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ماذا لو م ّر الخمي�س المقبل من دون ترقية روكز؟
هتاف دهام
تسود درجة غموض عالية هيئة الحوار الوطني
التي تستمر بال أفق أو حلول إلى أجل غير مس ّمى.
ويبدو أن حوار ساحة النجمة الذي أرجئ إلى االثنين
في  26من الشهر الحالي ،لن ُتعلَّق جلساته ،فهو
سيكون حوارا ً طويل األمد لتغطية المرحلة االنتقالية
الصعبة التي تم ّر بها المنطقة بتأثيراتها على لبنان.
إن أقصى طموح د ّوامة الحوار إذا ت ّم تمرير تسوية
الترقيات العسكرية التي ُتبحث على ضفافه ،أن يت ّم
تفعيل الحكومة وأن تفتح أبواب المجلس النيابي،
ألن م��ن ش��أن ذل��ك أن يعطي المتحاورين جرعة
أوكسيجين لالنتقال عبر آلية قيصرية من العنوان
الرئاسي إلى قانون االنتخاب.
لم يأت حوار مواصفات رئيس الجمهورية أمس،
بأي مواقف جديدة ،فلم يعلق أحد آماال ً على جولة
يوم أمس أو على الجوالت الالحقة ،طالما أن كل
فريق ي��زداد تشبثا ً أكثر فأكثر في مواقفه .وحده
رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يعط مواصفاته
للرئيس ،غير أنه أكد أنه غمز من قناة اإلعوجاج في
النظام اللبناني الذي لن يستقيم إال بإقرار قانون
انتخابي على أساس النسبية حاصدا ً تأييدا ً في هذه
النقطة ألول مرة من صديقه رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط.
تمسك رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
ّ
رع��د ف��ي الجلسة بموقفه ح��ول ض���رورة انتخاب
الرئيس القوي األكثر تمثيالً في بيئته ،وأن يكون
متبنيا ً للمقاومة ،بينما شدّد رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد حردان على ضرورة
أن يجسد الرئيس روحية الحوار إلنقاذ البلد من
الشلل ،وأن يحمي السيادة الوطنية من الخطر
اإلسرائيلي واإلرهاب.
برز في جلسة أمس اتجاهان :اتجاه عبّر عنه
فريق  8آذار مجتمعا ً وانضم إليه رئيس الحكومة
السابق نجيب ميقاتي ورئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط ،وأجمع على ضرورة البحث في
سلة حلول متكاملة تضم شخص الرئيس وقانون
االنتخاب والحكومة وأمورا ً الحقة على غرار ما حصل
في مؤتمر الدوحة .واتجاه آخر عبّر عنه رئيس كتلة
المستقبل ف��ؤاد السنيورة ورئيس ح��زب الكتائب
النائب سامي الجميّل والنائب بطرس حرب ،جدّد
الرفض المطلق للبحث في أي بند قبل االنتهاء من بند
رئاسة الجمهورية وأكد أنه عندما يتفق على بند يت ّم
االنتقال إلى آخر ،رافضين منطق السلة.
وعليه وصل المتحاورون إلى مكان مسدود بال
إضافات على ما تقدموا به أو على ال��ذي قيل في
مواصفات الرئيس ،لذلك ت ّم االتفاق على أن يقوم
رئيس المجلس النيابي بتجميع األوراق التي قدمت
له أمس ،والتي س ُترسل له اليوم لدراستها ودراسة
مواطن االلتقاء واالختالف عليها ليتم البحث عن
منفذ يتم من خالله االنتقال إلى الخطوة الالحقة ،ال
سيما أن االختالف عميق حول نقاط أساسية تتعلق
بمفهوم الحيثية الشعبية وتبني الرئيس لمفهوم
المقاومة.
ولما كانت المقاطعة منتظرة من رئيس تكتل
التغيير واإلصالح العماد ميشال عون الذي خفض
تمثيله في الجلسة ،فإن رئيس حزب الكتائب هدّد

