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دعوة للدفاع عن اللبنانيين العاديين!...

�أخالقيات ال�سيا�سة قبل الم�صالح
رو�سيا نموذج ًا

 د .وفيق ابراهيم

د .فايز الصايغ
يشكك البعض بين الفينة واألخرى ،بالموقف الروسي من
المؤامرة الكونية التي تتعرض لها سورية وشعبها الصامد،
وي�ح��اول ه��ؤالء زع��زع��ة الثقة بين أط��راف أو دول التصدّي
ل�ه��ذه ال �م��ؤام��رة ،وي�ش�ي��رون ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،إل��ى انشغال
روسيا بالمسألة األوكرانية وبمصالحها النفطية مع الغرب
وبالعالقات التي تنامت بين روسيا وأميركا في حقبة ما قبل
الرئيس فالديمير بوتين ،وتحديدا ً في حقبة الرئيس السابق
بوريس يلتسن المهزوزة أو غير المستقرة.
إنّ ك ّل من يعتقد أنّ الموقف الروسي مما يجري في سورية،
يرتبط بمصالح آنية معينة خاضعة للتحول والتبدّالت كما
هي ح��ال سياسات الغرب االستعماري وال��والي��ات المتحدة
األميركية ،يجافي الحقيقة ،ليس ألنّ ال�م��واق��ف السياسية
ال��روس �ي��ة ط��وب��اوي��ة مثالية تنتظر ال �ث��واب م��ن ال�س�م��اء عند
االس�ت�ح�ق��اق ،وال ألنّ ال ��روس ال ته ّمهم المصالح ،ب��ل على
العكس تماما ً هم يبحثون عنها في أربع أرجاء األرض ،لك ّن
التاريخ الروسي لم يسجل حالة استعمارية وال رغبة روسية
في احتالل أراض��ي الغير وال السطو على ث��روات الشعوب،
ولم يسجل أنّ روسيا الحديثة أو االتحاد السوفياتي السابق
مارسا الغزو العسكري ،إالّ في إط��ار ال��دف��اع عن النفس أو
التصدي لغزو اآلخرين .كما أنّ روسيا دولة شاسعة مترامية
األط��راف والنمو السكاني فيها معتدل ،إن لم نقل ضعيفاً،
وهي دولة غنية فيها من كنوز األرض وثرواتها ما يوفر لها
ولشعبها الكفاية ،إن لم نقل العيش الرغيد.
في أدبيات الشعر الروسي ،قبل وبعد االتحاد السوفياتي،
عناوين مختلفة من أبرزها األخالقيات السياسية والتزاوج
بين الحرية وتعزيز الصداقة والتعاون مع الشعوب ،لهذا
أنهكت ال��دول الفقيرة وال ��دول حديثة االس�ت�ق�لال وحركات
ال �ت �ح � ّرر ال�ع��ال�م�ي��ة وم�ن�ه��ا ال �ع��رب �ي��ة ،أو س��اه�م��ت ف��ي إنهاك
االقتصاد السوفياتي ،باإلضافة إل��ى مسألة سباق التسلح
بعد إط�لاق الرئيس األميركي األسبق رونالد ريغان مبادرة
دفاعية استراتيجية أسماها «حرب النجوم» ،كانت تهدف إلى
إغراق االقتصاد السوفياتي باإلنفاق العسكري ،حتى أصبح
التنافس على التسلح يجري على حساب المواطن السوفياتي
وحساب حركات التح ّرر العالمية.
تعبّر روسيا بموقفها الصلب المساند لسورية عن أخالق
شعبها ،قبل أن تعبّر ع��ن مصالح سياسية أو اقتصادية،
والروس يردّدون باستمرار أ ّنهم ومن خالل موقفهم المساند
لسورية ،إنما يمارسون دورهم التاريخي للحفاظ على األمن
واالس �ت �ق��رار ال��دول�ي�ي��ن ،وض�ب��ط إي �ق��اع مجلس األم��ن ولجم
الشهوة االستعمارية التي ت��راود دول الغرب االستعماري
والطموحات اإلمبراطورية للواليات المتحدة األميركية ،كي
ال يتحول مجلس األمن من مؤسسة لرعاية األمن واالستقرار
الدوليين ،إلى مؤسسة لتشريع االستعمار وقوننة السياسات
التوسعية وتبرير الهيمنة.
يتباهى الروس بالمناطق التي استطاعوا اإلسهام في تحقيق
أمنها واستقرارها ،كما كانوا يتباهون بحالة األمن واالستقرار
التي عاشتها شعوب ودول االتحاد السوفياتي السابق ،حيث
لم يكن الشرطي على مساحة س��دس الكرة األرضية يحمل
السالح ،أي سالح ،فيما كان األمن واالستقرار حالة أخالقية
صرفة ،عشنا مثلها في سورية طيلة العقود الماضية قبل أن
تكشف المؤامرة القذرة عن أنيابها و«دواعشها».
ل��م ت�ن��ل ال �ت �ح��والت ال��درام��ات �ي �ك �ي��ة ال �ت��ي ش�ه��دت�ه��ا روسيا
ونظامها السياسي واقتصادها وتعدّد أحزابها وصراعات
األح��زاب الداخلية من مواقفها السياسية األخالقية ،وبقيت
على الرغم من استهدافها من قبل جيرانها ومن قبل الدول
األوروب �ي��ة مجتمعة وال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة ،وف�ي��ة للصداقات
وللشعوب ولحركات التح ّرر العالمية كما هي وفية للمسألة
السورية وحريصة على سورية وعلى شعبها وعلى موقفها
ودورها اإلقليمي.
روسيا وريثة دولة اإللحاد ،كما كان البعض يسميها ،أكثر
وفاء وصداقة وأخ ّوة من مدّعي اإليمان في هذا الزمن ،زمن
«الدواعش» الساقط.

