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تقرير

بري وحزب اهلل« :التوقيع الثالث» حق مكتسب
ّ
لحل أزمة مرسوم األقدمية ،والذي
ت ـت ـم ـحــور روح ـي ـت ــه حـ ــول الـتــأكـيــد
على ضــرورة توقيع وزيــر املــال في
ُ
صيغة «تنزل الجميع عن الشجرة»،
قال رئيس املجلس« :ال جديد حتى
اآلن ،ولم أسمع ّ
رد الحريري بعد...
أنا عملت اللي ّ
علي».
ّ
بدورها ،ذكرت قناة «أو تي في» في
نشرتها املسائية أمــس بالرسالة
الـتــي وجـهـهــا ع ــون ع ــام  2014إلــى
املـلــك الـسـعــودي والـعــاهــل املغربي
والــرئـيــس ال ـجــزائــري (رع ــاة اتـفــاق
الطائف) ،وأشار فيها الى «الحديث
بني السياسيني حول سقوط اتفاق
الـطــائــف ووج ــوب التفكير بحلول
أخرى» ،معربًا عن «قلق شديد حول
املوضوع إذا ما ّ
تعممت هذه الفكرة
وخرجت الى العلن وعلت األصوات
املطالبة باتفاق جديد ،ألن الوضع
ّ
ّ
املتغيرات التي
يتحمل مثل هذه
ال
ّ
تثير الجدل وتسبب انشقاقات في
مجتمعنا».
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ق ــريـ ـب ــة مــن
بعبدا ل ــ«األخ ـبــار» أن املـقــدمــة ّ
«رد
ع ـلــى االتـ ـه ــام ــات امل ــوج ـه ــة للعهد
ب ـم ـحــاولــة االن ـق ــاب ع ـلــى الـطــائــف
أو اس ـت ــرداد صــاحـيــات مــا قبله».
ولفتت إلـ ّـى أن «الــرئـيــس عــون كان
أول املـ ـح ــذري ــن م ــن املـ ــس بــوثـيـقــة
الوفاق الوطني ،سواء باملمارسات
الــداخـلـيــة أو بــالـتــدخــل الـخــارجــي،
وأول الــراف ـضــن مل ـح ــاوالت تغيير
التوازنات التي أسفرت عنها».
ويضيف «اشتباك» أمس ،والحديث
عن «الصالحيات» أزمة جديدة الى
أزمة املرسوم واألزمة التي اندلعت
ّ
في اللجنة الوزارية املكلفة تطبيق
قانون االنتخاب على خلفية طلب
الوزير جبران باسيل إعادة إنشاء
ّ
املخصصة القتراع
«امليغاسنترز»
املواطنني في أماكن سكنهم .ولفت
الرئيس بري الى ما أبلغه به وزير
الداخلية والبلديات نهاد املشنوق
قبل اجتماع اللجنة عــن استحالة
إن ـشــاء ه ــذه امل ــراك ــز ،وع ــن الـحــاجــة
إل ـ ــى ت ـع ــدي ــل  11بـ ـنـ ـدًا مـ ــن ق ــان ــون
االنـ ـتـ ـخ ــاب إذا مـ ــا قـ ـ ـ ـ ّـررت ال ـق ــوى
السياسية السير فيها ،علمًا بأن
املشنوق غير مقتنع بالقدرة على
إنـ ـش ــاء امل ــراك ــز م ــع اقـ ـت ــراب مــوعــد
االنتخابات النيابية .وكــان رئيس
املجلس حاسمًا فــي إص ــراره على
رفــض ع ــودة قــانــون االنـتـخــاب إلى
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ،ألن «أي بـحــث
ف ـ ــي تـ ـع ــدي ــل ال ـ ـقـ ــانـ ــون ق ـ ــد ي ـط ـ ّـي ــر
االنتخابات ّ
برمتها» .وزاد« :أملك
م ـع ـلــومــات ب ــأن ه ـنــاك م ــن ال يــريــد
ّ
ّ
وخارجيًا».
داخليًا
االنتخابات