باالنسحاب من الحوار إذا لم ينعقد مجلس الوزراء،
الذي لن يدعو رئيس الحكومة تمام سالم لجلسة له
إال عندما تستكمل كل المعطيات حول ملف النفايات
وي��ت��أك��د م��ن ح��ض��ور جميع األط����راف ،و»إال لشو
الحكومة اذا ما بدّا تجتمع» ،كما قال سالم.
إن تفعيل المؤسسات مرتبط بملف الترقيات
ال��ذي رف��ض الجنرال ع��ون أن يُطرح على طاولة
الحوار ،وعبّر عن هذا الموقف أمين سر تكتل التغيير
واالص�لاح النائب ابراهيم كنعان ،معتبرا ً أن نظرة
التيار الوطني متكاملة حيال الحكومة وحيال
تشريع الضرورة ،غير أن رئيس تيار المرده النائب
سليمان فرنجية تع ّمد فتح ملف ترقية العميد شامل
روكز محاوال ً الغمز من قناة تيار المستقبل لتذليل
العقدة عند وزير الدفاع الوطني سمير مقبل (الوزير
المختص) ،ال سيما ان اجتماع عينة التينة بحث عن
مخرج قانوني لتسوية الترقيات .والالفت كان تأكيد
رئيس الحكومة أنه إذا كان هناك من حاجة ليتدخل
ويدعم التوافق فهو مستعد ،فموضوع روكز ليس
بعيدا ً عن اإلجراءات التي تم اتخاذها نتيجة الظروف
الطارئة واالستثنائية وفي كثير من األوقات كان القرار
السياسي يتجاوز االعتبارات القانونية والدستورية
وحتى المسلكية ،لكنه كان ينقذ البلد .لم ينته األمر
في جلسة الحوار عند هذا الحد ،حيث طرح األمين
العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان
أن يوقع وزير الدفاع بالوكالة أي الوزير غازي زعيتر
مرسوم ترقية روكز إذا رفض وزير الدفاع التوقيع.
عليه فإنه طالما أن تاريخ  15تشرين االول هو
تاريخ تسريح العميد روكز إلى التقاعد أمامنا ،فإن
التعاطي سيبقى معلقا ً بأمل إنجاز المشاركة ،لكن
بما أن الرئيس بري يتجه إلى السفر األسبوع المقبل
للمشاركة في أعمال مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي
في جنيف ،وقد تعقبها زيارة إلى رومانيا ،فهذا يعني
غياب قد ال يق ّل عن أسبوع ،وبالتالي فرصة التوصل
إلى تسوية تتعلق بملف التعيينات وتفعيل الحكومة
والمجلس النيابي ،يبدو أنها محدودة ضمن االيام
الخمسة المقبلة .ومن الطبيعي أن الحالمين ولو
خالل أشهر مقبلة بانتخاب رئيس للجمهورية غير
العماد ميشال عون ،سواء يكون رئيسا ً يختاره عون
أو رئيسا ً توافقياً ،فإن ه��ؤالء ال يمكنهم أن يف ّوتوا
فرصة إغراء أو إغواء الجنرال بإعطاء قيادة الجيش
للعميد روكز ،الذي لكي يبقى مطروحا ً لقيادة الجيش
من ضمن الثمن المأمول دفعه لعون ،فيجب أن
يكون لواء .لذلك يجب أال يمر استحقاق  15الحالي
من دون ترقية ،وبالتالي فإن هؤالء الذين يقومون
بالتسوية يبذلون المسعى ،فليس لهم مصلحة
أن يمر ه��ذا التاريخ من دون ترقية روك��ز وإق��رار
التسوية ،مع اإلشارة إلى أن وضع العقدة عند اللقاء
التشاوري أو الرئيس السابق ميشال سليمان ليست
مقنعة ،فالذين أعطوا الرئيس سليمان هذه الحصة
ّ
المضخمة في الحكومة السالمية ،من المفروض أن
يكونوا مسؤولين سياسيا ً عن فرض موجبات هذه
التسوية عليه ،على األقل من خالل الدور القانوني
الذي يجب ان يؤديه وزير الدفاع في هذا التعيين،
لكن مشكلة ه��ؤالء تبقى أن جنرال الرابية ليس
خاضعا ً لالبتزاز ،بخاصة بعدما ُخذل أكثر من مرة
في التسويات الماضية بطريقة متع ّمدة القصد منها
التشهير به سياسياً.