ابتلت السياسة الخرقاء اللبنانيين العاديين وعددهم ينيف
عن  90في المئة من الشعب ،بطبقة سياسية بائسة استفادت
من حاجة النظام الدولي والقوى اإلقليمية إلى خدماتها ،فأرهبت
الناس باإلفقار حينا ً وبالطائفية دائماً ،وأمسكت بكل مفاصل الحكم،
فأفرغت البالد من كل ما يلمع كالجراد الذي يُحيل الخضار يباساً.
وما منظر لبنان الذي استقبل لبضع ساعات فقط ،أمطارا ً عادية،
أدت إلى انقطاع الكهرباء وانسداد المجارير وإقفال الطرقات وانقطاع
مياه الشرب ،إال دليالً على العجز الكامل والمريب لألجهزة الرسمية
المعنية.
تسعون في المئة من اللبنانيين تض ّرروا من هذه المجزرة
الخدماتية ،أما العشرة في المئة وهم الطبقة الحاكمة وما يدور
في فلكها ،فما كانوا ليشعروا بالمطر لوال المحطات التلفزيونية،
وتوسموا خيرا ً بموسم الثلوج لممارسة رياضة التزلج ،فيما كان
ّ
سكان الضواحي الشرقية والغربية والجنوبية لمدينة بيروت،
وسكان الريف واألحياء الشعبية في المدن يسألون الله أن تتوقف
األمطار التي عطلت أعمالهم واجتاحت بيوتهم ،على الرغم من حاجة
البالد القصوى إليها.
إنها الطبقة السياسية التي أفقرت لبنان بسياساتها ،وألفت
الصراع الطبقي في األالعيب المذهبية ،وقضت على البعد الوطني
في مكر االنتماء إلى األديان والتكفير واإلرهاب.
والسؤال :ماذا يحدث في لبنان؟ ولماذا يسكت اللبنانيون؟
بعد  24عاما ً على تسلم الحريرية السياسية دفة الحكم من
سابقتها المارونية السياسية على يد المعجزة االقتصادية رفيق
الحريري ،دخلنا في معادلة اقتصادية قراقوشية« :اإلنماء بالدَين»
على قطاعات غير منتجة وفي بلد ال موارد فيه وبالتقاطع مع فساد
رسمي ال سابق له ،قام على قاعدة إرض��اء الشيعية السياسية
والدرزية السياسية والمسيحية السياسية من المال العام ،بإشراف