صفي الدين :تحالفنا مع أمل
مصلحة للبنان

ّ
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أك ـ ـ ــد رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي ح ـ ــزب الـ ـل ــه هــاشــم
صفي الدين أن حــزب الله سيكون
فــي االنتخابات املقبلة «مــع حركة
أم ـ ــل فـ ــي ح ـل ــف م ـت ــن وثـ ـي ــق وف ــي
ل ــوائ ــح واحـ ــدة م ــوح ــدة ،وه ــذا أمــر
م ـ ـح ـ ـسـ ــوم ومـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــوت وال نـ ـق ــاش
ف ـي ــه ،وال سـيـمــا أن امل ـص ـل ـحــة فيه
لـكــل لـبـنــان ول ـيــس لـطــائـفــة فـقــط».
وشــدد على أنه «حينما ينتج هذا
التحالف قوة انتخابية وتمثيلية
في املجلس النيابي ،فإن هذه القوة
هي ملصلحة كل اللبنانيني وليس
جهة دون أخرى».

كلما رفع الرئيس نبيه بري
صوته في ملف مرسوم
األقدمية والتوقيع الشيعي،
يتكرر السؤال عن موقف
غض الحزب
حزب اهلل .هل ّ
نظره عن المرسوم ،فأخطأ
في تقدير ردة فعل بري،
أم أنه ترك القضية تتفاعل
حتى تصل إلى تكريس الحق
المكتسب؟
هيام القصيفي
ليس من عادة حزب الله أن يقول علنًا
م ــا يـ َفـعـلــه ح ــن ي ـح ـتــدم ال ـخ ــاف بني
حـلـيــفـيــه :رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ميشال
عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
ل ـكــن ل ـيــس م ــن ع ــادت ــه أي ـضــا أن يـتــرك
الخالف بينهما يتفاقم الى هذا الحد
الذي وصلت إليه األمــور بينهما على
خلفية مرسوم األقدمية ،لتتطور الى
موضوع التوقيع الشيعي والكالم عن
املـســاس بالطائف .لــذا يصبح موقف
حــزب الله الـيــوم أحــد مـحــاور النقاش
األســاس ـيــة ف ــي األوسـ ـ ــاط الـسـيــاسـيــة،
وال س ـي ـمــا ع ـل ــى أب ـ ـ ــواب االن ـت ـخ ــاب ــات
الـنـيــابـيــة ،مـثـلــه مـثــل مــوقــف الــرئـيــس
سعد الحريري بارتكابه هفوة تجاه
َ
ب ــري ،لــم يـعــتـ ْـدهــا رئـيــس املـجـلــس من
قريطم سابقًا ومن بيت الوسط حاليًا.
ثمة أسئلة متداولة أبعد من التوقيت
الــذي لجأ إليه عــون بتوقيع املرسوم
ب ـعــد أزم ـ ــة ال ـح ــري ــري م ــع ال ـس ـعــوديــة
مباشرة .هــل كــان حــزب الله عاملًا بأن
رئيس الجمهورية ورئـيــس الحكومة
ّ
وق ـعــا امل ــرس ــوم مــن دون تــوقـيــع وزيــر
امل ـ ـ ـ ــال عـ ـل ــي حـ ـس ــن خـ ـلـ ـي ــل ،واعـ ـتـ ـق ــد
املكلفون عــادة متابعة هذه امللفات أن
اع ـتــراض رئـيــس املـجـلــس الـنـيــابــي لن
ليتحول إلى
يأخذ هذا الحجم الكبير
ّ
أزمة دستورية ،أم أن املرسوم وقع من
دون علم الحزب الــذي أصبح محرجًا
بني حليفني ،أحدهما حليف تاريخي،
ّ
وال ـثــانــي ســلــف ال ـح ــزب اسـتــراتـيـجـيــا
فــي مـلـفــات كـثـيــرة؛ آخــرهــا مــوقـفــه من
السعودية في أزمة الحريري؟
ّ
يشكك متابعون مللف املرسوم أل يكون
حــزب الـلــه عـلــى اط ــاع عـلـيــه ،ألسـبــاب
ب ــديـ ـهـ ـي ــة مـ ـتـ ـصـ ـل ــة ب ـ ـعـ ــاقـ ــة ال ـ ـحـ ــزب
ب ــال ـج ـي ــش ،وألن ال ـج ـي ــش هـ ــو الـ ــذي
أع ـ ّـد امل ــرس ــوم وطــرحــه داخ ــل املجلس
ال ـع ـس ـكــري .وم ــن الـطـبـيـعــي أن يـكــون
ّ
الـحــزب قــد اطـلــع على مــا دار فيه بني

