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سياسة
تقرير

«غاب» بري فـ «لعب» النواب

«نووي فضل الله»
في جلسة المساءلة

افتقدت جلسة مساءلة الحكومة
أمس نظامها سياسيًا وإداريًا .غياب الرئيس
نبيه بري كان اكثر ما استدعى التعليق
عليه ،بعد أن حول النواب الجلسة الى
مناقشة عامة في ظل شعورهم بحرية
أتاحت لهم تجاوز النظام الداخلي مرارًا
ميسم رزق
باستثناء «الـهـمــروجــة» الـتــي أثــارهــا
ّ
تجول الوزير السعودي ثامر السبهان
فــي ســاحــة النجمة ،وخ ــروج الرئيس
سعد الحريري للقائه «على الواقف»،
ُ
ّ
ليتنبه ّ
املارون في املنطقة الى
لم يكن
أن نهار أمــس شهد يــوم عمل نيابي.
ولــو قـ ّـدر لعدسات الكاميرات تغطية
ُ
الجلسة الرتيبة لم تكن لتخرج بأكثر
مــن صــور «األك ـشــن» لـحــراس املــواكــب
األمـ ـنـ ـي ــة والـ ـت ــاس ــن بـ ــن امل ــرافـ ـق ــن،
خصوصًا عندما أغلق الفريق األمني
ل ـل ـح ــري ــري ك ــل م ـن ــاف ــذ الـ ــدخـ ــول إل ــى
الساحة بالتزامن مع وصول سيارات
ً
عــدد مــن ال ـنــواب ،مــا اّسـتــدعــى تدخال
من حرس املجلس لفض املشكل.
فـ ــي الـ ـ ــداخـ ـ ــل ،اعـ ـتـ ـل ــى نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
املجلس فريد مكاري كرسي الرئاسة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،وبـ ـ ـ ــدا واضـ ـ ـح ـ ــا أن ـ ــه وج ــد
ص ـع ــوب ــة فـ ــي الـ ــدخـ ــول فـ ــي «ال ـ ـجـ ـ ّـو»
مباشرة« .غــاب» الرئيس نبيه بري فـ
«لعب» النواب بحرية تجاوزوا فيها
النظام الداخلي ،باستثناء مرة واحدة
عـ ــا ف ـي ـه ــا صـ ـ ــوت م ـ ـكـ ــاري إلسـ ـك ــات
الـ ـن ــائ ــب س ـ ـيـ ــرج ط ــورس ــركـ ـيـ ـسـ ـي ــان.
وحـ ـت ــى حـ ــن اضـ ـط ــر ل ــاس ـت ـع ــان ــة ب ـ
«مـ ـط ــرق ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس» إلعـ ـ ـ ـ ــادة ف ــرض
ال ـهــدوء داخ ــل الهيئة الـعــامــة ،بالكاد
سـمــع لـهــا ص ــوت .واح ـتــاج «الــوكـيــل»
الى تدخل األمني العام ملجلس النواب
عدنان ضاهر أكثر من ّ
مرة للفت نظره
حني كانت األمور تتطلب حزمًا أكبر.
ج ـل ـســة م ـس ــاء ل ــة ال ـح ـك ــوم ــة تـحــولــت

