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قضية اليوم

عون لـ«األخبار» :لن أخرق خطاب القسم

ّ
الشك باليقين ،كاشفًا لـ«األخبار» عن قرار ّ
جدي باستخدام صالحياته الدستورية لتعطيل
قطع الرئيس ميشال عون
ٍ
ّ
االنتخابات ،في حال ّ
بشكل قاطع على من اعتبر تلويحه بالصالحيات
تم فرض قانون «الستين» كأمر واقع .كالم الرئيس يرد
ٍ
الدستورية ّ
مجرد مناورة
إعـ ـ ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون فــي
جلسة الحكومة ،أول من أمــس ،عدم
موافقته على إجراء االنتخابات وفق
قــانــون «الـسـتــن» وتـهــديــده بتعطيل
االنـتـخــابــات ،شغل الـقــوى الرئيسية
ف ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،خـ ـص ــوص ــا تـ ـل ــك ال ـت ــي
تـتـصــرف مـنــذ أســاب ـيــع عـلــى أس ــاس
أن الوقت لم يعد متاحًا إلقرار قانون
ج ــدي ــد ،وأن ال ـع ـمــل بـ ــدأ ع ـلــى درس
الترشيحات وفق القانون القائم.
ورغم أن عون كان حاسمًا في رفضه
تـنــازل الحكومة أو املجلس النيابي
عن دوريهما في إنجاز قانون جديد،
فإن بعض املراجع في البالد تعاملت
مع األمــر على أنــه مـنــاورة ،معتبرين
مــا قاله عــون بمثابة ضغط مطلوب
على بعض الـقــوى .لكن هــذا البعض
ي ـع ـت ـقــد أن ع ـ ــون ل ــن ي ـم ـنــع ح ـصـ ّـول
االنتخابات وفق «الستني» إذا تعذر
إقرار قانون جديد.
وق ــال الــرئـيــس ع ــون ل ــ«األخ ـبــار» إنــه
ك ــان واض ـحــا وحــاسـمــا أم ــام ال ــوزراء
وأمام آخرين ،بأن «ما ورد في خطاب

لمجلس ّعمره ثماني
كيف
ُ
سنوات أن ال يقر قانونًا جديدًا
لالنتخابات؟
عون :تضييع الوقت لن
يلزمنا باالنتخابات وفق «الستين»
والبعض ال يعرفني
الـقـســم ،إن ـمــا هــو ك ــام تـحــت الـقـســم،
وم ــن يعتقد ب ــأن بــاإلم ـكــان الـتــراجــع
عـ ـ ـن ـ ــه ،يـ ـ ـك ـ ــون ال يـ ـ ـع ـ ــرف مـ ـعـ ـن ــى أن
الخطاب اسمه خطاب القسم» .وسأل
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة« :كـ ـي ــف يـمـكــن
أن يـسـتـمــر امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي قــائـمــا
لثماني سنوات ،وال يكون قادرًا على
إقـ ــرار قــانــون جــديــد لــانـتـخــابــات؟»،
مضيفًا «كنت واضـحــا وأك ـ ّـرر ،أنــه ال
داع ــي مل ـنــاورة املـهــل وغـيــرهــا ،وكلنا
يـعـلــم أن ه ــذه األم ـ ــور ال ـت ـق ـن ـيــة ،بما
فيها احتمال حصول تأجيل تقني،
أمـ ـ ـ ــور ق ــابـ ـل ــة ل ـل ـم ـع ــال ـج ــة ف ـ ــي نــص
القانون الجديد» .ودعــا عــون جميع
الـ ـق ــوى إلـ ــى «ع ـ ــدم ت ـض ـي ـيــع ال ــوق ــت،
والــذهــاب نحو إع ــداد قــانــون جديد،
ّ
يصحح التمثيل الشعبي عند جميع
اللبنانيني» .وقــال« :أنــا مع النسبية

