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سياسة

رسائل
إلى المحرر
الجسر يوضح
ن ـ ـشـ ــرت «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» (بـ ـت ــاري ــخ
 )2015/8/3م ـقــاال للصحافي
ع ـ ـبـ ــد الـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــي ال ـ ـص ـ ـمـ ــد ع ـل ــى
م ــوقـ ـعـ ـه ــا االل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ح ـمــل
عنوان« :بلدية طرابلس تتراجع
عـ ــن ال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع م ــوظ ـ ُف ــة مــن
الـتــانـيــن» ،وج ــاء فـيــه« :أبـلـغــت
املصري من بعض األعـضــاء أن
الرافعي بحاجة ّ
ماسة إليها من
أجــل االسـتـعــانــة بها فــي مجال
الترجمة ،وخصوصًا في اللغة
اإلنكليزية عندما تــزوره وفود
أجنبية ،لكونه ال يتقنها ،وهي
زارتـ ــه ل ـهــذه ال ـغــايــة ف ــي مكتبه
والـ ـتـ ـقـ ـت ــه قـ ـب ــل مـ ــوعـ ــد ج ـل ـســة
ل ـل ـب ـل ــدي ــة ع ـ ـقـ ــدت م ـط ـل ــع شـهــر
رمـ ـض ــان ،جـ ــرت فـيـهــا املــواف ـقــة
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ــع امل ـ ـصـ ــري،
إضافة إلى إمرار عقدين آخرين،
مــن بينهما عقد موظفة كانت
تعمل فـ ُـي مكتب النائب سمير
الجسر نقلت إلى البلدية براتب
يصل إلــى ألــف ومـئــة دوالر في
الشهر».
وب ـص ــرف ال ـن ـظــر ع ــن مـضـمــون
امل ـ ـقـ ــال ودق ـ ـتـ ــه واب ـ ـ ـعـ ـ ــاده ،يـهــم
املكتب االعالمي للنائب سمير
الـجـســر ان يــوضــح ان م ــا نشر
حــول انتقال موظفة مــن مكتب
ال ـ ـنـ ــائـ ــب الـ ـجـ ـس ــر ال ـ ـ ــى ب ـل ــدي ــة
طــرابـلــس ،ال يمت الــى الحقيقة
بصلة.
املكتب االعالمي
للنائب سمير الجسر

♦♦♦

 ...وحاصباني
ب ــاإلش ــارة ال ــى امل ـقــال مــوضــوع
الصفحة األولــى في «األخبار»
(العدد  2655تاريخ  3آب )2015
ت ـحــت عـ ـن ــوان «ب ـل ــدي ــة ب ـيــروت
تـ ـس ـ ّـي ــل ع ـ ـ ـقـ ـ ــارات ال ـ ـحـ ــريـ ــري»
وال ـ ـ ــذي ت ـن ــاول ـن ــي ال ـك ــات ــب فــي
مضمونه،أود أن أوضــح أن ما
نـســب ال ـ ّـي فــي هــذا املـقــال ليس
صحيحًا ،وأستغرب زج إسمي
بهذه الطريقة.
إذ أن املـجـلــس الـبـلــدي ك ــان قد
اتخذ باإلجماع قرارات مبدئية
بـ ـ ـش ـ ــراء الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات امل ـ ــذك ـ ــورة
ف ــي جـلـسـتــه امل ـن ـع ـقــدة بـتــاريــخ
ّ
 19آذار  ،2015وك ــل ــف لـجـنــة
األشـ ـ ـغ ـ ــال امل ـج ـل ـس ـي ــة م ـتــاب ـعــة
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا .ولـ ـ ـ ــم أتـ ـ ــدخـ ـ ــل فــي
هــذه املـتــابـعــة .كما انــي لــم أكن
مـ ـش ــارك ــا فـ ــي ج ـل ـس ــة امل ـج ـلــس
املنعقدة بتاريخ  5ايــار والتي
أش ـ ـ ــار ال ـي ـه ــا امل ـ ـقـ ــال م ــوض ــوع
الرد.
وأخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،تـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة ال ــى
ان هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال تـصـبــح
ن ــاف ــذة اال ب ـعــد مــواف ـقــة دي ــوان
امل ـح ــاس ـب ــة ووزيـ ـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة
والـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــات عـ ـلـ ـيـ ـه ــا .لـ ــذلـ ــك،
اقتضى التوضيح.
ايلي حاصباني
عضو مجلس بلدية بيروت

