 4سياسة
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في الواجهة

الحريري ـ دمشق :بطء متبادل

رسائل إلى المحرر
زحلة وإلياس سكاف
ورد في جريدتكم بتاريخ  19نيسان  2010تقرير لألستاذ عفيف دياب تحت
ّ
ويهمني كمواطن زحلي توضيح
عنوان« :تحالف سكاف ـ ـ ـ عون :سوء فهم»،
اآلتي:
ً
ّ
ّأوال :دأب كاتب التقرير منذ مدة على التهكم على الوزير السابق إلياس سكاف
ّ
ّ
والتهجم عليه ،واصفًا إياه بصاحب األداء السياسي الضعيف ،ومتحدثًا في
ّ
تقريره املذكور «عن تردده في الخيارات التحالفية بالنسبة إلى االنتخابات
البلدية ،وعن تململ مناصريه من تصرفاته ،وتراجع في معنويات خوضهم
االنتخابات».
ّ
اإلشارات مغلوطة وزائفة ،فإلياس
هذه
وكل
محله،
غير
في
الوصف
ثانيًا :هذا
ّ
سكاف ال يزال األقوى في زحلة والقضاء ملا يمثله من زعامة تاريخية ،ومن
عمل سياسي مشهود له أكثر من عقدين (رغم الخسارة ّ
املدوية في انتخابات
ّ
دورة  2009النيابية تبعًا ملؤامرة باتت معروفة) ،ومن حق ًه املطلق اليوم أن
يضع الشروط التي يراها مناسبة لالنتخابات اآلتية خدمة لزحلة واملنطقة،
دون أية تنازالت.
أندره قاصوف

♦♦♦

الكبار والصغار كانوا فرحني

عشت أربع ساعات من ُحلم تراءى لي في خيالي منذ خمسة أشهر ،وكتبت عنه
مقالة بعنوان «يومان للقراءة في آخر املناسبة» .إذ أقمنا ،األستاذ سليمان
بختي واآلنسة فاديا جحا والسيدة ليلى بساط وكاتب هذه السطور ،يومًا
للقراءة في حديقة الشهيد الرئيس رينيه معوض (الصنائع) بعنوان« :كتاب
ّ
ّ
ووزارة
وزوادة وجنينة» ،بتمويل من منسقية بيروت ّ
عاصمة عاملية للكتابّ ،
الثقافة ،وبمساعدة مؤسسات ودور نشر ،حيث وزعنا مجانًا حوالى ستمئة
«منقوشة» صباحًا وكعكة عصرًا ،وكذلك خمسمئة علبة
كتاب ،وخمسمئة
ً
عصير ،وقنينة م��اء ،إضافة إلى الشاي والقهوة ،وخمسمئة تفاحة جردية.
ّ
و«الزوادة» .والكل كبارًا وصغارًا كانوا فرحني،
وخالل ً 4ساعات نفدت الكتب
وخاصة األطفال الذين أخ��ذوا معهم إلى جانب الكتاب رسومهم من مشغل
مكتبة «سفينة نوح».
ف��ي ال��واق��ع ،ضحك ال��ن��اس ع��ل ّ ّ��ي وع��ل��ى ال��ف��ك��رة ح�ين كتبت وب���دأت أح��ك��ي عن
املشروع .وكذلك فعلوا بعدما نفذت الفكرة ،مع فارق أن الضحكة الثانية كانت
صادقة وفرحة ،بعد التهنئة بنجاح ّفكرة توزيع الكتاب و«املنقوشة» مجانًا.
ّ
إذ إن معظم من تكلمت معهم قالوا إن الناس سيأخذون «املنقوشة» ويرمون
ّ
الكتاب! أم��ا م��ا حصل ،ف��إن ع��دد زوار الحديقة ك��ان ف��ي «ي��وم ل��ل��ق��راءة» حول
طاوالت الكتب أكثر من عدد الذين وقفوا على جهة الطعام والشراب.
فيصل فرحات

