حمليات �سيا�سية

السنة السادسة  /اخلميس  6 /تشرين الثاني  / 2014العــدد 1628
Sixth year / Thursday / 6 November 2014 / Issue No. 1628

المجل�س ّ
«الحي والميت»
مدد لنف�سه :الرحمة تجوز على
ّ
هتاف دهام
ل��م يمنع البيض وال��ب��ن��دورة التمديد
للمجلس النيابي .لم يمنع رشقهما من
قبل شبان الحراك المدني الذي ال يفقه من
القانون شيئا ً على حد قول النائب نقوال
ف��ت��وش ،م��ن وص���ول ال��ن��واب إل��ى ساحة
النجمة للتصويت بـ»نعم» على التمديد
لسعادتهم لغاية  20ح��زي��ران ،2017
واالستمرار بالتج ّول والتنقل بسياراتهم
التي تحمل اللوحات الزرقاء.
أبصر التمديد النور وفق اقتراح القانون
ال��ذي قدمه النائب فتوش وال���ذي يرمي
الى التمديد للمجلس النيابي الحالي
سنتين و 7اشهر ،بموافقة قواتية كانت
سبقتها مسرحية فولكولورية ،بدأها رئيس
ح��زب ال��ق��وات سمير جعجع ي��وم السبت
حين أعلن «إنْ لم يمدد المجلس لنفسه
يسقط المجلس وال تجرى االنتخابات،
أي فراغ تشريعي مع فراغ بموقع رئاسة
الجمهورية وحين يسقط المجلس تعتبر
الحكومة غير شرعية عندها وعمليا ً نكون
وصلنا الى فراغ كامل في كل السلطات ان لم
يمدد المجلس لنفسه» ،أعقبها طلب النائب
جورج عدوان من رئيس المجلس النيابي
نبيه ب��ري خ�لال الجلسة التي ب��دأت عند
الحادية عشرة ،خمس دقائق للتشاور مع
زمالئه القواتيين واالتصال بـ «الدكتور»
جعجع ،التخاذ الموقف .سرعان ما عادوا
ل��ي��ق��ول وزي���ر االت���ص���االت ب��ط��رس ح��رب
«إجا الصبي» ،معلنين التصويت للتمديد
متضامنين مع زمالئهم في تيار المستقبل
ال��ذي ال يمكن لحزب القوات أن يرفض له
طلب ،مكررين الذرائع نفسها «أن عدم السير
بالتمديد يقودنا حتما ً إلى الفراغ والى المزيد
من تفكك المؤسسات الدستورية في خضم
المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة» .مع
العلم أن «قوات معراب» أكدت في السابق
أنها لن تقبل بإجراء االنتخابات النيابية
قبل اجراء االنتخابات الرئاسة ،انسجاما ً
مع قرار التيار األزرق.
لم تمر بروباغندا القوات على أحد .جميع
النواب كانوا على علم بأن «حزب القوات»
سيتراجع ع��ن موقفه وي��ؤ ّي��د التمديد،
ويمنحه «الميثاقية» ،وهو ما ش�دّد عليه
الرئيس نبيه ب��ري قبل الجلسة للسير
بالتمديد ،وعليه فإنّ ك ّل ما قام به «القوات»
لم يكن إال استعراضا ً جريا ً على العادة.
النائب عدوان كان داخل القاعة العامة على
أعصابه ،وحاول أكثر من مرة اإلشارة الى
زمالئه النواب باختصار المداخالت عند
مناقشة اقتراحات القوانين التي صادق
عليها أيضا ً إلى جانب التمديد ،فهو كان
ِ
يكتف بذلك فهو
ينتظر الفرج من فتوش .لم
طلب من النائب الزحالوي الذي كان يف ّند
اقتراحه واألسباب التي دفعته لتقديمه،
عدم اإلطالة في مطالعته الدستورية.
إذا ً مدّد المجلس النيابي لنفسه سنتين
وسبعة أشهر بموافقة وبمشاركة نواب
«المستقبل»« ،الوفاء للمقاومة» ،الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي« ،التحرير
والتنمية»« ،اللقاء الديمقراطي»« ،المرده»،
«ال���ق���وات»« ،ال��ب��ع��ث» ،و»المسيحيين

