2

حمليات �سيا�سية

�سيناريو جل�سة االنتخاب الرئا�سي
في  23ني�سان
} د .جواد شاهين*
ي �ق �ت��رب ع �ه��د ال��رئ �ي��س م �ي �ش��ال س�ل�ي�م��ان م��ن االن��ت��ه��اء ،من
دون وض��وح ف��ي ال�ص��ورة ح��ول مصير االنتخابات الرئاسية
المنتظرة .ففي حين تتساقط األوراق األخ�ي��رة م��ن روزنامة
الوالية الرئاسية الراهنة ،معلنة انتهاءها في  25أي��ار المقبل،
ح��ال االن�ق�س��ام ال�ع�م��ودي ال �ح��ا ّد بين ط��رف��ي اللعبة السياسية
ف��ي لبنان دون اتفاقهم على م��رش��ح توافقي لخالفة الرئيس
سليمان ،كما زادت الشروط الدستورية النتخاب الرئيس من
غموض الموقف .وإذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد
دقّ ناقوس الدعوة النعقاد مجلس النواب في  23نيسان كهيئة
ناخبة للرئيس الجديد ،استنادا ً إلى نص المادة  73من الدستور
التي تلزم المجلس باالنعقاد بناء لدعوة من رئيسه خالل مدة
أقلها شهر وأقصاها شهران قبل موعد انتهاء الوالية الرئاسية،
ما هي السيناريوات الدستورية المطروحة لجلسة  25نيسان
وما يليها؟
اس�ت�ن��ادا ً ال��ى ن��ص ال�م��ادة  49م��ن ال��دس�ت��ور« ،ينتخب رئيس
الجمهورية باالقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب
في الدورة األولى ،و ُيكتفى بالغالبية المطلقة في دورات االقتراع
التي تلي»ُ .يفهم من هذه المادة انّ الثلثين المطلوبة  -أي  86نائبا ً
من أصل  128يتك ّون منهم مجلس النواب  -هي نصاب انعقاد
وأغلبية انتخاب في الدورة األولى ،وهي فقط نصاب انعقاد في
الدورات التالية في حال تع ّذر االنتخاب في الدورة األولى.
أفضل سيناريوات الجلسة األول��ى في  25نيسان هو توافر
نصاب االنعقاد ،ويبدو ذلك مؤمنا ً حتى الساعة ،طالما أنّ أيا ً
من الكتل النيابية لن تتح ّمل اتهامها بـ»تطيير» جلسة انتخاب
الرئيس ،وحصول أحد المرشحين على  86صوتا ً فيتبوأ سدة
ال��رئ��اس��ة ،وه��و أم��ر مستحيل ف��ي غياب التوافق بين التيارين
الرئيسيّين 8 ،آذار و  14آذار .فك ّل من التيارين يملك نحو -57
 58صوتاً ،مع االحتفاظ بنحو  12صوتا ً الباقية للكتل الوسطية.
أي من طرفي التنافس
والمفارقة أنّ ميل الكتلة الوسطية الى ّ
غير كاف النتخاب رئيس من الدورة األولى ،وبالتالي فإنّ تأثير
الكتلة الوسطية منعدم في الدورة األولى ،سواء ت ّم التوافق بين
التيارين الرئيسيين أو لم يت ّم.
هذا ال��دور المنعدم للكتلة الوسطية في ال��دورة األول��ى ،وإنْ
استم ّر غائبا ً في ال��دورات الالحقة على صعيد تأمين النصاب،
فإنه يصبح ال��دور األه � ّم في تأمين األغلبية ال�لازم��ة النتخاب
أي
الرئيس ،وه��ي األغلبية المطلقة أي  65نائباً ،وهنا يكفي ّ
من التيارين الرئيسيين استمالة  7أو  8نواب وسطيّين لتأمين
انتخاب رئيس من هذا التيار .ولتفادي هذه «المصيبة» ،قد يعمد
التيار المنافس في حال عدم االتفاق مسبقا ً على اسم الرئيس
العتيد الى منع انعقاد الجلسة دستوريا ً عبر منع تأمين نصاب
االنعقاد ،وهو  86نائباً ،فيتغيّب نوابه عن الجلسة ،وهنا نكون
أمام السيناريو األسوأ إذ تقترب الوالية الرئاسية من االنتهاء بال
إمكان انتخاب رئيس جديد .استنادا ً الى هذا السيناريو ،يستم ّر
رئيس مجلس النواب الذي وجه الدعوة في ال��دورة األول��ى في
تحديد مواعيد لجلسات انتخاب الرئيس حتى يتم االنتخاب.
وهنا تجدر اإلش��ارة الى أن نص المادة  73من الدستور يلزم
المجلس باالنعقاد خالل فترة معينة من دون أن يلزمه بضمان
انتخاب رئيس خالل هذه الفترة التي قد تطول الى ما بعد انتهاء
الوالية الرئاسية الحالية ،فندخل في ما اصطلح على تسميته
بفترة الفراغ الرئاسي ،في استعادة لفراغ دام أكثر من سنة بعد
انتهاء والية الرئيس أمين الجميل عام  ،1988وستة أشهر بعد
لحود عام .2007
انتهاء والية الرئيس إميل ّ
هنا يظهر كأن النواب اللبنانيين عندما اجتمعوا في الطائف
في ظ� ّل ف��راغ رئاسي ع��ام  ،1989وأق�� ّروا االت�ف��اق وم��ا يحويه
من سلة تعديالت دستورية قد ت��أث��روا بهذا ال�ف��راغ وأوج��دوا
له مخارج معينة ،فأبقوا على المادة  74بنصها «إذا خلت سدة
الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فألجل
انتخاب الخلف يجتمع المجلس ف��ورا ً بقوة ال�ق��ان��ون» وعدلوا
المادة  62من الدستور لتنص على أن��ه «ف��ي ح��ال خلو سدة
الرئاسة ألية علة كانت تناط صالحيات رئيس الجمهورية وكالة
بمجلس الوزراء» ،وكأنهم أيضا ً أرادوا إقفال الطريق على بعض
البدع التي بدأت تخرج بخجل قائلة باستمرار الرئيس الحالي
«بتصريف األعمال» حتى انتخاب رئيس جديد.
جامعي
 دكتور في القانون وأستاذ
ّ