املطلقة ،والكل يعلم أن هــذا القانون
سيجعلني وفــري ـقــي نـخـســر مقاعد
ألك ـثــر م ــن كـتـلــة نـيــابـيــة أخ ـ ــرى ،لكن
عــدالــة التمثيل وصـحـتــه تفترضان
تضحيات جــديــة مــن الــذيــن يــريــدون
ً
مـسـتـقـبــا أف ـضــل ل ـل ـبــاد ،وم ــع ذل ــك،
طــرحــوا أف ـكــارًا ح ــول قــانــون مختلط
ب ـ ــن ال ـن ـس ـب ـي ــة واألك ـ ـث ـ ــري ـ ــة ،وق ـل ـن ــا
للجميع إننا مستعدون للبحث بما
يـسـمــح ب ــإق ــرار ق ــان ــون جــديــد ولـيــس
لتضييع الوقت».
وأكــد عــون أنــه «ال ّ
مبرر إطالقًا لعدم
إنجاز قانون جديد في أســرع وقت،
وفي حال اعتقد البعض بأن تضييع
ال ــوق ــت يـلــزمـنــا ب ــإج ــراء االنـتـخــابــات
وفــق قانون الستني ،فهذا البعض ال
يـعــرفـنــي ،وك ــام ــي واضـ ــح وحــاســم،
ب ـ ــأن ـ ـن ـ ــي ،وم ـ ـ ـ ــن م ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــي ك ــرئـ ـي ــس
للجمهورية مــؤمــن عـلــى الــدسـتــور،
لن أسمح بحصول ذلك».
وتجدر اإلشارة إلى أن عون أكد بعد
لـقــائــه أم ــس املـمـثـلــة الـعـلـيــا لالتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
والـسـيــاســة األم ـن ـيــة ،ونــائ ـبــة رئيس
املـ ـف ــوضـ ـي ــة األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،ف ــدي ــري ـك ــا
موغيريني ،أن «االنتخابات النيابية
سـتـجــرى فــي مــوعــدهــا ،وف ــق قــانــون
يـتـجــاوب وتـطـلـعــات الـلـبـنــانـيــن في
تـمـثـيــل يـحـقــق ال ـ ـتـ ــوازن وال يقصي
ّ
أح ـ ـ ـدًا» ،فـيـمــا أك ـ ــدت مــوغــري ـنــي بعد
ّ
لقائها الرئيس نبيه بري أنها بحثت
م ــع رئ ـيــس املـجـلــس «بـشـكــل خ ــاص،
ال ـج ـه ــود وال ـع ـم ــل ال ـ ـجـ ــاري إلن ـج ــاز
قانون لالنتخابات النيابية وإجــراء
هذه االنتخابات».
في املقابل ،رأت مصادر وزارية بارزة
في تيار املستقبل أن «الرئيس ارتكب
دعسة ناقصة» .وأشارت مصادر في
ت ـيــار املـسـتـقـبــل لـ ــ«األخـ ـب ــار» إل ــى أن
«تهديد رئـيــس الجمهورية بالفراغ
ً
ليس مقبوال» ،معتبرة أن «كالم عون
سـ ُـيــدخــل الـبـلــد فــي نـقــاش دسـتــوري
حول صالحيات رئيس الجمهورية»،
ً
فضال عن أن «الرئيس عون يتصرف
مع الجميع وكأنه صاحب القرار في
أي شــيء ،وكــأن زمــام األم ــور فــي يده
ّ
وح ــده» .وأك ــدت املـصــادر أن «حديثه
عـ ــن أن الـ ـ ـف ـ ــراغ أفـ ـض ــل مـ ــن ال ـس ـتــن
وال ـ ـت ـ ـمـ ــديـ ــد أزع ـ ـ ـ ــج الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـعــد
الحريري الــذي يعتبر الـفــراغ فــي أي
مــؤس ـســة ف ــي ال ــدول ــة غ ـيــر م ـق ـبــول».
كــذلــك عـ ّـبــرت امل ـصــادر عــن انزعاجها
مــن تعاطي وزي ــر الـخــارجـيــة جبران
باسيل ،خالل جلسة مجلس الــوزراء

عون :ال داعي لمناورة المهل وغيرها (هيثم الموسوي)