المستقلين» .وفيما غ��اب ن���واب التيار
الوطني الحر وحزب الكتائب عن الجلسة،
حضر النائبان عن حزب الطاشناق هاغوب
ب��ق��رادون��ي��ان وآرت���ور ن��ظ��اري��ان ،اال انهما
اعترضا على التمديد.

بزوال الظروف االستثنائية ،يعني انتظار
ما ستؤول اليه األزم��ة السورية ،ال سيما
أن ال��ظ��روف األمنية ف��ي لبنان مرهونة
بالتأثيرات السلبية لتلك األزمة ،واستمرار
المجموعات االره��اب��ي��ة والتكفيرية في
أعمالها العدوانية ف��ي بعض المناطق
اللبنانية.

الطاشناق يسلف
 8آذار والوطني الحر

سلّف الطاشناق فريق  8آذار حضوره،
وفي الوقت عينه سلف رئيس تكتل التغيير
واالصالح العماد ميشال عون عدم تصويته
على التمديد .في حين تمايز رئيس تيار
المرده سليمان فرنجية مرة جديدة عن
ج��ن��رال ال��راب��ي��ة ،فأكد «أن موقف كتلته
منسجم مع رأيها في التمديد السابق ونحن
صوتنا باسم تكتل لبنان الحر الموحد ،ألن
الظروف ال تحتمل إجراء انتخابات» .بغض
النظر عن أن فرنجية الذي طلب الكالم في
القاعة العامة لتعديل موعد االنتخابات
أخطأ في تعداد أشهر التمديد ،معتقدا ً ان
موعد االنتخابات النيابية وف��ق اقتراح
فتوش يأتي في تشرين الثاني ،فما كان
من الرئيس ب��ري أن صحح له ان موعد
االنتخابات في حزيران.
مرة جديدة ينتصر المشروع «التمديدي»
على الديمقراطية على رغم اعتبار فتوش
«أن المجلس عندما يرى ان الظروف باتت
طبيعية يمكنه أن يجتمع وي��ع��دل هذه
الوالية» ،مشيرا ً إلى «ما حصل عام 1994
عندما جاءت حكومة الرئيس الراحل رفيق
وقصر الرئيس بري المهلة ،وهنا
الحريري
ّ
قاطعه رئ��ي��س المجلس ب��أن ك��ان هناك
تقصير والي��ة قبل ال��ع��ام  .»1994وك��ان
فتوش أضحك جميع النواب في زلة لسان
وقع فيها أثناء حديثه عن تلك الحقبة ،وبدل
أن يشير إلى الرئيس الراحل رفيق الحريري
قال« :الرئيس الراحل نبيه بري» ،ليتدارك
ويعتذر من بري الذي رد على فتوش مبتسما ً
«الرحمة تجوز على الحي والميت».
وعليه مدّد اقتراح فتوش لـ  127نائبا ً
بذريعة األوضاع األمنية وفق تقديرات وزير
الداخلية نهاد المشنوق الذي لم يُسمع له
حس في الجلسة ،من بين ه��ؤالء النواب
ٌ
النائب خالد الضاهر ال��ذي لفت ابتعاده
عن زمالئه في كتلة «المستقبل» ،ما حمل
الصحافيين الى سؤاله عن نيّته االنشقاق
عن «الكتلة ال��زرق��اء» ،خاصة أنّ زمالءه
لم يتحدّثوا إليه طيلة الوقت في ساحة
النجمة ،فكانت إجابة «شوارعية» وقال:
«اللي بدو يحكي معي يحكي واللي ما بدو
إلجري!»