♦♦♦

القائم باألعمال ال السفير
ورد ف��ي صحيفتكم ،بتاريخ  17نيسان  ،2010ف��ي صفحة املجتمع ،مقابلة
ّ
يخص م��ا حصل معه ف��ي س��ف��ارة إسرائيل في
م��ع ابني محمد م ُ��روة ف��ي م��ا
ساحل العاج .وقد ذكر اسم سعادة سفير لبنان في ساحل العاج ،علي عجمي،
بالخطأ ،إذ إن سعادة السفير لم يكن موجودًا في أثناء الحادث املذكور ،بل
كان خارج البالد ،واملقصود في حديث ابني هو القائم باألعمال ،الذي رفض
مقابلة شخص من طرفي لشرح األمر له وطلب مساعدته مرتني لدى السلطات
ّ
العاجية ،والذي اعتذر بحجة انشغاله.
والجدير بالذكر أن السفير كان يتابع املوضوع من خارج البالد مع السفير
الفلسطيني بصفته عميد السلك الدبلوماسي العربي.
وأن��ت��ه��ز ه���ذه ال��ف��رص��ة ألن ّ����وه بمكانة س��ع��ادة السفير اللبناني ع��ل��ي عجمي
ّ
الطيبة التي تشهد بها الجالية اللبنانية في أبيدجان .كما أتقدم
ومواقفه
املقصود.
غير
للخطأ
شخصه
من
باالعتذار
ّ
ّ
التكرم بالتنويه بذلك في صحيفتكم املوقرة ،إذ إن
وعليه ،نرجو من حضرتكم
ما نسب إلى سعادة السفير أساء إلينا شخصيًا قبل اإلساءة إلى سعادته.
علي ّ
مروة

♦♦♦

ّ
الضريبة على الفوائد املصرفية
ت��ع��ل��ي��ق��ًا ع���ل���ى م���ق���ال «وزي��������رة امل������ال وأل������ف ب�����اء ال��خ��ص��خ��ص��ة» («األخبار»،
:)2010/4/19
طبيعي أن تخبو االعتراضات على الضريبة على الفوائد املصرفية وزيادتها
ألن أول ما يخطر على بال الناس أنها ضريبة تطال األغنياء .لكنني أريد هنا
أن ألقي الضوء على الكثير من املودعني الذين ليسوا أغنياء على اإلطالق.
ّ
خضم األزم��ة االقتصادية في لبنان ،وعلى مر السنني العجاف ،أقفلت
ففي
ّ
م��ؤس��س��ات ،وت���م ص��رف الكثير م��ن ال��ع��م��ال وامل��وظ��ف�ين م��ن م��ؤس��س��ات كثيرة
وكبيرة ،إضافة إلى متقاعدين وأرامل وأيتام.
إنهم جمهور غير قليل من املودعني غير األغنياء ،سحبوا تعويضات نهاية
خدمتهم من الضمان ،أو ما نالوه من تعويض صرف .وحيث إنهم أضحوا
منهم أودع
عاطلني دائمني من العمل ،بسبب األزمة وكبرهم
بالسن ،فالكثير ً
ّ
مدخرات وتعويضات في املصارف لكي ّ
تؤمن لهم مدخوال شهريًا
ما لديه من
ّ
يعينهم على العيش ببعض الكرامة ويقيه العوز ألطول فترة ممكنة من بقية
العمر.
لذلك ،أرى أن من العدالة الضريبية بمكان أن يصار إلى استثناء شطر مع
من مبلغ الفائدة الناتج من الوديعة ،كثالثة ماليني ليرة لبنانية ،وأن يخضع
ّ
املصرفية على ه��ذه امل�لاي�ين الثالثة للضريبة على
ك��ل م��ا يزيد م��ن ال��ف��ائ��دة
الفائدة.
الدكتور خليل منيمنة
ينّ

ّ
مر يوم وفد املديرين
واملستشارين في دمشق
ّ
لكنه لم ّ
يثبت ما
بسالم.
ّ
يسوق له سياسيون لبنانيون
من أن االتفاقات الثنائية
وضرورة تعديل بعضها
وإلغاء بعضها اآلخر ،هي
مأزق عالقة رئيس الحكومة
سعد الحريري بسوريا
نقوال ناصيف

