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الريا�ض تنجح ب�إحراج �إيران للمرة الثانية وتنثر «غبارها»

«الكتائب» يعزل نف�سه

روزانا ر ّمال

حسين ح ّمود
أبلغ وصف أُعطي الستقالة وزيري حزب الكتائب من الحكومة
هو قول رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنها «قنبلة صوتية».
لقد أراد رئيس حزب الكتائب سامي الجميِّل من وراء قراره
سحب وزي ��ري العمل سجعان ق��زي واالق�ت�ص��اد أالن حكيم،
إح ��داث بلبلة سياسية ف��ي ال �ش��ارع المسيحي وف��ي الحكومة
والحزب ،لكنه فشل في المستويين األولين ونجح في الثالث من
خالل إقالة قزي من الحزب الذي تم ّرد على قرار الحزب ،وذلك
بإعالنه االستمرار في تصريف أعمال وزارته ،وهو ما يناقض
أي عالقة سياسية أو إدارية بحكومة
توجهات الحزب في قطع ّ
الرئيس تمام سالم.
وفي المقابل م ّرت االستقالة ألقدم حزب مسيحي مرور الكرام
أي ر ّد فعل عفوي للخطوة المذكورة وال
في شارعه ،إذ لم
يسجل ّ
ّ
حتى حشد المحازبين في مسيرة تأييد ودعم له وإثبات وجوده
الشعبي الفاعل .ال بل بالعكس أصيبت قيادة الحزب بإحباط
جراء استرخاء الشارع وعدم مباالته بما حصل.
أما على مستوى الحكومة فلم تقدِّم االستقالة ولم ّ
تؤخر في
الوضع الحكومي شبه المشلول ول��م يفرط عقدها ،كما كانت
تأمل أوساط حزب الكتائب التي توقعت تر ّنح الحكومة باستقالة
وزيريه وقبلهما استقالة وزير العدل أشرف ريفي.
وتقول أوساط سياسية إنّ الجميِّل االبن تس ّرع بهذه الخطوة
ال�ت��ي ع��زل��ت ال �ح��زب بعد خ��روج��ه ب��إرادت��ه م��ن الحكومة ،وإنْ
راض ،كما يقول الجميّل ،عن أدائ�ه��ا ،فهو على األق ّل
ك��ان غير ٍ
كان موجوداً ،كمراقب للعمل الحكومي من الداخل ويملك حق
أي
التصويت على ال �ق��رارات ،كما يتمتع بحق االع�ت��راض على ّ
واحد منها ال يناسب توجهاته.
وترى األوساط أنّ هذه الخطوة غير مفهومة على المستوى
ال��وط �ن��ي وال ع�ل��ى ال�م�س�ت��وى ال�س�ي��اس��ي وال ع�ل��ى المستوى
الحكومي ،الفت ًة إلى أنّ بقاء الحكومة ليس فقط ب��إرادة محليّة،
بل أيضا ً ب��إرادة إقليمية ودولية جامعة ،نظرا ً إل��ى أنّ مختلف
القوى ترغب بشدّة بالحفاظ على االستقرار السياسي واألمني
في لبنان.
أما في ما يتعلّق بميثاقية الحكومة فهي ال تزال مؤ ّمنة سياسيا ً
وطائفيا ً ومذهبياً ،علما ً أنّ فقدان الميثاقية ال يؤ ّثر على بقاء
الحكومة أو ذهابها طالما مصيرها ليس بيدها .وهناك سابقة ال
تنسى في هذا المجال وهي استقالة مك ِّون مذهبي بالكامل من
حكومة فؤاد السنيورة في  11تشرين الثاني عام  ،2006حيث
ق �دّم ال ��وزراء الشيعة الخمسة استقالتهم آن��ذاك من الحكومة،
وهم ينتمون إلى قوتين سياسيتين أساسيتين ومدعومتين من
لحود ،ومع ذلك لم تفرط
رئيس الجمهورية حينها العماد إميل ّ
الحكومة ،وحتى لم ّ
يرف جفن لرئيسها فؤاد السنيورة ،رغم أنّ
تلك االستقالة خلّفت أزمة سياسية ووطنية كبيرة ،واعتُبرت كلّ
قرارات مجلس الوزراء غير دستورية باطلة بطالنا ً مطلقاً ،لكن
الخارج وعلى رأسه الواليات المتحدة األميركية وفرنسا ّ
غطيا
استمرار حكومة السنيورة البتراء وقراراتها.
أما وضع حكومة الرئيس ت ّمام سالم فهو أحسن حاالً من تلك
الحكومة البتراء ،وغطاؤها أوسع من األخيرة ،لذا فإنّ استقالة
وزيري الكتائب ليست سوى قنبلة صوتية لم يسمع دويها إال
فجرها تحت قدميه ووص��ل ص��داه��ا إلى
رئ�ي��س ال�ح��زب ال��ذي ّ
المكتب السياسي للحزب الذي بات هو في أزمة بعد انقسامه بين
مؤيد للخروج من الحكومة أو البقاء فيها.