ما قبل التمديد ليس كما بعده

بري مترئسا ً الجلسة
الرئاسية؟ وفق ن��واب  8و 14آذار الذين
شاركوا في جلسة التمديد «ال انتخابات
رئاسية في المدى المنظور .صحيح أن
معيار االنتظار أشهر ،وليس سنوات كما

رئيس المجلس اللجنة المكلفة دراس��ة
قانون االنتخابات التي ليست بسباعية
كما قال الرئيس بري ،بل تتألف من النواب:
روبير غانم ،علي فياض ،سامي الجميّل،

لـ»البناء» .علما ان الموعد األول لها في 17
من الشهر الجاري ،ما يعني ان االقتراحات
والمشاريع ستسلك طريق الهيئة العامة
للتصويت عليها داخل القاعة العامة.

االنتخابات بزوال
الظروف االستثنائية

وسجل في محضر الجلسة وفقا ً لطرح
ُ
رئيس المجلس النيابي «أنه عند انتخاب
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة يعمل ع��ل��ى ان��ج��از
قانون انتخابات جديد ،وبعد إقرار قانون
االنتخابات الجديد وإذا زال��ت الظروف
االستثنائية ،يصار ال��ى تقصير الوالية
وإج����راء االن��ت��خ��اب��ات النيابية لمجلس
جديد».
والسؤال متى يحين موعد االنتخابات

محادات جانبية بين حردان وفرنجية وفضل الله
يشاع ،إال ان االنتخابات الرئاسية بحسب
ال��ن��واب عالقة ،ومرشحة أن تستمر إلى
أن تفرج اقليميا ً وتتدخل السعودية لدى
فريقها في لبنان أو الجمهورية اإلسالمية
لدى حلفائها لتسهيل األم��ر» .أما االتفاق
على قانون انتخابي جديد غير وارد .دعوة

(تموز)
علي ب ّزي ،هاغوب بقرادونيان ،آالن عون،
مروان حمادة ،جورج عدوان ،أحمد فتفت،
س��ي��رج طورسركيسيان ،أك���رم شهيب،
ليست اال دعوة لرفع العتب ،إذ ال يبدو أن
هناك أية امكانية للتفاهم خالل مهلة الشهر
التي حددها ب��ري كما ق��ال أح��د أعضائها

لكن متى يدعو ب��ري إل��ى ه��ذه الجلسة
العامة؟ هذا ينتظر االتصاالت والمشاورات
بين الكتل السياسية حول قانون االنتخاب
الذي تنظر اليه الكتل من زاوية اإلبقاء على
هيمنتها في بعض المناطق.
في موازاة كل ذلك ،فإن ربط االنتخابات

في غضون ذلك ،أكد النائب مروان حماده
ال��ذي يعد من صقور  14آذار في دردش��ة
مع أحد زمالئه «أن مرحلة ما بعد التمديد
ليس كما قبلها ،وأن��ه يجب دراس��ة كيفية
التعاطي لتجنيب لبنان المزيد من االهتزاز
األمني ،آخذا ً في االعتبار كالم االمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي قرأه
بايجابية.
وإذا كان ما بعد التمديد ليس كما قبله،
فهل سيتم تفعيل دور المجلس النيابي
الذي تعطل في فترة التمديد األولى بفعل
السياسة التعطيلية التي انتهجها فريق
 14آذار؟ وهل سيتم فتح قنوات الحوار بين
القوى السياسية التي أبدت رغبة بالحوار
على قاعدة التمسك بخياراتها؟ وهل سيتم
توفير غطاء سياسي للجيش في حربه ضد
االرهاب؟