تقصر في اقتطاع حصصها العينية
السنية السياسية التي لم ّ
والعقارية (سوليدير وسوكلين الخ ،)...وكانت النتيجة كارثية:
ديون فاقت  65مليار دوالر ،تدمير للسلطة السياسية بالتحاصص،
لك ّل مذهب جزء من الجيش واألمن والمخابرات والقضاء ومصرف
لبنان ووسائل اإلعالم المرئي والمكتوب وإنفاق المال العام.
الجامعات استبيحت ،فتطايرت الشهادات كالفطر بال أي وزن
علمي ،خدمة لزعماء الطوائف الذين ال يحتاجون إال إلى جهلة
ينتصبون كالخشب المسندة في حضرة السالطين .وسيطرت
الطبقة الحاكمة على الوظائف العامة ،فحولتها إل��ى ملجأ
للتوظيفات االستنسابية لتأمين زبائنية لها بأموال الدولة من
جهة ،واحتالل مساحة من القطاع العام من جهة ثانية.
هذا هو المشهد الدراماتيكي ،وهو يحتكر كل مواصفات االنفجار،
لكنّ المعادلة الدولية ـ اإلقليمية ال تريده أن ينفجر ،وتدعمه ليبقى
على قيد الحياة فال يموت وال يعود إلى صباه.
أ ّما لماذا يسكت اللبنانيون فهذا شأن آخر ،وله عالقة بتأزم
الصراعات الدولية واإلقليمية :صراع سعودي ـ إيراني ـ سوري
ـ أميركي وتركي ،مع حضور روس��ي وب��روز صيني في خلفية
المشهد ،فكان ضروريا ً استعمال كل الصراعات والتناقضات
لتأمين حضور هذه القوى في الساحة اللبنانية ،واألسلحة كثيرة:
الطائفية بين المسيحيين والمسلمين ،المذهبية بين الشيعة
والس ّنة ،التكفير بين الوهابيين وبقية مكونات األرض ،تحريك
المخيمات الفلسطينية ،وتنظيم النازحين السوريين ،وهذا يؤدي
عادة إلى نتيجتين :سقوط الصراع الطبقي على قاعدة أننا إخوان
في المذهب نتصدى لألعداء ،وثانيا ً انهيار االنتماء الوطني في
إطار نظرية «تجريف الحدود» ،وسيطرة األيديولوجيا المذهبية
والطائفية حتى أصبح هناك انتماء جديد يجمع أبناء المذهب
من باكستان وأندونيسيا والفيليبين والسعودية ولبنان ،مقابل
إيديولوجيا مذهبية أخ��رى تربط بين اليمن وإي��ران والعراق
ولبنان وبعض األقليات المنتشرة في السعودية والكويت
وسورية وباكستان وأفغانستان والهند.

هتاف دهام
ال تشجع ص���والت اللجنة المكلفة دراس���ة قانون
االنتخاب السابقة القوى السياسية التعويل على عمل
هذه اللجنة خالل مهلة الشهر التي حددها لها رئيس
المجلس النيابي نبيه ب��ري ال��ذي ت��رأس أم��س أول��ى
اجتماعاتها ف��ي عين التينة بحضور كامل األعضاء
باستثناء النائب مروان حماده لوجوده في الهاي.
شكوك كبيرة تواكب عمل هذه اللجنة التي ستلتئم
ي��وم الخميس المقبل عند ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة م��ن قبل
الظهر برئاسة النائب روبيرغانم .فال وضوح لصورة
االجتماعات المقبلة ،على رغم أنها ستبحث في االقتراح
المقدم من النائب علي بزي القائم على المناصفة أي
انتخاب  64نائبا ً بالقانون األكثري على أساس األقضية،
و 64نائبا ً بالقانون النسبي على أساس المحافظات.
وضعت اللجنة مشروع االرثوذكسي جانباً .الرئيس
بري أسقط المشروع في األيام القليلة الماضية ،حين
أعلن رفضه هذا االقتراح المقدم من النائبين آالن عون
ونعمة الله ابي نصر بشكل قاطع .لم ينت ِه األم��ر عند
رئيس تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال عون الذي
سارع الى إرسال رسالة خطية الى الرئيس بري ،نقلها
عضو لجنة التواصل آالن ع��ون ،وتضمنت طلبا ً لعقد
جلسة لتفسير المادة  24من الدستور والتي تتعلق
بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين ،ولفت الجنرال
عون في الرسالة إلى استعداد التيار الوطني الحر القبول
بأي قانون يحفظ هذه الصيغة.
وفيما أك��دت مصادر نيابية شاركت في االجتماع
لـ«البناء» «أن��ه من المستحيل ان تعقد جلسة عامة
لتفسير الدستور خ�لال مهلة الشهر ،فالرئيس بري
ال��ذي سيتشاور مع قانونيين وخبراء دستوريين في
هذا الشأن ،سيتشاور أيضا ً مع الكتل السياسية التي
ل��ن ت��واف��ق لغاية ف��ي نفس ي��ع��ق��وب» ،أك���دت مصادر
التغيير واالصالح لـ«البناء»« ،أن المجلس النيابي هو
المخول الوحيد بتفسير القوانين» .وسألت المصادر أين
الميثاقية التي يتحدثون عنها في  65نائبا ً مسيحياً .أال
يجب أن يكون الصوت المسيحي هو الذي يوصل هؤالء
النواب الى المقاعد البرلمانية؟

