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المشهد السياسي

ّ

تصحيح األجور :األكثرية تريد
ازدحم جدول أعمال بداية األسبوع بجملة عناوين داخلية
وإقليمية كبيرة ،فرضت نفسها على معظم املواقف والتحركات،
من االنسحاب األميركي من العراق ،إلى توقيع سوريا على بروتوكول
عني الحلوة ،وتفعيل
املراقبني العرب ،فاملوضوع األمني في مخيم ً
املعارضة لشعار «بيروت منزوعة السالح» ،وصوال إلى «صواريخ
الجنوب» التي تطل كل مرة بشكل مختلف
يبدو أن نكسة التصويت على قرار زيادة
األج � ��ور أح��دث��ت ص��دم��ة إي �ج��اب �ي��ة ك�ب�ي��رة
لدى أطراف األكثرية ،ودفعتها إلى إجراء
«ن� �ف� �ض ��ة» ش ��ام �ل ��ة ل� �ش ��دش ��دة ت��واص �ل �ه��ا
وزي ��ادة ج��رع��ة تنسيقها وزاري ��ًا ونيابيًا.
وقد ّ
توجت لقاءات التنسيق أمس بـ«أكلة
س�م��ك» ع�ل��ى م��ائ��دة ال��وزي��ر ح�س�ين ال�ح��اج
ح �س ��ن ،ش � ��ارك ف �ي �ه��ا امل � �ع ��اون ال �س �ي��اس��ي
ل�لأم�ين ال�ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه ح�س�ين الخليل،
وال � ��وزراء :محمد ف�ن�ي��ش ،ج�ب��ران باسيل،
ش��رب��ل ن �ح��اس وع �ل��ي ح �س��ن خ �ل �ي��ل .وق��د
استمرت الجلسة خمس ساعات ونصف
الساعة ،ولخصتها مصادر شاركت فيها
ب��أن�ه��ا ت��ؤك��د «ان �ت �ظ��ام اآلل �ي��ة ال�ت��ي اتفقنا
عليها لناحية تفعيل التنسيق الحكومي
بيننا .وامل�ه��م ف��ي ه��ذه الجلسة أن م��ا كنا
نحكيه تراشقًا في السابق صار مطروحًا
وجهًا لوجه».
وذكرت هذه املصادر أن املجتمعني تناولوا
جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء املقررة
غ�دًا بالتفصيل ،لكن قضية األج��ور نالت
حصة األسد من الوقت ،حيث جرى تفنيد
ق��رار ال��زي��ادة األخ�ي��ر ،وم��ا يمكن أن ت��ؤول
إليه األمور على ضوء قرار مجلس شورى
ّ
ال��دول��ة .وات �ف��ق ع�ل��ى ض ��رورة إع ��ادة ط��رح

امللف في املجلس ،و«لدينا إرادة للتوصل
إل��ى ق ��رار م��وح��د وال�ت��وج��ه ب��ه إل��ى جلسة
الغد» .وأشارت املصادر إلى التوافق أيضًا
على الجزء األكبر ّ
مما يطرحه وزير العمل
بشأن تركيبة األجور ،لكننا ال نزال بحاجة
إل � ��ى ب �ع ��ض األخ� � ��ذ وال� � � ��رد ب� �ش ��أن ب�ع��ض
التفاصيل» .وقد كشف أحد املشاركني في
اللقاء أن ما لم يتفق عليه املجتمعون هو
«ب�ن��د دع��م األج ��ور ال ��ذي ي�ط��رح��ه ن�ح��اس،
وال�ق��اض��ي ب��أن ت��دف��ع ال��دول��ة اش �ت��راك فرع
امل��رض واألمومة في الضمان االجتماعي
ً
بدال من أرباب العمل ،لقاء أن يحول هؤالء
ما كانوا يدفعونه إلى الضمان إلى زيادة
على أجور العمال» ،لكنه أعلن أن هذا األمر
سيجري التشاور بشأنه اليوم وغ�دًا قبل
جلسة مجلس ال � ��وزراء ،م��ع اإلش� ��ارة هنا
إل��ى أن أط ��راف األك�ث��ري��ة ك��ان��وا ق��د أبلغوا
أم� ��س رئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ن �ج �ي��ب م�ي�ق��ات��ي
تأييدهم إلص��دار ق��رار ج��دي��د ع��ن مجلس
ال� ��وزراء ب��زي��ادة األج� ��ور ،ال االك�ت�ف��اء فقط
بتصحيح القرار الذي صدر سابقًا.
ك ��ذل ��ك ب� �ح ��ث امل �ج �ت �م �ع ��ون أم � ��س ق�ض�ي��ة
امل� ��وازن� ��ة ،وج� ��رى ال �ت��واف��ق ع �ل��ى ض ��رورة
التوجه إلى مجلس ال��وزراء من أجل طرح
نظرة موحدة ملسألة الضرائب ،علمًا بأن

