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الحوار مفتوح ك�س ّبحة ت�ستهلك الوقت
�صواريخ ال�سنيورة ت�صيب «�إ�صالحية» الطائف
هتاف دهام
يبدو أنّ الخلوة الثالثية الحوارية ستشكل عملية ربط نزاع مع جلسة  5أيلول المقبل ،على أمل أن
تحدث وقائع من خارج السياق تؤدّي إلى تحريك الجو جدياً.
أي مكون في
حتى الساعة ال أحد جاهز للتخلي عن متاريسه ،أو تقديم تنازالت حقيقية .لن يدخل ّ
تسويات كبرى من دون قوة دفع إقليمية أو دولية تدفع باتجاه التسويات.
تراوح األمور مكانها .لن يكون مصير تطبيق البنود اإلصالحية التفاق الطائف أفضل حاالً من
انتخاب الرئيس وإقرار قانون انتخابي وتشكيل حكومة ضمن السلة المتكاملة.
ك ّل اإليجابيات التي أغرق بها رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة جلسة أول أمس األربعاء ،بدّدها
تشاؤما ً في جلسة أمس الخميس .أظهر أنه ال يملك استعدادا ً حقيقيا ً لالعتراف بما تمثله طاولة الحوار
من مساحة لقاء بالح ّد األدنى بين األطراف.
بدأ الرئيس نبيه بري الجلسة بالقول :البارحة خط ْونا خطوة على الطريق
الصحيح .وانشالله اليوم (أمس) نصل إلى خواتيمها .العبرة في المتر األخير
على طريقة العدّائين .نحن سنتابع موضوع قانون انتخاب مجلس الشيوخ
ال��ذي قلنا إن��ه على أس��اس االرثوذكسي مع صالحيات مستقلة ومجلس
نواب على أساس المناصفة .إذا اتفقنا ،نشكل فرق عمل لمتابعة الموضوع.
موضوعاتنا اليوم لها عالقة بماهية قانون االنتخاب لمجلس النواب ،وماهية
قانون انتخاب مجلس الشيوخ ،وصالحيات مجلس الشيوخ .هذه هي النقاط
الثالث.
الرئيس فؤاد السنيورة :كان الرئيس سعد الحريري قد تقدّم بفكرة حول
هذا الموضوع ،لكن لم بها .مجلس الشيوخ جزء من الدستور .أنا أحاول أن
نفكر سويا ً بصوت عا ٍل .مجلس الشيوخ معني بالقضايا المصيرية .الوظيفة
األس��اس لمجلس الشيوخ المحافظة على العيش المشترك .يوافق على أو
تمس العيش المشترك .لذلك فهو ليس
يرفض التشريعات األساسية التي
ّ
سلطة تشريعية وال يعتبر القانون نافذا ً ما لم ينل موافقة مجلس الشيوخ.
عدّد السنيورة المواد التي تتصل بمقدّمة الدستور والمواد األخرى التي تشكل
صالحيات لمجلس الشيوخ .يجب على مجلس الشيوخ أن يحترم قاعدة
المناصفة .اقتراحي أن ال يكون عديده كبيراً ،وال يتعدّى  40إلى  50شخصاً،
يتوزع أعضاؤهم نسبيا ً بين الطوائف.
بري :ما قلته عن المقدمة صحيح ،وما أخذته عن بعض المواد أيضاً ،لكن
استقاللية مجلس النواب ال نقاش فيها .ألنك ذكرت يا فؤاد أنّ هناك صالحيات
لمجلس الشيوخ في مراقبة مجلس النواب ،في حين أنّ هناك محكمة دستورية
ال نريد إلغاءها.
السنيورة :هناك أيضا ً دور لرئيس الجمهورية في حالة االعتراض ويمكن له
أن يحيل أيّ قانون لمجلس الشيوخ.
بري :ليس هكذا .لكن هذا الموضوع يجب أن نتركه للنقاش التفصيلي.
السنيورة :الهيئة الناخبة نفسها التي تنتخب مجلس الشيوخ هي ذاتها
تنتخب مجلس النواب ،لكن على أن يحصر الموضوع بالمذهب المعني.
بري :باألمس تحدثنا عن االرثوذكسي أيّ أنّ لبنان دائرة انتخابية واحدة.
السنيورة :ال مانع أن يكون مجلس الشيوخ منتخبا ً على أساس لبنان دائرة
واحدة .لكن النسبية تحتاج إلى نقاش.
بري :هل لديكم مانع أن يكون االنتخاب على أساس االرثوذكسي.
السنيورة :مجلس الشيوخ شديد الدقة من الناحية الدستورية .لذا اقترح
أن نستعين بدستوريين كبار حول هذا الموضوع.