ن�شاطات

الحريري مستقبالً مخزومي
} عرض الرئيس سعد الحريري التطورات مع رئيس حزب «الحوار
الوطني» فؤاد مخزومي .كما استقبل وفدا ً من نقابة تجار الخضار والفاكهة
بالمفرق برئاسة سهيل المعبي.
} زار السفير الفرنسي إيمانويل بون نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع
الوطني سمير مقبل في مكتبه في الوزارة ،وبحثا استكمال إجراءات الهبة
التي قدمتها فرنسا للمؤسسة العسكرية ،والبالغة قيمتها  15مليون
يورو ،في ضوء الئحة الحاجات التي أعدها الجيش اللبناني.
وكان اللقاء مناسبة لبحث أزمة النازحين السوريين.
كما زار بون البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في بكركي.
} استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي ،في مكتبه في اليرزة ،قائد
الجيش النيبالي الجنرال شيتري راجندرا على رأس وفد ،وتناول البحث
العالقات الثنائية بين جيشي البلدين ،ومهمة الوحدة النيبالية العاملة
في إطار قوات األمم المتحدة الموقتة في لبنان.
كما استقبل مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي
داني زعني ،وجرى التداول في شؤون قضائية.
} التقى المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم السفير
الباكستاني أفتاب أحمد خوخير في زيارة تعارف ،وعرض معه سبل
التنسيق بين األمن العام والسفارة الباكستانية.
ث��م استقبل ال��ل��واء ابراهيم وف���دا ً م��ن الفصائل وال��ق��وى اإلسالمية
الفلسطينية بحث معه في آخر التطورات المتعلقة بخفض تقديمات وكالة
غوث الالجئين الفلسطينيين «أونروا» ،كما وضع الوفد المدير العام في
نتيجة المفاوضات التي جرت بين «أونروا» واللجان الفنية الفلسطينية،
وتمنى على اللواء ابراهيم مواصلة جهوده لتذليل الصعوبات بين
الطرفين.

ابراهيم مجتمعا ً إلى وفد الفصائل الفلسطينية

خفايا
خفايا

الحرب التي تعيشها منطقة الشرق األوسط بشقها الذي
يوحد المأزق ضمن إطار مكافحة اإلرهاب كعامل يرتد على كل
الدول المعنية لم يفلح في توحيد الحكومات على فكرة القتال
الذي حشدت له كل القوى المتصارعة منذ ست سنوات ،لكن كل
حسب أجندة تختلف حتى اللحظة بتصنيف غايات وتحركات
اإلرهاب؛ بالتالي فإن فكرة االستفادة من الحركات التكفيرية
الجهادية ال تزال حاضرة بشكل يجعل من القوتين األكبرين
في الميدان الممتدتين من العراق لسوريا «داعش» و«جبهة
النصرة» إحدى أبرز أوراق القوى المناوئة للحلف اإليراني
بكل عناصره التنظيمية .وهنا تلعب دول خليجية ،تحدثت
المرشحة الديمقراطية هيالري كلينتون عنها ،دورا ً ب��ارزا ً
بتمويل هذه المجموعات ،سبقتها إلى ذلك دعوات الرئيس
اوباما في مجلة اتالنتك لعدول السعودية عن موقفها الداعم
لإلرهاب من جهة والمتطرف لجهة إيران من ناحية أخرى.
تنظيم داع��ش حظي بدعم سعودي تحدثت عنه تقارير
وزارة الدفاع الروسية منذ دخولها العمل العسكري الميداني
في سوريا لجانب الجيش السوري واإليراني وحزب الله في
وقت لم تب ُد روسيا مستعدة لكشف هذه الوقائع لوال االشتباك
األبرز مع تركيا في حادثة إسقاط الطائرة على الحدود مع
سوريا بنيران تركية فاندلعت أزمة أو قطيعة ال تزال واضحة
مساع تركية حثيثة لكسر
المعالم حتى الساعة ،بالرغم من
ٍ
الجليد وبث مواقف تعنى بحزب العدالة والتنمية ،وهي
مستجدة بطبيعة الحال تبتغي حل المشكالت التي تكبدت
تركيا جراءها عداوات مع الجوار من األزمة السورية في إشارة
ألنقرة تحديداً .وهنا وبالعودة للتقارير االمنية الروسية برزت
ايضا ً وثائق تتحدث عن دعم تركيا لتنظيم جبهة النصرة
بالشمال السوري بشكل خ��اص ،اضافة إل��ى داع��ش وهنا
بدت الدول الخليجية معنية مع تركيا بسير العمليات األمنية