الم�شنوق :الحكومة الحالية هي لحماية
البلد من الفراغ والمخاطر الأمنيّة
أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ الحكومة الحالية «ليست
حكومة اتفاقات سياسية أو وفاق سياسي،ألنها حكومة انتقالية يجري فيها
تجميد الخالف إلى حين تخليص البالد من خطر الفراغ السياسي ،ومن أي
أمني على البالد ال أكثر وال أقل».
احتمال خطر
ّ
وخالل عشاء تكريمي أقامه رئيس مركز الفاروق اإلسالمي الشيخ أحمد البابا
في قاعة مركز الفاروق في الزيدانية ،قال المشنوق« :ما زلنا نختلف على الكثير
من األمور مثل القتال في سورية والسالح خارج مقاومة «إسرائيل» وك ّل موقف
سياسي خارج منطق الدولة ،وهذه الحكومة ليست لتعالج أو تناقش هذه
الخالفات».
وأضاف« :اعتقد الكثيرون أنّ بإمكانهم مقاتلة العالم من لبنان ،كما اعتقد
البعض اآلخر أنّ بإمكانه تحرير فلسطين وحده ،وآخرون يعتقدون أنه يمكنهم
إجراء صلح مع «إسرائيل» ،وث ّمة من اعتقد أنّ بإمكانه إقامة الوحدة ،فيما رأى
آخرون أنّ بإمكانهم االنفصال عن محيطهم ،ك ّل هذه األفكار تتالشى أمام فكرة
الدولة الواحدة».
وتابع المشنوق« :إننا كمجموعة سياسية لسنا شهودا ً على أي قرار بل
شركاء فيه ،إذ نحن نقرر كما يقرر اآلخرون ،ومن يريد الشراكة فأهال وسهال
به ،ونحن شركاء في القرار األمني وقوى األمن الداخلي شريكة أساسية في
أي عملية أمنية جرت وستجري ،ألننا ض ّد اإلرهاب والتفجير واإلج��رام ،ألنه
يصيبنا كما يصيب غيرنا ،وكل جريح أو مصاب بريء مدني في أي مكان من
لبنان هو إصابة لك ّل واحد منا».