سنونو واحد ال يصنع ربيعا ً

ال ش��يء يبشر بالخير .الرئيس ف��ؤاد
السنيورة رد على اعالن السيد حسن نصر
الله استعداد حزب الله للحوار مع تيار
المستقبل بالقول« :سنونو واحد ال يصنع
ربيعاً» ،فرئيس كتلة المستقبل ي��رى أن
الحوار الذي أبدى حزب الله استعداده له
يجب أن يكون مقرونا ً بضرورة التخلي
عن ترشيح العماد ميشال ع��ون لرئاسة
الجمهورية ال التمسك بترشيحه .لم يمر
كالم السنيورة مرور الكرام ،فرد أحد نواب
كتلة الوفاء للمقاومة عليه عبر «البناء»
بالقول« :السنيورة ال يصنع ربيعاً».
وفيما كان السنيورة شدد على «ان مفهوم
الرئيس القوي الذي نشدد عليه هو الرئيس
الذي لديه القدرة على اتخاذ القرارات ولديه
الرؤيا والصفات القيادية ،كما انه قادر على
احترام الدستور وجمع اللبنانيين» ،رفض
التعليق لـ»البناء» إن كان تيار المستقبل
«يمكن أن ي��واف��ق على فرنجية كمرشح
توافقي».
وإذ أكد رئيس تيار المرده «أننا سنظل
مع ترشيح العماد ميشال عون لالنتخابات
الرئاسية ،وأنه ليس مرشحا ً للرئاسة طالما
أن العماد ع��ون مرشحنا» .توقع النائب
باسم الشاب لـ»البناء» «أن ال ينسحب
الجنرال عون لمصلحة فرنجية لالنتخابات
الرئاسية ،بعد تصويت نواب كتلة لبنان
الحر الموحد للتمديد» ،مع ّوال ً على «حزب
الله للطلب من عماد الرابية االنسحاب».
ولما كانت المراوغة هي سياسة فريق
 14آذار في االنتخابات الرئاسية ،سارع
وزي����ر االت���ص���االت وع��ض��و ه��ي��ئ��ة مكتب
المجلس النائب أنطوان زه��را الى الطلب
بتحويل الجلسة المنعقدة ال��ى جلسة
انتخابات رئاسية ،فرد الرئيس بري «ال
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مانع لدى الرئاسة بعد انجاز جدول االعمال
ان تح ّول الجلسة الى جلسة انتخاب رئيس
الجمهورية» .صفق نواب «القوات» كتيراً.
ربما تخيلوا ان «الحكيم» أصبح رئيساً.
لكن ما ان انتهت الجلسة التشريعية حتى
ه ّم النواب بالخروج ،فسأل بري النواب
الى أي��ن؟ أال تريدون تحويل الجلسة الى
انتخابية؟ فرد رحمة «رايحين عنا اجتماع
 5دقائق وفالين» ،مستهزئا ً من طلب عدوان
 5دقائق قبل التصويت للتمديد.

سقوط اقتراح تعديل المهل

وك��ان المجلس أسقط اقتراحا ً يقضي
بتعديل المهل المتعلقة بقانون االنتخابات
ال��ن��ي��اب��ي��ة ،وواف����ق ع��ل��ى إص����دار س��ن��دات
خزينة بالعمالت األجنبية ،وواف��ق على
إبرام اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية للمساهمة
في تمويل توفير مياه الشرب في زحلة
وضواحيها ،كما أق ّر زيادة مساهمة لبنان
في المؤسسة العربية لضمان االستثمار
وائتمان ال��ص��ادرات ،وزي���ادة المساهمة
في صندوق النقد العربي ،وفي المصرف
العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا،
وك��ذل��ك ف��ي ال��ص��ن��دوق ال��ع��رب��ي لإلنماء
وصدّق االقتراح
االقتصادي واالجتماعي.
ُ
الرامي الى فتح اعتماد إضافي في الموازنة
العامة مع تعدليه بحيث يُخ ّفض المبلغ من
 500مليار ليرة الى  340مليار ليرة.
لم تشهد ه��ذه االقتراحات والمشاريع
س��ج��االت .األم��ور متفق عليها .والجلسة
ه��ي للتمديد ،وان ك��ان��ت غلّفت ببعض
االقتراحات األخ��رى .اقتصرت المداخالت
على النواب فؤاد السنيورة ،أحمد فتفت،
أن���ور الخليل ،علي حسن خليل ،غ��ازي
يوسف ،وس��رج طورسركسيان ال��ذي دعا
الى تطبيق الميثاقية المناطقية.