بري :أنا قلت إننا سنؤسس ورش عمل وال مانع من االستعانة بالخبراء
الدستوريين.
النائب سامي الجميّل :أخاف أن أزعجكم بما سأقوله .أنا لست مرتاحا ً
للمسار .أنا مع اإلصالح السياسي وكنت سباقا ً في هذا الموضوع ،لكن النقاش
في هذه المسائل بغياب رئيس الجمهورية .ال أستطيع أن أسير به.
بري منفعالً :هل يمنعني رئيس الجمهورية من النقاش؟ أخذت عهدا ً البارحة
أن ال يق ّر شيء بغياب رئيس الجمهورية.
الجميّل :هناك مؤسسات دستورية .ال مانع من إحالة األمور إلى المجلس
النيابي لتنفيذ الدستور وتوكيله باألمر ،لكن البتّ بأمور إصالحية هنا على
هذه الطاولة مسألة ال أستطيع السير بها .مهمة المجلس النيابي بحسب
الدستور التشريع .كما أنّ هناك قيمة معنوية لما سيُناقش على هذه الطاولة.
المناقشة في غياب الرئيس مسألة مرفوضة .هل تتوقعون م ّمن لم يتمكن من
التوافق على الرئيس وعلى قانون انتخاب أن يتفق على مجلس شيوخ .هناك
من يسعى لتغطية فشله في انتخابات الرئاسة وقانون االنتخاب .استغرب
ونؤجل البحث في موضوع الرئاسة .األولوية
أن ندخل في هذا الموضوع
ّ
القصوى لجدول أعمالنا هي انتخابات الرئاسة ،وتحويل القوانين االنتخابية
إلى مجلس النواب .إني آمل إيقاف البحث في اإلصالحات ألننا لسنا مؤسسة
رديفة للمؤسسات ،هناك مؤسسات من المفترض أن يكون رئيس الجمهورية
حاضرا ً معنا.
متوجها ً بالحديث
حضرتك،
الرئاسة.
أولوياتنا
من
ميقاتي:
نجيب
الرئيس
ّ
للرئيس بري ،طرحت خارطة طريق إصالحية ريثما ينضج موضوع الرئاسة،
دعونا نتوافق هنا ،فيما نحيل األمور إلى المؤسسات لنستكمل تطبيق الطائف،
وأتمنى منك يا شيخ سامي أن تستم ّر بالروح اإليجابية لتحديث بعض
القوانين ،ثم تسير باتجاه انتخاب الرئاسة.
النائب طالل أرسالن :الكالم الذي سمعناه البارحة ذهب باتجاه اإليجابية
في حين أنّ ما نسمعه اليوم يعيدنا إلى ال��وراء .لسنا ُمجمعين على قانون
جديد النتخابات ،مما يعني أننا سنعود مجددا ً إلى قانون الستين .حضرتك
يا دولة الرئيس وضعت معادلة التطمينات الطائفية والوطنية .لكن السؤال

فجر السنيورة الجلسة الثالثة من الخلوة الحوارية .رمى صواريخه الزرقاء على النسبية
ّ
الكاملة .قضى على فكرة تشكيل مجلس الشيوخ متالزما ً مع مجلس نيابي غير طائفي ،فثقافة
المستقبل االنتخابية ما بعد  ،2005قائمة على االستئثار والسلطة والمنطق األكثري ،كما يقول
أحد المتحاورين .طيّر محاولة تطبيق بنود الطائف اإلصالحية ،رغم تحديد رئيس المجلس
النيابي نبيه بري لجلسة في  5أيلول المقبل على أن يستم ّر النقاش بين األفرقاء ،وتحضير ك ّل
طرف أسماءه لتشكيل لجنة لدراسة قانون انتخاب لمجلس الشيوخ ،وقانون انتخاب لمجلس
النواب.
تناغم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل سريعا ً مع رئيس»المستقبل» .تبدّل المشهد عند
شيخ بكفيا .جلسة األربعاء الدسمة قابلتها جلسة «اليت» يوم أمس الخميس .ليس ردح الجميّل حول
أي تنازل يقدّم مخرجا ً
طاولة الحوار وعلى مدخل عين التينة إال عملية توا ٍر خلف رغبة ال تريد تقديم ّ
حقيقيا ً لألزمة السياسية الموجودة .بدأ من منصته إطالق الرصاصات على تطبيق الطائف .إقرار

جانب من اجتماع هيئة الحوار الوطني في عين التينة أمس
في حال لم يحصل توافق على رئيس ماذا سيحصل ساعتئذ؟ هل نضع رأسنا
بالحائط؟ أرى أنّ الحوار بات حوار طرشان.
