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سياسة
المشهد السياسي

بري :قرار الدولة ليس عند شخص
الحل الذي طرحه ألزمة مرسوم األقدمية موجود ،وهو إعادة المرسوم لوزير المال
ّأكد الرئيس نبيه ّبري أن ّ
مؤكدًا أن اتفاق
وحدد ّبري أمس مالمح أزمة المرسوم من خلفيتها السياسيةّ ،
علي حسن خليل لتوقيعهّ .
الطائف هدفه أن ال يكون قرار الدولة عند شخص واحد
ل ـل ـمـ ّـرة األولـ ــى مـنــذ ب ــدء أزم ــة مــرســوم
األقـ ــدم ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي م ـن ـح ـه ــا ال ــرئ ـي ـس ــان
ميشال عون وسعد الحريري لضباط
دورة  1994وت ـج ــاوز تــوق ـيــع وزيـ ـ َـري
املــال والــداخـلـ ّـيــة ،رســم رئيس املجلس
ّ
سياسيًا
النيابي نبيه ّبري أمس إطارًا
ل ــأزم ــة ال ـح ــال ـ ّـي ــة ،أوسـ ــع م ــن الـنـقــاش
الدستوري الدائر في البالد.
فــي األيـ ــام املــاض ـيــة ،اسـتـمــع ب ـ ّـري إلــى
بـ ـع ــض الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات «الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة»،
ّ
والتي ّ
خلفية موقف رئيس
تلمح إلى
املجلس النيابي وسبب رفضه صدور
امل ــرس ــوم م ــع إغ ـف ــال تــوقـيـ َـعــي وزيـ ـ َـري
املــال والداخليةّ .
وعبر رئيس املجلس
صـ ــراحـ ـ ًـة أمـ ـ ــام ّ
زواره ،ع ــن أن «ه ــذه
ال ـخ ـط ــاب ــات وهـ ـ ــذا امل ـن ـط ــق ال ـطــائ ـفــي
ب ــال ـت ـص ــاري ــح ال ت ـخ ـي ـف ـنــي ،وإن ك ــان
ه ـن ــاك م ــن يـعـتـقــد ذل ـ ــك ،ف ــأن ــا مــوقـفــي
مبدئي ورفضي مستند إلى الدستور
وال ـ ـطـ ــائـ ــف ،ولـ ـ ــن ي ــوق ـف ـن ــا شـ ـ ــيء عــن

حلًا
الحريري لم يطرح ّ
بعد واكتفى بالتعبير
حل
عن نيته إيجاد ّ
ّ
حقنا الدستوري» .بالنسبة الى ّبري،
ب ــات ــت ب ـعــض األم ـ ــور واضـ ـح ــة« ،ه ــذا
ال ـت ـمـ ّـســك ب ـخ ــرق ال ــدس ـت ــور يـسـتـهــدف
ضرب الطائف ،إنهم ال يريدون توقيع
ّوزي ـ ــري املـ ــال وال ــداخ ـل ـ ّـي ــة .ه ــل نسينا
أن ـهــم ح ــارب ــوا الـطــائــف ووق ـف ــوا ضـ ّـده
فـ ــي امل ـ ــاض ـ ــي؟» .وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :ال ـب ـع ــض
نسي ّربـمــا أن اللبنانيني دفـعــوا 150
ّ
ضحية فــي الـحــرب األهـلـيــة ثمنًا
ألــف
للطائف ،لكي ال يكون قرار الدولة عند
شـ ّخــص واح ــد بــل عـنــد مجلس وزراء
يمثل التوافق في البلد».
وكـ ـ ـ ّـرر ب ـ ـ ّـري أم ـ ــام زواره ،بــاخ ـت ـصــار،
امل ـ ـسـ ــار ال ـ ـ ــذي س ـل ـك ــه مـ ــوضـ ــوع مـنــح
ّ
يتحول إلــى مرسوم،
األقدمية قبل أن
ّ
ّ
مـ ــؤك ـ ـدًا أن ـ ــه لـ ــو ك ـ ــان ع ـ ــادي ـ ــا ،ملـ ــا ك ــان
مريدوه طرحوه على املجلس النيابي.
ُ
وأض ـ ــاف أن ــه أخ ـي ـرًا «هـ ـ ـ ِّـرب م ــن خلف
ّ
ظهر كــل ال ـنــواب ،س ــواء أحــبــوا ذلــك أو
لم ّ
يحبوا ،فاألقدميات لدفعة الـ 1994