وك��ان نائب رئيس مجلس النواب النائب فريد
مكاري افتتح الحديث بمواصفات الرئيس قائالً« :أن
يكون الرئيس مسيحيا ً يعني أن يكون من األرمن
وص��وال ً إلى االرثوذكس» .وشدد على ض��رورة «أن
يكون ممثالً حقيقيا ً لطائفته ،وأن يكون ممثالً لثوابت
هذه الطائفة وتقاليدها ،أما معيار الشخصية فيأتي
مكمالً .وأك��د ض��رورة «أن يكون جامعا ً مقبوال ً من
مختلف األط��راف وق��ادرا ً على التواصل مع الجميع
ويشكل بشخصه طاولة ح��وار دائمة ،عازما ً على
إخراج لبنان من حريق المنطقة ومنع انزالقه وامتداد
نارها إليه ،وأن ال يتردد في مواجهة أي انتهاك
لسيادة لبنان من إسرائيل أو أي قوة أخ��رى ،وأن
يكون لديه قدرة ورؤية لورشة إصالح ،وان يكون
ّ
الكف معروفا ً بالنزاهة واالستقامة لمكافحة
نظيف
الفساد ،فضالً عن أننا يجب أن نأخذ في عين االعتبار
الظروف المعينة التي تحتاج إلى شخص معين.
وأش��ار ميقاتي إلى أن الرئيس يجب أن يعطي
صورة أمل أنه قادر على التغيير ،وأن يكون مارونيا ً
في الهوية ،لبنانيا ً في الصميم يعطي للمسيحي
حقوقه وللمسلم الطمأنينة ،مؤتمنا ً على الدستور
وأال يقبل انتهاكه ،يحفظ الميثاق والعيش المشترك،
وأن يحارب الفساد ويعمل مع السلطة اإلجرائية في
ما يتعلق بمكافحة الفقر ووضع حد لهجرة الشباب،
وأن يكون قادرا ً على جمع اللبنانيين وعلى رعاية
مصالحهم وتجاهل الماضي الستخالص العبر
ويحفظ التوازنات الداخلية ويتواصل مع االغتراب
واللبنانيين.
في حين اعتبر النائب فرنجية أنه «من البديهيات
أن يحافظ الرئيس على السيادة» ،لكن األهم أن ينبثق
من المكون الذي ينتمي إليه ،أي أن يكون قويا ً في
بيئته ،منفتحا ً على البيئات األخرى ،مؤمنا ً بالشراكة
الوطنية الحقيقية وقادرا ً على تحقيقها ،مشددا ً على
«أن هذه النقاط هي األولوية لطاولة الحوار.
وشدد فرنجية على أنه «ضد الرئيس الوسطي،
فالتجارب الوسطية غير مشجعة ،ال سيما تجربة
الرئيس ميشال سليمان الذي في السنتين األوليين
كان معنا كفريق  8آذار ،وفي السنتين األخريين انضم
إلى فريق  14آذار» .وشدد فرنجية على «ضرورة
االتفاق على سلة متكاملة تضم شخص الرئيس،
قانون االنتخاب ،الحكومة والمرحلة المقبلة».
وأش��ار رئيس الحزب الديمقراطي النائب طالل
ارس�لان إلى أن رئيس الجمهورية يجب أن يتمتع
بحيثية محترمة وكبيرة ف��ي وس��ط��ه الشعبي،
منفتحا ً على اآلخرين .وإذ أكد أن الحيادي في لبنان
كان ممكنا ً في السابق ،لفت إلى «أن استعادة لبنان
بعضا ً من سيادته يتطلب أن يكون الرئيس ذا حيثية
غير مشكوك فيها داخل وسطه الشعبي» .وشدّد على
ضرورة أن يكون صاحب التوجه الوطني والقومي،
والترجمة لذلك تكون في المعادلة الذهبية الجيش
والشعب والمقاومة ،وأن يتمتع بتص ّور واضح
ال لبس فيه في تحديد من هو عدو لبنان ومن هو
الصديق ،بمعنى آخ��ر أن يعترف أن هناك ع��دوا ً
واحدا ً هو إسرائيل ،ولذلك يجب أن يكون موقفه من
اسرائيل متوازيا ً مع سلوكه» .وأكد ارسالن ضرورة
«أن ال يكون ممسوكا ً بالفضائح ومعرضا ً للمالحقة،
وان ي��ح��رص على المؤسسة الوطنية وال��ق��وات
المسلحة ،ويحترم الدستور بالسلوك قبل الكالم

قدّ م اقتراحات «تحفيزية» لحل الأزمة

ويؤمن بضرورة اإلصالح» ،مضيفا ً «ال شيء يمنع من
تكرار تجربة االنتخابات الرئاسية في العام 1970
والتي كانت االنتخابات الرئاسية الوحيدة بقرار
لبناني صرف» .وشدد ارسالن على «ضرورة اعتماد
النسبية الكاملة في قانون االنتخاب ال النسبية
االستنسابية».
وأكد النائب حردان من جهته «ضرورة أن يجسد
الرئيس روحية الحوار إلنقاذ البلد من الشلل ،وان
يكون قادرا ً على التواصل مع كل القوى والمكونات
السياسية ،وأن يحافظ على ال��ح��ي��اة ال��واح��دة
للبنانيين ووح���دة ال��ت��راب ،وأن يحمي السيادة
الوطنية من الخطر اإلسرائيلي واإلرهاب ،وأن يدعم
الجيش والمقاومة .وأن يقيم أفضل العالقات التي
تؤكد هوية لبنان العربية ،حسب الدستور ووثيقة
الوفاق الوطني ،ويكون ق��ادرا ً على بناء مشروع
الدولة القادرة وتنفيذ البنود اإلصالحية ،وأن يحتكم
إلى الطائف كمرجعية دستورية».
ودعا حردان إلى «انتخاب مجلس نيابي وطني
خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية ،وإنشاء
مجلس شيوخ ،وتشكيل هيئة وطنية إللغاء الطائفية
وتحقيق اإلنماء المتوازن كركن أساسي لالستقرار
العام».
وأكد النائب بقرادونيان ضرورة «أن يمثل رئيس
الجمهورية بيئته خير تمثيل وأن يكون قادرا ً على
اح��ت��رام اآلخ��ر وق��ب��ول الغير وأن يتمتع بروحية
الحوار ،ويحافظ على الدستور ويعمل على تنفيذ
البنود التي ال ت��زال غير مطبقة ،وأن يكون مؤمنا ً
بالشراكة الحقيقية ويعمل على تطويرها وعلى
العيش المشترك».
وأش���ار النائب السنيورة إل��ى أهمية أن يكون
الرئيس نموذجا ً لوحدة الوطن ،يجد فيه كل فريق
وف��رد نفسه .وق��ال« :وصلنا إلى تعريف دقيق أن
يكون الرئيس مقبوال ً ومؤيدا ً من بيئته ومن البيئات
األخ��رى .وقال «نحن وحزب القوات والنائب وليد
جنبالط تقدمنا باقتراح قانون على أساس النسبية
وقدمنا خطة أكبر م��ن ذل��ك ،لكن أع��ود وأؤك���د أن
االنتخابات الرئاسية هي األساس ولن نقفز من بند