األخـيــرة« ،حيث تصرف وكــأنــه قــادر
على اتـخــاذ بعض ال ـقــرارات منفردًا،
من دون العودة إلى الحكومة أو إلى
ال ـن ـق ــاش م ــع زمـ ــائـ ــه» ،بـيـنـمــا قــالــت
مصادر أخــرى في تيار ّاملستقبل إن
«ك ـ ــام ال ــرئ ـي ــس عـ ــون ال شـ ــك أح ــدث
ان ـ ّـزع ــاج ــا ع ـن ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــري ــري،
لكننا لسنا وحدنا املعنيني في هذا
األم ــر .مل ــاذا يـتـ ّـم تحميلنا مسؤولية
قانون االنتخاب لنا وحدنا؟ غالبية
الـفــرقــاء امتعضوا مــن كــام الرئيس
عـ ّـون ،ونحن مــا زلنا نــرى فــي كالمه
حثًا على الوصول إلى قانون جديد
ّ
حقيقيًا
لالنتخابات وليس تهديدًا
ّ
بالفراغ» .كالم املستقبل يؤكده موقف
الـنــائــب ولـيــد جـنـبــاط ،ال ــذي رأى أن
من «غير املنطقي القول إما النسبية
أو الـفــراغ .هناك عــدة احتماالت غير
هذه النظرة األحادية».

وعلى الرغم من املشاورات املستمرة
حول قانون االنتخاب ،واالجتماعات
املـتــواصـلــة بــن الـنــائــب عـلــي فـ ّـيــاض
والوزيرين علي حسن خليل وجبران
بــاس ـيــل وم ـس ـت ـشــار ال ـح ــري ــري ن ــادر
الحريري ،حيث من ّ
املقرر أن يجتمع
ّ
الــربــاعــي الـيــوم فــي وزارة املــالـيــة ،إل
أن امل ـف ــاوض ــات ل ــم تـفـتــح ح ـتــى اآلن
ّ
طريقًا للحل ،في ظل انحسار النقاش
حــول القانون التأهيلي الــذي طرحه
الرئيس نبيه ّ
بري ،والقانون املختلط
ال ــذي طــرحــه بــاسـيــل ،مــع مالحظات
ق ــاسـ ـي ــة س ـ ّـجـ ـلـ ـه ــا األف ـ ـ ــرق ـ ـ ــاء ع ـل ـي ــه،
خ ـص ــوص ــا ل ـج ـه ــة ت ـق ـس ـيــم امل ــذاه ــب
اإلسالمية إلى كتل متمايزة ،واعتبار
ً
املذاهب املسيحية كتلة واحدة ،فضال
عن التباينات حــول تقسيم الــدوائــر،
وعدم وجود معايير ّ
محددة لتحديد
الدوائر والفرز بني النسبي واألكثري.