مؤيد ورافــض لــه ،علمًا بــأن الترقيات
ليست ملفًا مفاجئًا ّ
ألي طــرف ،فعون
ح ـ ــاول إمـ ــرارهـ ــا ف ــي م ـج ـلــس ال ـن ــواب
والحكومة معًا ،وسبق للحزب أن رافق
ملفها منذ أشهر.
وال يمكن وفقًا لهؤالء أيضًا أال يكون
الحزب مطلعًا على توقيع املرسوم ،ألن
رئيس الجمهورية ووزي ــر الخارجية
ج ـب ــران بــاس ـيــل بـحـكــم مــوقـعـهـمــا في
التفاهم معه وتنسيقهما في كثير من
امللفات الحساسة ،لــن يغافال الحزب
ب ـه ــذا امل ــرس ــوم وي ـض ـع ــاه أم ـ ــام األم ــر
الواقع.
هناك من يتحدث عن خطأ لدى دوائر
حزبية ،ارتكب في لحظة ما دفع األمور
ال ــى ه ــذا املـنـحــى الـتـصـعـيــدي ،بعدما
انفجرت القضية إعالميًا وسياسيًا،
وتـبـ ّـن حينها للقيادة السياسية في
الـحــزب أنـهــا بــاتــت أكـبــر مــن أن تعالج
بسرعة لتخفيف األض ــرار التي تنجم
ع ـن ـهــا وه ـ ــي ب ــات ــت ك ـب ـي ــرة .والـ ـح ــزب
ي ـ ـ ـحـ ـ ــاول مـ ـن ــذ ذلـ ـ ـ ــك الـ ـ ـح ـ ــن ت ـط ــوي ــق
ت ــداعـ ـي ــاتـ ـه ــا ،ل ـك ـن ــه ي ـ ـ َ
ـواج ـ ــه بـتـصـلــب
َ
رئيسي الجمهورية واملجلس النيابي.
لكن هــذا الـجــانــب مــن الــروايــة ال يقنع
أطــرافــا سياسيني .فثمة من يميل الى
ف ـكــرة أن ال ـحــزب لــم يـخـطــئ حــن تــرك
هذا امللف يذهب الى هذا الحد ،بل إنه
ص ــرف الـنـظــر عـمـدًا عـنــه ،فــي محاولة
الستثماره سياسيًا .فــالـحــزب ،مهما
ك ــان مــوقـفــه اإليـجــابــي مــن ع ــون ،ومــن
مــراعــاتــه ل ــه ف ــي تـفـهــم أس ـب ــاب توقيع

هل وقعت دوائر رئاسة
الجمهورية في خطأ
القفز فوق التوقيع؟
املرسوم لجهة وضع الضباط ،ال يمكن
أن ي ــواف ــق ع ـلــى ال ـت ـف ـس ـيــر ال ـ ــذي بــات
يعطى «عونيًا» لعدم توقيع وزير املال
عـلــى امل ــرس ــوم ،ألن ه ــذا األم ــر يتعدى
املشكلة اآلنية .فالقضية أصبحت أكبر
مــن مـجــرد إح ــراج م ــزدوج لـلـحــزب مع
رئيس املجلس النيابي ،وهما باشرا
التحضير معًا لالنتخابات النيابية،
ومـ ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ورئـ ـي ــس
الـتـيــار الــوطـنــي مــن بــاب استراتيجي
وانـتـخــابــي أي ـضــا .إذ إن ال ـحــزب ومــن
خالل ردة فعل بري املتوقعة ،استفاد
من موضوع الترقيات ،كي يضع فكرة
التوقيع الشيعي على بـســاط البحث
ألول م ــرة ب ـهــذه ال ـجــديــة .فـحــن طــرح
ع ــون ـ ـ وك ــان ال ي ــزال نــائـبــا ـ ـ مــوضــوع
الـتــرقـيــات ،لــم تــرفــض ألسـبــاب تتعلق
بالتوقيع الشيعي ،بل ألسباب أخرى
م ـخ ـت ـل ـفــة تـ ـم ــام ــا .أم ـ ــا ال ـ ـيـ ــوم ،ف ـيــأتــي
ال ــرف ــض م ــن زاويـ ــة وضـعـيــة الـضـبــاط
امل ــرشـ ـح ــن ل ــأق ــدمـ ـي ــة ،لـ ـكـ ـن ــه ،وهـ ــذا