الرئاسة إلى أي بند آخر ،فرئاسة الجمهورية هي
الباب األساس لالتفاق حول البنود األخرى».
أما الجميّل فتحدث عن الصراع القائم في المنطقة
ولبنان ،ولذلك لن يأتي أحد ويفرض وجهة نظره
على آخر ،صحيح أن كل طرف يريد أن يأتي رئيس
الجمهورية من فريقه ،غير أن الوضع اآلن ال يسمح
بذلك ،نحن مضطرون ان نقبل شخصا ً يجمع الكل،
اليوم ليس طبيعيا ً ان ينكسر فريق وينتصر آخر»،
غامزا ً من األوضاع في سورية والمنطقة ومن سالح
حزب الله .وتابع« :اذا كنا نريد أن نقارن رئاسة
المجلس النيابي برئاسة الجمهورية فهذا غير ممكن،
فرئاسة المجلس تحظى بتوافق كامل من الطائفة
الشيعية ومن المستحيل أن يأتي أحد ويعارض
ذلك ،في حين ان المسيحيين منقسمون على أنفسهم
ويجب أن يتحملوا المسؤولية» ،مضيفا ً «اذا اتفق
المسيحيون على المرشح ال يمكن للمسلمين أن
يرفضوا ،لكن ذلك ال يعني انه إذا كان المسيحيون
غير قادرين على االتفاق أن يأتي رئيس ال يمثل حدا ً
أدن��ى من التمثيل المسيحي ،لكن من الطائف إلى
اليوم ،لم يصل رئيس إلى سدة الرئاسة يحظى بدعم
شعبي مسيحي ،هذا األمر يجب أن يتوقف ،ال يمكن أن
نستمر بقبول رئيس ينزل علينا بالـ ،parachute
يجب أن يحظى بحد أدنى من الدعم» .وشدد الجميل
على «ضرورة أن يتمتع الرئيس بااللتزام السياسي،
وأن يكون منفتحا ً ويؤمن باحترام اآلخر ،الفتا ً إلى
ضرورة أن يكون مقبوال ً على األقل من مك ّون أساسي
من الطوائف اللبنانية ،ألن رفض فريق أساسي له
يعني أنه ال يمكن أن يكون توافقياً» ،لذلك يجب أن
يكون الرئيس مدعوما ً من فريقي  8و 14آذار ،وملتزما ً
بمقدمة الدستور ،وان ينأى بنفسه عن سياسة
المحاور وأن ال يأخذ طرفا ً في الصراع الدائر في
المنطقة .ولفت الجميل إلى «أن فترة الحرب اللبنانية
كانت أفضل من الفترة التي أعقبت الحرب ،فنحن
لم نستطع أن نمارس الحياة الديمقراطية بشكل
طبيعي».
وأك��د كنعان «أن رئيس التكتل العماد ميشال
عون الذي كان يملك  70%من األص��وات في العام