ال يتأمل التيار البرتقالي خيرا ً مما يجري .مصادره
تؤكد لـ«البناء» أن لجنة التواصل «ليست أكثر من
تواصل بين النواب ،ولذلك فإن مشاركة النائب عون لن
تكون الى ما شاء الله ،نحن نريد جوابا ً على ما تقدمنا
به ،ألن مشاركتنا لن تكون لتمرير وتضييع الوقت في
النقاش البيزنطي كما حصل في االجتماعات السابقة».
وتعتبر هذه المصادر «أن الساكت عن الحق شيطان
أخرس ،ولذلك فإن التغيير واالص�لاح ،لن يتراجع عما
يقوم به ،رغم ادراكه أنه لن يصل إلى نتيجة ،وسيعلن
م��وق��ف�ا ً واض��ح �ا ً ال��ي��وم بعد اجتماعه االس��ب��وع��ي في
الرابية».
ل��م يضرب ب��ري أم��س مطرقته ،ول��ن يضربها قبل
التوافق على قانون لالنتخاب المستبعد في المدى
المنظور العتبارات سياسية أكثر منها تقنية ،لكنه رفض
ما يقال إن االجتماعات السابقة لم تصل الى نتيجة،
وأكد «أنها حققت منجزات ذات أهمية ،تمثلت باالتفاق
على مبدأ النسبية ،فكل االقتراحات التي تقدمت تضمنت
الموافقة على النسبية ،مع االختالف في النسبة بين
فريق وآخر».
وق���ال ب���ري« :ل��ق��د ت��وص��ل��ت اللجنة ال��ت��ي توقفت
اجتماعاتها في تشرين األول من العام الماضي الى
االتفاق على المبادئ التي تحكم النقاش والتي تتمثل
بالتوازن السياسي ،الغموض البناء ،وصحة التمثيل،
ولذلك طرح مشروعه الذي يقوم على انتخاب  64نائبا ً
على األس��اس النسبي و 64على األس��اس األك��ث��ري».
ويعتبر بري بحسب ما أبلغ أعضاء اللجنة «البناء» أن
رئيس جبهة النضال الوطني أعلن «استعداده للموافقة
على اقتراحه ،وهذا األمر جعله يفترض ان هناك امكانية
للتوافق ،ولذلك رأى وجوب اغتنام هذا الموقف».
وش��دد بري على «أن��ه حصر البحث بمشروعه لكي
ال يتشعب النقاش في كل اتجاه ولكي ال يعاد نقاش
التفاصيل ال��ت��ي درس���ت ف��ي االج��ت��م��اع��ات السابقة،
بغض النظر عن أنه ال يمانع من إدخال تعديالت على
اقتراحه».
وأنهى بري مداخلته .بدأ النقاش .أعلن النائب عون
«انه سيشارك في االجتماعات المقبلة» ،مشترطا ً «ان
تعقد جلسة لتفسير المادة  24من الدستور في ما يتعلق