ن�شاطات �سيا�سية
{ استقبل الرئيس حسين الحسيني وفدا ً من الجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين وعرض معه آخر التطورات السياسية.
وأكد الوفد «الحرص على أمن لبنان وإدانة كل ما من شأنه تعكير مسيرة
االستقرار فيه» ،داعيا ً إلى «حلول جذرية ألوضاع المخيمات ومعالجات حقيقية
تضمن نجاح المبادرات الوطنية لتنظيم العالقات المشتركة».
{ استقبل السفير اإليراني في لبنان غضنفر ركن آبادي في مقر إقامته في
بعبدا ،وفدا ً من قيادة جبهة العمل اإلسالمي في لبنان برئاسة المنسق العام
الشيخ زهير الجعيد.
ووفق بيان صادر عن الجبهة« ،جرى البحث والتداول في مختلف الشؤون
والتطورات المحلية واإلقليمية والدولية ،والتركيز على ما يحصل داخل
فلسطين المحتلة من اعتداءات وانتهاكات صارخة وسافرة ،ومحاوالت العدو
الصهيوني الغاصب تهجير الفلسطينيين من داخل ما يسمى بأراضي 1948
في عملية ترانسفير ضخمة ،تستهدف حوالى مليون ونصف مليون فلسطيني،
وكذلك محاوالت العدو الجارية على قد ٍم وساق من أجل تهويد القدس وتدمير
المسجد األقصى وبناء ما يس ّمى بالهيكل المزعوم فوق أنقاضه».
{ وصل إلى بيروت أمس نائب وزير الدفاع اإليطالي دومينيكو روسي على
متن طائرة عسكرية على رأس وفد ،وتفقد القوة اإليطالية العاملة ضمن قوات
اليونيفيل في الجنوب وشاركهم عيد الفصح المجيد.
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إقليمي �إلى �أين؟
دور م�صر ال ّ
انتخابات الرئا�سة فر�صة ثمينة للتغيير
تتّجه مصر إل��ى انتخابات رئاسية ال تقتصر أهميتها
على تحديد هوية الرابح ،بل في ما يمكن أن تحدثه لناحية
استعادة العناصر التي أف��رغ��ت أكبر بلد ع��رب��ي ،وأكثره
تاريخية من دوره اإلقليمي.
مصر نه ٌر وت��اري��خ ،ونهر النيل يجري ف��ي سبع دول
أفريقية قبل أن يصل إليها .لذلك تأسس ال��دور المصري
اإلقليمي ،ومنذ الفراعنة ،على العالقة الجيدة بأفريقيا
والتحالف مع أه��ل المشرق العربي حيث خاضت مصر
أهم معاركها في التاريخ وهزمت المغول والصليبيين على
أراضي سورية التاريخية.
أما الذي دمر هذا الدور فهو الرئيس السادات الذي عقد
اتفاقية كمب ديفيد مع الكيان «اإلسرائيلي» فأخرج مصر
من «العرب» وأفريقيا .وعزلها داخ��ل حدودها فأصبحت
أقل أهمية من الجزر المنسية في المحيطات .وتابع مبارك
س�ي��اس��ة سلفه م��ع ت�ق��دي��م أوراق اع �ت �م��اده إل��ى السياسة
األميركية على طريقة المرتزقة ،مرسالً جنود مصر إلى
حيث أرادت واشنطن.
ول��م يش ّذ الرئيس مرسي عن القاعدة ،فسعى إل��ى بيع
إمكانات مصر لمن يدفع ،متعهدا ً الحرص على كمب ديفيد
لمن أسماه «صديقي في تل أبيب».
ب��ال�ع��ودة إل��ى ال�م��وض��وع ،يتبين أن انتخابات مصرية
جديدة تجرى وسط ثالثة مؤشرات خطيرة ،سدود أثيوبية
بالجملة تستولي على نحو  30في المئة من حصة مصر
من النهر مع ما يعنيه ذلك من خطر مستطير على االجتماع
المصري التاريخي .ويتم بناء السدود بتعاون «إسرائيلي»
مكشوف على مستوى التمويل والتنفيذ (س � ّد النهضة)

خفايا

د .وفيق ابراهيم
وإع�لان وزي��ر خارجية تركيا أوغلو من أثيوبيا مباشرة
استعداد بالده لدعم بناء الجسور بالمال والخبرات.
فهل موضوع السدود مصادفة؟ وكيف تجتمع أثيوبيا
وتركيا و«إسرائيل» في مشاريع تستهدف األمن المصري
في «نيلها» .وما عالقة واشنطن «البريئة» باألمر؟
يتساءل الخبراء ببساطة ،وه��ذا مؤشر ث��ان إل��ى كيفية
اج�ت�م��ع ك��ل ه��ذا اإلره� ��اب ع�ل��ى أرض م�ص��ر (ب �ع��د انكفاء
«اإلخوان المسلمين») ومصدره المناطق المصرية القريبة
م��ن الكيان «اإلس��رائ�ي�ل��ي» وغ��زة ف��ي ص�ح��راء سينا؟ ومن
يم ّوله ويسلّحه؟ أه��ي أي�ض�ا ً مصادفة باللغة األميركية!
هذا اإلرهاب الذي يش ّن هجمات ضد المدنيين واألضرحة
واآلث��ار وم��واق��ع العلم .ويرتبط المؤشر الثالث بالتباس
السياسة األميركية من النظام المصري الجديد ،فال يقطع
م�ع��ه وال ي��وال�ي��ه ،م�س�ت�م��را ً ف��ي إخ�ض��اع��ه لمرحلة تمرين
وانصياع على بنود السياسة الخارجية األميركية .وكذلك
تفعل «إس��رائ �ي��ل» ال�ت��ي تعلن أن كمب ديفيد ه��و دستور
مقدس .وال تكتفي بذلك بل تدعم أثيوبيا في السطو على
مياه النيل .وتغض الطرف عن تجمع اإلرهابيين في سيناء،
إذ تعرف أن أثيوبيا في مسألة النيل والصراعات الداخلية
في مصر ،هما عامالن ينهكان الدولة المصرية ويمنعانها
من استعادة دوره��ا اإلقليمي ،وقد يشجعانها على تبني
سياسة مبارك ـ مرسي في تحويل الجيش المصري البطل
إلى مرتزقة تخوض حروب أميركا وأصدقائها في الخليج