ّ
عندما تبلغت دمشق من بيروت بذهاب
الوفد اإلداري األول إليها في  14نيسان،
ً
السورية.
استياء لدى القيادة
ترك تأليفه
ّ
لم يطل الوقت حتى أصدر الرئيس بشار
األس��د تعليمات بإلغاء االجتماع ّ
املقرر
ب�ين وف��د لبناني وآخ���ر س���وري ملراجعة
تقنية لالتفاقات الثنائية بني البلدين.
ات��ص��ل رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة م��ح��م��د ناجي
العطري باألمني العام للمجلس األعلى
ال����س����وري ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ال��ل��ب��ن��ان��ي ن���ص���ري خوري،
وأبلغ إليه قرار الحكومة السوريةً ،
بناء
ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات األس����د ،إل��غ��اء الزيارة.
ّ
للتو نقل خوري الرسالة إلى الحريري.
الثانية ظهر  13نيسان كانت الحكومة
اللبنانية ـ ـ ـ خالفًا ملا أشيع في ما بعد،
ّ
ق���د ت��ب��ل��غ��ت رس��م��ي��ًا م��وق��ف دم���ش���ق .في
الساعات التالية ،أورد اإلع�لام السوري
ن��ب��أ إل��غ��اء ال���زي���ارة .وتخفيفًا ل��و ُط��أة ما
حدث راج أن الزيارة أرجئت ولم تلغ.
ك����ان����ت االن����ط����ب����اع����ات األول��������ى للرئيس
ال���س���وري ام��ت��ع��اض��ه م���ن ال��ط��ري��ق��ة التي
اللبنانية تأليف
ق��ارب��ت بها الحكومة ً
����د ك����ان أدن�����ى ت��م��ث��ي�لا م���ن ذاك الذي
وف ّ
تحضرت دمشق لتمثيلها في االجتماع
امل��ش��ت��رك ،وك����ان ع��ل��ى م��س��ت��وى مديرين
ع��ام�ين ال م��ع��اون�ين ل��ه��م .ق��ي��ل أي��ض��ًا إن
األس��د وج��د في طريقة تأليف الوفد ما
يسيء إلى العالقات السورية ـ ـ ـ اللبنانية
أكثر بكثير ّ
مما يقوله خصوم سوريا
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ع��ن��ه��ا .ب��ع��ض االنطباعات
األخ�����رى ف���ي دم���ش���ق أن ت���دن���ي مستوى
ال����وف����د اإلداري آل إل�����ى ض����م موظفني
ي��ش��غ��ل��ون رت���ب���ة دون رئ���ي���س مصلحة
حتى.
ال���ي���وم ال���ت���ال���ي إلل���غ���اء ال�����زي�����ارة ،ف���ي 14
نيسان ،التأم مجلس الوزراء في السرايا
ب���رئ���اس���ة ال���ح���ري���ري ال������ذي ل����م ُي���ش���ر من
قريب أو بعيد إلى ما حصل .كذلك التزم
ال��وزراء جميعًا الصمت والتجاهل َ
بمن
فيهم وزراء ال��ح��ري��ري وح��ل��ف��اؤه الذين
غالبًا ما يلتقطون مناسبة كهذه النتقاد
أي ت��ص ّ��رف س���وري ي���رون أن��ه يتعارض
م��ع ع�لاق��ات لبنانية ـ ـ ـ س��وري��ة متكافئة
ومع السيادة الوطنية.
ي��وم��ذاك ،ملس وزراء ّ
تنبه الحريري إلى
ُ
خطأ اقترف في طريقة تأليف الوفد ،وما
لبث بعد ساعات أن أبلغ إلى املحيطني
ب��ه تأليف وف��د آخ��ر يستوفي م��ا تطلبه
ُ
دم��ش��ق .وق��د ع��ق��د اج��ت��م��اع ب�ين مديرين
ع����ام��ي�ن م�����ن ال����ط����رف��ي�ن ،وأوك���������ل ترؤس
الوفد إلى وزير الدولة جان أوغاسبيان
ال��ذي يبدو أن��ه الوحيد ب�ين وزراء ّ
تيار
املستقبل الذي ّ
يعول عليه الحريري في
جلسات مجلس ال����وزراء وف��ي مواجهة
وزراء ق��وى  8آذار ،نظرًا إل��ى خبرته في
ال���ح���ك���وم���ات األخ�����ي�����رة .وخ��ل�اف����ًا لوزراء
الدولة الستة اآلخرين الذين أفردت لهم
مكاتب ف��ي مبنى قبالة ال��س��راي��ا ،اتخذ
أوغ��اس��ب��ي��ان م��ك��ت��ب��ًا ل���ه ف��ي��ه��ا ك���ي يكون
على مقربة من رئيس الحكومة وملفاته
الحكومية.
عندما ع��اد وف��د املديرين واملستشارين
برئاسة أوغاسبيان ،أشاع إيجابيات عن
م����داوالت دم��ش��ق وامل�لاح��ظ��ات املتبادلة
ب�ي�ن ال��ط��رف�ين ال��ل��ب��ن��ان��ي وال����س����وري في
ن��ط��اق م��راج��ع��ة االت��ف��اق��ات الثنائية بني
البلدين .إال أن أعضاء في الوفد اللبناني