 2005لم يقبل به رئيسا ً للجمهورية فحسب ،إنما
ايضا ً لم نستطع أن نشارك في الحكومات» .ولفت
إل��ى «أن الشعب يطالب بقانون انتخابات على
اساس النسبية وإج��راء انتخابات نيابية» ،ولفت
إلى «ضرورة ان تتوفر معادلة الشراكة الوطنية في
شخص الرئيس» ،مشددا ً على «أن الخرق الجدي في
جدار األزمة يكون باالحتكام إلى الشعب».
ورأى النائب جنبالط بدوره أنه ت ّم ربط انتخاب
الرئيس بقانون االنتخاب ،ونحن نؤيد القانون
النسبي الذي من الممكن أن يكسر الحدّة الحاصلة».
وتابع «ربما ال نكون في حاجة إلى رئيس قوي في
طائفته ،لكننا بحاجة إلى رئيس قوي في إمكانية
الحوار وتقريب وجهات النظر ،فال يكفي أن يكون
فقط قويا ً في بيئته ،وأن يكون قادرا ً على مواجهة
اسرائيل» .وأكد جنبالط «أن الحل في لبنان لن يكون
إال بالسلة الكاملة التي تحدث عنها الرئيس بري ،لقد
وضعت النقاط الخالفية واعتبر نفسي مراقباً ،فنحن
ال يمكننا أن نخرج بنتيجة أو حل إال بتدوير الزوايا».
متفجر واألزمة في سورية طويلة،
وتابع :المحيط
ّ
أنا أتفهم موقف حزب الله من الحفاظ على سالحه،
وأتفهّم هواجس  14آذار من هذا السالح ،لذلك يجب
تدوير الزوايا».
وشدد النائب رعد على ض��رورة أن يمثل رئيس
الجمهورية األكثرية في المكون ال��ذي ينتمي اليه
ويحظى بتأييد من المكونات والبيئات األخرى من
اللبنانيين ،وأن يكون مؤمنا ً وحريصا ً على تطبيق
الشراكة الحقيقية لتكوين السلطات ،وأن تتيح
حيثيته الشعبية تفاعالً فعاال ً مع رؤساء السلطات
األخرى لنقل البلد إلى مرحلة سياسية تتيح معالجة
االزمات الحاصلة ،وان يكون متبنيا ً للمقاومة ،وأال
يكون وصوله إلى رئاسة الجمهورية محل تب ٍّن من
قبل دولة اجنبية ترعى االعتبارات االسرائيلية».
وش��دد على «ض��رورة أن تكون شخصية الرئيس
رسالة طمأنة ومؤشرا ً إيجابيا ً في وجه المخاطر
المشار إليها ورس��ال��ة تقوية ف��ي ظ��ل م��ا يحيط
بالوجود المسيحي الذي يتع ّرض لمخاطر تتهدد
إضعافه وتهجيره».

ّ
لتحركات مطلبية
ويح�ضر
االتحاد العمالي ي�ؤيد
ّ

حزب اهلل :لالتفاق على برنامج الرئي�س
تظاهرة فجر ًا �أمام منزل �سالم تطالب بجل�سة حكومية للنفايات
وت�شريع ال�ضرورة و�إزالة العقبات الحكومية و«بدنا نحا�سب» تعت�صم �أمام العدلية ّ
وتقدم � 3إخبارات للنيابة العامة
قدم حزب الله مقترحات لحل األزمة تقوم على إزالة
العقبات من أمام عمل الحكومة وعقد جلسات تشريع
الضرورة للمجلس النيابي ،واالتفاق على برنامج عمل
رئيس الجمهورية ليكون الرئيس القوي الملتزم باتفاقات
ووضع قانون انتخابات على أساس النسبية.
وفي السياق ،رأى نائب األمين العام للحزب الشيخ
نعيم قاسم في كلمة ألقاها في حفل تخريج طالب مدارس
المصطفى والبتول ،في قاعة الجنان ،طريق المطار ،أن
«التسوية إلعادة عمل الحكومة معقولة ومنطقية» ،داعيا ً
إلى «تنفيذ ما اتفق عليه في جلسة الحوار بين حزب الله
وتيار المستقبل وفي االتصاالت التي قادها الرئيس نبيه
بري في جلسات الحوار وفي المناقشات الجانبية التي
كانت تجري إليجاد هذه التسوية العادية جدًا من أجل
إعادة الحكومة إلى العمل وهذا ربح للجميع وربح للبنان.
ولكن لألسف بعض القوى السياسية امتهنت التعطيل
ألنه لم يعد لها ال وزن سياسي وال مستقبل ،هم يعطلون
ولكن ال يوجدون الحلول».
وقال« :ليكن معلوما ً أن لبنان وحيد في هذه المنطقة
المضطربة ،فال أحد يفكر فيه وال في حل مشاكله وال في
مستقبله ،وإن لم يفكر اللبنانيون في انتهاز هذه الفرصة
من االستقرار السياسي واألمني فسيخسروا».
وتابع« :اليوم أريد أن أطرح فكرة جديدة فيها نوع
من التحفيز :تعالوا نتبا َر في اجتراح الحلول ،بدال ً من أن
نتحدث عن المشاكل ،ونح ّمل بعضنا بعضا ً مسؤوليات
التعطيل .ماذا لديكم يا جماعة  14آذار ونحن نقول ماذا