وزي ��ري ح��رك��ة أم��ل سيطرحان ف��ي جلسة
الحكومة غدًا ورقة تتضمن مالحظاتهما
على مشروع املوازنة ،إضافة إلى رؤيتهما
للسياسة الضريبية.
وم� � ��ن امل �ن �ت �ظ ��ر أن ي �ش �م��ل ال� �ن� �ق ��اش ب�ين
األط ��راف ال�ث�لاث��ة (ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي وح��زب
ال�ل��ه وح��رك��ة أم��ل) ال�ي��وم وغ �دًا بند تعيني
األم�ي��ن ال �ع ��ام ل� � ��وزارة ال �خ��ارج �ي��ة وم��دي��ر
ل �ل �ش��ؤون ال �س �ي��اس �ي��ة وال�ق�ن�ص�ل�ي��ة ف�ي�ه��ا.
وسيجري البحث فيه من زاوي��ة أن يدعم
وزراء ال �ح��رك��ة وال� �ح ��زب م��وق��ف ال �ن��ائ��ب
ميشال ع��ون بشأن اقتراح تعيني السفير
ش��رب��ل وه �ب��ة م��دي �رًا ل �ل �ش��ؤون القنصلية
وال�س�ي��اس�ي��ة ،ع�ل�م��ًا ب��أن األط� ��راف ال�ث�لاث��ة
ل��دي �ه��م م�ل�اح �ظ��ات س �ل�ب �ي��ة ع �ل��ى امل��رش��ح
ّ
لتولي األمانة العامة للخارجية.
وك��ان العماد ميشال ع��ون ق��د أوف��د نهارًا
ال� �ن ��ائ ��ب إب ��راه� �ي ��م ك �ن �ع ��ان ل �ل �ق ��اء رئ �ي��س
مجلس ال �ن��واب نبيه ب��ري ،ووض�ع��ه «في
تفاصيل ع��دد م��ن امل�ل�ف��ات ال�ت��ي نتابعها
مع دولته ككتلة» ،بحسب ما ذكر كنعان.
وع��ن م��واض�ي��ع ه��ذا ال�ل�ق��اء ق��ال��ت م�ص��ادر
ل �ـ«األخ �ب��ار» إن�ه��ا متابعة مل��ا ت��داول��ه بري
وكنعان في لقائهما السابق قبل  10أيام
لجهة التشاور في امللفات اآلنية ،كاملوازنة
وح �س��اب��ات ال��دول��ة وال�ت�ع�ي�ي�ن��ات وق��ان��ون
االن�ت�خ��اب��ات .وت�ح��دث��ت ه��ذه امل �ص��ادر عن
وج��ود توجه ل��دى ب��ري وع��ون يهدف إلى
إق � ��رار آل �ي��ة ل �ل �ت �ع��اون ب�ي�ن ك�ت�ل��ة ال�ت�ح��ري��ر
والتنمية وتكتل التغيير واإلص�لاح على
م �س �ت��وى ال �ع �م��ل ال �ن �ي��اب��ي ،أس� ��وة ب��اآلل�ي��ة
التي ّ
أقرت للتعاون على املستوى الوزاري.
ّ
وك �ش �ف��ت ف ��ي م ��ا خ ��ص م �ل��ف األج � ��ور عن
ت��واف��ق ب�ي�ن ب ��ري وع ��ون ع�ل��ى ض� ��رورة أن
ي��أخ��ذ م�ج�ل��س ال � ��وزراء ف��ي االع �ت �ب��ار رأي
مجلس شورى الدولة ،وأن ّ
يبت األمر قبل