هــو األه ــم ،أخ ــذ طــابـعــا سياسيًا حني
تقدم الـكــام عــن التوقيع الشيعي في
املفاوضات وصار املحور األبرز فيها.
وم ــن خ ــال امل ــرس ــوم ال ــذي أص ــر عليه
عـ ـ ــون ،ص ـ ــار ال ـت ــوق ـي ــع ال ـش ـي ـعــي حـقــا
مكتسبًا ،ولم تعد املطالبة به من باب
األع ـ ـ ــراف ف ـح ـســب .وك ـم ــا ح ـصــل بعد
اتـفــاق الــدوحــة حــن كــرس ثنائي أمل
وحزب الله مفهوم الحكومات الجامعة
مـ ـهـ ـم ــا ك ـ ــان ـ ــت نـ ـتـ ــائـ ــج االنـ ـتـ ـخـ ــابـ ــات
النيابية ،كـ ّـرســا الـيــوم فـكــرة التوقيع
ال ـث ــال ــث .وت ـب ـعــا ل ــذل ــك ،ل ــم ي ـعــد ال ـكــام
ع ــن ه ــوي ــة وزيـ ـ ــر املـ ـ ــال وط ــائ ـف ـت ــه فــي
ً
أي مــن الـحـكــومــات املـقـبـلــة أمـ ـرًا قــابــا
للبحث لدى الطرفني الشيعيني .وهذا
األم ــر بــات على طــاولــة أي مفاوضات
سـيــاسـيــة داخ ـل ـيــة ،بـمــا يـتـعــدى فـكــرة
املـثــالـثــة الـتــي ظـلــت م ـتــداولــة مــن دون
حـيـثـيــات عـمـلـيــة .فــالــرئــاســة الـثــانـيــة
تـتـمـســك بــالـتــوقـيــع ال ـثــالــث ،ف ــي إط ــار
الطائف نفسه وبذريعة عــدم املساس
ب ـ ـ ــه ،م ـ ــا ي ـ ـطـ ــرح أسـ ـئـ ـل ــة إذا ك ـ ـ ــان مــا
يحصل هو الثمن الذي تريد الثنائية
الـشـيـعـيــة قـبـضــه الس ـت ـع ــادة الــرئـيــس
سعد الحريري الى بيروت والتسوية
الــرئــاسـيــة والـحـكــومـيــة الـثــانـيــة .وهــل
وقـعــت دوائ ــر رئــاســة الـجـمـهــوريــة في
خ ـطــأ ال ـق ـفــز فـ ــوق ال ـت ــوق ـي ــع ،فـسـ ّـهـلــت
تـحــويــل تــرق ـيــات ال ـض ـبــاط م ــن مـجــرد
شــأن عسكري داخـلــي الــى بــاب تدخل
فيه تسوية الطائف منعطفًا جديدًا ،أم
أنه ليس خطأ؟

قابال للبحث (مروان طحط)
لم يعد الكالم عن هوية وزير المال في الحكومات المقبلة أمرًا ً