وغيره ألجل كميات من الديون والهبات.
تنكشف األه ��داف ف��ي ال�م��وق��ف ال�ت��رك��ي أي �ض �اً ،المؤيد
لـ«اإلخوان المسلمين» من جهة وأثيوبيا من جهة ثانية ،ما
يوضح مرامي أنقرة في إبقاء مصر داخ��ل حدودها على
حال من اإلنهاك والضعف الشديدين في صراعات داخلية
وخارجية قاتلة ،فيخلو الجو للعثمانيين في مشاريعهم
المتجددة.
هناك أيضا ً عنص ٌر ال بد من إيراده وال يخفى على اللبيب،
هو الموقف السعودي من مصر الذي يؤدي دورا ً كبيرا ً في
دعم النظام الحالي بذريعة عدائه لـ«اإلخوان المسلمين».
وف ��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة ال ي �خ��رج دور ال��ري��اض «ال �م �ص��ري» عن
ت��وج�ي�ه��ات أم�ي��رك�ي��ة ب�م�ح��اول��ة اح �ت��واء المشير السيسي
تمهيدا ً الستعماله في سياسات إقليمية تعيد تقليص الدور
المصري المرتقب إلى أقل من مرحلة مبارك.
معظم الخبراء يعتقدون أن الدور المصري اإلقليمي على
طريقة محمد علي باشا وعبد الناصر غير ممكن إالّ بعودة
مصر إلى لونها العربي وه��ذا ثمنه إلغاء كمب ديفيد على
األقل.
وح�ف��اظ مصر على ج��ري��ان نهر النيل العظيم ال يكون
إال بأدائها دورا ً أفريقيا ً كبيرا ً يدفع في اتجاه تحالفات من
رأس النيل حتى مصبه.
لعلنا نذكر محمد علي باشا األلباني األرناؤوطي الذي
فهم لعبة «ال�ن�ي��ل» ف�ح��اول ال��وص��ول إل��ى روس�ي��ا ومنعته
بريطانيا .فهل يكون السيسي من فئة هؤالء؟ ليس غريبا ً
على مصر إن�ت��اج العظماء واألب �ط��ال ف��ي مختلف مراحل
التاريخ.

وفد من قيادة «القومي» زار الغريب

أك��د رئ��ي��س المجلس األع��ل��ى ف��ي الحزب
السوري القومي االجتماعي الوزير السابق
محمود عبدالخالق «أنّ االستحقاق الرئاسي
المقبل مصيريّ  ،ألنّ هناك محاولة لتغيير
ج��وه��ر المواضيع األس��اس��ي��ة ل��ه��ذا الكيان
المتعدّد الطوائف والمذاهب».
كالم عبد الخالق جاء خالل زيارته أمس
شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ نصرالدين
الغريب ف��ي دارت���ه ف��ي كفرم ّتى ،على رأس
وف���د ض��� ّم ال��م��ن��دوب ال��س��ي��اس��ي ال��م��رك��زي
للجبل الجنوبي حسام العسراوي وأعضاء
المندوبية ،المنفذين العامين ف��ي الغرب
ربيع صعب والشوف د .نسيب أبو ضرغم
والمتن األعلى عادل حاطوم وأعضاء هيئات
المنفذيات ،وج��رى البحث خ�لال اللقاء في
المستجدات المحلية ،ال سيما في االستحقاق
الرئاسي وفي القضايا االجتماعية والحياتية
الضاغطة ،كما تط ّرق المجتمعون إلى األوضاع
في سورية وأولوية التصدّي للمؤامرة التي
تستهدف لبنان وسورية والمنطقة بأسرها.
وبعد اللقاء قال عبد الخالق ردا ً على سؤال
صحافي« :فوجئنا بالتغيير ال��ذي حصل
في مواقف رئيس الجمهورية ،واستجابته
لمعطيات ُوضعت أمامه ،وهي معطيات غير
واقعية ،ألن عنوان المقاومة في لبنان أساسي،
وخصوصا ً بالنسبة إلينا في الحزب القومي،
كوننا من أوائل الذين انخرطوا في المقاومة
منذ ثالثينيات القرن الماضي».
أما االستحقاق الرئاسي المرتقب ،فتبرز
منه بعض النتوءات التي ال يمكن الحديث عنها
إذا كان عنوانها سمير جعجع ،الذي ال تزال آثار
مواقفه منذ العام  1982موجودة في هذا الجبل
الذي ال يذكر أهله جعجع إال بالسوء ،فرغم أننا
متأكدون أنه من الصعوبة أن يصل إلى سدة
الرئاسة ،إال أننا ال نزال نذكر كيف وصل بشير
الجميّل عام .»1982
وردا ً على سؤال عن مشاركة الحزب السوري
القومي االجتماعي في القتال في سورية ،أجاب
عبد الخالق« :موقفنا واضح وال لبس فيه على
اإلط�لاق ،نحن لم نرسل مقاتلين من لبنان
إلى الشام ،إال أنّ حزبنا في الشام يقاتل إلى
جانب الدولة والنظام والجيش السوري ،وقد
سقط لنا شهداء وجرحي نعتز بتضحياتهم