الوزير بطرس حرب :نسعى جميعا ً للخروج من المأزق .ال نعلم كيف.
ّ
معطل .نشكر الله أننا لم ننزلق إلى األسوأ .البحث عن مخرج في ما
الدستور
يتعلق بالمسألة التي بين أيدينا تحتاج إلى وقت واختصاصيين .المشكلة أنّ
هناك فرقاء يقولون إنهم لن يغيّروا موقفهم من الرئاسة .أنا أتفهّم ما يقوله
ّ
نحضر ملفاتنا .أؤيد الملفات المطروحة،
سامي ،لكن ال شيء يمنع من أن
تشكيل مجلس شيوخ .لقد قفزنا قفزة كبيرة في تفسير الطائف ،إنّ بعض
المواقف من الرئاسة تعطل األمور .أشارك السنيورة في بعض ما قاله وأخالفه
في البعض اآلخر .أرى أنّ مجلس الشيوخ هو سلطة مستقلة.
ب��ري :العمل التحضيري ال يتناقض م��ع المؤسسات أو غياب رئيس
الجمهورية .ك� ّررت أنّ ال شيء س ُيبتّ في غياب الرئيس .يقول البعض لي
لماذا أنت مضطر لتشكيل مجلس شيوخ وهو سيأخذ من صالحيات مجلس
النواب .نعم ،إنّ مجلس النواب ليس ملك أبي .وال مانع عندي من ذلك .ما نقوم
به سيجعل ك ّل رئيس ممتنا ً لنا ،ويمهّد له األمر .ما يجري هو (زلبوطة هبرة
للكبة) .هذا ما نقوم به وما يحتاجه الرئيس.
النائب أسعد ح��ردان :أبدأ بالشكر للرئيس .يتبيّن يوما ً بعد يوم كم هي
ملحة .هذا ليس مزايدة أو مدحاً .نحن كطرف نناقش خارج
الحاجة إلى الحوار ّ
فكرتنا في اإلص�لاح .وما يجري هو اتفاق األمر الواقع وخارج فكرة الدولة
المدنية التي نتطلّع اليها .إنّ أهمية انتخابات الرئيس هي بأهمية أيّ بند
دستوري آخر لم يُطبّق .إنّ قانون االنتخاب ،هيئة إلغاء الطائفية السياسية،
مجلس الشيوخ كلها يت ّم الته ّرب منها .وعندما طرحنا األمور وجدنا األبواب
مقفلة ،فطرحنا فكرة مجلس الشيوخ بالتالزم مع انتخاب مجلس نيابي ال
طائفي ،كما نص اتفاق الطائف.
الوزير جبران باسيل :علينا أن نتفق على قواعد مجلس الشيوخ ومن بينها
المناصفة ،وأن تجري االنتخابات على أساس األرثوذكسي .إذا اتفقنا على
ذلك ،هل تفتح إمكانية التفاهم على قانون لالنتخاب؟ نحن نريد أن نعرف هذا
األمر.
الوزير ميشال فرعون :جدول أعمالنا ال يتض ّمن مجلس الشيوخ .لكن هل إذا
دخلنا في موضوع مجلس الشيوخ معناه انّ هواجسنا تزول؟
بري :لقد دخلنا في موضوع مجلس الشيوخ كي نصل إلى قانون انتخابي.
فرعون :هل مناقشة مجلس الشيوخ تس ّرع في الرئاسة وقانون االنتخاب؟
وهل نستطيع أن ننتهي في غضون ثالثة أشهر؟
بري :برأيي أنّ النقاش في مجلس الشيوخ يساعد في حلحلة الرئاسة
ويمهّد لالتفاق على قانون انتخاب.

البنود اإلصالحية (طرح الالمركزية ومجلس الشيوخ) يجب أن يكون داخل مجلس النواب وتحت
رعاية رئيس الجمهورية.
ما يقوله في الشكل صحيح لجهة أن تكون التعديالت واإلصالحات في مجلس النواب ،لكن في
المضمون يدرك رئيس الكتائب قبل غيره ،أنّ هناك أزمة مؤسسات وأزمة سياسية تحكم خناقها على
البلد .اللجوء إلى الحوار كان نتيجة هذا الواقع الصعب الذي تعيشه المؤسسات.