بسوريا ما يعني وقوفها عند احتماالت الربح والخسارة
وتحسبها لنقاط ضائعة قادرة أوال ً على خلق مشاكل داخلية
محلية في صفوف الرأي العام للدول المعنية والثاني خسارة
نقاط على طاولة التسويات الدولية المقبلة.
تحرير الفلوجة من قبضة داعش ال يُستهان فيه كحدث
بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي تعتبر بهذه الخسارة
أنها ُمنيت بأكبر مضخات الدعم اللوجستي للمجموعات القادرة
على إبقاء الورقة السعودية عراقيا ً في أسوأ حال ،بعد تصفية
ملفات الجوار السعودي .وهنا تدرك السعودية معنى هذا
الربح الذي حققته إيران وحلفاؤها بشكل واضح وتدرك ايضا ً
معنى التعاون الغربي بهذا اإلطار او االميركي الذي جسد فعالً
نيات األميركيين بالتعاون مع طهران بملف مكافحة اإلرهاب،
اذا توافرت عناصر الربح للطرفين ما يؤسس لقلق سعودي
اكبر لعالقة أسست لتصدع بين المملكة وواشنطن منذ اإلعالن
عن النيات في حلحلة األزمة النووية.
تستكمل القوات األمنية العراقية السيطرة على باقي أحياء
الفلوجة بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد وجهاز مكافحة
اإلرهاب مؤمنة الحصار والتطويق على مسلحي تنظيم داعش
في اتجاهات المدينة كافة التي تعتبر بالعموم انتهت عملية
التحرير األساسي للمدينة .فتحرير الفلوجة يفتح الطريق نحو
معركة الموصل وخسارة داعش في العراق بشكل مركزي.
فالمدينة تضم معامل يتزود منها المسلحون منطلقين نحو
تنفيذ األهداف وتضم ايضا ابرز المناطق الصناعية التي تكفلت
بتصدير سيارات مفخخة نحو بغداد العاصمة ,التخلص من
منطقة صناعية بهذا الحجم ستخفف حتما ً حضور التنظيم
عتادا ً وذخيرة في العراق.
تحرير الفلوجة ال يقف عند البعد األمني الذي يشكل انتكاسة
واسعة األفق للمعولين على تماسك المدينة التي تعتبر خزان
داعش العسكري .فالبعد السياسي الذي يطال الدول الممولة
بالتحديد السعودية يضاف إلى سلة انتكاسات بات الرأي
العام الخليجي واقفا ً عندها خصوصا ً بقبول الرياض مبدأ