الغريب

من جهته ،قال الشيخ الغريب« :من سخرية
القدر اليوم أن نرى من أتى بالصهاينة إلى
لبنان مرشحا ً لرئاسة الجمهورية ،إنهم
يطلّون برؤوسهم من جديد ،هؤالء هم حلفاء
«إسرائيل» ،تاريخهم مثقل بالدم والجرائم».
وس��أل« :أل��م َ
يبق حياء عند من ّ
تلطخت
يداه بدم األبرياء وعند مَن قتل الوطنية وقتل
المخلصين في هذا البلد ،من رؤساء حكومات
ومشايخ ومواطنين»؟
أض���اف ال��غ��ري��ب« :إنّ لبنان يتع ّرض
ك��م��ا ت��ت��ع��رض س��وري��ة لهجمة ش��رس��ة من

} محمد ابراهيم

ال��دول االمبريالية االستعمارية بالتعاون
مع الصهاينة ،الذين يستبيحون المسجد
األق��ص��ى وال م��ن ص���وت ع��رب��ي ح��ت��ى ،فهل
أصبحت الجامعة العربية ملكا ً للخليجيين؟
وأين األح��رار في هذه األم��ة؟ حاولوا احتالل
مقعد سورية لكن انتصارات الجيش السوري
والدولة السورية فرضت عليهم وقائع جديدة
لم تكن في حسبانهم مطلقاً».
وت��اب��ع« :أم��ا المقاومة فهي التي منعت
األخ��ط��ار عن لبنان وشعبه وع��ن المنطقة،
كما منعت الخطر الداهم عن حدودنا جراء
اإلرهابيين التكفيريين .ونحن نستغرب كيف
أنّ البعض يؤيدون ه��ؤالء التكفريين الذين
ارتكبوا أبشع أنواع الجرائم!
وأك��د الشيخ الغريب ض���رورة أن يكون
االنتماء الى الوطن ،الى لبنان ،واالبتعاد عن
الطائفية والمذهبية».
وختم الغريب متوجها ً ال��ى المسيحيين
عشية عيد الفصح داعيا ً إياهم أن يختاروا
رئيسا ً لبنانيا ً وطنيا ً عربيا ً مقاوما ً مثل الرئيس
لحود ،هذا الرجل المقاوم الباسل الذي
إميل ّ
قدم الكثير في سبيل المقاومة ،ال أن يختاروا
من هنا وهناك».

الغريب مستقبالً عبد الخالق والوفد القومي

�أمل �إجراء اال�ستحقاق في موعده الد�ستوري

رعد :ال يمكن االتفاق على رئي�س من دون ت�سوية
أم����ل رئ���ي���س ك��ت��ل��ة ال���وف���اء
للمقاومة النائب محمد رعد أن
«يجرى االستحقاق الرئاسي في
موعده الدستوري» ،معتبرا ً أنّ
«بعض الترشيحات ممن ليس
أه�ل� ًا لها ق��د ي��ع��وق إج���راء هذا
االستحقاق».
وخالل احتفال تأبيني في بلدة
حومين الفوقا ،لفت رعد إلى «أنّ
البلد ال يتح ّمل مشكلة وتصادما ً
بين خيارين وطنيّين ،والوقت ال
يتسع لتسوية سياسية كبيرة
ح��ول هذين الخيارين ،ألن��ه ال
يمكن االتفاق على رئيس ما لم
يحصل التوافق على تسوية».
وأض��اف« :إنّ المرشح الذي
ن��ري��ده ه��و ال���ذي ي��ك��ون حافظا ً
لخيار المقاومة ومدافعا ً عنه،
وحريصا ً على وحدة اللبنانيين
وم���ا ي��ت��واف��ق��ون عليه لتسيير
أمورهم الداخلية ،أما بالنسبة
للمسائل الوطنية الكبرى فإنّ
الخروج عن خيار المقاومة إلى
أي خ��ي��ار آخ��ر ه��و خ��ي��ار يهدّد
السيادة الوطنية ويضع البالد
على شفير هاوية جديدة ،لذلك
نحن ننصح بأن يتعقل المعنيون
بهذا االستحقاق فال يعملون وفق
م��غ��ام��رات غير محسوبة ،ألنّ
المطلوب هو في أن نعبُر ببلدنا

