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سياسة
المشهد السياسي

بري والسنيورة :اللمسات األخيرة على «الصفقة» اليوم
تسير صفقة المقايضة بين إقرار سلسلة الرتب والرواتب والتمديد للمجلس النيابي .غير أن التيار الوطني الحر يبدو غائبًا
ّ
عما «يطبخه» الرئيس نبيه ّبري وتيار المستقبل ،أو في أحسن األحوال يجري إطالعه على ما يدور من نقاشات
يشير انصراف الوزير علي حسن
خليل ،أمس ،وعدد من موظفي وزارة
املال الى وضع اللمسات األخيرة على
مشروعي سلسلة الرتب والرواتب
واملواد القانونية الضريبية لتمويلها
وتعديل الدوام ملوظفي اإلدارة العامة،
إلى حصول الرئيس نبيه ّبري على
موافقة نهائية من فريق  14آذار على
عودة املجلس النيابي إلى التشريع.
ّ
وعلى ما تؤكد مصادر مواكبة،
ّ
«ستحل السلسلة ـ العيدية بندًا أول
على جدول أعمال اللقاء الذي يعقد
اليوم بني بري ورئيس كتلة املستقبل
النيابية فؤاد السنيورة ،ليتوج
حصيلة االجتماعات السياسية
األخيرة» .وينتظر أن يحدد بري في
أعقاب هذا اللقاء موعدًا الجتماع

عدوان :بري مستعد
للتشريع شرط البدء بالسلسلة
ولم ُيطرح التمديد إطالقًا
هيئة مكتب املجلس يسبق الجلسة
التشريعية منتصف األسبوع املقبل.
وبنتيجة التفاوض ،دخلت تعديالت
بسيطة على املشروع الذي ّ
أعدته
اللجنة النيابية الفرعية الثانية
برئاسة النائب جورج عدوان ،جعلت
كلفة السلسلة تتراوح بني 1800
و 2000مليار ليرة لبنانية .ومن
التعديالت إعطاء  6درجات للمعلمني
الذين لن تتجاوز الزيادة على رواتبهم
 ،%30وإعطاء  6درجات لإلداريني،
وتعديل نسبة الزيادة للعسكريني .وال
أحد يتوقع أن يعاد النظر في املواد
القانونية التي وافقت الهيئة العامة
للمجلس النيابي عليها في الجلسة
التشريعية األخيرة وعددها  23مادة،
وإذا كان هناك ثمة تعديل فسيكون
جزئيًا لجهة تغيير كلمة أو عبارة في
املادة وليس جذريًا.

غير أن التيار الوطني الحر يبدو
بعيدًا كليًا عن «الطبخة ـ النقاش»
الذي يدور بني تيار املستقبل وبري
من جهة ،وبري وعدوان من جهة
أخرى .وعلى رغم أن «عدوان يبلغ
(النائب) آالن عون دوريًا باملستجدات
حول هذا املوضوع» و«التيار
ليس مستبعدًا باملعنى اإلقصائي
للكلمة» على ما تؤكد مصادر عونية
لـ«األخبار» ،تقول املصادر« :ال نعتبر
أن اطالعنا على ما يجري يكفي ،وال
يمكن أن يكون هذا النقاش جديًا إال
حني يطلب منا أخذ موافقة التكتل
الرسمية على الصيغة النهائية» .وفي
ما خص السلسلة ،تلفت املصادر إلى
أن «الصيغة املعتمدة في املفاوضات
هي الصيغة النهائية التي توصلت
إليها الهيئة العامة ملجلس النواب،
قبل أن يقع الخالف الكبير وتتوقف
االجتماعات ،وهي تتضمن بعضًا
من طرح عدوان وبعضًا آخر من طرح
النائب إبراهيم كنعان ،إذ لم يتم
اعتماد صيغة األخير بالكامل بسبب
أرقامها املرتفعة» .وتختم املصادر أن
«التيار اليوم غير ملتزم بأي اتفاق
حول أي من امللفات التي يفترض
إقرارها في أي جلسة تشريعية مقبلة،
ُ
وعندما تعرض عليه الصيغ النهائية
سيوافق أو يرفض من دون أن يكون
محرجًا أمام أي طرف سياسي».
ودخل التيار أول من أمس على
خط «استطالع» ما توصلت إليه
املفاوضات بشأن السلسلةُ ،
فعقد
اجتماع بني بري وكنعان ،كما تلقى
ً
األخير اتصاال من عدوان ،ومن املتوقع
أن يجتمع بخليل قريبًا.
ّ
ويؤكد كنعان أن «السلسلة لن تكون
سلسلة باسم فالن ،بل صيغة مشتركة
بني كل الفرقاء ،تبدأ باملواد التي ّ
أقرت
في الهيئة العامة والتي ال يمكن
الرجوع عنها ،مرورًا بدرجات املعلمني
ً
واملوظفني وزيادة العسكريني ،وصوال
إلى رفض التيار زيادة الضريبة على
القيمة املضافة ،ألنه ال يجوز تحميل