في الواجهة

العقد اإلستثنائي

المرسوم في خبر كان؟
إنقضى شهران
على انتهاء العقد العادي
االول في  31ايار ً ،ويتبقى
آخران وأكثر قليال لبدء العقد
العادي الثاني منتصف
تشرين االول ،من دون ان
يبصر العقد االستثنائي النور.
وقد ال يبصره .وال ُيسجل
لحكومة الرئيس تمام سالم
سابقة قرار كهذا
نقوال ناصيف

ألس ــاب ـي ــع خ ـل ــت ،بـ ــدا م ــرس ــوم الـعـقـ ّـد
االس ـت ـث ـن ــائ ــي مل ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ي ـشــق
طريقه في حكومة الرئيس تمام سالم
ب ــا ع ـق ـب ــات ،ف ــي مـ ـع ــزل ع ــن ح ـظــوظ
التئام الهيئة العامة حقًا .قيل آنــذاك
ان ال ـجــدلــن الــدس ـتــوري والـسـيــاســي
ح ـس ـمــا ،ال ــى ح ــد ،ال ـن ـصــاب املـطـلــوب
ل ـت ــوق ـي ــع املـ ـ ــرسـ ـ ــوم ،وهـ ـ ــو األكـ ـث ــري ــة
املطلقة في حكومة ســام كي يصدر.
ث ــم انـقـطــع ف ـج ــأة ،ون ـهــائ ـيــا ،الـحــديــث
عن املرسوم ،وكان تردد ان ما ينقصه
بـضـعــة تــواق ـيــع ف ـح ـســب ،ك ــي يكتمل
بـ 13توقيعًا تمثل النصف  .1+انضم
وزيــرا حزب الله الى املوقعني ،وكذلك
وزيـ ــر ت ـي ــار امل ـ ـ ــردة .كــاه ـمــا حـلـيـفــان
رئيسيان للرئيس ميشال عــون الذي
رف ــض الـعـقــد االسـتـثـنــائــي وال ي ــزال،
شأن رفضه املشاركة في جلسة عامة.
ف ـ ــي م ـ ــا بـ ـع ــد اف ـ ـصـ ــح الـ ـ ـخ ـ ــاف ع ـلــى
املرسوم عن جانب آخر من االشتباك
السياسي املفتوح بــن عــون ورئيس
مجلس الـنــواب نبيه بــري الــذي يصر
على التئام املجلس ،في نطاق ما ُدعي
«تشريع ال ـض ــرورة» ،وهــو يضع هذا
االلتئام في صلب صالحيات البرملان
ســواء كــان ثمة رئيس للجمهورية أم
ال.
تـ ـ ّ
ـوسـ ــط ح ـ ــزب الـ ـل ــه ل ـ ــدى َم ـ ــن ي ـصـ ّـح
فـيـهـمــا انـهـمــا حـلـيـفــان لـ ـ ــدودان :حــاز