السنيورة والمالية العامة

وكانت اعتراضات السنيورة على كل
ما له عالقة بالمالية العامة الفتة .وأكدت
مصادر نيابية لـ»البناء» أن السنيورة يريد
ترك رقبة المجلس تحت معضلة التوافق
مع تيار المستقبل ،ويفرض على رئيسه
ووزير المال التفاهم معه بأي حاجة مالية
مستجدة ك��إص��دار سندات ال��ي��ورو بوند،
واستكمال نفقات  2015في تكرار لسيناريو
.2014
وفيما بقيت بعض مقاعد ن��واب التيار
الوطني الحر خالية من أصحابها جلس كل
من النائب ميشال المر وجمال الجراح في
مقعدي الصف األول المخصصين للنائبين
آالن ع��ون وسيمون اب��ي رميا متجنبين
من دون ان ينتبها الجلوس على كرسي
«ال��ج��ن��رال» .كما شهدت الجلسة توزيع
 bombonمن النائب ستريدا جعجع على
زمالئها القواتيين ،والنائب علي فياض على
زمالئه في الوفاء للمقاومة .وبرز في الجلسة
سؤال الرئيس بري النائب بقرادونيان لدى
خروجه من الجلسة أثناء خروج القوات 5
دقائق« ،شو إنت قوات لوين رايح»؟

التمديد في نظر راف�ضيه :ال د�ستوري وال �شرعي وال ميثاقي
و«الوطني الح ّر» يل ّوح بعدم التوقيع على �إ�صدار القانون
يمعنون في هدر القيمة الوطنية العليا لميثاقهم
الوطني ال��ذي كلفهم أغلى التضحيات ،وفي
التمادي الفاضح ،والمكلف للوطن في تمزيق
الدستور ،وفي االستيالء على حقوقهم ،وفي
السطو على مالهم العام ،وفي استسهال تكرار
تزييف إرادتهم».

أث��ار التمديد للمجلس النيابي ردود فعل
رافضة لهذا ال��ق��رار فيما ّل��وح التيار الوطني
الحر بعدم توقيع وزرائه على القانون من أجل
إص��داره ليصبح نافذاً ،من دون إسقاط خيار
الطعن به أمام المجلس الدستوري .فيما اعتبر
البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي
في محاضرة له في جامعة سيدني ر ّدا ً على
سؤال حول التمديد لمجلس النواب« :أنه بكل
بساطة في األنظمة الديمقراطية يعتبر غير
شرعي وغير دستوري».

