��وري ان�ض��م الى
ً
ه��ذه القافلة ،م�ح��اوال ،ولكن يبدو أن
سليمان ق��رر ع��دم ت��ودي��ع اللبنانيني
قبل أن يقدم هذه املسودة.
«ل �ج �ن��ة ب� �ع� �ب ��دا» ت �ش �ك �ل��ت ب � �ق ��رار م��ن
الرئيس نجيب ميقاتي ،باالتفاق مع
سليمان ،وقد ترأسها الوزير السابق
زي � ��اد ب� � ��ارود ،ب �ه��دف وض� ��ع م �ش��روع
لالمركزية ،يقره مجلس ال��وزراء ،قبل
إحالته على مجلس النواب إلص��داره
بقانون .وب��ارود ه��و م��ن ق��ص شريط
ال�ل�ام ��رك ��زي ��ة ي � ��وم وض � ��ع م �ك �ت �ب��ه ف��ي
ك��ان��ون ال�ث��ان��ي م��ن ال�ع��ام  2011كتاب
«الالمركزية اإلداري��ة في مئة س��ؤال»،
ف �ك��ان ه ��ذا امل�س�ت�ن��د «ت��أس �ي �س �ي��ًا» في
الورقة الجديدة .تألفت اللجنة ،التي
يصفها أح��د أع�ض��ائ�ه��ا بـ«التقنية»،
م ��ن :ال��وزي��ر ال �س��اب��ق س��ام��ي م�ن�ق��ارة،
رئ � �ي � �س� ��ة ات � � �ح� � ��اد ب � �ل � ��دي � ��ات ب �ع �ق �ل�ين
وأس �ت��اذة ال�ه�ن��دس��ة ن�ه��ى الغصيني،
مستشار الوزير السابق مروان شربل
ري�م��ون م��دل��ج ،امل�س�ت�ش��ارة القانونية
في قصر بعبدا ريان عساف ،الباحث
ك��رم ك��رم ،املدير العام السابق ل��وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ع �ط��ا ال� �ل ��ه غ � �ش� ��ام ،امل��دي��ر
ال �ع��ام ل�ل�ب�ل��دي��ات ف��ي وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
خليل الحجل ،م��دي��ر امل��رك��ز اللبناني
للدراسات سامي عطا الله.
ي � �ق� ��ول أح� � ��د االع� � �ض � ��اء إن «م �ج �ل��س
ال � � �ن� � ��واب ،ب� ��داي� ��ة ال � �ع� ��ام  ،2013ك ��ان
ً
م� �ش� �غ ��وال ب� ��دراس� ��ة م� �ش ��روع ال �ن��ائ��ب
روب� �ي ��ر غ ��ان ��م ع ��ن ال�ل�ام ��رك ��زي ��ة .أت��ت
اللجنة ورأت ض ��رورة وض��ع النقاط
على الحروف وحسم األمور» .فبدأ من

حينه صياغة م �س��ودة .االجتماعات
األولى «خصصناها لدراسة مشروع
ال�ن��ائ��ب أوغ �س��ت ب��اخ��وس ع��ام ،1991
مشروع قانون حكومة الرئيس سليم
الحص في ع��ام  ،1999اق�ت��راح النائب
روب� �ي ��ر غ��ان��م ال � ��ذي ي �ع��د األخ� �ي ��ر في
ه��ذا اإلط ��ار .وقبلها مشروعا القوات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وال �ن��ائ��ب ك �م��ال ج�ن�ب�لاط».
اللجنة لم تأخذ في االعتبار مشروع
ال �ل�ام ��رك ��زي ��ة ال � � ��ذي ي � � ��روج ل� ��ه ح ��زب
ال �ك �ت��ائ��ب ،ألن ��ه اس �ت �ن��ادًا ال ��ى العضو
«فليس للكتائب مشروع ،ما لديهم ال
يتعدى إطار األفكار» .الخطوة التالية
ك��ان��ت «ت��رج �م��ة م�ض��ام�ين ال �ق��وان�ين».
ع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة  45اج �ت �م��اع��ًا ،دام كل