كنعان :السلسلة صيغة مشتركة بين كل الفرقاء

جيوب املواطن فشل الدولة وفسادها».
ولفت في حديث إذاعي إلى «إمكان
تأمني اإليرادات باالستغناء عن هذه
الضريبة واستبدالها بالبناء األخضر
وزيادة عامل االستثمار» .ورأى
أن «التحجج بالتوازنات واألرقام
والكلفة لم يكن سوى غطاء لغياب
ّ
ببت السلسلة،
اإلرادة السياسية
فهناك من ّ
يعد السياسة في لبنان
فن األسر للملفات باألمن والسياسة

واالقتصاد واملال واملقايضة عليها،
فيما نحن نؤكد ضرورة االنتهاء من
ثقافة االبتزاز ،ألن التسويات الناجمة
عنها تأتي خارج إطار الدستور
والحقوق».
بدوره ،أكد عدوان أنه بادر الى التحرك
بالتنسيق مع املستقبل لـ«عقد
جلسات تشريعية» .ولفت إلى أن «4
مليارات و 400مليون دوالر يجب
أن تعالج من خالل التشريع ،وهناك

السلسلة واليوروبوند وغيرهما من
املستحقات التشريعية على لبنان،
أو يكون الوضع كارثيًا» .وأوضح
أنه طرح املواضيع الضرورية مع
بري و«قال لي إنه مستعد للتشريع
شرط البدء بالسلسلة ،ولم يتم طرح
موضوع التمديد إطالقًا».
وشدد عدوان على أن «القوات
اللبنانية ستذهب إلى الجلسة
ّ
وستصوت ضد التمديد والحلفاء
يعرفون موقفنا» ،مؤكدًا «أننا اتفقنا
مع نادر الحريري والسنيورة على
السير باألرقام على قاعدة التوازن
بني اإليرادات والنفقات ،واتفقنا على
توازن السلسلة وأال تصيب أصحاب
الدخل املحدود ،وتم اقتراح إعطاء
األساتذة الدرجات الست ،وأن أكبر
اإليرادات تأتي من  TVAواملصارف».
وأشار إلى أن «أرباح املصارف
ستخضع للضريبة من أجل تمويل
السلسلة باملشروع الذي نقترحه،
وتم تصوير الواحد في املئة TVA
وكأنها مصيبة كبرى ،في حني أنها
تفرق ستة آالف ليرة على من يصرف
مليوني ليرة فقط».
فتفت :ال صفقة
من جهته ،قال النائب أحمد فتفت
إن بري «هو أكثر من يريد التمديد
وله مصلحة فيه ،ولكنه فنان في
السياسة ويحاول أن يجعل غيره
يدفع الثمن الذي يريده هو» .وكرر
فتفت ما قاله الحريري قبل أسبوعني
عن أن «تيار املستقبل ال يقبل
بانتخابات نيابية في ظل غياب
رئيس للجمهورية وفي الظروف
األمنية املوجودة حاليًا».
وجزم فتفت بأنه «ليس هناك صفقة
في موضوع تشريع الضرورة...
ووافقنا على هذا التشريع منذ مدة».
وقال« :نحن مع إقرار سلسلة الرتب
والرواتب إذا كانت أرقامها تؤمن
توازنًا اقتصاديًا وماليًا ،وبإمكاننا
أن نذهب األسبوع املقبل لكي ّ
نقر
السلسلة».

تقرير

القوات :شدياق مرشحة مستقلة في كسروان
ليا القزي
تأجيل االنتخابات النيابية أصبح
شبه مؤكد .لم يشحذ أحد من القوى
السياسية عدته بعد بنحو جدي .اال
أن طلبات الترشح الى االنتخابات
قدمت جميعها الى وزارة الداخلية،
مع غياب بعض األسماء التي رفضت
أن تشارك في هذه «التمثيلية» .قضاء
كسروان ليس بعيدًا عن «معمعة
االنتخابات» .املرشحون املوارنة كثر،
خاصة أن من يحصل على أعلى نسبة
َمن االصوات في هذا القضاء يعني أنه
ض ِمن تمثيل «الصوت املسيحي».
صحيح أن املرشحني املقربني من التيار
الوطني الحر كثر ،ولكن في مقلب
قوى الرابع عشر من آذار هناك أيضًا
عدد من «املستقلني» الذين يهمهم
أن يكونوا ضمن الخمسة املرشحني.
أعادت القوات اللبنانية ترشيح
مسؤولها في كسروان شوقي الدكاش.
شدياق:
ترشيحي ال
يعني أنني ضد
القوات