جعجع وخطايا عون

التيار الوطني الحر:
سطو على خيار الناس

وكان رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب
ميشال عون رفض التمديد للمجلس النيابي.
وق��ال بعد اجتماع التكتل أول م��ن أم��س« :ال
شيء اسمه فراغ في الدولة اللبنانية والبديل
عن التمديد هو االنتخابات» .وأض���اف« :إذا
وصلنا إلى  20من الشهر الجاري ولم تحصل
االنتخابات يُح ّل عندها مجلس النواب».
وأكد عون «أنّ الميثاقية ال تخرج عما جاء في
تنص على
الدستور والوثيقة هي الشرعة التي
ّ
تأمين العيش المشترك بين اللبنانيين إضافة
إلى صحة التمثيل وفاعليته» .واعتبر «أن ال
ميثاقية في مجلس النواب وال فعالية بسبب
فقدان ال��ت��وازن والمشاركة ورف��ض تصحيح
األخ��ط��اء» ،م��ش�دّدا ً على أن��ه «ال يمكن أن نمدّد
لمجلس نواب فقد الصدقية».
وأثناء جلسة التمديد ،عقد التكتل لقاء في
الرابية ،لمتابعة وقائع الجلسة ،قال بعده وزير
الخارجية جبران باسيل :اليوم شهدنا عملية
سطو على خيار الناس في المجلس النيابي،
بالتمديد سنتين و 7أشهر ،أي دورة كاملة ،وهذا
الموضوع تكمن خطورته في أنه قد يتكرر ،ما
يعني أنها عملية كاملة لالستيالء ،من مجموعة
لديها األك��ث��ري��ة ف��ي المجلس النيابي ،ومن
الممكن أن نعيش مجدّدا ً تجربة  1972لغاية
 ،»1992الفتا ً إلى «أنّ عدم إجراء االنتخابات
في الشكل العملي هو سياسة عبر عنها وزيرا
العدل والداخلية ،عندما قاال إنهما ليسا جاهزين
لالنتخابات ألسباب أمنية» .وأضاف« :المهم أن
يعرف الجميع أنّ وزارة الخارجية قامت بكل
المطلوب منها ،ال سيما اإلجراءات التي طلبتها
منها الحكومة إلجراء االنتخابات في موعدها»،
الف��ت�ا ً إل��ى «أنّ ال��ق��ول إنّ االنتخابات ال تغير
موازين القوى ،هو إق��رار بأنها تغير األكثرية،
والمقصود بموازين القوى هو الحصول على
الثلثين النتخاب رئيس الجمهورية ،وبالتالي
يمكن أال يحصل أح��د على الثلثين ،ولكن هل
هذا مب ّرر لعدم إجراء االنتخابات؟» .وأكد «أننا
من الذين نرغب في كسر االصطفاف السياسي

عون معلنا ً من الرابية موقفه الرافض للتمديد
القائم في البلد ،سواء من خالل إجراء العملية
االنتخابية أو بنتائجها».
ورأى «أنّ إج���راء االنتخابات أي��ض �اً ،كان
يمكن أن يكون ح�لاً لالنتخابات الرئاسية،
وليس العكس هو الصحيح» ،مشيرا ً إلى «أنّ
االنتخابات البرلمانية اليوم هي االحتكام إلى
إرادة الشعب ،توصالً إلى اختيار الشخصية
المسيحية التي تحظى بالتمثيل األكبر ،وبالتالي
لو حصل هذا لشكلت حكومة من مهماتها وضع
قانون مناصفة فعلية».
وتابع باسيل« :لقد فوتنا على أنفسنا مرة
أخرى اختيار المسيحي األق��وى ،لماذا؟ ألنهم
يعرفون سلفا ً نتائج االنتخابات النيابية .في
هذا الموضوع» ،مشيرا ً إلى «أنّ هناك خرقا ً مرة
أخ��رى لإلجماع المسيحي من الفريق نفسه،
منذ أن رف��ض العماد ميشال ع��ون م��ن قصر
بعبدا اتفاق الطائف ،عندئذ كان للفريق اآلخر
خيار آخ��ر معاكس» ،في إش��ارة إل��ى «القوات
اللبنانية» .وأعلن «أننا سنتخذ إجراءات ولدينا
خيارات بعدم الحضور وبعدم توقيع وزراء
التيار الوطني الحر على المرسوم الذي سيصدر
إلق��رار قانون التمديد وباتخاذ كل اإلج��راءات
القانونية الممكنة لوقف هذا المسلسل وصوال ً
إلى كل الخيارات المدنية والسياسية والشعبية
إن اراد اللبنانيون».
ور ّدا ً على س���ؤال ع��ن خ���روج ت��ي��ار ال��م��رده
عن التكتل وعدم السير في اإلج��راءات الالزمة
لالنتخابات ،أج��اب باسيل« :ك��ل فريق كان