بتح ّب الدولة ما بتقتل كرامي!
السيد لجعجعِ :
ّ
التبرع ّ
يصر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على ّ
ّ
بالرد على كالم ًاألمني
كعادته،
ّ
ّ
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كل إطاللة له ،حتى لو كانت الرسائل موجهة إلى
العدو اإلسرائيلي .ما لفت جعجع أمس ،بحسب بيان أصدره مكتبه اإلعالمي ،أن نصرالله
«يتكلم ويتصرف كأن ال وجود لدولة لبنانية» وأنه «يتصرف دائمًا وكأن ال شعب لبنانيًا وال
ّ
متمنيًا لو أن «نصرالله كلف وزراء حزبه وحلفائه طرح
وطن اسمه لبنان وال دولة لبنانية»،
ّ
املواضيع على مجلس الوزراء لكي تشارك كل املكونات الحكومية» .وأكد بيان جعجع أنه «إذا
كان من خطة استباقية للدفاع عن لبنان في وجه إسرائيل وغيرها ،فالجيش اللبناني هو من
ّ
يضعها وهو الذي يوزع األدوار وليس العكس» ،مؤكدًا رفضه ما سماه استقدام مقاتلني من
(نصرالله) وحده ،بل هي ملك لكل ممثلي
خارج لبنان ،لـ«أن السيادة اللبنانية ليست ملكه ّ
الشعب اللبناني» .وختم بيانه باتهام حزب الله بالتلطي «وراء القضية الفلسطينية ملصادرة
ّأكبر وأوسع لصالحيات الدولة اللبنانية واستباحة السيادة واألرض اللبنانية».
ّ
تكفل ّ
إل أن املدير العام السابق لألمن العام اللواء جميل ّ
الرد على جعجع بتغريدة على
السيد،
ّ
«بتح ّب الدولة ما بتقتل رشيد كرامي! بتحب السيادة ما بتعمل
«تويتر»
متوجهًا إليه بالقولِ :
ّ
انقالب مع الخارج على سعد الحريري .والله ناسيينك ،وال بدنا ننبش قبور ،بس كمان إنت
روق علينا َ
شو ْي».

سبق أن سقط كمشروع قــانــون وعــاد
إلى اللجان وفشل بالعبور».
ّ
وردًا على ســؤال حول الحلول املمكنة
ّ
لألزمة ،أكــد رئيس املجلس أنــه «حتى
اآلن األمور على ما هي عليه ،وأنا من
ّ
ّ
جهتي قـ ّـدمــت ال ـحــل ،وال ـحــل مــوجــود،
ً
ويـبــدأ ّأو ّال بــإعــادة املــرســوم إلــى وزيــر
ّ
امل ــال ل ـيــوق ـعــه ،وأقـ ــول وأك ـ ــرر م ــا قلته
أمام وفد قيادة الجيش عندما زارني،
املـشـكـلــة ليست أبـ ـدًا مــع الـجـيــش وأنــا
أكـ ـ ـث ـ ــر ال ـ ـحـ ــري ـ ـصـ ــن ع ـ ـلـ ــى امل ــؤسـ ـس ــة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،وألنـ ـ ـ ــي ك ـ ــذل ـ ــك ،أح ـ ــرص
عـلــى تطبيق الــدس ـتــور» .وح ــول نفاذ
ّ
املــرســوم أو عــدمــه ،فــي ظــل عــدم نشره
ّ
ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـمـ ّـيــة ،أكـ ــد بـ ـ ّـري أن
الدستور واضــح« ،املراسيم ال تصبح
ّ
ن ــاف ــذة إل ع ـنــدمــا ت ـن ـشــر ،وح ـتــى اآلن
ّ
املرسوم لم ينشر» ،مكررًا أن «ما أقوله
ح ــول الــدسـتــور لـيــس مــوقـفــي وح ــدي،
فـغــالـبـيــة ال ـع ــارف ــن بــالــدس ـتــور حتى
م ــن ال ــذي ــن ال تــرب ـط ـنــي ب ـهــم ع ــاق ــات،
ّ
ّ
ويصرحون لإلعالم
يؤكدون ما أقوله
بدستورية موقفي».
م ــوق ــف ب ـ ـ ـ ّـري أم ـ ـ ــس ،وتـ ــأك ـ ـيـ ــده أن ال

