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تقرير

عين التينة:
الحريري خضع لتهديد العونيين!

للخزينة

 20مليون دوالر ،وهــو أمــر مخالف
لدفتر الشروط أيضًا.
كـ ــذلـ ــك ُرفـ ـ ـ ــض الـ ـ ـع ـ ــرض املـ ـ ـق ـ ــدم مــن
تـحــالــف شــركـتــي World Duty free
( Groupأجـ ـنـ ـبـ ـي ــة) وش ـ ــرك ـ ــة 3DF
القابضة (لبنانية) بسبب مخالفة
دفتر الـشــروط .ويشير املحضر إلى

أن مـمـثــل شــركــة World Duty free
ّ Group
سجل اعتراضه على نتيجة
امل ــزاي ــدة بسبب إقـصــائــه ألس ـبــاب ال
مخالفة لدفتر الشروط.
يرى فيها
َ
وأخ ـي ـرًا ،لــم ي ـبــق فــي املـنــافـســة على
امل ــزاي ــدة س ــوى ال ـت ـحــالــف االول من
شركتي ( La Guardere SCAأجنبية)
وش ــرك ــة ( L.A.D.F.J.Vل ـب ـنــان ـيــة)،
والتحالف الثاني ( )Pacاملؤلف من
شــرك ـتــي فـيـنـيـسـيــا (ل ـب ـنــان ـيــة) وآر.
ريـنـتــا (هــول ـنــديــة) .الـتـحــالــف األول
ّ
قدم سعرًا للبدل السنوي الستثمار
مـســاحــات فــي الـســوق ال ـحـ ّـرة بقيمة
 ٦٩.٣٨٦مليار ليرة ( 46مليون دوالر)،
والتحالف الثاني قـ ّـدم سعرًا بقيمة
 111مليار ليرة ( 74مليون دوالر).
إال أن ه ــذا الـسـعــر لـيــس هــو السعر
النهائي للمزايدة .فالسعر النهائي
يشمل ع ــاوات عــن كــل راك ــب يدخل
إلـ ــى م ـط ــار بـ ـي ــروت ال ــدول ــي بقيمة
إج ـمــال ـيــة م ـق ــدرة بـنـحــو  27مـلـيــون
دوالر ،مــا يـجـعــل قـيـمــة املـبـلــغ الــذي
ستحصل عليه الدولة اللبنانية من
ه ــذه امل ــزاي ــدة ،سـعــر ال ـبــدل السنوي
مضافًا إلـيــه قيمة ال ـع ــاوات ،أي إن
تـحــالــف «بـ ــاك» سـيــدفــع  111مليار
لـيــرة أو مــا ي ــوازي  74مليون دوالر
مضافًا إليه مبلغ  27مليون دوالر،
لتصبح قيمة املزايدة النهائية 101
مليون دوالر سنويًا.
مدة العقد ّ
ّ
محددة في دفتر الشروط
بأربع سـنــوات ،ما يعني أن الشركة
ال ـفــائــزة سـتــدفــع  404مــايــن دوالر
خــال هــذه الفترة ،إال إذا كــان هناك
تـغـيـيــر ف ــي عـ ــدد ال ــرك ــاب ال ــواف ــدي ــن
إلى مطار بيروت الدولي ارتفاعًا أو
انخفاضًا ،علمًا بأن الشركة الفائزة
نفسها كانت قــد دفعت  170مليون
دوالر مقابل استثمار السوق ّ
الحرة
منذ نحو  15سنة.
(األخبار)

املسيحيني ينحصر حاليًا بالحفاظ
ع ـل ــى ح ـق ـه ــم بــال ـت ـم ـث ـيــل ال ـص ـح ـيــح
وحــال الضياع التي يعيشها هؤالء
في ظل خلطة القوانني املتعددة» .الى
ذلك ،جاءت الطبابة على رأس قائمة
األول ــوي ــات فــي الـبــرامــج االنتخابية
بنسبة  ،%77يليها التعليم ،%63
سياسة اقتصادية عادلة  ،%52املرأة
 ،%51ال ـش ـبــاب  ،%50ع ــدل وق ـضــاء
 ،%50تنمية ريـفـيــة  ،%44مـشــاركــة
فــي الحكم  ،%39نقل مشترك ،%39
محيط أفضل . %39
وتـ ـن ــاول االس ـت ـط ــاع أي ـض ــا ال ــواق ــع
الـسـيــاســي فــي قـضــاء زح ـلــة ،فــأبــدى
 %64م ـ ـ ـ ــن املـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــن و%59
م ـ ــن املـ ـسـ ـلـ ـم ــن (ب ـ ـم ـ ـعـ ــدل  %60مــن
َ
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـطـ ــل ـ ـعـ ــن) ،رف ـ ـض ـ ـهـ ــم ل ـ ـبـ ــروز
ّ
حـ ـ ــركـ ـ ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة مـ ـحـ ـل ــي ــة ع ـلــى
ص ـع ـي ــد قـ ـض ــاء زح ـ ـلـ ــة .ورأى %81
مــن املستطلعني أن تمويل األح ــزاب
غـيــر ذاتـ ــي ،فـيـمــا لــم ت ـت ـجــاوز نسبة
املـحــازبــن واملـنــاصــريــن الــذيــن أبــدوا
استعدادهم لتمويل أحزابهم ذاتيًا
 .%65ف ــي امل ـح ـص ـلــة ،ت ـبــن أن %90
مــن املستطلعني مــع تغيير ال ـنــواب
الحاليني في قضاء زحلة ،و %28لن