لدينا ،ولكن بطريقة إيجابية ،سأفتتح هذا المزاد بمجموعة
من االقتراحات اإليجابية وانتظر ردهم إما باقتراحات
إيجابية أو الموافقة على هذه االقتراحات لنحل المشكلة:
نقترح عليهم إزالة العقبات عن طريق عمل الحكومة من
أجل أن تعود إلى االجتماع وتصريف شؤون المواطنين
بتسويات مقبولة من الطرفين.
نقترح أن يبدأ انعقاد المجلس النيابي ولو بتشريعات
تمس شؤون الناس،
محدودة س ّموها الضرورة أو قوانين
ّ
س ّموها سلم الرواتب والرتب ،أو بعض القروض التي
تحل المشكلة .نقترح عليهم أن نناقش برنامج عمل رئيس
الجمهورية وأن ُتعقد معه اتفاقات حول المرحلة المقبلة،
ليكون الرئيس القوي الذي نختاره ملتزما ً معكم بتفاصيل
نحن حاضرون أن نكون جزءا ً منها من أجل أن نبني هذا
المستقبل بطريقة إيجابية».
وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل
الله ،خالل رعايته حفل عشاء لطالب الجامعة اللبنانية
االميركية تكريما ً لطالب الكلية الشهيد جهاد عماد مغنية،
أن «المدخل الطبيعي للتغيير في لبنان هو إقرار قانون
انتخاب ع��ادل قائم على أس��اس النسبية ينتج سلطة
جديدة معبّرة عن تطلعات اللبنانيين وتعمل على إصالح
وضع مؤسسات الدولة وتكافح الفساد .وهذا ما يو ّفر
مظلة حماية سياسية واجتماعية واقتصادية للبنان
تتالقى مع مظلة الحماية االمنية التي توفرها المقاومة
بالتكامل م��ع الجيش الوطني ف��ي مواجهة العدوين
االسرائيلي والتكفيري».

جري�صاتي :عون قال الءاته وم�شى
أكد الوزير السابق سليم جريصاتي في بيان امس ،أن
«النائب العماد ميشال عون قال الءاته الثالث في موضوع
الترقيات العسكرية ومشى :ال للرشوة الوظيفية وال لجائزة
الترضية وال للمقايضة».
وأض��اف« :اعتقدوا لوهلة أنه قابل لإلنهاك مع اقتراب
موعد التسريح الحكمي لمرشحه المستحق لقيادة الجيش
العميد شامل روكز في  15من الجاري ،فيستدرج إلى أوضاع
تناهض الميثاق والدستور وال��ق��ان��ون ،س��واء في العمل
الحكومي أو العمل التشريعي حال خلو سدة الرئاسة ،فإذا
بهم واهمون وخاسرون الرهان تلو الرهان ،في حين أن ال
معذرة له في الوهم والخسارة ،ألنه حان لهم أن يعرفوا هذا
القائد ومبدئيته وثباته على مواقفه .نادى بالتعيين ،أي
بممارسة الحكومة صالحياتها المنصوص عليها في المادة
 65من الدستور ،ما يعني أن��ه طالب ب��أن تقوم الحكومة
بعملها ،وإذ بهم يلتفون على الحكومة وعلى عمل الحكومة
بقرارات وزارية مخالفة للدستور والقانون بتأجيل تسريح
القادة العسكريين واألمنيين ،ويمنعون الحكومة أيضا ً من
ملء الشواغر أصالة في المجلس العسكري ،كي ال يترسخ
للمؤجل تسريحهم ،ثم يطالبون بتفعيل
الوضع غير الشرعي
َّ
عمل الحكومة وتحصين الجيش ضد البلبلة».
ورأى جريصاتي «أننا حقا ً أمام شبكة مصالح لم ترتق
يوما حتى الى مصاف الطغمة الحاكمة ( )...ما جعل الشعب

ينتفض عليها ،سواء كان حراكا ً مدنيا ً أو شعب لبنان العظيم،
أي شعب التيار الذي أعطاه العماد عون موعدا ً جديدا ً لقول
كلمته الفاصلة ،التي أنكروها عليه في  11تشرين المقبل على
طريق قصر بعبدا(.)...
واعتبر جريصاتي «أنهم وزعوا األدوار في ما بينهم واعتقدوا
أننا غافلون وال نرصد ،في حين أن عمادنا خرج من حوارهم
وخلواتهم ،وقال :أنا من طالب بالتعيين بادئ ذي بدء وأنتم
من اقترحتم الحلول الجزئية والتسويات وما شابه ،والتي
لن أشارك فيها بأي صفة كانت ،بل أنا متلقف وحريص على
أن تأتي الحلول من ضمن القوانين المرعية اإلجراء ،على ما
يحرص ايضا ً العميد المعني الذي بمثله الزمان ضنين .هنيئا ً
لهم حوارهم ومجلسهم وحكومتهم ومناصبهم ومراكزهم،
«وكفى المرء رفعة أن يُعادى في ميادين مجده ويعادي»،
على ما قال يوما ً شاعر العرب عمر ابو ريشة».
وختم جريصاتي« :إلى مراهقي السياسة ومخضرميها،
كما إلى التركة الحكومية للعهد الذي مضى ومرجعيتها،
والفرادى ،نقول كلمة واحدة :لن نفعل انقالبكم على ميثاق
الشراكة الوطنية والدستور والقانون في الحكومة والتشريع،
ولن نجعلكم تستبدّون بالبالد والعباد إلى أجل غير مس ّمى،
ذلك أن الشعب الذي هو صاحب السيادة ومصدر السلطات
متوثب ألن يقول كلمته فيكم ،فمن كان الشعب معه فم ّمن
يخاف؟».