التفاوض مع انصار الله في اليمن وهم حلفاء إي��ران الذين
أخضعوها لحتمية االعتراف بحقوقهم ووجودهم أوالً .ومن
جهة التخوف من المد السياسي اإليراني كنفوذ بعد االنتصار
في العراق أيضا ً والصمود في اليمن ما يؤسس لمشكلة اهتزاز
أمني في الخليج وخطر انقياد غير مباشر لفكر تف ّوق إيران
العسكري في المنطقة .وهو بطبيعة الحال تفوق «شيعي «
باإلطار الضيق للحكم السعودي.
تخشى المملكة العربية السعودية من إضفاء زخم على
الحركات التحررية الشيعية بالخليج ،ويظن حكامها أنه من
الضروري االلتفات إلى هذا األمر قبل أن تفكر القوى المعارضة
بالتوجه نحو أي تحرك شعبي بهذا اإلط��ار ،لهذا السبب
تنزح دوما ً نحو التصعيد بتقديم أكثر أنواع التهديد األمني
والسياسي على حياة قادة التحركات هناك ،مثل حادثة إعدام
الشيخ نمر باقر النمر في السعودية بعد سلسلة انتكاسات
باليمن وسوريا بالدخول الروسي الذي كان قد مضى عليه
بضعة أشهر في محاولة منها لالستفادة من يقين مسبق مفاده
«أن إيران لن ترد على كل ما يوحي بمذهبة الصراع؛ أي أن
طهران غير مستعدة للرد على إعدام شيخ شيعي بأي تصعيد
يفهم مقابل الحكومات السنية ،فتنجح الرياض بحساباتها
التي أعادتها مجددا ً اليوم وللمرة الثانية بعد تحرير الفلوجة
االستراتيجي».
تم إسقاط الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى أحمد
قاسم ،بتهمة لعب دور في خلق بيئة طائفية متطرفة ،والعمل
على تقسيم المجتمع تبعا ً للطائفة.
تؤكد سلطات البحرين أنها «ماضية قدما ً لمواجهة كافة
قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية»،
وهي تقصد المرجعية لطهران وهي التهمة نفسها التي وجهت
للشيخ النمر قبل إعدامه.
تحرير الفلوجة احتاج لنثر الغبار السعودي عليها بتصعيد
ضد الشيعة في البحرين ،لكنه لن يخفي الخضوع لمشاركة
«انتكاسة» مفاوضة الشيعة باليمن  -في الكويت!

كشف مسؤول في
تيار سياسي أنّ
رئيسه لم ير ِم الكالم
جزافا ً حين تح ّدث
قبل فترة وجيزة عما
يشبه «نفضة» داخل
التيار ،وأكد المسؤول
ال ُمشار إليه أنّ
األمور بدأت تتضح،
حيث ستبدأ قرارات
التغيير والمحاسبة
بالصدور ،ربما بعد
انتهاء شهر رمضان،
مشيرا ً إلى أ ّنه لو
حصل ك ّل ذلك قبل
االنتخابات البلدية
لكان التيار و ّفر على
نفسه الكثير من
الخسائر والنكسات
التي تع ّرض لها...