ُتوصف اللجان النيابية بك ّل تف ّرعاتها بأنها مقبرة المشاريع واالقتراحات .لن يكون حال
الالمركزية اإلدارية المحالة مشاريعها إلى لجنتي اإلدارة والعدل والداخلية ،أفضل حاالً من القانون
االنتخابي .لجنة قانون االنتخاب (الجميّل عضو فيها) ال تزال تدرس إمكانية االتفاق على قانون
انتخابي جديد منذ أربع سنوات .بال نتيجة .النقاشات المستمرة في اللجان المشتركة بالنسبة
ألصحاب السعادة ،طبخة بحص ستبقى مستمرة إلى ما ال نهاية في ظ ّل االفتراق في المواقف .وهكذا
ت ّم ترحيل الملفات وسيبقى الحوار مفتوحا ً كسبّحة تستهلك الوقت حتى نضوج عناصر الحسم.

(حسن ابراهيم)
فرعون :هل هذا يعني أنّ الح ّل الوحيد هو مجلس الشيوخ.
بري :ال أقول إنّ هناك طريقا ً وحيداً ،لكن علينا أن نج ّرب.
النائب غازي العريضي :لقد فتحت على الطاولة أبواب ،ويجب أن نستغلها
للوصول إلى اتفاق رئاسي على الرئيس وعلى األمور األخرى .رغم ك ّل األجواء،
فإنّ الجلسة الثالثية هي األه ّم .نحن مع مناقشة هذه المسائل .وهذا ليس
انتقاصا ً من حضور الرئيس .حول المسألتين اللتين نناقشهما ،نحن معك
دولة الرئيس في المطلق .النقاش هنا ال ينتهي على الطاولة يجب أن تشكل
فريق عمل يعطينا فكرة متكاملة.
الجميّل :اللجنة التي كلفها رئيس الجمهورية السابق بتحضير ورقة عن
الالمركزية االدارية ،أرسلت المشروع إلى مجلس الوزراء ،وبقي في أدراجه.
أريد أن أكون إيجابيا ً واقترح آلية عملية وهي آلية دستورية أن تشكل لجنة
فرعية نيابية من ك ّل األطراف مهمتها مناقشة مجلس الشيوخ.
بري مقاطعاً :تطبيق الدستور يعني مجلس شيوخ ومجلس نواب.
الجميّل :ما عندي مانع.
بري :أشكر ثقتك في الدعوة إلى تشكيل لجنة ،لكن ليس لي هذه الصالحية.
ما أري��ده أن يُس ّمي ك ّل طرف على الطاولة عضوا ً ويصطحب معه خبيرا ً
دستورياً .ما تخرج به اللجنة إما نرسله إلى اللجان المشتركة أو نعيده إلى
طاولة الحوار.
باسيل :هل هذا يعني أنّ قانون االنتخاب أحيل إلى تلك اللجنة التي ستشكل
وجرى ربطه بمجلس الشيوخ.
بري :هذه اللجنة تحدّد قانون انتخاب على األرثوذكسي لمجلس الشيوخ
مثالً ،وفي الوقت ذاته تحديد قانون انتخاب لمجلس النواب الوطني.
الجميّل :ما يجري هو ربط مجلس الشيوخ مع قانون االنتخاب .هذه
مسألة قد تبدأ ولكن ال نعرف أين تنتهي .إنّ مجلس الشيوخ ال نستطيع إقراره
بشهرين ،وفي غياب رئيس للجمهورية.
بري :أنت شخصيا ً طرحت هذه المسألة في الجلستين السابقتين.
باسيل :افصلوا بين الرئاسة وبين مجلس الشيوخ .افصلوا بين مجلس
الشيوخ وقانون االنتخاب الذي نحتاجه بسرعة.
بري :أنا أريد ثمنا ً وطنيا ً مقابل مجلس الشيوخ وإال «مش ماشي» .هناك
طريقان إما إلغاء الطائفية السياسية ويبدو مستحيالً ،وإما مجلس شيوخ
ومجلس وطني.
باسيل :موقفك واضح .ونحن موقفنا واضح .نريد أن نعرف مواقف القوى
األخرى ،ألنّ مجلس الشيوخ مع األرثوذكسي ،يدفعنا إلى المطالبة بقانون
انتخابي وطني .اعتبر أنني قفزت قفزة كبيرة إلى األمام وأريد أن أعرف مواقف
القوى األخرى.

مراد :العالج الجذري لكلّ �أمرا�ضنا الداخليّة
هو قانون عادل لالنتخابات يعتمد الن�سبيّة الكاملة
أقام رئيس حزب االتحاد النائب السابق عبد الرحيم
مراد ،حفل غداء على شرف رؤساء وأعضاء المجالس
البلديّة واالختياريّة ومدراء الثانويات في منطقة البقاع،
بحضور قائمقامَي راشيا والبقاع الغربي ،نبيل المصري،
ووسام نسبيه ،ورؤساء اتحادات البلديّات في البقاعين
الغربي واألوسط وراشيا ،ومخاتير وأعضاء البلديات
في األقضية المذكورة.