م ــن بـ ــري ع ـلــى تــأك ـيــد بـ ــأن ال جـلـســة
ملجلس ال ـنــواب تفتقر الــى امليثاقية،
وقال لعون ان العقد االستثنائي ليس
امل ــوض ــوع ال ـصــالــح وامل ـف ـيــد لـخــوض
معركة الــدفــاع عــن صالحيات رئيس
الجمهورية.
م ــع ذلـ ــك ،ل ــم ي ـصــدر امل ــرس ــوم .وق ــد ال
يصدر ابدًا.
واقع االمر ان ما بني الحليف وحليف
الحليف اكثر بكثير من ان يختصره
خالف على سبل اخراج مرسوم العقد
االستثنائي.
ع ـ ـلـ ــى ان ص ـ ـ ـ ـ ــدور م ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم الـ ـعـ ـق ــد
االس ـت ـث ـن ــائ ــي ال ي ـف ـضــي ح ـك ـمــا ال ــى
ال ـ ـت ـ ـئـ ــام م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ،ألسـ ـب ــاب
ت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز ال ـ ـخ ـ ــاف عـ ـل ــى ال ـت ـف ـس ـيــر
الــدسـتــوري الــى الـخــاف على املوقف
من انعقاد املجلس بالذاتّ .
مر العقد
العادي االول الفائت ما بني آذار وايار
ـ ـ وهــو انعقاد حكمي للمجلس ـ ـ من
غير ان يتاح للهيئة العامة ان تجتمع.
وه ــو مـصـيــر ال ـب ــرمل ــان اي ـضــا ف ــي ظل
مــرســوم عقد استثنائي ـ ـ وإن صدر
ـ ـ الــى ان يجري التوافق على الشقني
املتالزمني في التئام مجلس النواب:
اولهما ،اعتقاد بري ان صدور مرسوم
ع ـق ــد اس ـت ـث ـن ــائ ــي ال ي ـت ـط ـلــب تــوق ـيــع
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـ ـ ــ 24ال ــذي ــن ت ـت ــأل ــف مـنـهــم
الـحـكــومــة ،بــل النصف ّ 1+فـقــط .يرى
ان عريضة نيابية توقعها االكثرية
املـطـلـقــة لـلـمـطــالـبــة بـعـقــد اسـتـثـنــائــي
كافية اللزام رئيس الجمهورية اصدار
املـ ـ ــرسـ ـ ــوم ،مـ ــن دون ان ي ـم ـت ـلــك حــق
االمتناع عن توقيعه .وهــي صالحية

العقد االستثنائي
ال يعني التئام المجلس
حتما في ظل
المقاطعة المسيحية

ّ
مقيدة للرئيس ،في حني ان اتفاقه مع
رئـيــس الـحـكــومــة عـلــى دع ــوة مجلس
الـ ـ ـن ـ ــواب الـ ـ ــى عـ ـق ــد اس ـت ـث ـن ــائ ــي غـيــر
ملزم لكليهما ،وهــو حــق استنسابي
تقديري ال يشبه الجانب اآلخر ِّ
املقيد،
ال ـ ـ ــوارد ف ــي املـ ـ ــادة  33م ــن ال ــدس ـت ــور،
املرتبط باالستجابة امللزمة لعريضة
االكثرية املطلقة.
على نحو كهذا ،يميز بري بني مرسوم
العقد االستثنائي واملراسيم العادية
الـتــي يوقعها رئـيــس الجمهورية مع
رئـيــس الحكومة والــوزيــر او ال ــوزراء
املختصني ،وال تمر بمجلس الــوزراء،
اال ان صدورها يحتم توقيع الــوزراء
ال ـ ـ ـ ــ 24الـ ــذيـ ــن ي ـت ــأل ــف م ـن ـه ــم مـجـلــس
وزراء انتقلت اليه صالحيات رئيس
الجمهورية بعد الشغور.
دافـ ـ ـ ــع ب ـ ــري طـ ــويـ ــا ع ـ ــن م ــوقـ ـف ــه مــن
تــوقـيــع املــراسـيــم الـعــاديــة ك ـهــذه ،غير
امل ـقـ َّـيــدة بـمـهــل زمـنـيــة مـلــزمــة لرئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ش ـ ــأن ق ـ ـ ـ ــرارات مـجـلــس
الـ ـ ـ ــوزراء ع ـمــا ب ــامل ــادة  .56ت ــال ـي ــا ،ال
تصدر املراسيم العادية ما لم يوافق
عليها الرئيس .شــدد رئيس املجلس
اي ـ ـ ـضـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ان ت ـح ـظ ــى
املراسيم العادية هذه بموافقة الوزراء
م ـج ـت ـم ـعــا ،م ــا دام اص ـب ــح ه ــو هـيـئــة
رئيس الجمهورية .ليس االمــر كذلك
بالنسبة الــى ق ــرارات مجلس ال ــوزراء
ال ـتــي تـخـضــع آلل ـيــة الـتـصــويــت طبقًا
للمادة .65
على ان هذا القياس يصح على مرسوم
الـ ـعـ ـق ــد االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي الـ ـ ـ ــذي يـكـتـفــي
بــالـنـصــف  1+الت ـخــاذ ق ــراره وتوقيع
م ــرس ــوم ــه ،ن ـظ ـرًا الـ ــى ان الـصــاحـيــة
مفتوحة ومــرنــة عندما يـشــاء رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اص ـ ـ ــدار املـ ــرسـ ــوم ب ـنــاء
على م ـبــادرة مـنــه .بيد ان الصالحية
ه ــذه تـصـبــح ضـيـقــة م ـقـ َّـيــدة ،وتفتقر
الــى التقدير واالسـتـنـســاب بـنــاء على
عريضة نيابية ،عندما تورد املادة 33
ان «على رئيس الجمهورية.»...
ثــان ـي ـه ـمــا ،ان بـ ــري ي ـع ــرف ت ـمــامــا ان
صـ ــدور م ــرس ــوم ال ـع ـقــد االسـتـثـنــائــي
ال ي ـف ـضــي ب ــالـ ـض ــرورة الـ ــى اج ـت ـمــاع
ال ـب ــرمل ــان ،ف ــي ظ ــل اس ـت ـم ــرار مقاطعة
الغالبية النيابية املسيحية الجلسة