يصوتوا لنواب حاليني أو سابقني،
وحصل املستقلون على املركز األول
في مقعدين وعلى املركز الثاني في
مقعدين آخرين ،وكــان الفتًا أن %91
َ
من املستطلعني ال يكترثون للمقعد
األرمني.
وتجدر اإلشارة إلى أن توزيع أعمار
َ
املستطلعني كــان وفــق اآلتــي :بني 18
عــامــا و 21عــامــا ( ،)%5بــن  22و40
()%43؛  41ـ )%38( 60؛  61وما فوق:
.%13
فــي خـتــام املــؤتـمــر ،اقـتــرحــت الحركة
عـلــى املـعـنـيــن مـجـمــوعــة طــروحــات،
بهدف الخروج من التخبط الحاصل
حول إنتاج قانون جديد لالنتخاب،
م ــن بـيـنـهــا تـخـصـيــص ب ــرام ــج عبر
وس ــائ ــل اإلعـ ــام امل ــرئ ــي ،تستضيف
فيها هــذه املحطات خبراء حياديني
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن االن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب ـ ــي ،لـ ـش ــرح
إيـ ـ ـج ـ ــابـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـن ـ ـظـ ــم االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة
املقترحة وسلبياتها ،ليصار بعدها
إل ــى تـكـلـيــف ج ـهــات م ـحــايــدة إج ــراء
استطالعات للرأي في كافة املناطق
اللبنانية ،مــن ثــم تبني نتائج هذه
االستطالعات بعيدًا عن الحسابات
ّ
الضيقة.
السياسية والطائفية

يبدو أن السحابة بين الرئيس
سعد الحريري من جهة
والرئيس نبيه بري والنائب
وليد جنبالط من جهة أخرى
ستكون طويلة« .انقالب
الحريري» على تعهداته
بالتراجع عن حضور جلسة
التمديد مرده «خوفه من
تهديد العونيين بتعليق
جلسات الحكومة في حال
حضوره جلسة  15أيار»،
بحسب مصادر عين التينة
ميسم رزق
ال ي ـ ـتـ ـ ُـرك ال ــرئـ ـي ــس سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري
«ل ـل ـص ـلــح مـ ـط ــرح» .ع ـنــد أول مـفـتــرق
طــريــق ،نسي رئيس الحكومة موقف
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس نـ ـبـ ـي ــه بـ ـ ـ ـ ـ ّـري املـ ـ ـس ـ ــان ـ ــد ل ــه
بــالــوقــوف إل ــى جــانـبــه «ظــاملــا ك ــان أو
مظلومًا» .وكذلك مواقف النائب وليد
ج ـن ـبــاط ال ـت ــي ت ــؤك ــد م ـتــانــة الـعــاقــة
ب ـي ـن ـه ـمــا .ف ــي دق ــائ ــق م ـ ـعـ ــدودة ف ــرط
رئـيــس تـيــار املستقبل عـقــد التحالف
ال ـثــاثــي ال ــذي جـمـعــه بــالــرج ـلــن ،من
خ ــال ان ـقــابــه عـلـيـهـمــا ف ــي مــوضــوع
ال ـت ـمــديــد .ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي ت ـعـ ّـهــد به
ال ـح ــري ــري ب ـح ـضــور جـلـســة الـتـمــديــد
ال ـتــي دع ــا إل ـي ـهــا رئ ـيــس امل ـج ـلــس في
منتصف الشهر املقبل ،عــاد وتراجع
ّ
التعهد ،رغم أنه كان من أشد
عن هذا
املـطــالـبــن بتأجيل االنـتـخــابــات عامًا
ً
كامال على األقــلُ .يضاف إلــى ذلــك أن
خطر الفراغ الذي كان سيدفع به إلى
ينتف ،بل يــزداد
التمديد كما قــال لم
ِ
يومًا بعد يوم .فما الذي حصل؟
ي ـ ـ ّـدع ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري أن ـ ـ ــه ال يـ ــريـ ــد أن
َ
يـ ـص ــط ــدم ب ــرئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة وال

ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي وال ح ــرك ــة أمـ ــل وال
حــزب الله وال النائب وليد جنبالط.
وبحسب معلومات «األخبار» ،ظهرت
ّ
بــوادر «االنـقــاب» حني كلف جنبالط
وفــدًا يرأسه النائب غــازي العريضي
زيارة الحريري األسبوع املاضيُ .في
اللقاء سمع األخير كالمًا حازمًا نقل
عن «البيك» بأن «ال أحد يفاوض على
ظ ـهــرنــا ،وم ــن ي ــرد ال ـت ـ ّف ــاوض فــولـيــد
ب ــك ح ــاض ــر» .ح ـي ـن ـهــا ملـ ــح ال ـح ــري ــري
إلــى أنــه «ال يــريــد افـتـعــال مـشــاكــل مع
املـسـيـحـيــن ،وف ـتـ َـح مــوضــوع مجلس
ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ» ،ق ـب ــل أن ُي ـس ـم ـع ــه ال ــوف ــد
كــامــا ل ـيــس ع ـلــى خ ــاط ــره ،وق ــال بما
مـعـنــاه« :مـنــذ  28عــامــا لــم نـطــرح هــذا
امل ــوض ــوع ول ــم نـطــالــب ب ــه .وه ــذا أمــر
لــه خصوصية عند الطائفة الــدرزيــة
وإذا كـنـتــم مـصـ ّـريـ ّـن عـلـيــه وتــريــدونــه
فاعلموا أنه من حقنا» .وما إن أجاب
الحريري بأنه لن يذهب إلى أي خطوة
تستفز الفريق املسيحي في املجلس

«يرجم»
المستقبل
ّ
التمديد ،ثم يؤكد أن
ال مفر منه في
جلسة  15أيار

ال ـن ـيــابــي ،ح ـتــى ف ـهــم ال ــوف ــد الــرســالــة
وأب ـلــغ جـنـبــاط وب ــري ب ـهــا« ،فــأدركــا
أن ثـ ّـمــة لعبة جــديــدة ّ تـلــوح فــي األفــق
ّ
وأن األدوار توزع بدقة» .وحني قصد
ال ـحــريــري عــن الـتـيـنــة أول مــن أمــس،
كان بـ ّـري يعلم أنه جاء ليرمي بطعم
جديد ،على قاعدة أن «تهديد الرئيس
بـ ـ ّـري ب ـع ــدم ح ـض ــور جـلـســة الـتـمــديــد
سيدفعه إلى الخضوع باألمر الواقع
وال ـق ـب ــول بــال ـقــانــون ال ـتــأه ـي ـلــي ال ــذي