نهاية العام «ليكون عيدية للبنانيني».
وعلى مائدة غداء في بنشعي ،اجتمع أمس
أي�ض��ًا ،ال�ن��ائ�ب��ان ط�لال أرس�ل�ان وسليمان
فرنجية ،يحيط بهما الوزير م��روان خير
الدين والنائب السابق م��روان أب��و فاضل
وال��وزي��ر السابق يوسف س�ع��ادة وطوني
سليمان فرنجية .وقد وضع أرسالن اللقاء

وزراء حزب اهلل وأمل
والتيار الوطني قرروا
توحيد الموقف بالنسبة
إلى الزيادة والضرائب
والتعيينات
عون أوفد كنعان
إلى عين التينة إلقرار آلية
تعاون نيابي بين كتلة
وتكتل التغيير
التحرير ّ
«نواب بيروت» طالبوا
بنزع السالح من بيروت
لضم نواب الضاحية
الكبرىّ :
إلى النقاش

في إطار «التداول في الشأن الوطني العام
الذي ّ
يهم الجميع للتأكيد على كل ما هو
ً
ملصلحة البلد وحماية السلم األهلي أوال،
وللتأكيد على تماسكنا وتحالفنا داخل
ال�ح�ك��وم��ة ال �ت��ي ي��رأس �ه��ا ال��رئ �ي��س نجيب
ميقاتي على الصعد كافة».
أما فرنجية ،فانطلق من اإلشادة بالعالقة
م��ع أرس�ل�ان للتصويب ع�ل��ى م��ن ّ
سماهم
ّ
ّ
املتقلبني ومستغلي الفرص ،متحدثًا عن
ال� �ظ ��روف ال��راه �ن��ة «ال �ت��ي أص �ب �ح��ت فيها
املصالح وال�ظ��روف تتغلب على الصداقة
وال� �ع�ل�اق ��ات ال �ش �خ �ص �ي��ة ،وأص� �ب ��ح ن��اك��ر
ّ
الجميل ذك�ي��ًا واملتقلب حربوقًا وال�ك��ذاب
ي�ق��رأ م��اذا ي��دور خلف ال�ك��وال�ي��س .ولكننا
ن�ح��ن ن�ب�ق��ى ون �ص �م��د ،ن �ع��رف ك�ي��ف ن��رب��ح
وك �ي��ف ن �خ �س��ر ،وك �ي��ف ن �ج �ت��از ال �ظ��روف
ال �ص �ع �ب��ة ك �م ��ا ن �ج �ت ��از األم � � ��ور ال �س �ه �ل��ة،
وب��ال�ن�ت�ي�ج��ة ه ��ذا ه��و امل��وق��ف ال� ��ذي ي�ن��ال
ّ
اح � �ت� ��رام ال� �ج� �م� �ي ��ع» ،م� ��ردف� ��ًا «امل �ت �ق��ل �ب��ون
يستغلون ال�ف��رص لكنهم ال ي�ن��ال��ون أب�دًا
احترام أحد ،عدوًا كان أو صديقًا» .وتابع:
«نحن ثابتون في مواقفنا وال ّ
نتغير ،ألننا
على اقتناع ت��ام بما نفعل ،ونؤمن بذلك،
وإيماننا نابع من حرصنا على مستقبل
شعبنا وعلى قراءتنا السياسية ملستقبل
ش�ع�ب�ن��ا ،وإي �م��ان �ن��ا ب�م�ص��ال��ح ك��ل ال �ن��اس
ب �ع �ي �دًا ع ��ن امل �ص��ال��ح ال �ش �خ �ص �ي��ة اآلن �ي��ة.
ولهذا عندما نربح يكون خطنا صحيحًا
ّ
ونهجنا سليمًا ،وع�ن��دم��ا نخسر يتسلم
ال �ق �ي��ادة غ�ي��رن��ا ول�ك�ن�ن��ا ن�ب�ق��ى» ّ .وق ��ال في
املوضوع السوري ،إن سوريا وقعت على
بروتوكول املراقبني العرب «وفق شروطها
هي ،وليس وفق أي شروط أخرى» ،مؤكدًا
أن النظام فيها «صامد وب��اق ،وهو نظام
ق ��وي وم�ت�م��اس��ك ب��رئ��اس��ة ال��دك �ت��ور بشار
األسد» ،لكنه رأى أن «املؤامرة على سوريا