تالعب على ال�صيغ
خلوة �آب..
ٌ
نقا�شات الجوالت الـ 20خالية الوفا�ض
هتاف دهام
لن تأتي خلوة الثاني والثالث وال��راب��ع من آب المقبل
بأي جديد .هدف رئيس المجلس
لهيئة الحوار الوطنيّ ،
النيابي نبيه بري من وراء هذا الطرح إلى محاولة ضخ
حيوية جديدة تتجاوز اللحظة المستهلكة التي وصلت
إليها الهيئة الموسعة .ال مؤتمر تأسيسي قريب يبنى عليه.
ُج ّل ما في األمر أنّ الحوار في عجز أمام الحائط المسدود.
هناك محاولة للتالعب على الصيغ علّها تربح وقتا ً بانتظار
توفر ظروف ومعطيات إقليمية تؤدّي فعليا ً إلى ح ّل جدّي.
مس ّميات الخلوة أو غيرها ال تتجاوز التطوير في الشكل
مع عدم القدرة فعليا ً على إحداث اختراق في المضمون.
خرجت نقاشات الرئاسة األولى والقوانين االنتخابية على
مدى  20جولة من حوار الوقت المستقطع خالية الوفاض.
حوار طرشان .ك ٌّل يغني على قياسه االنتخابي.
لم يطرح رئيس المجلس النيابي مشروع وزير الداخلية
ال�س��اب��ق م���روان ش��رب��ل االن�ت�خ��اب��ي ال�ق��ائ��م ع�ل��ى أساس
النسبية مع  13دائرة .أقفل رئيس كتلة المستقبل النيابية
أي نقاش في قانون االنتخاب.
فؤاد السنيورة الباب على ّ
انتقد ك� ّل االقتراحات والمشاريع المقدّمة من مشروع
حكومة الرئيس ميقاتي إلى اقتراح المختلط المقدّم من
الرئيس ب��ري .وتمسك بالصيغة الثالثية القائمة على
أساس انتخاب  68نائبا ً على أساس األكثري و 60نائبا ً
على أساس النسبي .من هذا المنطلق غمز بري من قناة
«المستقبل» ال تف ّكروا بعد اليوم بالتمديد .ونبّه من «أنّ
الناس ستنزل إلى الشوارع إذا أجريت االنتخابات النيابية
على أس��اس قانون الستين» .لكن منطق السنيورة في
هيئة الحوار يثبت أنّ تياره ال زال على موقفه من قانون
أي كلمة نسبية في القانون المنتظر .ال
االنتخاب .ال يريد ّ
يدافع رئيس الكتلة الزرقاء عن الصيغة الثالثية المختلطة،
بقدر ما يدافع عن القانون األكثري النافذ الذي يبقي قانون
الستين حتى إشعار آخر .يقفل موقف «بلس» الطريق على
أي��ة محاولة جدية إلح��داث نقلة نوعية في النقاش حول
قانون االنتخاب .أمر العمليات الحالي المعتمد من قبل بيت
الوسط ،هو العرقلة ووضع العصي في الدواليب ،وإقفال
الطريق على أية صيغة قانون ،حتى لو كانت للنقاش.
يقف ك � ُّل م�ك� ِّون م��ن مكونات ال�ح��وار خلف متراسه.
جوجلة عين التينة االنتخابية أم��س ل��م ول��ن تحمل إلى
أي تطور يبنى عليه في اجتماع اللجان
ساحة النجمة ّ
المشتركة اليوم .كرة نار قانون االنتخاب يجري تقاذفها
بين الحوار واللجان .من غير الواضح كيف سيتعاطى
النواب األعضاء مع الموضوعات المتشابكة .اللجنة في
أسوأ ظروفها .الخوض في النقاش سيكون على األساس
التقني وليس التفاهم السياسي.
استه ّل الرئيس نبيه بري الجلسة بالقول :األمور تزداد
تعقيدا ً وأن��ا أنتظر األج��وب��ة التي طرحتها في الجلسة
السابقة ،إما قانون انتخاب جديد ،إما قانون الستين وإما
دوحة جديدة.
ال��رئ��ي��س نجيب ميقاتي :أي��ن أصبحنا ف��ي قانون
االنتخاب.
نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري :لم نستطع أن
نصل إلى نتيجة.
الرئيس فؤاد السنيورة :بعد يومين تنعقد الجلسة 41
النتخاب الرئيس .نحن نخشى أن يمت ّد التعطيل إلى ك ّل
مناحي الحياة السياسية .هذا يؤشر على جوهر األزمة
ويؤشر على جوهر الح ّل .عندما ناقشنا مواصفات الرئيس
قلنا إنه رمز وحدة الوطن .ويجب أن يتمتع بالتأييد في
بيئته .ثم جرى حصر المرشحين بأربعة وجرى التعهّد
بأن من يت ّم اختياره ،يت ّم تأييده من قبل اآلخرين .لكن هذا
لم يحصل .عندما بادر تيار المستقبل إلى ترشيح النائب
سليمان فرنجية ،قامت الدنيا ولم تقعد رغم أنها خطوة
غير مسبوقة ومليئة بالتضحية .رغم ذلك لم نتقدّم .هذا هو
المفتاح األساسي .ما يحزننا أنّ بقية األطراف لم تتزحزح
عن مواقفها .وهذا يطرح أسئلة حول هذا الموقف .موقفنا
كان أولوية انتخاب الرئيس وليس تعيين رئيس والعناد ال
يزال قائماً .ونشهد تخليا ً عن انتخاب رئيس لمصلحة إقرار
قانون انتخاب .نحن لسنا في وارد إعطاء جوائز ترضية
لمن يعطل انتخاب الرئيس .وحول تقصير مهلة المجلس
وقانون جديد ،تابع السنيورة :نحن نسمع كالما ً حول
صالحيات الرئيس .مَن يسعَ إلى إقرار قانون انتخاب من
دون موافقة رئيس الجمهورية فهو انتقاص من صالحيات
الرئيس .عندما شكلنا لجنة فؤاد بطرس التي أق ّرت قانونا ً
مختلطا ً كنا نتجه إلى أهمية التد ّرج في تطبيق النسبية.
لألسف لم يحصل هذا االقتراح على االهتمام الكافي .طرحت
حكومة الرئيس ميقاتي مشروعا ً يفتقد العدالة ويقوم على
الكيدية .لقد ُطرحت فكرة الخمسين دائ��رة في وقت من
األوقات ،أبدينا تجاوباً .ثم طرحنا  37دائرة .طرح الرئيس
الشهيد رفيق الحريري مشروعا ً يقوم على تأسيس مجلس
شيوخ مع  37دائرة أكثري واعتماد الالمركزية اإلدارية.