بعد النشيد الوطني اللبناني ،قدّم الحفل محمد نجم
الدين ،الذي اعتبر أنّ «العمل أكثر ما نقول هو دأب الوزير
مراد دائما ً نحو الغد األفضل».
ث ّم ألقى مراد كلمة ،اعتبر فيها «أنّ اإلنماء المتوازن
ّ
حق للوطن علينا ،وأنّ األرياف يجب أن تنال حقها من
العناية واالهتمام ،وأنّ التط ّور يجب ألاّ يقتصر على
المدن ،وأنّ التعليم تحديدا ً حق للجميع ،وأنّ معيار
النجاح والتف ّوق العلمي يسبق المعيار االقتصادي على
صعيد االستمرار في الدراسة».
وأضاف« :تطبيقا ً لمبدأ حق التعليم للجميع ،كان
القرار بشموليّة المنح الدراسيّة ،حيث التزمنا بالمنحة
الكاملة ألوائ��ل الطلبة في الثانويات ،وبنسبة %75
للمرتبة الثانية ،وبنسبة  %60للمرتبة الثالثة ،واألمر
نفسه يت ّم تطبيقه على بلديّات البقاع ،حيث لكل بلديّة
الحق بثالث منح ،وفقا ً لل ّنسب نفسها التي للثانويات،
إضاف ًة إلى المبدأ العام الذي يقضي بنسبة من المنح
للطلبة اآلخرين ،وفقا ً ألوضاعهم االقتصاديّة».
الصدف أن يكون لقاؤنا اليوم
وقال« :إ ّنه من حسن ُّ
نوجه له كل تحية
متزامنا ً مع عيد الجيش اللبناني ،الذي ّ
الوطني على كل الصعد ،ومقدّرين
وتقدير ،مث ّمنين دوره
ّ
تضحياته في مكافحة اإلره���اب وضمان االستقرار،
وحفظ السلم األهلي وأمن الوطن والمواطن ،علما ً بأنّ
وضعنا اللبناني تتراكم فيه األزمات ،ويعاني من فراغ
المؤسسات الدستوريّة ،وم��ن أزم��اتٍ اقتصاديّة
في
ّ
وبيئيّة وأمنيّة ،ومن مراوحة لألمور في مكانها ،مع أنّ
بدء الح ّل الجذري لمعالجة كل أمراضنا الداخليّة ،يتم ّثل
بإنجاز قانون عادل لالنتخابات ،يعتمد النسبيّة الكاملة
وتطبيقها على الجميع من دون استنساب أو تجزئة».
وأض��اف« :كذلك ال ُب� ّد من نظرة على هذه المرحلة
الحرجة والدقيقة ،التي تم ّر بها أ ّمتنا العربية التي
تتع ّرض اليوم لمؤامرة مبرمجة شرسة يُستخدم فيها
اإلره���اب األم��ن��ي والفكري بأبشع ص���وره ،استهدافا ً
لتاريخها و ِقيَمها ودينها وتراثها وحضارتها ،وحتى

جانب من المأدبة

اللقاء الوطني

من جه ٍة أخرى ،عقد اللقاء الوطني اجتماعه الدوريّ
في دارة مراد وبرئاسته ،وصدر عقب االجتماع بيان،
توجه فيه اللقاء «بالتهنئة للجيش والشعب اللبناني
ّ

بري :إذا أردتم أن نعود إلى االقتراحات السابقة حول قانون االنتخاب فلديّ
في جعبتي ما أقوله.
باسيل :إذاً ،الفريق اآلخر لن يسير بالنسبية على مستوى مجلس النواب
الوطني ،فلنعرف.
ح��رب :إذا لم نتفق على مجلس شيوخ ما هو مصير قانون االنتخاب؟
مع مجلس الشيوخ األمور شيء ومن دونه شيء آخر ،على مستوى قانون
االنتخاب .ال نريد تحت أية ذريعة تبرير تأخير انتخاب رئيس .هذه مسألة
دقيقة ال نستطيع أن نعطي مهلة لتعطيل الرئاسة.
بري :نحن في عصفورية سياسية.
حرب :ال يوجد سلطة منذ  25عاماً .اتهمنا بالفساد وقيل إننا «عكاريت»
ألننا بالحكومة .الشيخ سامي استقال من الحكومة.
بري :إذا لم ننته بعد شهرين أو ستة أشهر ،ال يعني ذلك أننا لن ننتخب
رئيساً.