تقـرير

متهم
االدعاء األميركي ضد «اللبناني الكندي»ّ :
ّ
محمد وهبة
ب�ع��د  10أش�ه��ر ع�ل��ى ق ��رار وزارة ال�خ��زان��ة
األميركية وض��ع البنك اللبناني الكندي
ع�ل��ى ال�لائ �ح��ة ال �س ��وداء وح �ظ��ر ال�ت�ع��ام��ل
م �ع ��ه ،أع � � ّ�د ال �ن��ائ��ب ال� �ع ��ام ف ��ي ض��واح��ي
ن� �ي ��وي ��ورك ال �ج �ن��وب �ي��ة ب ��ري ��ف ب � �ه� ��ارارا،
وف��ري �ق��ه ،دع ��وى ق�ض��ائ�ي��ة ع�ل��ى امل�ص��رف
ّ
اللبناني ،متهمني إي��اه بتنفيذ عمليات
ّ
تبييض أموال تجارة املخدرات ومهربي
األم��وال النقدية واألمل��اس ،ملصلحة حزب
ال� �ل ��ه ،ب �م �س��اع��دة م �ج �م��وع��ات م�ن�ف�ص�ل��ة،
ب �ي �ن �ه��ا ش� �خ ��ص م �ن �ت �س��ب إل� � ��ى ال �ت �ي ��ار
الوطني ال�ح� ّ�ر «حليف ح��زب ال�ل��ه» ،وهي
ّ
تمتد من غرب أفريقيا إلى لبنان وأوروبا
والواليات املتحدة أيضًا.
ّ
وت �ض �م��ن��ت ال ��دع ��وى ال �ت��ي أع � ّ�ده ��ا ف��ري��ق
ال �ن��ائ��ب ال �ع��ام ف��ي  65ص �ف �ح��ة ،وامل��رف �ق��ة
بإفادة العميل الخاص في إدارة مكافحة
امل � �خ ��درات ك��ري �س �ت��وف��ر م �ي �ل��ر ،م ��ا ت� ّ�دع��ي
أن�ه��ا تفاصيل دقيقة ع��ن ع�لاق��ات وثيقة
تربط البنك اللبناني الكندي بحزب الله
«اإلرهابي».
ت�ق��ري��ر ّ
االدع� ��اء ي��ذك��ر معطيات واض�ح��ة،
ل�ك�ن��ه ي�ض�ع�ه��ا ف ��ي س �ي��اق «م �ن �س��وج» ال
يشير إلى وج��ود وقائع ّ
جدية عن عالقة
ح ��زب ال �ل��ه ب��ال�ب�ن��ك ال�ل�ب�ن��ان��ي ال �ك �ن��دي ،ال
ب��ل يظهر األم ��ر ك��أن��ه تمكن م��ن تضييق
ال � �خ � �ن ��اق ع� �ل ��ى ح� � ��زب ال � �ل� ��ه وال� � �ح � � ّ�د م��ن
مصادر تمويله .وأظرف دليل استند إليه
ّ
االدع��اء األميركي هو أن سلسلة شركات
«سيبامار سويس» العائلية اململوكة من
أس��ام��ة سلهب« ،ك��ان لها دور تفصيلي،
ألن�ه��ا م��وج��ودة ف��ي ردف ��ورد وميشيغان

وس � ��وي� � �س � ��را» .ف� �ق ��د وج� � � ��دت ال �س �ل �ط��ات
األميركية «صورة األمني العام لحزب الله
حسن نصر الله في جيب سلهب ،وصور
أخ ��رى مل�ج�م��وع��ات م�ق��ات�ل��ة ت �ح��رق العلم
اإلسرائيلي .»...
االت � �ه� ��ام ي� �ب ��دأ ب ��رس ��م خ��ري �ط��ة ع�م�ل�ي��ات
ال �ت �ج��ارة وت �ب �ي �ي��ض األم � � ��وال ب�م�س��اع��دة