إل��ى شاطىء حفظ سيادته في
م��رح��ل��ة ت��ع��ص��ف ب��ال��س��ي��ادات
الكيانية في المنطقة».
وأش��ار رع��د إل��ى «أنّ الفريق
الذي ناوأ المقاومة وخيارها وجد
أنه لم يحقق أي نتيجه ففتحنا
له السبيل لكي يعيد حساباته
وأن ي��ق��ب��ل ب��ال��م��ش��ارك��ة في
الحكومة بعد ثالث سنوات من
إثارة الغضب والتشنج والرهان

على الخيارات اإلره��اب��ي��ة ،فإذ
ب��األم��ور ت��ه��دأ ليصبح الجيش
مقبوال ويتوفر له الغطاء ليدخل
في الشمال والبقاع  ،كما لم يعد
هناك م��ن مقاطعة ال للحكومة
وال للمجلس النيابي ،وهناك
ارتياح لهذا التغيير والمراجعة
وهذا األداء وإلنتاجية المجلس
النيابي».
وف���ي م��ا يتعلّق بالمطالب

رأت مصادر متابعة
ل�ل�اس �ت �ح �ق��اق ال��رئ��اس��ي
أنّ االت� �ج ��اه ف��ي الجلسة
النيابية األولى هو لكشف
حقيقة ال��وع��ود األميركية
التي أعطيت للعماد ميشال
ع� ��ون ،ح �ي��ث ُي �ف �ت��رض أن
تترجم ال��وع��ود فعليا ً في
ال� �ب ��رل� �م ��ان ،ل �يُ �ب �ن��ى على
الشيء مقتضاه.

كيف ّ
خطط ال�سنيورة لـ«�إعدام» ال�سل�سلة
بين بيروت وال�سعودية؟

عبد الخالق� :آثار جعجع ماثلة في الجبل
وتر�شحه من نتوءات اال�ستحقاق الرئا�سي
وبما بذلوه من دماء ذكية ،وهذا األمر يُعبّر عن
قناعتنا وقرارنا وخيارنا القومي».
وشدّد على «ثبات موقف الحزب إلى جانب
النظام في مواجهة قوى اإلره��اب والتطرف،
التي جرى استقدام عناصرها إلى بالد الشام
من أكثر من ثمانين دول��ة ،مؤكدا ً أنّ سورية
تثبت ي��وم�ا ً بعد ي��وم أنها ق���ادرة على ص ّد
هذه الهجمة الشرسة واالنتصار على القوى
الظالمية والقضاء عليها ،وإفشال المخطط
التآمري الذي تقوده أميركا والصهيونية».

أك� � � � � � ��دت م� � �ص � ��ادر
س�ي��اس�ي��ة أنّ ق ��رار الملك
ال �س �ع��ودي ع�ب��دال�ل��ه إعفاء
ب � �ن� ��در ب � ��ن س� �ل� �ط ��ان من
منصبه ف��ي رئ��اس��ة جهاز
االس�ت�خ�ب��ارات ،ج��اء بأمر
أم �ي��رك��ي ب �ع��د ف �ش��ل بندر
ف��ي مهمته ض � ّد سورية،
وكذلك بعدما حاول توريط
م� �س ��ؤول� �ي ��ن أم �ي��رك �ي �ي��ن
بحساباته السلطوية في
ال �م �م �ل �ك��ة ،خ � ��ارج ح ��دود
الحسابات األميركية.

االجتماعية ق��ال« :نترك للعبة
النيابية أن تأخذ مداها ،وقد ت ّم
التوصل إلى االستجابة لمطالب
ال��ف��ق��راء والمستضعفين في
قطاعات العمل في هذه الدولة
والذين ظلموا لعشرات السنين،
ألن��ه��م ك��ان��وا خ����ارج منظومة
التفكير لدى حيتان رأس المال
وجماعات المصارف التي كانت
تستثمر على حسابنا ولم تشارك
ف��ي تنمية بلدنا  ،ب��ل شاركت
في انتزاع األرب��اح في المصرف
المركزي».
وس������أل« :إذا ل���م ي��ش��ارك
أصحاب المال في تح ّمل أعباء
ت��ح��س��ي��ن ال���وض���ع المعيشي
المتدني للفقراء وأصحاب الدخل
المحدود فكيف يمكن أن تعطى
الحقوق؟»
ون��بّ��ه رع���د م��ن أنّ «سحب
مشروع سلسلة الرتب والرواتب
ينطوي على مخاطرة تطييرها،
وخ����ص����وص����ا ً م����ع دخ���ول���ن���ا
االستحقاق ال��رئ��اس��ي ،لكننا ال
نريد استباق األم��ور ،وإذا كان
إرجاء بتّ هذا الموضوع خمسة
عشرة يوما ً فليكن ،ونريد االلتزام
ب��ه��ذه ال���م���دّة ح��ت��ى يستطيع
ال��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي أن يشرع
ويصدر القانون المناسب في هذا
الموضوع».