�سالم :نفاو�ض لتحرير المخطوفين
�ضمن كرامة الدولة ولن نخ�ضع لالبتزاز

سالم متحدثا أمام أبناء الجالية اللبنانية في دبي



وبذلك ،تك ّون صراع دولي ـ عربي ـ إقليمي ،ألغى إمكانية والدة
شعور داخلي لمصلحة ثبات الطبقات الحاكمة في معظم اتحاد
بالد الشام والخليج ومصر وشمال أفريقيا والعراق .وتحول أمراء
الطوائف في لبنان إلى سالطين يعيّنون ويقيلون ويأمرون وينهون
وينهبون المال العام ،محتمين بشعور مذهبي يستحوذ على كل
اللبنانيين وقدرتهم على التوظيف والحماية .إنها ميليشيات السلطة
التي تنهب البالد ،بأساليب اإلغراء والقمع والدين الحنيف ،فلم يعد
المواطن يأبه للجوع والفقر والكوارث الطبيعية ،والمهم لديه هو
المذهب الذي يشبعه عظات وتحريضاً ،والتنظيم الذي يمثل المذهب
ألنه يحميه وبقية ميليشيات المذاهب األخ��رى ،ويوفر له وظيفة.
ونسأل لماذا يسكت اللبنانيون على هذه البلوى؟
يصمتون وال يحاسبون تجربة سياسية لم تؤد إال إلى خراب
مفصل
لبنان سياسيا ً واقتصاديا ً ووطنياً .يقنعون بنظام انتخابي ّ
على قياس أمراء المذاهب ،ويعرفون أنّ أي انتخابات لن تؤدي إال
إلى إنتاج نفس الطبقة السياسية الكارثية الموجودة .فبأي منطق
يجيز جزء أساسي من هذه الطبقة السياسية آلالف اإلرهابيين
التسلل للقتال في سورية ض ّد نظام الرئيس بشار األسد من دون
كبير اعتراض ويقدمون لهم السالح والمال والرعاية وك ّل أنواع الدعم
والذخائر؟ وبأي حق يعلنون العداء للنظام السوري وهم في مواقع
المسؤولية في لبنان ونوابهم ينتسبون إلى أحالف إرهابية غير
خفية ،ووزراؤهم يمارسون لعبة كسب الشعبية بالهجوم الرخيص
على السوريين وحزب الله ويتركون الكهرباء مقطوعة والمياه ذاهبة
إلى البحر وأقنية الصرف مسدودة والطرقات مقفلة ،وسط فساد
صحي وسياسي وأمني ووسط الجوع ،ويوجهون التحيات إلى
الدول الراعية لهم مثل السعودية وغيرها.
لم يعد طبيعيا ً أن نستذكر مساوئ الطبقة السياسية وهي
واضحة وجلية ،بل أصبح لزاما ً علينا أن نسأل :متى يتحرك
التسعون في المئة من اللبنانيين السترداد حقوقهم السياسية
واالقتصادية واالجتماعية من جراد الطوائف اللبنانية في القرن
الحادي والعشرين؟ والفجر قريب...

وصف متابعون ألعمال
المحكمة الدولية الناظرة
في اغتيال الرئيس رفيق
الحريري ،ما أدلى به
النائب مروان حمادة امام
المحكمة الدولية أمس بأنه
تحليالت سياسية من
زاوية أعداء سورية وحزب
أعطي
الله ،علما ً ان حمادة
َ
صفة الشاهد ،ومعلوم في
القوانين الجزائية الدولية
أنّ الشاهد يشهد على
وقائع مح ّددة في الجريمة
موضوع الدعوى لجهة
حصول واقعة معيّنة أم
ال ،وليس التحليل الذي هو
عمل الخبراء ،كما أنّ أسئلة
قضاة المحكمة تركزت
على النواحي السياسية.
ورأى المتابعون أنّ ك ّل
ذلك يؤكد انّ االتهامات
الموجهة في هذه القضية
هي سياسية أوالً وأخيراً.