حرب :ليش منكرز؟
بري ممازحا ً الجميّل :بدل سجع ،سجعان« .سجعان وجعلو راسو لسامي
فكيف بسجع» .نحن وصلنا إلى هنا ،ألننا ناقشنا في الدستور وقلنا إنه يجب
أن يكون شامالً .أعتقد أنّ األمور في ما يتعلق بالرئاسة من اآلن وحتى نهاية
السنة ستكون محلولة ،وهذا ليس مجرد دعاء.
حرب :إذا أردنا أن نربط تكوين السلطة بالتطورات اإلقليمية فلن نكون
واقعيين .أنا ض ّد الكالم الذي يقول إنه مهما حصل سنبقى على الموقف نفسه
من الرئاسة.
الجميّل هناك هاجسان كبيران لدى المسيحيين يثيران التخ ّوف عندما
تربط األمور ببعضها .أولها موضوع السالح.
السنيورة معلقاً :جيد
بري« :شو فيّقك؟»
النائب محمد رعد ير ّد بابتسامة.
الجميّل :في الطائف هناك توحيد للسالح تحت سقف الدولة.
حردان مقاطعاً :وهناك حق تحرير األرض.
الجميّل :النقطة الثانية :هاتان النقطتان مع بعضهما البعض مع إلغاء
الطائفية السياسية تثير قلقنا .أدعو إلى فصل المسارات وأن يدرس مجلس
الشيوخ بصورة منفصلة.
بري :المجلس النيابي بوضعه الحالي هو مجلس شيوخ .هذا الوضع غير
ممكن.
الجميّل :إذا استطعنا أن نصل إلى ح ّل لمجلس الشيوخ نكون سهّلنا األمور.
النائب ميشال المر :نعقد جلسة نخصصها لملف الرئاسة فقط.
أرسالن :فلتكن اللجنة هنا ،ألننا كلنا نواب ونشكل لجنة اختصاص.
النائب فريد مكاري :هناك ثالثة اتجاهات بدت في هذا الحوار :الشيخ سامي
والشيخ بطرس اللذان يربطان الحلحلة بانتخاب رئيس .وفريق ثانٍ من الحاج
رعد والوزير باسيل متمسكان بموقفهما من الرئاسة مهما كان األمر.
باسيل مقاطعاً :نارية أو سلمية؟
مكاري :أما الفريق اآلخر ،وأنا منهم يدعو لالستفادة من الوقت لمناقشة
األمور المشار اليها على أمل أن تنفرج قريباً.
بري :هل تريدون جلسة جديدة أم ال؟
العريضي :ال ب ّد من إقرار جلسة وأدعو إلى تشكيل فريق العمل.
حردان :ضروري أن تستم ّر الجلسات باالنعقاد وأن نأخذ قرارا ً بتشكيل
اللجنة.
ب��ري :الجلسة المقبلة في  5أيلول على أن ُتشكل خاللها لجنة مجلس
الشيوخ .ك ّل طرف يجب أن يتشاور مع خبير دستوري ويعطي اسماً.
سالم :نحن في نهاية الشهر سنعطي إجازة للوزراء.
بري« :على أساس اشتغلتو كتير».
الجميّل :نحن مع استمرار الحوار والتواصل .وحفاظا ً على الروح اإليجابية
حول هذه الطاولة آمل أن تكون اللجنة داخل المجلس النيابي.
باسيل :ليس المطلوب «تفريز» قانون االنتخاب.
بري :أنا اليوم وضعت جدول أعمال.
الجميّل 5 :أيلول نريد أن نشكل لجنة .كيف ستعمل هذه اللجنة على
تشكيل مجلس شيوخ؟
بري :أنت قلت لي ألشكل لجنة!
الجميّل :قانون االنتخاب نرميه في الزبالة.
بري :ليس لي الحق بتشكيل لجنة نيابية اعطني اسماً ،وتكون األمور
إيجابية.
الجميّل :أتح ّفظ على هذا المسار كله .ولن أكون إيجابيا ً في الخارج.

ور�شة عن عالقة البرلمان
بالهيئات الرقاب ّية والناظمة

(أحمد موسى)

لوجودها ومصيرها ،وأصبح الحديث اليوم في اإلعالم
عن إعادة النظر في سايكس بيكو ،أي إعادة النظر في
الكينونة العربيّة نفسها ،والعمل على تجزئة المج ّزأ
وتمزيق المم ّزق ،في وقت يتح ّول فيه العالم إلى دول
قاريّة تحمي مصالحها وتبني أوطانها ،لذلك يجب أن
يكون للدول العربيّة مجتمعة وقفة مع النفس ،وعمل
جا ّد ونشيط لوحدة الصف العربي ،حماي ًة لما تبقى
وحرصا ً على وحدة المصلحة العربيّة وعلى قضاياها
العادلة التي ما زالت فلسطين على رأسها ،والواضح
بأنّ الهدف األول من التخريب العربي استهدف القضيّة
الفلسطينيّة للعمل على نسيانها وتصفيتها».