حردان ورعد وفياض وباسيل
بري« :شو يعني أنو معكم حق» ،هل هناك طائف أم ال؟
السنيورة :نعم ،نحن متمسكون بالطائف.
بري :أكمل اذاً.
السنيورة :إنّ طرح اقتراح المختلط القائم على انتخاب
 68نائبا ً على أساس األكثري و 60نائبا ً على أساس النسبي
يحظى باألكثرية في مجلس النواب .وهو أقصى ما يمكن
ّ
يعطل ويتهم الناس بالتعطيل.
بلوغه من قبلنا .البعض
قدّم حزب الله فكرة نسبية كاملة مع لبنان دائرة واحدة ولم
يبد أيّ استعداد للتنازل.
مكاري مقاطعاً :لكنه أبدى استعدادا ً لمناقشة الدوائر
وتصغيرها.
السنيورة :إنّ مشروع بري غير عادل .هناك مشروعان
مختلطان نحن متمسكون بمشروعنا القائم على أساس 68
–  .60وهذا أقصى ما يمكن أن نقدّمه .وحول تقصير مهلة
المجلس ،هناك مخاطر لهذا األمر في ظ ّل غياب الرئيس.
نحن لدينا تخ ّوف فيما لو حصلت انتخابات نيابية جديدة،
انه ال قيمة أليّ ضمانات في النزول إلى المجلس .ألنه في
السنوات األخيرة قدّمت ضمانات عديدة ولم يت ّم االلتزام
بها .لذلك أؤكد أهمية المسارعة في انتخاب رئيس والحاجة
إلى تحريك المجلس النيابي.
بري للسنيورة :أفهم منك أننا نحتاج إلى دوحة جديدة،
بمعنى أن نبدأ بانتخاب رئيس وصوال ً إلى البنود األخرى.
السنيورة« :دولة الرئيس ما تق ّولني شي ما قلتو».
بري :أنت اعتبرت أنّ صيغة فؤاد بطرس عادلة؟ هل
يعني ذلك أنكم تقبلون بها؟
السنيورة مربكا ً بال ج��واب :أن��ا موافق على مبادئ
بطرس.
بري :قانون بطرس استند إلى قواعد .اآلن نائب رئيس
المجلس موجود ،حتى لو انتخبنا رئيساً ،فستبقى العقدة
األصعب قانون االنتخاب.
مكاري :أنا طرحت في اإلعالم منذ نحو أربعة أيام صيغة
بطرس.
بري :كمبادئ .أنا ال أعطي موقفا ً اآلن .وفي األصل يجب
أن نعود إلى الطائف الذي يقول إنه بعد أول مجلس نيابي
ال طائفي يستحدث مجلس الشيوخ .سبق أن اتفقنا على هذا
الموضوع مع الرئيس ميقاتي بحضور البطريرك الراعي في
روما ،لكن عندما عدنا إلى بيروت جرى تمييع الوقت.
رئيس حزب الكتائب سامي الجم ّيل :لماذا ال ندخل بعمق
ونؤسس
في هذا الموضوع ونلغي الطائفية السياسية
ّ
مجلس شيوخ على أساس «األرثوذكسي» ،ومجلس نيابي
غير طائفي وفق الدوائر الفردية ،ألنّ هذه الدائرة تحمي
التن ّوع الطائفي على أن يت ّم ذلك على أساس دورتين في
المرحلة األول��ى يترشح الجميع .وفي المرحلة الثانية
ينحصر الترشيح بأقوى اثنين.
السنيورة :أنا أحيّي الشيخ سامي .هذه أول لمعة وطنية
نسمع بها هذه األيام .لكن تصغير الدائرة يؤدّي إلى شحن
طائفي .فلماذا ال تكون الدائرة في ثالثة مقاعد بدال ً من مقعد
واحد .إنّ ذلك أفضل ألنه يش ّذب الخطاب الطائفي.
ب��ري :هل تعتبرون أننا بحاجة إلى خلوة لنصل إلى
ات��ف��اق ،بحيث نبدأ برئيس جمهورية وق��ان��ون انتخاب