ّ
اتخذ أوغاسبيان مكتبًا له داخل السرايا كي يكون على مقربة من الحريري وملفاته (مروان طحطح)

وفد المديرين
والمستشارين أثار انعقاد
ظل المجلس
االجتماع في ّ
األعلى ال السفارة
اجتماع دمشق
مرجعية
مجددًا
ّثبت ّ
ّ
المجلس األعلى في إدارة
العالقات الثنائية

أث���اروا على هامش ّاالجتماع الرسمي،
ان���ع���ق���اده ت��ح��ت م��ظ��ل ّ��ة امل��ج��ل��س األعلى
وأمينه العام ،فيما توزع رئيسا الوفدين
اللبناني وال��س��وري ت��رؤس أعضائهما،
طالبني أن يكون ّتوقيع املحضر النهائي
لالجتماع في ظل السفارة اللبنانية في

دمشق .ورغ��م حضور السفير اللبناني
م��ي��ش��ال خ���وري االج��ت��م��اع امل��ش��ت��رك ،بدا
واضحًا الدور الذي يضطلع به املجلس
األع��ل��ى كمرجعية إلدارة ك��ل م��ا يتصل
بالعالقات الثنائية بني البلدين ،سواء
لتعديل اتفاقات أو توقيع أخرى.
ّ
ل��م ي��ط��ل ال��ح��وار ال��خ��اف��ت ح��ي��ال م��ا عده
ب��ع��ض أط������راف ال���وف���د ال��ل��ب��ن��ان��ي حصر
����اي����ة االج����ت����م����اع ب���امل���ج���ل ّ���س األعلى،
رع ّ
حاضني على أن يكون في ظل السفير ما
دام التبادل الدبلوماسي هو الذي يرعى
عالقات البلدين.
بلغت
�����ذي
ل
ا
����وار
ح
����
ل
ا
����ذا
ف���ي ح��ص��ي��ل��ة ه
ّ
أص���داؤه إل��ى الجانب ال��س��وري ،فتجنب
إل���ق���اء ض����وء إع�ل�ام���ي ع��ل��ي��ه وع���ل���ى دور
في اجتماعات دمشق وفتح باب
السفير ّ
ج����دل ،س��ل��م ال��وف��د ال��ل��ب��ن��ان��ي بمرجعية
املجلس األعلى مع التأكيد على إشراك
السفارة في دمشق في متابعة ما دار في
اجتماع الوفدين والتنسيق في املرحلة
املقبلة.
كان وزراء قد سمعوا من رئيس الحكومة
في أكثر من مناسبة ،كلما أثيرت أمامه
ازدواجية دور املجلس األعلى والسفارة
ف��ي إدارة ع�لاق��ات ال��ب��ل��دي��ن وم���ا ينبثق
عنها ،أن ال��ت��واص��ل مستمر بينه وبني
األمني العام للمجلس األعلى ،طالبًا من