يسود االعتقاد بأن سلسلة الرتب والرواتب طارت إلى ما بعد االستحقاق
ال��رئ��اس��ي ،وأن اللجنة النيابية «ال�ب��دع��ة» ال�ت��ي انبثقت ع��ن الجلسة العامة
األخيرة إلعادة درسها ،لن تكون مهمتها سوى تقطيع الوقت وإضاعته ،ألن
المشاركين فيها ،أو معظمهم ،خ ّططوا قبل الجلسة وخالل اجتماعات اللجان
المشتركة إلطاحتها وإعدامها.
بات معلوما ً أن رئيس كتلة «تيار المستقبل» فؤاد السنيورة هو الذي قاد هذا
المخطط انطالقا ً من قناعاته وانحيازه إلى حيتان المال والنظام الريعي الذي
عزّزه وك ّرسه أثناء ترؤسه الحكومة أو تولّيه وزارة المال .لكن تفاصيل هذا
االنقالب على حقوق الموظفين والمعلمين واألجراء بقيت في دائرة ضيقة من
فريق عمله .ووفق المعلومات المتوافرة لمراجع مطلعة ،فإن السنيورة أع ّد
العدّة منذ بدء مناقشة السلسلة في اللجان المشتركة لهذا االنقالب ،وقطع
شوطا ً في ذلك قبل الجلسة التشريعية التي سبقت جلسة السلسلة ،وطلب إلى
الرئيس بري يومئذ تحديد موعد هذه الجلسة بعد عودته من زيارته للسعودية
ولقائه الرئيس سعد الحريري .وتضيف المعلومات أنه وضع في حساباته
قبل ال��ذه��اب إل��ى ال��ري��اض خ�ي��اري��ن ،إم��ا «تشحيل» السلسلة وإف��راغ�ه��ا من
مضمونها ،أو تأجيل درسها وإقرارها حتى إشعار آخر .وأخذ في حساباته
أن عددا ً من أعضاء كتلة «المستقبل» كان منحازا ً إلى إقرارها بسبب الضغوط
التي يتعرض لها من قواعده ،ال سيما في مناطق األطراف في عكار والبقاع.
خ�لال اجتماعه بالحريري ،مستعينا ً بـ«التحليل الرقمي» ألح��د معاونيه
النائب غ��ازي ي��وس��ف ،أوح��ى ل��ه أن «القيامة ستقوم ول��ن تقعد» إذا أق ّرت
السلسلة ،طالبا ً تفويضه للتعامل مع هذا الموضوع «حفاظا ً على االقتصاد
والبلد» كما عبّر في ذلك االجتماع.
تقول المعلومات إن الحريري كان حذرا ً في تفويضه ،ال سيما أن العالقة
بينهما تبقى دوم �ا ً في دائ��رة الحذر العتبارات شخصية ومصلحية وحتى
سياسية .ومع ذلك استطاع السنيورة إقناعه بوجهة نظره والحصول على
تفويضه في التعامل مع هذه المسألة ،وتجاوز اعتراضات بعض نواب الكتلة
وتحفظاتهم عن موقفه.
في األثناء ،كانت اللجان المشتركة تشهد سجاالً طويالً وجديا ً انخرط فيه
الجميع وبينهم ن��واب «المستقبل» للموازنة بين كلفة السلسلة واإلي��رادات،
توصلت إليه اللجان ،ما عدا موضوع نسبة زيادة ضريبة
ووافقوا على كل ما ّ
ال �ـ  TVAوح��دوده��ا ،فترك البت ب��ه إل��ى الهيئة ال�ع��ام��ة .وإذا ك��ان بعضهم
عارض الضرائب على المصارف ،وفي مقدمهم غازي يوسف ،فإن البعض
اآلخر لم يعترض ،وت ّم التصويت في اللجان المشتركة على إقرارها .وكان
نواب «المستقبل» أيضا ً مع الرسوم على األمالك البحرية المخالفة من دون
تح ّفظ .وعلى وقع المناقشات والنتائج في اللجان طلب السنيورة بعد عودته
من السعودية موعدا ً للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لبّى الطلب،
وحصل اللقاء قبل أيام قليلة من الجلسة العامة.
خالل اللقاء خاطب السنيورة بري قائالً« :دولة الرئيس ،هناك من يطالب
بتحويل الجلسة العامة إلى جلسة غير علنية (أنطوان زهرا ونواب آخرون)،