منسجما ً م��ع نفسه وك��ل فريق أراد أن يقوم
بالخطوات التي ق��ام بها في المرة السابقة،
كما أنّ اإلج����راءات كانت واض��ح��ة :م��ن يضع
ج��دول األعمال هو رئيس الحكومة ومن يقوم
باإلجراءات هما وزيرا الداخلية والعدل».
وع���ن ب��ق��اء «ال����م����رده» ض��م��ن «ال��ت��غ��ي��ي��ر
واإلص�لاح» ،لفت باسيل إلى «أنّ هذا المشهد
م��ك� ّرر ،ونحن ال نضعه ال مع الحلفاء وال مع
الخصوم السياسيين ،هذا إطار العملية ،لكن
الفرق حاليا ً هو االستهتار بمدّة التمديد الذي
يؤشر إلى نمط غير ديمقراطي سيتم اعتماده
فال أحد يذهب إلى خيار خراب البلد ،ونحن نعلم
سقف الحفاظ على استقرار لبنان ،ول��و كان
التمديد تقنيا ً لتغيّرت الظروف».
وأك��د باسيل «أننا لن نترك الساحة ألحد.
نحن ف��ي قلب الحكومة وف��ي قلب المجلس
النيابي بالكاد نستطيع تثبيت بعض األمور.
إذاً ،سنعطي هدايا مجانية بإخالء الساحة.
نحن نريد أن نناضل في كل موقع سياسي».

الحسيني:
ال ميثاقية بل جاهلية

ورأى ال��رئ��ي��س حسين الحسيني «أنّ ما
يحصل جاهلية وليس ميثاقية» .واعتبر في
تصريح أمس أنه «ال يمكن البنانيين إال إبداء
مشاعر السخط والقلق العميق على المصير،
عندما ي��رون المتحكمين بالسلطة في بلدهم

واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير
جعجع في مؤتمر صحافي عقده في معراب
بعد التمديد «أنّ الخطيئة األولى التي ارتكبها
تكتل التغيير واإلصالح هي تعطيل االنتخابات
الرئاسية لـ 5أشهر ما أضفى تعقيدا ً على تعقيد،
أما الخطيئة الثانية فكانت من خالل عدم اتخاذ
الخطوات القانونية والعملية إلجراء االنتخابات
النيابية» ،مؤكدا ً أنه «بين التمديد واالنتخابات
نحن مع االنتخابات لكن بين التمديد وإسقاط
الدولة إلى المجهول نحن مع التمديد» .وأضاف:
«إنّ كل المسجلين في الكويت وأستراليا لم
يتبلغوا ب��أي ش��ي بالنسبة إل��ى االنتخابات
النيابية وبيان وزارة الخارجية غير صحيح»،
مشيرا ً إلى «أنّ »هيئة اإلشراف على االنتخابات
ال يمكن أن تحصل االنتخابات من دونها ،وكل
الفرقاء في الحكومة عينوا ممثلين عنهم في هذه
الهيئة باستثناء وزراء التغيير واإلصالح».
وعلق وزي��ر الداخلية السابق زي��اد ب��ارود
على التمديد لمجلس النواب ،فقال في تغريدة
على موقع تويتر« :في يوم التمديد المخزي إنّ
ّ
الحق ولو حجب».
الباطل ولو أُق ّر ال يكسر

بالعمل البرلماني الديمقراطي من خالل تمديد
والية المجلس النيابي الممدّدة أصالً» ،معتبرة
«أنّ ما حصل اليوم هو ليس تمديداً ،بل إلغاء
لالنتخابات التشريعية بقناع تمديد» ،مطالبة
«الحكومة بعدم التوقيع على القانون المجحف
في ّ
حق الديمقراطية».
ورأى رئ��ي��س االت��ح��اد ال��ب��ي��روت��ي الدكتور
سمير صباغ في بيان «أنّ التمديد اغتصاب
للسلطة التشريعية التي تولد من اإلرادة الحرة

للمواطنين وعبر االنتخاب الح ْر لممثلي الشعب.
ف��ال��ن��واب ال��ذي��ن ل��م يتفقوا أو يتوافقوا على
انتخاب رئيس للجمهورية هم أنفسهم اتفقوا
اليوم على ه��ذا التمديد المخالف للدستور».
ودعا صباغ إلى رفع «الصوت عاليا ً في حراك
شعبي متواصل ،ال للتمديد الذي يطيل في عمر
ه��ذه الطبقة السياسية الفاسدة .نعم لدولة
عصريّة تتحقق فيها العدالة والمساواة والتقدم
االجتماعي وتؤمن حرية وسيادة لبنان».