واصلت مجموعات الحراك المدني نشاطها في الشارع
عشية التظاهرة المركزية التي ستن ّفذ في السادسة مساء اليوم
في ساحة الشهداء .وك ّرر الناشطون مطالبتهم بعقد جلسة
حكومية لحل أزمة النفايات ،متوعدين بفتح مزيد من الملفات
ومحاسبة الفاسدين من خالل القضاء.
وف��ي السياق ،نفذ ناشطون م��ن حملة «ب��دن��ا نحاسب»
اعتصاما ً أمام مخفر قصر العدل في ظل إجراءات أمنية مشددة،
مطالبين القضاء بـ»فتح ملفات عدة منها ملف «سوكلين» وما
أثير في جلسة األشغال العامة األخيرة حول أزمة الكهرباء.
وحمل المعتصمون  3ملفات تتعلق ب��ـ :حصول معمل
سبلين على الكهرباء من معمل الجية مباشرة من دون رسوم،
ومالحقات باتهامات السرقة في الكهرباء والتي أثيرت في لجنة
األشغال العامة ،والتحقيق في ادع��اء مستشار وزير الطاقة
خالل حلقة إذاعية أن «هناك أطرافا ً وأشخاصا ً يستهدفون
مؤسسة كهرباء لبنان بهدف تدميرها وإفالسها للوصول إلى
بيعها للقطاع الخاص بأسعار زهيدة».
والتقى المعتصمون النائب العام التمييزي القاضي سمير
حمود والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم وقدموا إليهما
 3إخبارات في المواضيع المذكورة .وقد باشر إبراهيم تحقيقاته
في اإلخبار المتعلق بجلسة لجنة األشغال العامة النيابية من
تبادل اتهامات بالسرقة والفساد في ملف الكهرباء.
وأعلن المحامي واصف الحركة أننا «كنا تقدمنا بإخبارات
مباشرة وواضحة تستدعي التحقيق المباشر .وتص ّرف المدعي
العام المالي في شكل سريع في ما يتعلق بإحالة الملفات إلى
المكان الالزم لمواجهتها» ،الفتا ً إلى «أن ما فتحناه من ملفات
ج��زء من ملفات الفساد التي ستقدّم كل ي��وم ،في موضوع
الكهرباء وفي مواضيع أخرى».
وأشار إلى أننا «تح ّركنا عبر القضاء لمحاسبة الفاسدين.
وسنمارس رقابة شعبية لنرى ما ستنتهي إليه األمور ،وعندما
يح ّرك الملف سنتخذ الموقف المناسب».
وأعلن الحركة ال��ذي ك��ان التقى نقيب المحامين جورج
جريج ،أنه سيكون «للنقابة موقف من موضوع الحراك وملفات
الفساد وسيعلن ذلك في بيان رسمي صادر عن مجلس النقابة
والنقيب».
وكان جريح وجه «شبه لوم» لمحامي الحراك على بعض
المواقف والتصرفات التي يطلقونها خالل الحراك ،معتبرا ً أن
«نجاح أي حراك أو حتى أي ثورة ال يكون باالنقالبات أو بتعليق
الدستور وإنعاش األحكام العرفية ،بل باحترام مؤسسات
الدولة ،والدستور أهمها وأرفعها» ،وقال« :الثورة مقبولة على
الحاكمين وليس على نظام الحكم ،الثورة مشروعة على الفساد
وليس «الكل فاسد» ،والمهم حماية هذا الحراك من كل األوبئة
والجراثيم كي ال تأكل الثورة أبناءها».
بدر الدين
وفي نهاية الحراك أمام قصر العدل ،شكرت الناشطة في
الحملة نعمت بدر الدين وسائل اإلعالم التي واكبت االعتصام
أمس ،والقوى األمنية التي سهلت دخول المعتصمين إلى قصر
العدل ،وقالت إن «زمن السكوت عن الفساد والمفسدين قد و ّلى،
ألن الرقابة الشعبية هي أعلى سلطة».
وقالت« :لن نقبل بتخصيص قطاع الكهرباء ،رغم المحاوالت
التي يقوم بها البعض لتلزيمها إلحدى الشركات الخاصة ،من
خالل إفالس المؤسسة» .ودعت جميع المواطنين إلى المشاركة
في اعتصام حملة «بدنا نحاسب» الخامسة من بعد ظهر اليوم
الخميس في رياض الصلح لالنطالق بعدها نحو الساحات
والتجمع مع باقي مجموعات الحراك.