ليس هناك في رأي��ي سبب لذلك ،ولتبقَ علنية» .ور ّد الرئيس بري بأن مثل
هذه الجلسات ُتعقد علنية تحت سمع اإلعالميين وبصرهم ،وأنا مع إبقائها
علنية رغ��م أنني سأطرح األم��ر على التصويت إذا طالب أح��د النواب بذلك.
وك� ّرر السنيورة« :فلتبق الجلسة علنية وغير س ّرية» .وفي االجتماع شدّد
رئيس كتلة «المستقبل» على خفض كلفة السلسلة داعيا ً إلى «ترشيقها» إلى
الحد األدنى ،وتعديل الكثير من البنود والعطاءات فيها ،متجنّبا ً الخوض في
مناقشة التفتيش عن اإليرادات التي توازن كلفة السلسلة ،وفق مطالب هيئة
التنسيق النقابية .وبنتيجة المناقشة تع ّهد السنيورة لب ّري بالعمل على موازنة
اإليرادات وخفض السلسلة ،لكنه لم يأت ال من بعيد وال من قريب على تأجيل
إقرارها أو على أي اقتراح يقضي بإعادة درسها .وفي الجلسة التشريعية
العامة كانت المفاجأة األولى أن السنيورة تص ّرف على عكس ما قاله أمام ب ّري
في شأن سرية الجلسة أم علنيتها ،فص ّوت مع كتلة «المستقبل» إلى جانب
اقتراح تحويلها إلى سر ّية ،بينما بقي النائب غازي يوسف ملتزما ً بما قيل في
عين التينة .وهنا ناداه بري إلى منصة الرئاسة سائالً عن سبب تغيير موقف
السنيورة والكتلة ،فاكتفى يوسف بأنه ص ّوت إلبقاء الجلسة علنية .فر ّد بري:
«لقد شاهدت وعرفت».
ثم حصل بعد ذلك ما كان تو ّقعه الرئيس بري قبل الجلسة ،إذ انقلب الرئيس
السنيورة على ما قاله في عين التينة واقترح في مداخلته المط ّولة تشكيل لجنة
نيابية إلعادة درس السلسلة من دون أن يحدّد لها فترة معينة.
ك��ان السنيورة أش��رف على صفقة االتفاق مع التيار الوطني الحر حول
التأجيل ،مستفيدا ً أيضا ً من موقف النائب وليد جنبالط وباقي « 14آذار» .بل
«د ّبج» هذا الخيار باالتفاق مع الهيئات االقتصادية وتحديدا ً جمعية المصارف،
سعيا ً إلى إطاحة السلسلة حتى إشعار آخر .ويقول الرئيس بري إنه لم يفاجأ
بما حصل ،وربما فوجئ ببعضها ،ويقصد موقف عون وانخراطه في اتفاق
التأجيل ليلة الجلسة من دون إعالم أحد من الحلفاء أو حلفاء الحلفاء.
ف��ي ه��ذا ال �ص��دد ،ي�ق��ول رئ�ي��س المجلس« :ق�ل��ت وأك ��رر إن�ن��ي ال أن�ظ��ر إلى
سلسلة الرتب والرواتب على أنها زيادة أرقام ومعاشات فحسب ،بل هي في
الحقيقة خطة إصالحية كانت ستحدث صدى إيجابي في البالد تماما ً مثلما
فعلت الخطة األمنية في طرابلس والبقاع ،وقلت هذا الكالم في اجتماع كتلة
التنمية والتحرير عشية الجلسة .وأود أن أوضح أن اإليرادات التي توصلت
إليها اللجان المشتركة فاقت كلفة السلسلة» .ويضيف بري« :الحقيقة أنهم ال
يريدون الضرائب على الشركات الكبرى والمصارف .فإذا كانوا يرفضون
الضرائب على المصارف التي تجني كما قلت األرباح الفاحشة ،وإذا كانوا ال
يريدون الضرائب على األمالك البحرية المخالفة ،وال على الشركات الكبرى،
وال يريدون أيضا ً الضرائب التصاعدية التي تطال األغنياء وال تصيب الفقراء...
ذلك كلّه يؤكد أنهم يحاولون توجيه سهام الضرائب في اتجاه المزارعين
وأصحاب الدخل المحدود والمصانع والمؤسسات الصغيرة حماية ألصحاب
األموال وإفشاالً للسلسلة بما فيها اإلصالح اإلداري».