وش ��راك ��ة م��ع م��ؤس �س��ات م��ال �ي��ة لبنانية
وم��ؤس �س��ات م �م �ل��وك��ة م ��ن ل�ب�ن��ان�ي�ين في
ال�خ��ارج ،ثم يربطها بأسماء ّ
يدعي أنها
ت �ع �م��ل ض� �م ��ن ش� �ب� �ك ��ات مل �ص �ل �ح��ة ح ��زب
ال�ل��ه ومنتجي ال�ك��وك��اي�ين ف��ي كولومبيا
وفنزويال.
وأبرز ما ورد في ّ
أساسية:
أمور
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ـــ يشير نص ّ
االدعاء بحق البنك اللبناني
الكندي إلى مجموعة كبيرة من املعطيات
الدقيقة عن التحويالت املالية وحجمها،
وع��ن املستفيدين م�ن�ه��ا ،واالس�ت�ث�ن��اءات
ال � �ت ��ي ُم� �ن� �ح ��ت ألش � �خ� ��اص وم ��ؤس� �س ��ات
ع ��دي ��دة ،وب��واس �ط��ة أي ف � ��روع .وب �ص��رف
ضعت فيه هذه
النظر عن السياق الذي ُو
IXSIR NP 15x10 AW.ai
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IT LOOKS LIKE OUR WINE
IS NOT THE ONLY
THING THE WORLD
IS IN LOVE WITH.

املعطيات ،إال أن ما يثير االستغراب هو
كيفية حصول وزارة الخزانة األميركية
على هذه املعلومات الدقيقة التي ليست
متوافرة س��وى ل��دى املصرف والسلطات
الرسمية .فهل يكون العميل اإلسرائيلي
ال � � ��ذي ك � ��ان ي �ع �م��ل ف� ��ي وح � � ��دة م �ك��اف �ح��ة
ت �ب �ي �ي��ض األم� � � ��وال ف ��ي ال �ب �ن��ك ال �ل �ب �ن��ان��ي
الكندي ،هو مصدر هذه املعلومات؟
ـــ يطال االتهام نائب املدير العام املساعد
أح �م ��د ص �ف ��ا ،ال � ��ذي ُع �ّي��نّ ع �ض �وًا ل�ل�ج�ن��ة
ال��رق��اب��ة ع �ل��ى امل� �ص ��ارف وال ي � ��زال حتى
اليوم في هذا املنصب.
ـ �ـ �ـ ي ��ذك ��ر ّ
االدع � � � � ��اء  3م � �ص� ��ارف ل �ب �ن��ان �ي��ة
ّ
«متورطة» في القضية هي« :بلوم بنك»،
«ف � � ��درال ب� �ن ��ك» و«ب� �ن ��ك ال� �ش ��رق األوس� ��ط
وأفريقيا».
ـ �ـ ي�ش�ي��ر ّ
االدع� � ��اء إل ��ى «ت� � � ّ
�ورط»  30ت��اج��ر
ّ
مسجلني في الواليات
سيارات مستعملة
امل�ت�ح��دة م��ن ال�ف�ئ��ة (أ) ،وإل ��ى  57حسابًا
ّ
تخصهم بقيمة  248مليون
فيها ودائ��ع
دوالر.
ت�ت�ض�م��ن ق��ائ�م��ة امل �ح �ت��وي��ات ف��ي ّ
االدع� ��اء
األم � �ي � ��رك � ��ي  6أب� � � � � ��واب؛ ال � �ب � ��اب � ��ان األول
والثاني يتطرقان إلى تعريف العقوبات
وال �ن �ص��وص ال�ق�ض��ائ�ي��ة امل�س�ت�ن��د إل�ي�ه��ا،
فيما ال�ب��اب الثالث يتحدث ع��ن عقوبات
اإلره� ��اب وامل�ن�ظ�م��ات اإلره��اب �ي��ة ول��وائ��ح
إيران وسوريا في هذا املجال .الباب الرابع
ي�ت�ح��دث ع��ن ح ��زب ال �ل��ه ب��وص�ف��ه منظمة
ّ
إره��اب �ي��ة «م�س��ل�ح��ة ج �ي �دًا» و«ميليشيا»
و«األكثر قدرة بني املجموعات اإلرهابية
في العالم على تهديد الواليات املتحدة»
و«األك �ث ��ر خ �ط��ورة» و«ي �م � ّ�ول م��ن إي ��ران»
ّ
و«أس� � � � ��س ش� ��رك� ��ات ت� �ج ��اري ��ة وش �ب �ك��ات
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IXSIR Winery chosen by CNN
as one of the greenest buildings
in the world, and winner of the
Green Good Design Award 2011.

Visit our Facebook page.
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