وملا ترشحت االعالمية مي شدياق في
الدقيقة االخيرة ،بدأ السياسيون في
القضاء نسج االقاويل عن سر هذه
الحركة ،وتحليل ما إذا كانت بطلب
من رئيس حزب القوات سمير جعجع
ً
كجائزة ترضية لشدياق ،كونه أصال
ال انتخابات قريبة.
أحد املقربني من شدياق الذي واكب
ترشيحها منذ الدورة املاضية يقول
إنه في منتصف أيلول «حني ّ
سربت
الئحة مرشحي القوات الى املواقع
االلكترونية ،ومن ضمنها اسم
شدياق ،لم يكن أحد من القوات قد
اتصل بشدياق أو حتى أبلغها إذا
ما كانت ستكون مرشحتهم أو ال».
يومها حصل التباس ،فطلبت القوات
سحب الخبر من التداول االعالمي،
لتعود وتنشر الئحة بمرشحيها غاب
عنها اسم شدياق .تقول املصادر إنه
«في اليوم نفسه ،اتصل بشدياق مدير
مكتب جعجع ايلي براغيد ملقيًا اللوم
عليها ،بطريقة غير مباشرة ،بأنها
تقف خلف هذا التسريب» .انزعجت
شدياق ،استنادًا الى املصادر ،من
طريقة التصرف معها «التي تتكرر
في كل دورة» .مي ،التي كانت مشغولة

بالعشاء السنوي لجمعيتها وكان
محاميها خارج البالد ،تقدمت
بأوراقها الى وزارة الداخلية «في
اليوم التالي ،رغم أنها على اقتناع
بأنه ال انتخابات .ولكن تريد أن
تثبت للجميع أنها قادرة على ّ
تبوء
املسؤوليات».
تنفي شدياق في اتصال مع «األخبار»
ما تقدم ،واضعة إياه في خانة «القيل
والقال التي أنا أبعد ما يكون عنها».
السؤال عن هذا املوضوع ،بالنسبة
ً
اليها« ،في غير محله أصال .فحني
ُس ِّربت اللوائح ،لم أكن قد تقدمت
بأوراقي بعد ،ما يعني أنه لم يكن هناك
من حديث عن ترشح باألساس» .تؤكد
أن عالقتها بالقوات «جيدة جدًا .أنا
أؤيدها ومندفعة جدًا من أجل القضية.
ولكن ترشيحي ال يعني أنني ضدها
بل حليفتها»« .الشهيدة الحية»
توضح أن غايتها «نبيلة ،كما أنني
منافسة شريفة» .معركتها االنتخابية
ليست «في اإلطار التقليدي ،فلن أكون
نائبة الواجبات االجتماعية فقط».
مرشحة كسروان أصلها من بلدة
عشقوت ،ولكن نفوسها في الرميل -
االشرفيةّ ،
تقصدت أن تترك ترشيحها

الى النهاية« ،أترشح رغم أنني لست
راضية على القانون االنتخابي وال
مقتنعة بأنها ستجري».
املرشح الوحيد للقوات في كسروان
شوقي الدكاش يقول لـ»األخبار» إنه
ملتزم ببيان الحزب «وال شيء غيره،
فهو واضح لجهة الترشيحات» .ال
يعرف تفاصيل «ترشح مي أو الخبر
الذي نشر على املواقع االلكترونية
وأعيد سحبه ،فأنا لم أستفسر عن
املوضوع» .كذلك هو ينفي ما قيل عن
أن جعجع هو الذي طلب من شدياق
الترشح« ،الحكيم ال يتدخل في هذه
الزواريب ،هناك مكتب سياسي يأخذ
قراراته بالتصويت» .الدكاش مرتاح
الى وضعه وحيثيته على االرض« ،ما
وصلنا اليه اليوم ،حزبيًا وشخصيًا،
هو نتيجة العمل اليومي املستمر
الذي لن يتوقف».
من جهتها ،تشدد مصادر القوات على
أن «مرشح الحزب الرسمي هو شوقي
الدكاش» .أما شدياق« ،فرغم الحيثية
التي تمثلها ،هي مرشحة مستقلة».
اللوائح التي ّ
سربت «لم يكن مصدرها
معراب ،لذلك سحبت ونشرت اللوائح
الرسمية».