ج ـل ـســة م ـنــاق ـشــة ع ــام ــة تـ ـج ــاوز فيها
ً
ال ـ ـنـ ــواب أص ـ ــول «املـ ـ ـس ـ ــاء ل ـ ــة» .ف ـب ــدال
م ــن أن ي ــوج ــه ك ــل ن ــائ ــب س ــؤال ــه ُإلــى
ال ـح ـكــومــة أو ال ــوزي ــر امل ـخ ـتــص ،فـتــح
باب الكالم على مصراعيه .كل سؤال
قابلته أسئلة وأكـثــر مــن رد ،مــن دون
أن تحمل االجابات جديدًا .من بني 16
ً
ســؤاال ،لم تستطع الحكومة والــوزراء
اإلجــابــة على أكثر من  4أسئلة طوال
ثالث ساعات ،علمًا أن ّ
املدة التي كانت
م ـقــررة هــي ســاعـتــان ال أك ـثــر .وكــانــت
األج ــوب ــة ف ــي غــالـبـيـتـهــا غـيــر مقنعة،
ت ـح ــدي ـدًا ت ـلــك ال ـت ــي أتـ ــت ع ـلــى لـســان
رئيس الحكومة الــذي عــزا كل إخفاق
أو تقصير فــي املــرحـلــة املــاضـيــة إلــى
اإلنـقـســام وال ـفــراغ ال ــذي عــانــاه البلد،
علمًا القضايا املطروحة عمرها أكثر
من عشر سنوات.
أب ــرز امل ــداخ ــات كــانــت لــرئـيــس لجنة
اإلعـ ـ ــام واالت ـ ـصـ ــاالت ال ـن ــائ ــب حسن
فـ ـض ــل ال ـ ـلـ ــه الـ ـ ـ ــذي س ـ ـ ــأل ع ـ ــن آلـ ـي ــات
مـكــافـحــة ال ـف ـســاد ال ـتــي ت ـح ـ ّـدث عنها
الـبـيــان الـ ــوزاري ،واعـطــى  3امثلة عن
«الهدر املقونن» ،كاملباني التي تدفع
الدولة عشرات ماليني الــدوالرات بدل
إيـ ـج ــاراتـ ـه ــا ع ـ ــوض بـ ـن ــاء مـجـمـعــات
حكومية ،مشيرًا الى دفع  130مليون
دوالر فـ ــي  10س ـ ـنـ ــوات ب ـ ــدل إي ـج ــار
م ـب ـنــى «إس ـ ـكـ ــوا» ف ــي وسـ ــط ب ـي ــروت.
ولـفــت الــى شــراء الــدولــة مــواد غذائية
لـبـعــض املــؤس ـســات بــأغـلــى األس ـعــار.
فـ ـب ــدل دف ـ ــع أل ـ ــف لـ ـي ــرة او  800ل ـيــرة
ـوز لصالح الجيشُ ،يشترى
لكيلو املـ َ
الكيلو بألفي ليرة ،و»لو كانت الدولة
تشتري من امل ــزارع ،لكنا قلنا إن هذا
املبلغ دعــم غير مباشر لـلــزراعــة ،لكن
ال ـش ــراء يـتــم م ــن ال ـت ـج ــار» .كـمــا أش ــار
إلى الهدر الهائل في الكهرباء ،حيث
دفعت الــدولــة  20مليار دوالر فــي 10
سنوات كبدل عجز في القطاع .وأشار
إلى ان األردن تعاقد مع روسيا لبناء
مـفــاعــات نــوويــة ،ق ــدرة الــواحــد منها
أل ــف م ـي ـغ ــاواط ،فـيـمــا لـبـنــان بحاجة
إل ــى  2500م ـي ـغ ــاواط« ،م ــا يـعـنــي أن
مــا انفقه لبنان فــي  10سـنــوات يكفي

لبناء  4مفاعالت ،ما ّ
يحولنا إلى دولة
ّ
مصدرة للطاقة» .ورد الحريري على
فـضــل ال ـلــه بــال ـقــول إن ال ــدول ــة انفقت
ع ـل ــى ال ـك ـه ــرب ــاء أكـ ـث ــر م ــن  35مـلـيــار
دوالر ،ال  20مليارًا وحسب.
م ــن ج ـه ـتــه ،س ــأل ال ـنــائــب ع ـلــي عـمــار
عن «فضيحة اإلنترنت غير الشرعي
والـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق فـ ـيـ ـه ــا» ،وط ــرحـ ـه ــا مــن
زاويــة «استقاللية القضاء ،والضغط
عـلــى بـعــض الـقـضــاة وع ــدم محاسبة
املـتــورطــن الـكـبــار علمًا أن اسماءهم
ب ــات ــت مـ ـع ــروف ــة ،ورغـ ـ ــم وجـ ـ ــود ه ــدر
يـفــوق ال ـ ــ 200مـلـيــون دوالر» .وتــوجــه