اللجنة الفرعية تنطلق و�سط �شكوك

ا�ستهل زيارته الإمارات بلقاء �أبناء الجالية
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أكد رئيس الحكومة تمام سالم أنّ الحكومة لن تخضع لالبتزاز في ملف
العسكريين المخطوفين ،الفتا ً إلى «أنّ جميع اللبنانيين متضامنون مع الجيش
والقوى األمنية لتحصين الوضع الداخلي وحمايته».
وفي كلمة ألقاها خالل حفل االستقبال الذي أقامته الجالية اللبنانية في
دبي ،توجه سالم إلى أبناء الجالية بالقول« :بلدكم لبنان وضعه غير مريح،
واللبنانيون وضعهم غير مريح ،ونحن ونسعى إلى تمرير األمور الصعبة ،بما
لدينا من إرادة ومثابرة .هناك معاناة داخلية وأهمها شغور موقع الرئاسة األولى
التي هي شغلنا الشاغل ،فالحكومة تصارع لتعمل رغم كل المشاكل ،وشغلنا
الشاغل هو انتخاب رئيس للجمهورية».
وإذ أشار إلى «أنّ الوضع األمني صعب في المنطقة والجوار ،ولبنان بكل طوائفه
ومناطقه ليس بيئة حاضنة لإلرهاب» ،أكد «أنّ جميع اللبنانيين متضامنون مع
الجيش والقوى األمنية لتحصين الوضع الداخلي وحمايته» .وأض��اف« :إنّ
ميسرة ،فنحن نسمع حادثة هنا وحادثة هناك ،لكنّ
الحركة في مختلف المناطق ّ
اللبنانيين متفقون على األقل في موضوع األمن وفي عدم االحتكام إلى السالح
والعنف ،ولو حاولت جهات وقوى كبرى ،سيبقى لبنان بلد المحبة والوئام لكل
اللبنانيين».
وفي شأن العسكريين المخطوفين ،قال سالم« :اإلرهاب يفرض علينا شروطاً،
فهناك معاناة ،وعلينا بلسمة جراح األهالي .نحن نفاوض ليس على لبنان ،بل من
أجل تحرير هؤالء المخطوفين ضمن إطار كرامة لبنان ،ولن نخضع لالبتزاز ولن
نضعف أو نستكين أمام التهديد ،وهذا يتطلب تضامن اللبنانيين في ما بينهم».
وكان سالم وصل والوفد الوزاري المرافق بعد ظهر أمس إلى دبي ،في زيارة
رسمية لإلمارات العربية المتحدة تستمر حتى مساء اليوم ،يلتقي خاللها كبار
المسؤلين .وكان في استقبال سالم وزير الدولة اإلماراتي عبد الله غباش ،وزير
التربية الياس بوصعب ،سفير لبنان في اإلم��ارات حسن سعد ،القنصل العام
في سفارة لبنان في دبي سامي النمير وقنصل سفارة لبنان في أبو ظبي هادي
هاشم.

ب ّري مترئسا ً اجتماع اللجنة المكلفة دراسة قانون االنتخاب
بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين قبل اق��رار أي
قانون انتخابي في الهيئة العامة» ،مؤكدا ً «أن التكتل لن
يشارك في أي جلسة تخصص للتصويت على اقتراحات
القوانين قبل جلسة تفسير المادة  .»24وجاء دور النائب
عن حزب الكتائب سامي الجميل الذي توافق والنائب عن
القوات جورج عدوان «ان النقاشات السابقة استهلكت
الجانب التقني وان المسألة سياسية بامتياز».
ورجح الجميل وعدوان في اجتماع عين التينة «عدم
التوافق في مهلة الشهر» ،وطالبا التزاما ً من القوى
السياسية بالتصويت على القوانين المقترحة قبل
انتخاب رئيس للجمهورية ،فالصيفي ومعراب تعتبران
«ان حضور كتلة الرئيس ب��ري الجلسة يوفر الغطاء
الميثاقي الذي تحدث عنه الرئيس بري القرار التمديد».
تدخل الرئيس بري قائالً« :ال داعي إلعالن األطراف
التزامها منذ اآلن» ،اال انه أشار إلى «أنه ملتزم شخصيا ً
بالدعوة الى جلسة عامة في حال عدم االتفاق للتصويت
على المشاريع واالقتراحات المقدمة منذ أيام حكومة
الرئيس نجيب ميقاتي».

(حسن ابراهيم)
لم ي� َ
�رق ط��رح ح��زب الكتائب وح��زب القوات تيار
المستقبل .أعلن النائب أحمد فتفت رفضه مقاطعة
المواضيع األخ���رى ف��ي المجلس النيابي .وس��أل:
«لماذا يحصر االلتزام بالحضور في ما يتعلق بهذا
الشأن» ،معلنا ً «أنه في حاجة الى مناقشة قيادته
إلبداء الموافقة أو عدمها» .أما النائب عن حزب الله
علي فياض فالتزم الصمت .لم يعلق على النقاشات
الدائرة ،على رغم أن كتلة الوفاء للمقاومة لم تحدد
بعد موقفا ً من المشروع االرثوذكسي المتمسك به
التيار الوطني الحر.
في موازاة ذلك ،كيف ستكون طبيعة االجتماعات
المرتقبة؟ تعول مصادر نيابية في حديث لـ«البناء»
على خرق وحيد من الممكن أن يوصل إلى االتفاق
على قانون انتخابي يخرج من عنق زجاجة لجنة
التواصل ،ويتمثل بموافقة «االشتراكي» و«المستقبل»
على طرح بري ،أو إبداء بري موافقة على إدخال بعض
التعديالت الطفيفة على مشروعه بناء على رغبة
الرئيس سعد الحريري والنائب جنبالط.