ّ
ّ
تطورات حتى اآلن في األزمــة ،يعززان
األج ـ ــواء ال ـتــي رش ـحــت بـعــد ال ــدردش ــة
القصيرة بني رئيس الحكومة ووزيــر
امل ــال عـلــي حـســن خـلـيــل ،عـلــى هــامــش
ج ـل ـســة م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء أم ـ ــس ،إذ إن
الحريري لم يبدأ باملبادرة التي أعلن
ّ
ع ـن ـه ــا ،أو ط ـ ــرح أي ح ـ ــل ح ـت ــى اآلن،
مكتفيًا ب ــاإلع ــراب عــن نـيــاتــه للتدخل
ّ
ل ـل ـح ــل وت ـق ــري ــب وجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر بــن
الرئاستني األولى والثانية.
وبدا الفتًا ،أمس ،حرص جميع القوى
السياسية والوزراء على عدم استدعاء
األزم ـ ــة إلـ ــى ط ــاول ــة م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء،
ّ
وتعمد الجميع عدم إثــارة األمــر خالل
الجلسة من خارج جدول األعمال.
وبحسب أكثر مــن مصدر وزاري ،فإن
الجلسة اتسمت بالهدوء واإليجابية،
حـ ـت ــى خ ـ ــال ردود ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـح ـمــد
فنيش وعـلــي قانصو وط ــال أرســان
ع ـلــى تـعـلـيــق ال ــوزي ــر ب ـي ــار بــوعــاصــي
حـ ــول كـ ــام األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب الـلــه
السيد حسن نصرالله عــن الـحــرب مع
ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي ،وط ــرح بوعاصي
مسألة الـقــادة العسكريني الــذي زاروا

أخيرًا الحدود الجنوبية مع فلسطني
ّ
املحتلة ،إذ أكد الوزراء فنيش وقانصو
ّ
وأرســان ،كل بدوره ،أن كالم نصرالله
ّ
لـيــس اس ـتــدعـ ً
ـاء ملـســلـحــن أج ــان ــب ،بل
تأكيد على أن هناك الكثير من فصائل
امل ـقــاومــة فــي املـنـطـقــة لــن ت ـتــرك لبنان
وحيدًا ،وهذه رسالة ّ
موجهة إلى العدو
اإلسرائيلي ،ال إلى الداخل اللبناني.
ووصفت املصادر الوزارية جلسة أمس
بـ«املنتجة» ،وخصوصًا لناحية إقرار
اع ـت ـم ــاد بـقـيـمــة خ ـم ـســن م ـل ـيــار لـيــرة
لـ ــوزارة الــداخـلـيــة إلج ــراء االنـتـخــابــات
النيابية املقبلة ،كما املوافقة على طلب
وزارة ال ــدف ــاع الــوط ـنــي عـقــد اتـفــاقــات
بــالـتــراضــي مــع الـتـعــاونـيــات الــزراعـيــة
ل ـش ــراء قـســم م ــن إن ـت ــاج زي ــت الــزيـتــون
والتفاح بالتنسيق مع وزارة الزراعة،
ّ
فــي ظــل األزم ــة الكبيرة الـتــي يعانيها
مزارعو الزيتون والتفاح.
كذلك ّ
ثمن أكثر من مصدر وزاري كالم
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة خـ ــال ال ـج ـل ـســة،
ّ
ووض ـع ــه ش ـبــه خ ــط ــة ع ـمــل لـلـحـكــومــة
الحالية ،حتى يحني موعد االنتخابات
النيابية املقبلة ،وال ّ
سيما الحديث عن