من الصعب إن لم
مستحيال أن يحمل
يكن
ً
القانون توقيع سليمان

منها ق��راب��ة س��ت س��اع��ات ،لتتفق في
ن �ه��اي��ة األم � ��ر ع �ل��ى م� �س ��ودة م �ش��روع
قانون مؤلفة من  150مادة .إضافة الى
تقرير من  31صفحة يشرح «األسباب
التي دفعتنا الى دراس��ة الالمركزية».
ك �م��ا س� �ي ��وزع ك �ت �ي��ب م�ه�م�ت��ه تفسير
املشروع وتبسيطه.
ع �م��م س �ل �ي �م��ان ع �ل��ى أع� �ض ��اء ال�ل�ج�ن��ة
التكتم على هذا املشروع ،فهو ال يريد
أن ي �ص��در ش� ��يء ق �ب��ل أن ي�ع�ل�ن��ه ه��و
رسميًا في احتفال يقيمه للمناسبة.
ب�ي��د أن «األخ� �ب ��ار» ع�ل�م��ت أن اللجنة
«ت �خ �ط��ت» ات �ف��اق ال �ط��ائ��ف .ف�ف��ي حني
أن األخ �ي��ر ي �ق��ول ب �ـ «إن �ش ��اء مجالس

محلية على مستوى القضاء يرأسها
القائمقام» ،ق��ررت اللجنة أن ُ
«يعتمد
ال� �ق� �ض ��اء ك� ��وح� ��دة م ��رك ��زي ��ة ،وي �ك ��ون
امل �ج �ل��س م�ن�ت�خ�ب��ًا ب��أك �م �ل��ه ،ول �ك��ن مع
إل� �غ ��اء م �ن �ص��ب ال �ق��ائ �م �ق��ام» .ال م��ان��ع
أمام تجاوز الطائف في هذه النقطة،
«ف �ن �ح��ن اس �ت �ش��رن��ا ال ��وزي ��ر ال�س��اب��ق
خ� ��ال� ��د ق � �ب ��ان ��ي ،وت � �ب �ّي��نّ أن � �ن� ��ا ن��أخ��ذ
روح�ي��ة ال�ن��ص ،ال ج��وه��ره ،وبالتالي
نحن ال نقوم بتعديل االت�ف��اق» .وألن
ال�لام��رك��زي��ة خ�ي��ارات أن��اس منتخبني
ل��دي �ه��م اس �ت �ق�لال �ي��ة م�ع�ي�ن��ة« ،ف�س�ي�ت��م
اع �ت �م��اد م �ب��دأ ال��رق��اب��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة ،ما
يعني أن بإمكان الناس االط�لاع على
املعلومات» .بالنسبة إلى األموال التي
تجبيها البلديات «فستسدد مباشرة
ف��ي ال �ق �ض��اء امل �خ �ت��ص ،ال ف��ي خزينة
ال ��دول ��ة .م��ن امل �ف �ت��رض أن ت�ح�ف��ز ه��ذه
النقطة البلديات على تعزيز الجباية
وعدم االستسهال في هذا املوضوع».
أما في ما خص النزاعات بني مجلس
القضاء وأي سلطة في الدولة «فيتم
إح��ال�ت��ه م�ب��اش��رة ال��ى مجلس ش��ورى
ً
ال� � ��دول� � ��ة» .ي �ل �ح��ظ امل � �ش� ��روع ت �م��وي�ل�ا
م�ن��اس�ب��ًا لتلك ال�ص�لاح�ي��ات« ،أي أن��ه
يلحظ تخصيص م�ج��ال��س األقضية
بواردات مالية كافية لتقوم بمهماتها
وذل � � ��ك م � ��ن خ �ل ��ال ض � ��رائ � ��ب ورس� � ��وم
مباشرة وصندوق المركزي».
ب ��إم� �ك ��ان س �ل �ي �م��ان أن ي� �ن ��ام ب �ه �ن��اء،
فاملشروع إن اعتمد ُ
سيعرف باسمه.
ولكنه لن يستطيع وصفه باإلنجاز.
فاستنادًا الى عضو اللجنة «اإلنجاز
ي �ك��ون ب ��إق ��راره ف��ي م�ج�ل��س ال �ن��واب».
األه�م�ي��ة ال��وح�ي��دة «أن�ه��ا امل��رة األول��ى
ال � �ت ��ي ت� �ت ��م ف �ي �ه��ا دراس� � � ��ة امل ��وض ��وع
بجدية» .التحدي أيضًا هو أن «تقبل
ب��ه ج�م�ي��ع ال �ق��وى ال �س �ي��اس �ي��ة» .وم��ن
ً
الصعب ،إن لم يكن مستحيال ،أن يقر
مجلس النواب قانون الالمركزية ،قبل
نهاية عهد سليمان الذي سيعود إلى
عمشيت ،ع�ل��ى م��ا ي �ب��دو ،م��ن دون أن
يحمل القانون توقيعه.