(حسن ابراهيم)
وحكومة والبنود األخرى.
السنيورة :ال.
بري :ته ّيأوا لمواجهة الناس.
صح،
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل :لكي نفهم ّ
هل تقصدون مجلس شيوخ مع صالحيات مستقلة.
بري يتلو البنود الـ 14في الدستور التي تحتاج إلى
موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي.
رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد
ح��ردان :يبدو أنّ الرئيس فؤاد السنيورة طرح ك ّل شيء
إيجابي لنفسه ورمى السلبيات على اآلخرين .لفت نظري ما
قاله مكاري بأنّ األمور أقفلت في ما يتعلق بقانون االنتخاب.
أريد أن أسأل« :هل ال يزال الطائف معيارا ً أم ال؟ هل نحن
ملتزمون به أم ال؟ هذا األمر كان أحد أسباب الحرب األهلية
في لبنان ولهذا األمر جرى الحديث عن مجلس نيابي غير
طائفي ومجلس شيوخ لم تحدّد صالحياته .أقول إذا كان
الطائف معياراً ،فلنذهب إلى قانون إصالحي ألنّ روحية
الطائف هي الخروج من المذهبية .نعم هناك حاجة إلى
السلة الواحدة .إذا كانت هناك إرادة ح ّل لدى الجميع فنحن
معنيون أن نذهب جميعا ً إلى خلوة ،إلى دوحة شبيهة ،على
أن نخرج بح ّل نهائي .ال مانع لدينا إذا كانت األولوية لقانون
االنتخاب أو لرئاسة الجمهورية .األمور مثل بعضها في ما
يتعلق بقانون انتخاب ،نحن نريد ما يجمع بين اللبنانيين
أيّ لبنان دائ��رة واح��دة أو خمس محافظات ،لكننا ض ّد
القوانين المركبة.
الجم ّيل :نحن في نظام نسبي ألنّ توزيع المقاعد على
النسبية .فكيف نعتمد النسبية على النسبية؟ أعتقد أنّ
الالمركزية مسألة ضرورية لإلصالح.
ميقاتي :إنّ خ��ارط��ة الطريق ه��ي ات��ف��اق على قانون
انتخاب وانتخاب الرئيس .إقرار قانون انتخاب مثل إجراء
االنتخابات النيابية .أرى نورا ًصغيرا ًمن خالل طرح مجلس
الشيوخ ،لكن أتحفظ على إلغاء الطائفية السياسية من دون
أن تكون مرتبطة بتشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية.
باسيل :السؤال الذي يجب أن نفكر فيه يتعلق بالالمركزية
اإلدارية التي يجب أن تكون جزءا ً من الح ّل .لكن أيّ المركزية
إدارية؟ هل تيار المستقبل موافق على هذه الصيغة (السلة
الكاملة) ،ألنّ ما فهمته من كالم الرئيس السنيورة أنه لن
يسير بها .جميعنا متفقون على احترام الطائف .ونستطيع
من خالله أن نعتمد آلية تطور.
وزي��ر االتصاالت بطرس ح��رب :يجب أن نأخذ مواقف
المسيحيين بعقالنية .المنطقة تتجه نحو التطرف
اإلسالمي ،وفي لبنان هناك سالح حزب الله خارج الدولة.
تقوم النسبية على األحزاب وبغياب األحزاب تكون النسبية
«طق حنك» واألح��زاب القائمة هي أحزاب طائفية ،ونحن
نحتاج إلى تد ّرج في تأهيل الناس .كان الهدف من طرح
مجلس الشيوخ تطمين الطوائف في حالة إلغاء الطائفية
السياسية.
إنّ الدائرة الفردية جديرة بالبحث وتوفر صحة التمثيل.
وأعرف لماذا األحزاب الكبرى ال توافق عليها .أنا أعتبر أنّ
إق��رار قانون انتخاب في ظ ّل غياب الرئيس مرفوض أما
إجراء االنتخابات في ظ ّل غياب الرئيس فهو جريمة كبرى.