لم ُيقنع رد
جريصاتي النائب عمار
بالمسار القضائي
لفضيحة االنترنت
إل ــى وزيـ ــر ال ـع ــدل سـلـيــم جــريـصــاتــي
«وزيـ ـ ــر ال ــوص ــاي ــة ع ـلــى ال ـق ـض ــاء» ما
اسـتــدعــى مــن األخ ـيــر ردًا ق ــال فـيــه إن
«وزير العدل هو وزير اجرائي واداري
ولـيــس وزي ــر وص ــاي ــة» ،قـبــل أن يعيد
شــرح مـســار التحقيق فــي هــذا امللف،
مــن دون الكشف عــن أي جــديــد .وهو
مــا اعـتـبــره عـمــار «جــوابــا غـيــر شــاف،
ولــذلــك مــن حقنا تحويل هــذا السؤال
الى استجواب للحكومة لنسأل :ملاذا
لم ينل هؤالء املرتكبون جزاءهم».
ً
وطـ ــرح ال ـن ــائ ــب خ ــال ــد ض ــاه ــر س ــؤاال
عــن م ـطــار الـقـلـيـعــات مـطــالـبــا بــاعــادة
تشغيله ،ف ــرد ال ـحــريــري بــالـقــول «مــا
من شك انه يمكن أن يكون حيويًا لكل
لبنان وهناك خطوات ،ولكن علينا أن
نـعـ ّـن هيئة نــاظـمــة ،ويـجــب أن تكون
هناك خطة كاملة في لبنان ملوضوع
الطيران».

ّ
وشـ ــن ال ـنــائــب ن ـقــوال ف ـتــوش هجومًا
عـلــى وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ن ـهــاد املـشـنــوق
ال ـ ــذي «ق ـ ــال ان ـ ــه وزي ـ ــر ال ـ ـنـ ــاس ،لـكــن
أقــول إن هناك شيئا اكبر مــن الناس
والوزير هو القانون ،وعندما يوضع

القانون يخضع له امللك .نحن جماعة
ل ــدي ـن ــا ت ــراخـ ـي ــص ق ــان ــون ـي ــة وت ـق ــوم
ال ـنــاس بقطع ال ـطــرقــات .أري ــد اآلن أن
اط ـ ــرح ال ـث ـقــة ب ـم ـعــالــي الـ ــوزيـ ــر» .ف ـ ّ
ـرد
املـشـنــوق «اف ـتــرض أن هـنــاك مخالفة

المشهد السياسي

مصادر بري :ثالث الءات في أي صيغة لقانون االنتخاب
ُ
تــدخــل ال ـقــوى السياسية فــي سباق
مــع نهاية شهر شـبــاط ،وهــو املوعد
األقصى لدعوة الهيئات الناخبة .مع
ذل ــك ،ي ـبــدو ال ـكــام عــن االق ـت ــراب من
إقرار قانون جديد لالنتخابات أبعد
ما يكون عن الواقعية ،إذ يزداد مسار
القانون تعقيدًا بسبب عدم التوافق
ً
ً
ع ـلــى صـيـغــة تـضـمــن تـمـثـيــا ع ـ ّـادال
ملختلف ال ـقــوى .فــي املـقــابــل ،يترقب
الـجـمـيــع كـلـمــة األمـ ــن ال ـع ــام لـحــزب
ال ـل ــه ال ـس ـيــد ح ـســن نـصــرلـلــه لـلـبـنــاء
عليها ،في حني ال تعدو املواقف التي
يطلقها األفرقاء كونها مزايدات من
جهة ،ومحاولة إليهام الجميع بأن
األمر على ما ُيرام.
وحــددت مصادر الرئيس نبيه بري
ث ــاث الء ات ف ــي أي ح ــل ،وهـ ــي« :ال
إلخ ـض ــاع رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،وال

لـفــرض الـتـمــديــد أو قــانــون الستني،
وال إلي ـ ـصـ ــال ال ـب ـل ــد ال ـ ــى الـ ـ ـف ـ ــراغ»،
م ـش ــددة ع ـلــى أن ــه «س ـي ـتـ ّـم الـتــوصــل
إلـ ـ ــى قـ ــانـ ــون ج ــدي ــد اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا إل ــى
االج ـت ـم ــاع ال ـ ــذي س ـت ـع ـقــده الـلـجـنــة
الرباعية خالل األيام املقبلة ،إلعادة
جوجلة النقاط التوافقية».
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،تـ ـ ـ ـ ّ
ـروج م ـص ــادر
مـسـتـقـبـلـيــة وق ــواتـ ـي ــة أن «االتـ ـف ــاق
ب ــات قــري ـبــا ع ـلــى صـيـغــة مـخـتـلـطــة،
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــديـ ـ ـ ـدًا تـ ـ ـل ـ ــك الـ ـ ـت ـ ــي ط ــرحـ ـه ــا
ال ــوزي ــر جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل م ــع بـعــض
التعديالت» ،ورأت أنه «ال يوجد أي
مـبــرر لـحــزب لـلــه لــرفـضــه مــا دام قد
قـبــل الـنـقــاش فـيــه ،وطــرحــه الرئيس
بـ ـ ّـري ،فـلـمــاذا ي ــري ــدون ال ـه ــروب الــى
النسبية الكاملة؟».
إال أن مصادر في اللجنة أشارت الى