علم
و خبر
يقلق الصقر حزب
الكتائب وماروني أكثر
من أي طرف آخر

هي األخرى حيث ينتهي اإلعالن بعبارة
«مني قدك يا صقر».
ي�ق�ل��ق م��ا س�ب��ق ح ��زب ال�ك�ت��ائ��ب أك �ث��ر من
أي ط��رف آخ��ر ،وخ�ص��وص��ًا ال�ن��ائ��ب إيلي
م ��ارون ��ي ،ع�ل��ى م��ا ي ��روي امل �ق��رب��ون م�ن��ه.
ي�� ّ
�روج ال �ق��وات �ي��ون ف ��ي م�ج��ال�س�ه��م ال�ت��ي
ّ
ي �ت �ق��ص��دون ت�س��ري�ب�ه��ا ال ��ى ح�ل�ف��ائ�ه��م أن
املقعد املاروني في زحلة لم يعد ّ
مشرعًا
ّ
أم��ام امل��ارون��ي« .ال �ق��وات أح ��ق» ،ول��م يعد
ّ
م��رش �ح �ه ��م م �خ �ف �ي��ًا وه� � ��و ال � � ��ذي ي� �م ��ول
رئ�ي�س�ي��ًا ك��ل ن�ش��اط��ات ال �ح��زب ف��ي زحلة
وخ ��ارج� �ه ��ا .وي ��زي ��د م ��ن ري �ب ��ة ال �ك �ت��ائ��ب
موقف جعجع األخير تجاه مسألة خطف
اب� ��ن ال �ص �ق��ر .ف �ف��ي ظ� ��رف ث �ل�اث س��اع��ات
استطاعت معراب خلق قضية سياسية
تتحول الى حرب أهلية
كان من املمكن أن ُ
ب�ين زح �ل��ة وب�ع�ل�ب��ك .ق �ط��ع األوت��وس �ت��راد
ال��رئ �ي �س��ي ب��ال �س��وات��ر ال �ت ��راب �ي ��ة ،س � ّ�دت
ال � �ط� ��رق� ��ات ال � �ف ��رع � �ي ��ة ،ع� �ل ��ت األن ��اش� �ي ��د
ال�ق��وات�ي��ة ،وك��ان��ت التعبئة ال�ع��ام��ة فنزل
القواتيون الى الشارع ونصبوا الحواجز.