وفي الختام ،قدّم مراد درعا ً تكريميّة إلى مدير أزهر
البقاع الشيخ علي الغزاوي لمناسبة نيله دكتوراه،
ودرعا ً مماثلة إلى عميد كليّة اﻵداب في الجامعة اللبنانيّة
الدكتور محمد توفيق أبو علي.
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المؤسسة العسكريّة الوطنيّة
لمناسبة عيد الجيش،
ّ
الحامية للوطن» ،وطالب «الحكومة اللبنانيّة بإيالء
الجيش األهميّة ال�لازم��ة في إط��ار تسليحه وتعزيز
قدراته ع ّد ًة وعديداً ،أل ّنه الدرع الواقي للوطن ،والحافظ
ألمانة الذود عنه وعن شعبه ومياهه وثرواته».
وجه اللقاء التحيّة ألرواح شهداء الجيش الذين
كما ّ
سقطوا دفاعا ً عن وحدة لبنان ،مطالبا ً بالعمل الدؤوب
لتحرير أسراه المختطفين.
وفي أج��واء تموز ،ه ّنأ اللقاء «اللبنانيّين جميعا ً
باالنتصار التاريخي على العدوان الصهيوني الذي
ّ
مخططات تحويل لبنان إلى ملحق بالسياسات
أفشل
الغربيّة ،وال��ه��ادف��ة إل��ى قيام نظام ش��رق أوسطي
جديد».
المختصين في مجال
و استمع اللقاء إلى عدد من
ّ
القانون الدستوري واإلح��ص��ائ��ي ،وخلص إل��ى «أنّ
القانون االنتخابي األنسب الذي يح ّقق الديمقراطيّة،
وال���ذي يعكس إرادة ال��م��واط��ن��ي��ن ،واألك��ث��ر ع��دال��ة
وتمثيالً ،هو قانون انتخاب يعتمد النسبية الكاملة،
فال ديمقراطيّة حقيقيّة خارج إطار هذا القانون الذي
يعكس اإلرادة الشعبيّة على حقيقتها ،من دون أيّ

إقصاء أو إلغاء ،وأنّ اعتماد قوانين أخ��رى هي في
حقيقتها إقصائيّة ،وتحمل في طيّاتها عوامل التفجير
واستمرار أزمة الوطن التي بدأت منذ ثالث وسبعين
صلَت القوانين االنتخابيّة على قياس
عاماً ،حيث ُف ِّ
واضعيها ،وآخرها قانون الستين المح ّرك الحقيقي
لألزمات السياسيّة ،وه��و ال��ذي يُبقي البالد عُ رض ًة
لالهتزازات واألزمات المتالحقة».
ودع��ا «القوى السياسيّة اللبنانيّة المجتمعة في
خلوة ال��ح��وار إل��ى التعالي عن المصالح الخاصة،
والنظر إلى مصلحة الوطن ،وعدم إضاعة الوطن من
السعي للحفاظ على المكاسب الشخص ّية ،ووضع
خالل ّ
لبنان أمام أحد خيارين :إ ّما العمل بقانون الستين،
انتخابي مش َّوه يرتكز على صيغة
وإ ّم��ا إق��رار قانون
ّ
النسبي واألكثريّ  ،ويدعوهم اللقاء
مختلطة تجمع بين
ّ
يؤسس لدولة المواطنة
وطني جريء
إلى ا ّتخاذ قرار
ّ
ّ
والمساواة ،ويؤ ّمن صحة التمثيل ،الذي يش ّكل المدخل
الحقيقي الوحيد إلنتاج سلطة مستقرة في لبنان من
انتخابي يعتمد النسبيّة الكاملة مع
خالل إقرار قانون
ّ
اعتماد لبنان دائرة انتخابيّة واحدة».
وتابع اللقاء «مجريات الحوار وأجواءه التي سادت
خالل اليومين الماضيين ،واتفاق الفرقاء على إنشاء
مجلس شيوخ ،والالمركزيّة اإلداريّة ،وهما من البنود
التي يتض ّمنها ا ّتفاق الطائف» ،وتساءل« :لماذا هذه
المقاربة االنتقائيّة التفاق الطائف ،وعدم تطبيق كافة
بنوده ،وخاصة لجهة تطبيق القوانين اإلصالحية التي
يتض ّمنها ،والقواعد التي يقوم عليها قانون االنتخاب
لجهة الدوائر الوطنيّة الكبرى؟» .