المستقبل والقوات
يروجان التفاق قريب
على «مختلط باسيل»
مع تعديالت
أن «ه ـن ــاك  30ن ـمــوذجــا لـلـمـخـتـلــط،
وك ـ ـ ــل ط ـ ـ ــرف ي ـ ـ ــرى ف ـ ــي أح ـ ــده ـ ــا مــا
يـنــاســب مـصــالـحــه» .ولـفـتــت إل ــى أن
«الـنـقــاش عــاد إلــى البحث فــي طرح
قانون التأهيل النسبي على أساس
الـ ـقـ ـض ــاء ،م ــع ب ـع ــض ال ـت ـع ــدي ــات»،

الفـتــة إل ــى أن «املـسـتـقـبــل ال يرفضه
ب ــاملـ ـطـ ـل ــق ،لـ ـكـ ـن ــه ل ـ ــم يـ ـع ــط ج ــواب ــا
حاسمًا في األمــر» ،علمًا بأن «حزب
الـلــه أبـلــغ املستقبل رفـضــه للقانون
املختلط».
ّ
وعما إذا كانت االنتخابات ستجري
وفــق الستني ،لفتت املصادر إلــى أن
ّ
سيسبب
هــذا األمــر «غير وارد ألنــه
إحراجًا للجميع» ،من دون أن تنفي
ّ ً
«معدال» ،كما
أن يصار الى اعتماده
دعا النائب وليد جنبالط.
الــى ذل ــك ،عـقــدت خـلــوة على هامش
جلسة مـســاء لــة الحكومة أمــس بني
الـ ــوزيـ ــر م ـل ـحــم ري ــاش ــي وال ـنــائ ـبــن
إبــراه ـيــم كـنـعــان وس ــام ــي الـجـمـ ّـيــل،
ج ــرى ال ـت ـطــرق خــال ـهــا إل ــى قــانــون
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات وضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة م ـت ــاب ـع ــة
ال ـض ـغــط وال ـت ــواص ــل .وع ـلــى جــانــب

ال ـج ـل ـســة أي ـض ــا ك ــان ه ـن ــاك دردش ــة
جانبية بني كنعان والرئيس سعد
الـ ـح ــري ــري ح ـ ــول مـ ــوضـ ــوع ق ــان ــون
تـ ـس ــوي ــة أوض ـ ـ ـ ــاع املـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــن فــي
اإلدارة ،ط ـم ــأن الـ ـح ــري ــري خــالـهــا
ب ــال ـق ــول «إنـ ـن ــا ذاهـ ـب ــون الـ ــى وضــع
ت ـ ـصـ ـ ّـور نـ ـه ــائ ــي ل ـل ـم ـت ـع ــاق ــدي ــن فــي
اإلدارة بعد إنجاز الكلفة النهائية».
وكـ ـ ـ ــان الـ ـن ــائ ــب جـ ـ ـ ــورج ع ـ ـ ـ ــدوان قــد
دع ــا بـعــد جـلـســة م ـســاء لــة الحكومة
إل ـ ــى «ال ـب ـح ــث ف ــي ال ـج ـل ـســة املـقـبـلــة
بمشروع قــانــون االنـتـخــاب ،وإذا تم
التفاهم كــان بــه وإال يتم التصويت
ع ـل ــى املـ ـش ــاري ــع امل ـ ـطـ ــروحـ ــة» .كــذلــك
دع ــا ع ــدوان الــرئـيـســن مـيـشــال عــون
وال ـ ـحـ ــريـ ــري إلـ ـ ــى «حـ ـص ــر ج ـل ـســات
الحكومة بقانون االنتخابات» .ورأى
أن «الرئيس عون يظهر كم هو يدفع