وه �ك��ذا أي �ق��ن ك�ت��ائ�ب� ّ�ي��و زح �ل��ة أن مسألة
ال �ص �ق ��ر ت �ت �ع ��دى ال� �ل ��وح ��ات اإلع�ل�ان� �ي ��ة،
وبالتالي لن يتخلى جعجع عن ترشيحه
بسهولة« ،وهنا الكارثة» .ال يملك الصقر
ّ
م��ا ي�ش�ه��ره ف��ي وج��ه متهميه بالترويج
ال�س�ي��اس��ي ل��ه ول �ل �ق��وات ع�ل��ى ظ�ه��ر اب�ن��ه.
يسأل «أصحاب النميمة» عبر «األخبار»:
«هل لديكم أوالد لتدركوا معنى ما حصل
ل�ع��ائ�ل�ت��ي؟ ع �ن��دي ول ��د وح �ي��د ع�ل��ى أرب��ع
بنات .هيدا لي بقلن ياه» .يضيف« :نحن
ال ننام على شيء ،وأشكر الذين تحركوا
مل �س��اع��دت��ي ،وال �ف �ض��ل ال�ك�ب�ي��ر ف��ي ع��ودة
ابني ساملا للحكيم» .قبيل خطف ابنه لم
«كنت حاسس بدو
يكن الصقر مرتاحًاّ ،
يصير ش��ي» .ولكنه توقع أن يتم خطفه
هو ال ابنه ،فآخر املعلومات تحدثت «إنو
ب ��دن ي ��ان ��ي» .إال أن «وق��اح �ت �ه��م وص�ل� ّ�ت
الى خطف ابني ألنه هدف أسهل وأخف
وزنًا».
ً
زرعت معراب في زحلة «بطال» شعبويًا
بعيدًا عن نواب الحزب وقريبًا من كرسي
نائب الكتائب إيلي م��ارون��ي .واآلن فقط
ب��ات ب��اإلم�ك��ان ،أكثر م��ن أي وق��ت مضى،
تصديق خبر إط��اح��ة مستشار الرئيس
م �ي �ش��ال س �ل �ي �م��ان ،خ�ل�ي��ل ال � �ه� ��راوي ،من
التشكيلة الحكومية ،إذ تقول اإلشاعة إن
م�ع��راب ضغطت على ال�ح��ري��ري لإليعاز
الى سليمان باستبعاد الهراوي ...كرمى
لعيون الصقر.

ما قل
ودل
ّ
تبلغ الوزير بطرس حرب
رسائل واضحة من التيار
الوطني الحر بأن أي
مساس أو تغيير في ّ
حصة
التيار من املوظفني في
وزارة االتصاالت ،سيقابله

ً
حريق الروضة يشعل جدال
بعد ساعات من الحريق الذي اشتعل في مسجد الروضة في صيدا،
االسبوع املاضي ،وقع خالف في الرأي بني إمامه الشيخ سعد الدين
حنينة واملتبرع ببنائه بهيج العاليلي من جهة ،وبني خطيبه الشيخ عبد
الله البقري ،أحد أئمة مسجد بهاء الدين الحريري وعضو هيئة العلماء
املسلمني .والسبب ،حقيقة مصدر النيران التي أتت على الطابق العلوي
من املسجد ومكتب البقري.
وفيما أصر حنينة والعاليلي على أنها ّ ناجمة عن احتكاك كهربائي،
أصر البقري على أن الحريق مفتعل .وتوقع مقربون من األخير بمواقفه
الحادة ضد حزب الله وسرايا املقاومة في صيدا ،أن تلمح التحقيقات
إلى تورط عناصر تابعة ألطراف «غير صديقة» .علمًا بأن فرع املعلومات
تولى التحقيقات وجمع األدلة بعد وقوع الحادث مباشرة وصادر
كاميرات مراقبة قيل إنها رصدت شخصني يمران أمام املسجد قبل اندالع
النيران.

جنديات لتفتيش النساء
ٌ
رد في وزارة التربية ،وأن ما
قد يربحه في االتصاالت قد
يخسر أضعافه في التربية
التي تعتبر الجزء األهم من
رصيده الخدماتي.

كلفت استخبارات الجيش في الجنوب جنديات الى االنتشار ضمن نقاط
الجيش املنتشرة على مداخل عني الحلوة األربعة .وتشارك الجنديات منذ
حوالي أسبوع بتفتيش املارة والداخالت والخارجات من املخيم واليه.
التدبير األمني يأتي بعد املعلومات التي تحدثت عن احتمال استخدام
الجماعات التكفيرية للنساء في عملياتها اإلرهابية واالنتحارية.

جريج يستعني بقزي
يعمد وزير اإلعالم رمزي جريج إلى االستفادة من صداقته املتينة بوزير
العمل سجعان قزي ،فيستشيره في مجمل األوضاع ويأخذ بنصائحه
السياسية لصياغة مواقفه التي يطل بها على اإلعالم.