ال ـع ــام ــة ،ف ــي هـ ــذا ال ـتــوق ـيــت ب ــال ــذات،
ألس ـب ــاب مـخـتـلـفــة تـلـتـقــي عـلــى هــدف
واحد هو الحؤول دون االلتئام .عندئذ
تـنـتـقــل املـشـكـلــة م ــن مـجـلــس ال ـ ــوزراء
وسـبــل الـتـفــاهــم عـلــى اخ ــراج مــرســوم
الـ ـعـ ـق ــد االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي ،ال ـ ـ ــى م ـج ـلــس
ال ـن ــواب وس ـبــل الـتـفــاهــم عـلــى توفير
ال ـن ـصــابــن ال ـس ـيــاســي وال ــدس ـت ــوري
لعقد جلسة عامة ال تشوبها شكوك
في ميثاقيتها.
ما يقوله بــري امــام زواره ان ال عقبة
في طريق تأمني النصف  1+النعقاد

تقرير

الحريري «يلجم» قطيش :ما بدي مشـ ـ
عالقة الرئيس
سعدالحريري بمختلف
القوى السياسية ليست في
أحسن حاالتها .وألنه ال ينقص
«الرئيس المهاجر» توتر جديد
مع النائب وليد جنبالط ،طلب
من الزميل نديم قطيش
وقف هجومه على األخير.
رغم ذلك ،المختارة مقتنعة
بأن «نديم ال يشتغل من
رأسه»!

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.
الحريري :ما فيه يكفيه! (هيثم الموسوي)

ميسم رزق
ه ـ ـ ّـدد ب ــرن ــام ــج « »DNAال ـ ــذي يـقــدمــه
نديم قطيش على شاشة «املستقبل»،
ً
ال ـع ــاق ــات ـ ـ ـ ـ امل ـض ـطــربــة أصـ ــا بسبب
أزم ــة الـنـفــايــات ـ ـ بــن امل ـخ ـتــارة وبيت
الوسطّ .
حمل قطيش في الحلقة التي
بثت نهاية الشهر املاضي النائب وليد
ج ـن ـبــاط م ـســؤول ـيــة «رائـ ـح ــة الـفـســاد
املـنـبـعـثــة م ــن م ـلــف ال ـن ـف ــاي ــات» .ورغ ــم
أنـ ــه حـ ــرص ع ـلــى ال ـتــأك ـيــد أنـ ــه وح ــده
ي ـت ـح ـمــل م ـس ــؤول ـي ــة ه ـ ــذا ال ـ ـكـ ــام ،وال
عالقة لتلفزيون «املستقبل» او التيار
األزرق ب ـ ــه ،ب ـ ــدا ال ـ ـحـ ــزب االشـ ـت ــراك ــي
أبعد ما يكون عن تصديق فرضية أن
«فـعـلــة نــديــم م ـب ــادرة شخصية مـنــه».
ّ
ش ــن الــوزيــر وائ ــل أب ــو فــاعــور هجومًا