التظاهرة أمام قصر العدل

مسيرة الفجر

وكانت حمالت «طلعت ريحتكم»»،الشعب يريد»« ،من أجل
الجمهورية»« ،شباب  22آب»« ،حلّو عنا»« ،جايي التغيير»،
و«عالشارع» ،نفذت اعتصاما ً فجر أمس أم��ام منزل رئيس
الحكومة تمام سالم في المصيطبة ،تحت عنوان «الكوليرا
جايي ،صار بدها جلسة» ،وأك��د المعتصمون أنهم يقومون
بواجب إيقاظ سالم «من نومه العميق» ،وذلك للقيام بواجبه
لناحية دع��وة الحكومة إل��ى اجتماعات ط��ارئ��ة لحل أزم��ة
النفايات».
وأعلنت الحمالت في بيان أنها تحركت في تمام الرابعة
والنصف من فجر أمس في تظاهرة مفاجئة وصامتة بالزي
األبيض وبكمامات طبية جابت ش��وارع بيروت انطالقا ً من
جسر الكوال ،وصوال ً إلى منزل الرئيس سالم إليقاظه ودعوته
لعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء تحمل بندا ً واحدا ً هو «ملف
النفايات» ،إلقرار المراسيم المطلوبة لحل األزمة .ثم توجهت
بعدها التظاهرة إلى السراي الحكومي ،ث ّم إلى وزارة البيئة.
وطالبت المجموعات «بعقد الجلسة في أقصى سرعة لكون
األزمة قد بدأت تأخذ منحى خطيرا ً مع هطول األمطار».

االتحاد العمالي يؤيد

إلى ذلك رأى المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام في
بيان إثر اجتماع موسع برئاسة رئيس االتحاد غسان غصن،
ّ
محق وديمقراطي وتعبير عن
أن حركة الشارع هي «رد فعل
الصرخات التي أطلقها االتحاد العمالي ،بعيدا ً من محاوالت
استغالل هذه التحركات من هذا الطرف أو ذاك وقد أكد االتحاد
ريادته لهذه المطالب المشروعة على الدوام».
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء «استمرار عجز القوى السياسية
المختلفة عن إعادة تكوين السلطة سواء لجهة عدم انتخاب
رئيس للجمهورية بعد انقضاء أكثر من سنة وأربعة أشهر،
وكذلك التعطيل المتمادي للمجلس النيابي كهيئة تشريعية،
فضالً عن شلل العمل الحكومي ،وانعكاس كل ذلك ضررا ً مباشرا ً
على مصالح المواطنين».

وإذ أكد االتحاد «تنفيذ برنامجه المطلبي الكامل» ،شدّد في
المرحلة الراهنة على «جملة من األولويات الملحة والضرورية،
ومطالبة وزير العمل سجعان قزي بالدعوة لعقد اجتماعات
لجنة المؤشر ،حيث بلغت نسبة التضخم المتراكم منذ العام
( 2007سنة األساس) ولغاية منتصف العام  2015وحسب
مؤشر االتحاد العمالي العام الـ ( )36%والتعجيل بإصدار
مرسوم تعيين الحد األدنى لألجور وزيادة غالء المعيشة من
أجل حماية القدرة الشرائية لألجراء وتفعيل الحركة االقتصادية
والحد من البطالة والفقر».
كما شدد على رفض «أي نوع من أن��واع الخصخصة في
أي مرفق عام وخصوصا ً في قطاع الكهرباء» ،مشيرا ً إلى أن
«ما ينطبق على قطاع الكهرباء يسري على مختلف القطاعات
الحيوية».
ولفت إلى أن «قيام الدولة ال يمكن أن يتحقق إال من خالل
إصالح سياسي وإداري انطالقا ً من قانون النسبية لالنتخابات
النيابية إلى اإلصالح الهيكلي في اإلدارة العامة ومؤسساتها
ونظام ضريبي عادل أساسه الضريبة المباشرة التصاعدية
الموحدة على المداخيل».
على الريوع واألرباح والضريبة
ّ
وأشار إلى أن «المباشرة بإصالح الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي يبدأ بإقرار قانون التقاعد والحماية االجتماعية»،
مطالبا ً «بوقف مهزلة تشغيل األجراء خالفا ً للقانون كالعمال
المياومين وعمال الفاتورة وعمال غب الطلب وغيرها من بدع
التحايل على قانو َني العمل والضمان االجتماعي التي تعتمدها
مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها العامة لتحرم العاملين من
حقوقهم بالعمل الالئق».
وقرر المجلس «دعوة جميع االتحادات القطاعية والمهنية
والمناطقية للمباشرة فورا ً بعقد جمعيات عمومية على مستوى
القواعد العمالية ومناقشة هذه المطالب األساسية وتقديم
االقتراحات الملموسة والعملية بالتحركات وآلياتها ووضع
روزنامة زمنية محددة لهذه التحركات وأمكنة تنفيذها والعودة
الجتماعات المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام التي
ستبقى مفتوحة لهذه الغاية».