الحراك المدني يتحرك ّ
�ضد التمديد

السيد :اهتراء المؤسسات

ورأى المدير العام السابق لألمن العام اللواء
جميل السيد في تصريح «أنّ التمديد للمجلس
النيابي لن ينقذ الدولة من الفراغ واالهتراء ،ال
بل أنّ األيام المقبلة ستثبت أنّ الدولة اللبنانية
بمؤسساتها السياسية واألم��ن��ي��ة واالداري���ة
ستكون أول ضحايا هذا التمديد في ظ ّل االنقسام
السياسي ال��ح��ا ّد في البلد ،وف��ي ظل حكومة
مشلولة بين فريقين».
وأك��دت جبهة العمل اإلس�لام��ي ف��ي لبنان،
في بيان« ،أنها مع إجراء االنتخابات النيابية
النزيهة العادلة بديالً عن التمديد للمجلس
الحالي ،ولكن إذا لم يكن ممكنا ً إجراء االنتخابات
في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البالد ،ولكي
ال نصل إلى الفراغ وبالتالي إلى التعطيل الثاني
للمؤسسات الدستورية بعد التعطيل األول وعدم
انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ،ليس هناك
خيار آخر سوى التمديد للمجلس النيابي على
مضض ألنّ الكي آخر الدواء».
وقالت رئيسة حزب «الديمقراطيون األحرار»
ترايسي شمعون في بيان« :م ّرة جديدة يطعن

خيم الحراك المدني في وسط بيروت
نصب شبان «الحراك المدني للمحاسبة» خيمة
في وسط بيروت رفضا ً للتمديد ،وقطعوا الطريق
المؤدية الى مجلس النواب وأغلقوا الطريق عند
الشارع المؤدي الى باب ادريس .واقفلوا  3مداخل
باتجاه مجلس النواب ،لناحية ري��اض الصلح،
الجهة البحرية ،برج المر .ما دفع بعض النواب
الى سلوك الطريق سيرا ً على االقدام للوصول الى
المجلس النيابي.
وواصل المعتصمون ترداد الشعارات الرافضة
للتمديد «نحن الشعب الرقم الصعب يا تجار
الطائفية ،أنتو سرقتوا الجمهورية ،ب��را ب��را يا
حرامية» ،الفتين ال��ى أن التمديد هو نكسة في
الديمقراطية ،متعرضين ألح��د ال��ن��واب برشقه
بالبيض والبندورة.

وكان عراك قد حصل بينهم وبين القوى االمنية
بسبب منع أحد النواب من الدخول الى المجلس
النيابي .ومنعت القوى االمنية المتظاهرين من
التقدم باتجاه المجلس ،وتعرض أحد المتظاهرين
ويدعى مروان معلوف للضرب وأصيب بأنفه .كما
أبلغتهم أن الترخيص المعطى لهم يسمح لهم
بالتظاهر أمام جريدة النهار فقط.
وأوقفت القوى األمنية في ساحة النجمة طارق
المالح وهو أحد المتظاهرين من الحراك المدني.
و شارك سفير المنظمة العالمية لحقوق االنسان
خليل أحمد شداد في االعتصام وأكد «أن التظاهر
هو حق كرسه الدستور وشرعية حقوق االنسان،
والنواب اليوم يمددون النفسهم ،وال احد من الشعب
يعطيهم الشرعية».