ك ّل عملية تؤدّي إلى تدمير النظام هي أذية للمسيحيين.
وزير السياحة ميشال فرعون :أريد أن أثني على التعاون
األمني وأن��دّد باإلشاعات ح��ول األوض��اع األمنية .لدينا
اقتراحان :اقتراح قائم على أساس انتخاب  64نائبا ً على
أساس النسبي و 64نائبا ً على أساس األكثري ،واقتراح
قائم على أساس انتخاب  60نائبا ً على أساس النسبي و68
نائبا ً على أساس األكثري .أتمنى أن نصل إلى نتيجة ويت ّم
التوفيق بين المشروعين .ويبقى قانون الستين ،ما هي
عيوبه؟ قد يكون فرض نائب على بيئته ولهذا طرحت أن
يكون مؤيدا ً من بيئته بـ  25%من األصوات .وهذا ما اعتبره
الرئيس السنيورة بحاجة إلى تعديل دستوري .لم نتقدّم
في الموضوع الرئاسي ،لكن نستطيع أن ننتخب رئيسا ً
على ثالث سنوات ونضع ساعتئذ هذا الجدول للنقاش .لكن
أن ندخل لمناقشة هذا الجدول في خلوة بمعزل عن رئيس
الجمهورية فهذا أمر مرفوض .نحن نسعى في الخلوة إلى
التفاهم على قضايا لكن على أن نبدأ بانتخاب الرئيس.
الجميّل :عندما طرح السيد حسن نصرالله فكرة المؤتمر
التأسيسي كنا أق ّل الناس انزعاجاً .النظام السياسي فشل
فشالً ذريعا ً وال أدري كم بات مؤاتيا ً الحديث عن الطائف
الذي لم يطبّق .هناك حاجة إلى مؤتمر تأسيسي لكن بعد
انتخاب الرئيس .كما أني ال أستطيع أن أعطي جوابا ً حول
مناقشة هذه األمور في غياب الرئيس.
ب��ري للجميّل :أي متى تستطيع إذن؟ وي��ك� ّرر رئيس
المجلس :نتفق على أن ال نبدأ إال بانتخاب الرئيس .أنا
لم أزعم وال أستطيع أن أزعم أنّ هذه الطاولة هي مؤتمر
تأسيسي .كنت طرحت ثالثة مخارج .بدا معنا أنّ اثنين منها
مقفالن من غير أن نوقف عمل اللجان المشتركة وغيرها .لم
يبق أمامنا سوى الخلوة على مدى يومين على األق ّل كي ال
يقع الناس في يأس .الخلوة ليست مؤتمرا ً تأسيسياً.
السنيورة :يجب أن ال نوحي بأيّ شكل من األشكال بأنّ
هذه الخلوة هي تمهيد لمؤتمر تأسيسي بعقد اجتماعين أو
ثالثة تحت سقف الطائف.
وبعيدا ً عن قانون االنتخاب ورئاسة الجمهورية ،طرح
النائب غازي العريضي موضوع النفط والواقع االقتصادي
واالجتماعي والمالي.
بري :رئيس الحكومة سيدعو لجنة النفط إلى االجتماع
قريبا ً ووزير الطاقة أرثور نظريان أبلغني أنّ «إسرائيل» لم
تسمح للبواخر أن تستكشف في البلوكات  10 - 9 - 8في
الجنوب ،بمن فيها شركة سبكتروم اإلنكليزية .لقد حصلت
وزارة الطاقة على خريطة تفيد أنّ أغزر كمية للغاز موجودة
في البلوك ( )8والمشتركات في البلوك ( .)9ال يمكن
االستمرار بإهمال هذا الملف والتفريط بالثروة الوطنية.
باسيل :لبنان تأخر بإقرار مراسيم النفط .إقرارها اليوم
أفضل من الغد .والخوف من أن تم ّد «إسرائيل» يدها على
نفطنا وعلى حقل كاريش .لكن هذا ليس واردا ً ألنّ معادلة
القوة التي تمثلها المقاومة هي التي تحمي حقولنا.