وقــالــت م ـصــادر وزاريـ ــة مـشــاركــة في
االجتماعات لــ«األخـبــار» إن «قانون
بـ ــاس ـ ـيـ ــل يـ ـلـ ـغ ــي ال ـ ـت ـ ـعـ ــدديـ ــة داخـ ـ ــل
املـ ــذاهـ ــب والـ ـط ــوائ ــف ل ـح ـس ــاب كـتــل
طــائـفـيــة ك ـب ـيــرة ،وه ــذا يـكـســر صـ ّـحــة
الـتـمـثـيــل ُ
ويـظـهــر ح ــزب ال ـلــه وحــركــة
ّ
أمل في مظهر من تخلى عن حلفائه
وس ــاه ــم ف ــي عــزلـهــم لـحـســاب صفقة
ً
كبيرة على حسابهم ،فضال عــن أنه
يــزيــد مــن التكتل الـطــائـفــي فــي البلد
ويرسم مشهدًا ّ
سيئًا ملستقبل النظام
اللبناني».
مـصــادر فــي حــزب ال ـقــوات اللبنانية
ّ
أكـ ــدت ل ــ«األخ ـب ــار» أن نـتــائــج الـلـقــاء
الذي عقد في معراب أول من أمس ،بني
ّ
الحر ورئيس
ممثلي التيار الوطني
الـ ـق ــوات سـمـيــر ج ـع ـجــع« ،سـتـتـبـلــور
ف ــي غـ ـض ــون أي ـ ـ ــام ،وس ـي ـك ــون ه ـنــاك
صيغة موحدة لقانون االنتخابات».
وأضـ ــافـ ــت أن «الـ ـلـ ـق ــاء كـ ــان م ـم ـت ــازًا،
وت ـ ّـم خــالــه اس ـت ـعــراض كــل مشاريع
الـ ـق ــوان ــن االن ـت ـخ ــاب ـي ــة» ،وتـ ـب ـ ّـن أن
«القانون املختلط هو الوحيد الذي
يمكن أن يتقاطع حوله كل األفرقاء»،
وأننا «ذاهبون إلى مشروع مختلط
ثالث ،يجمع بني القانون الذي تعمل
عليه القوات مع التيار الوطني الحر،
وبني قانون الرئيس نبيه ّ
بري ،حيث
نرى أن هناك نقاطًاَ في هذا القانون
أف ـضــل مـمــا ه ــي ف ــي طــرحـنــا وكــذلــك
العكس».
ب ــدوره ،لفت جعجع ،بعد استقباله
وف ـ ــد ك ـت ـل ــة الـ ـلـ ـق ــاء ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي
وال ـح ــزب الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي التي
ت ـجــول عـلــى ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ،إلــى
أن «ال ــوض ــع ف ــي ال ـج ـبــل ه ــو أس ــاس
ال ـ ــوض ـ ــع ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» ،ك ــاشـ ـف ــا أن ــه
«خـ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن امل ـق ـب ـل ــن سـتـظـهــر
ال ـن ـتــائــج ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـكــل امل ـبــاح ـثــات
ال ـ ـحـ ــاص ـ ـلـ ــة ،وس ـ ـ ـ ــوف نـ ـنـ ـك ـ ّـب ن ـحــن
والـحــزب االشـتــراكــي على دراس ــة كل
االقـتــراحــات املطروحة للتفاهم على
ال ـقــانــون األف ـضــل بينها مــع الـفــرقــاء
ّ
اآلخرين ،لنتجه في أقرب وقت ممكن
إلــى قــانــون انتخابي جــديــد» ،بينما
ّ
أكد الوزير مــروان حمادة بعد اللقاء
أنــه «ال يـجــوز أن يـكــون هـنــاك إغفال
ملطالب التمثيل الصحيح وال إلغاء
لفريق آخر» ،مضيفًا أنه «كنا نشكي
منذ األس ــاس مــن نــوع مــن التهميش
فـ ــي الـ ـشـ ـك ــل وامل ـ ـض ـ ـمـ ــون ،ووج ــدن ــا
أن جـعـجــع ي ـت ـش ــارك مـعـنــا ف ــي هــذه
النظرة».
(األخبار)

علم
و خبر
النهار ستدفع الرواتب كتعويضات
ُ
أنـجــزت تسوية بــن إدارة جــريــدة «الـنـهــار» ولجنة املتابعة للموظفني املـصــروفــن ،برعاية وزارة
اإلعالم التي جمعت ممثلني عن الطرفني .وانتهى االجتماع الى التوافق على أن تدفع إدارة الصحيفة
الرواتب املتأخرة للمصروفني ،والتي تقدر بـ  15شهرًا ،مع بدل شهر إضافي ،ما يجعل التوقف عن
العمل تركًا فعليًا للوظيفة .وفي هذا مخالفة واضحة لقانون الطرد التعسفي الــذي يقضي بدفع
تعويضات تشمل أشهر إنذار وأشهر خدمة ،تتفاوت بحسب سنوات الخدمة.

إلغاء مناقصة الميكانيك
تتجه الدوائر الرسمية املعنية إلى إلغاء مناقصة معاينة امليكانيك التي أثارت ضجة كبيرة حول
دفتر الشروط واألسعار .ويبدو أن الحكومة في صدد الطلب إلى الجهات املعنية إعــداد مناقصة
جديدة في وقت قريب.

رياشي في بنشعي
يزور وزير اإلعــام ملحم رياشي النائب سليمان فرنجية في بنشعي قريبًا .واللقاء هو األول بني
رئيس تيار املــردة ومسؤول في «القوات اللبنانية» بعد احتدام الخالف بينهما على خلفية امللف
الرئاسي ،علمًا بأن عنوان الزيارة يتعلق بمشاورات يجريها وزير اإلعالم مع معظم املرجعيات حول
شؤون وزارته.

لقاء مالي ثالثي
علمت «األخـبــار» أن ً
لقاء ثالثيًا سيجمع في األيــام املقبلة رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيــر
املال علي حسن خليل وأمني سر تكتل التغيير واإلصالح رئيس لجنة املال واملوازنة النائب ابراهيم
كنعان ،للبحث في عــدد من القضايا املالية واإلداري ــة املرتبطة بحقوق املوظفني في اإلدارات ،إلى
جانب املوازنة والحسابات.