الفلسطيني ال��ب��ط��ل في
وح � ّي��ا ال��ل��ق��اء «ال��ش��ع��ب
ّ
وخاصة األس��رى
الصهيوني،
نضاله ض� ّد االحتالل
ّ
ّ
الفلسطينيّين المضربين عن الطعام ،وف��ي مقدّمهم
بالل كايد وانضمام المناضل أحمد سعدات ،والذين
يخوضون معركة الحريّة والكرامة ،لرفض غطرسة
االحتالل وفضح ممارساته العنصريّة».
يشجع العدو
والعالمي
العربي
ورأى «أنّ الصمت
ّ
ّ
ّ
على االس��ت��م��رار ف��ي قمعه وطغيانه ،ويسعد ب��أيّ
خطوة للتطبيع مع كيانه» ،مطالبا ً «بصحوة عربيّة
تكون بوصلتها فلسطين ،واعتبار الكيان الصهيوني
الغاصب هو عدو األ ّمة والمسبّب الرئيسي لكل أزماتها،
الشرعي على أرض
حماية ألمنه واستمرار وجوده غير
ّ
فلسطين المحتلة».

جانب من ورشة العمل
عُ قدت في مكتبة مجلس الن ّواب ،أمس ،ورشة عمل بعنوان «عالقة مجلس الن ّواب
بالهيئات الرقابيّة والناظمة» ،برعاية رئيس المجلس نبيه ب ّري مم َّثالً بالنائب ميشال
موسى وحضور الن ّواب :قاسم هاشم ،أالن عون ،سمير الجسر ،نعمة الله أبي نصر،
هنري حلو ،محمد الحجار وغسان مخيبر .كما حضر مم ّثلون عن االتحاد األوروبي
والهيئات الرقابيّة ،وعن مشروع دعم التنمية البرلمانيّة في لبنان ،وحشد من أصحاب
ّ
وموظفي مجلس الن ّواب الكبار.
االختصاص
«أنّ
رحب فيها بالحضور ،ورأى الوضع
بعد النشيد الوطني ،ألقى موسى كلمة ب ّريّ ،
الراهن يُظهر أنّ ث ّمة حاجة إلى تطوير قوانين الهيئات الرقابيّة للتماشي مع التقدّم
الهائل الذي أحرزته ثورة االتصاالت ،وفي سبيل تعزيز عالقتها بمجلس الن ّواب الذي
ملحة إلى تعديل بعض
يملك سلطة التشريع والرقابة في الدولة .كذلك تبدو الحاجة ّ
قوانين الهيئات الناظمة التي تواجه ثغرات أساسيّة في تكوينها وعملها وإخضاعها
َّ
المؤخرة لدى ديوان المحاسبة ،فضالً عن إيجاد قدرات تواصل دائمة بين
للرقابة
الهيئات الناظمة والرقابية من جهة ،وبين مجلس الن ّواب من جهة اخرى».
ث ّم تحدّث النائب قباني ويوهان هومس.
وبعد جلسات عمل ،جرت مناقشة االقتراحات التي سيت ّم وضعها في التوصيات،
وأبرزها تعديل قوانين الهيئات الناظمة بما يعطيها استقالليّة أكبر ،إخضاع هذه
َّ
المؤخرة ،ربط لجنة المال والموازنة بأجهزة
الهيئات لرقابة دي��وان المحاسبة
الرقابة الماليّة وتزويد الهيئات السلطة التشريعيّة بالمعلومات الصحيحة والمو ّثقة
والموضوعيّة وتفعيل الرقابات الداخليّة على الحسابات العا ّمة ،وضع نظام يُلزم
الهيئات الناظمة والرقابيّة تقديم تقارير دوريّة لمجلس الن ّواب.
واعتبر المجتمعون «أنّ الواقع يعكس تجربة سيّئة للهيئات الناظمة في لبنان،
نشأ فعل ّيا ً واآلخر ُم َ
فبعضها غير ُم َ
نشأ جزئ ّيا ً أو غير مكتمل مق ّومات اإلنشاء ،وأنّ
بعض الهيئات ال تحتوي في قانونها وأنظمتها صفات الهيئات الناظمة ،وهي ال تعدو
كونها هيئات استشاريّة ملحقة بالوزير ،داعين إلى تقوية استقالليّة الديوان مع بناء
الشراكات والعالقات الش ّفافة مع مجلس الن ّواب والسلطة التنفيذيّة».