ي ـطــرحــه ال ــوزي ــر ب ــاس ـي ــل» .ل ـكــن ب ـ ّـري
ً
لــم يبلع الـطـعــم ،وأج ــاب بــأنــه «أصــا
هو ضد التمديد ،وأن الجلسة املزمع
عـقــدهــا سـتـكــون لــاتـفــاق عـلــى قــانــون
انتخابي في اإلطــار الـعــام ،والقانون
التأهيلي بالنسبة إليه صار في خبر
ك ــان ،ول ــن يـتــراجــع عــن ه ــذا املــوقــف».
ل ـك ــن امل ـس ـت ـغ ــرب كـ ــان ف ــي االسـ ـت ــدارة
ال ـس ــري ـع ــة ل ـلــرئ ـيــس الـ ـح ــري ــري ،وإذا
م ــا ك ـ ــان ه ـ ــذا امل ــوق ــف ح ـق ـي ـق ـيــا .فـهــل
ّ
ّ
التحول بأنه
فسر الرئيس بـ ّـري هــذا
انقالب ضده؟ ال جواب واضحًا حتى
اآلن ســوى أن األزم ــة سـتـكــون كبيرة.
ب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر عـ ــن الـ ـتـ ـيـ ـن ــة ،ف ــإن
ال ـح ــري ــري «ربـ ـم ــا اع ـت ـب ــر أن ال ـل ـجــوء
إلى ورقة امليثاقية هو الخيار األوفر
ح ـظ ــا فـ ــي وج ـ ــه مـ ـع ــارض ــي ال ـق ــان ــون
ال ـتــأه ـي ـلــي» ،مـلـمـحــة إل ــى أن «رئ ـيــس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة خـ ـض ــع لـ ـتـ ـه ــدي ــد الـ ـتـ ـي ــار
ّ
الــوطـنــي الـحــر لــه بـشــل الـحـكــومــة في
حال حضوره جلسة التمديد ملجلس
النواب».
ال أحـ ــد م ــن أعـ ـض ــاء ك ـت ـلــة املـسـتـقـبــل
ـاف ب ـ ـشـ ــأن ح ـق ـي ـقــة
لـ ــديـ ــه جـ ـ ـ ــواب شـ ـ ـ ـ ٍ
مــواقــف الـحــريــري هــذه األي ــام ،والــذي
ب ــات أسـ ــرع م ــن ال ـنــائــب ج ـن ـبــاط في
ّ
تـقـلـبــاتــه .لـكــن الـحــرصــاء عـلــى تلميع
ص ـ ــورت ـ ــه ي ـ ـحـ ــاولـ ــون تـ ـب ــري ــره ــا ب ــأن
«الـ ــرجـ ــل ّ
ربـ ـم ــا كـ ــان ي ــري ــد دفـ ــن إرث ــه
الثقيل ،حيث ضــاق ذرعــا باتهاماته
بـ ــال ـ ـحـ ــريـ ــريـ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ،وبـ ــأنـ ــه
ج ـ ـ ــزء مـ ـ ــن امل ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ح ـك ـمــت
ل ـب ـن ــان ب ـع ــد الـ ـط ــائ ــف» ،وأن ـ ــه «ي ــري ــد
ب ـن ــاء ح ــري ــري ــة ج ــدي ــدة م ـتــوائ ـمــة مــع
الـ ـع ــونـ ـي ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،تـ ـخ ــرج ــه مــن
ص ـ ــورة ال ـس ــاس ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــن ك ـبــري
وجـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــاط» ،وأن أول ـ ــويـ ـ ـت ـ ــه ب ــات ــت
«ع ــدم االن ـخ ــراط ف ــي م ـح ــاور مـعـيـنــة،
ب ــل أن ي ـكــون ه ــو بـيـضــة ال ـق ـب ــان ،في
االسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـل ــى الـ ـ ــدور ال ـتــاري ـخــي
الـ ــذي ل ـطــاملــا ل ـع ـبــه ج ـن ـب ــاط» ،وه ــذا
ما يدفع به إلــى «القبول بــأي شــيء».
لكن املصادر املستقبلية ،وللمفارقة،
اعـتـبــرت أن «ال مـفــر مــن الـتـمــديــد في
جلسة  15أيار»!

ُ
لجنة سيدة النجاة :التيار يقاطع!
واص ـلــت اللجنة الـتــي تجتمع فــي سـ ّـيــدة الـنـجــاة فــي زحلة
اجتماعاتها أمس لتقديم رؤيتها ملشروع قانون االنتخابات،
تحظى
قائمة على التقسيم الطائفي واملذهبي .اللجنة التي
ّ
بمباركة املـطــران عـصــام دروي ــش ،وتـضــم ممثلني عــن كل

األحــزاب السياسية وشخصيات مستقلة ورئيس البلدية،
وتستثني الكتلة الشعبية ،تهدف أساسًا إلى جعل مدينة
زحلة دائرة انتخابيةُ ،مقسمة طائفيًا ومذهبيًا ،إضافة إلى
ّ
حل «مشكلة» املجنسني عبر نقلهم إلى بلدات أخرى (راجع
«األخبار» ،عدد  20نيسان . )2017
في اجتماع أمس ،أعيد طرح النقاط التي أثيرت في اللقاء
ّ
وتقرر التوقيع
األول (يوم  19نيسان  ،)2017وتأكيدها.
ُ
عـلــى عــريـضــة تـطــالــب بـعــدم دمــج قـضــاء زحـلــة مــع البقاع
الغربي .أما البيان الصادر عن املجتمعني ،فقد كان عامًا،
ُيـبــرر بـ ّ
ـأن «االجـتـمــاع األول أتــى استجابة لنبض الـشــارع
ُ
الزحلي القلق على ما يحضر من مشاريع قوانني انتخابية
تـلـجــأ إل ــى االسـتـنـســابـيــة فــي بـعــض ال ــدوائ ــر» ،وف ــي ذلــك،
«رســالــة إلــى مــا يطرحه الــوزيــر جـبــران بــاسـيــل» ،بحسب
مصادر املجتمعني .أما النقطة الثانية ،فهي التشديد على
«دور زحلة التاريخي باالنفتاح والتكامل مع السهل ومع
املـكــونــات الـبـقــاعـيــة مــن كــل األط ـيــاف واألدي ـ ــان» .والــافــت
فــي اجـتـمــاع أمــس مقاطعة الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر ،مــن دون
أن يعتذر ممثل الـتـيــار ،املنسق قزحيا الــزوقــي عــن عدم
ال ـح ـضــور ،كــذلــك فــإنــه لــم ي ـ ّ
ـرد عـلــى ات ـصــاالت املـشــاركــن
لالستفسار عن سبب غيابه.
(األخبار)