تقرير

الشيوعي :يا معترضي لبنانّ ...ات ِحدوا
دع ــا ال ـحــزب الـشـيــوعــي اللبناني للقاء
ّ
وطـنــي جــامــع لـكــل مـكـ ّـونــات االعـتــراض
الديموقراطي لتشكيل ائتالف سياسي،
يــرتـكــز عـلــى بــرنــامــج مـشـتــرك تـخــوض
ع ـل ــى أس ــاس ــه االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة.
ووج ــه ن ـ ً
ـداء بـشــأن االنـتـخــابــات ،متكئًا
عـلــى ال ـح ــراك الـشـعـبــي خ ــال الـسـنــوات
الـ ـس ــت ال ـف ــائ ـت ــة .ولـ ـف ــت إلـ ــى أن «ق ــوى
سـيــاسـيــة ونـقــابـيــة ومــدن ـيــة وشـعـبـيــة،
على امتداد السنوات الست املنصرمة،
خــاضــت مــواجـهــات مشرفة فــي شــوارع
ب ـ ـي ـ ــروت ،وف ـ ــي الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن امل ـن ــاط ــق
اللبنانية ،وبمشاركة عشرات اآلالف من
املواطنني ،سعيًا وراء قضايا ومطالب
سياسية واجتماعية محقة ،انتصارًا
لحقوق املوظفني واألجراء وكل أصحاب
الدخل املـحــدود ،وتأكيدًا لحق املواطن
بالعلم والطبابة والسكن وفرص العمل
ومحاربة الفساد».

وأش ـ ــار ال ـح ــزب إل ــى ن ـجــاح ت ـلــك ال ـقــوى
ّ
في «بث االرتباك بل الرعب في صفوف
التشكيالت الطائفية الحاكمة» .وتابع:
«ت ــأت ــي االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة ال ـقــادمــة
كـمـحـطــة ج ــدي ــدة ف ــي م ـعــركــة سـيــاسـيــة
مـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــوح ـ ــة ،وهـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـش ـ ـكـ ــل امـ ـتـ ـح ــان ــا
حقيقيًا لكل قــوى االعـتــراض والتغيير
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ف ــي م ــدى قــدرت ـهــا على
الـ ـنـ ـج ــاح بـ ـ ــأن ت ـت ــوح ــد حـ ـ ــول ب ــرن ــام ــج
مـ ـشـ ـت ــرك ،وض ـ ـمـ ــن ائ ـ ـتـ ــاف س ـي ــاس ــي،
تخوض االنتخابات على أســاســه على
امـ ـت ــداد م ـســاحــة ال ــوط ــن وفـ ــي ال ــدوائ ــر
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ك ـ ــاف ـ ــة ،بـ ـم ــواجـ ـه ــة ق ــوى
الـسـلـطــة ،الـتــي كــانــت عـلــى م ــدى عـقــود،
السبب األساسي في مآسي اللبنانيني
ع ـل ــى ال ـص ـع ــد كـ ــافـ ــة» .وت ــوج ــه ال ـح ــزب
إلــى كل الرفاق واألخــوة واألصــدقــاء في
قوى االعتراض والتغيير الديموقراطي
بـ ـن ــداء «ات ـ ـحـ ــدوا ،وك ــون ــوا م ـعــا صــوتــا

قوى االعتراض مدعوة
إلى بناء تفاهمات مع
غير المرتبطين بأطراف
النظام السياسي

واح ـدًا للتغيير» ،فال خيار للنجاح في
ه ــذه امل ــواج ـه ــة إال ب ــال ــوح ــدة وال ــوح ــدة
فـ ـق ــط» .ودع ـ ــا ال ـش ـيــوعــي ال ـج ـم ـيــع إلــى
ّ
تحمل هذه املسؤولية التاريخية ،معربًا
عن «استعدادنا لتقديم كل ما يلزم في
س ـب ـيــل ذلـ ـ ــك» .وط ـ ــرح الـ ـح ــزب لـلـنـقــاش

مـ ـس ــأل ــة االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام املـ ـشـ ـت ــرك ب ــاملـ ـب ــادئ
ّ
والـ ـت ـ ّ
ـوجـ ـه ــات األس ــاسـ ـي ــة ،ال ـت ــي تــؤكــد
ّ
التوجه نحو خوض املعركة االنتخابية
ّ
في كل الــدوائــر ،بروحية تغلب املقاربة
ّ
الديمقراطية الكلية التي تعكس املصالح
الـ ـع ــام ــة املـ ـشـ ـت ــرك ــة ل ـل ـك ـت ـلــة ال ـش ـع ـب ـيــة
ّ
املتشكلة ،بدل الغرق في مقاربات جزئية
ّ
ّ
ض ـ ّـي ـق ــة وخ ـ ــاص ـ ــة» .وحـ ـ ــث الـ ـح ــزب كــل
«مكونات قوى االعتراض الديموقراطي
فــي العمل ال ـفــوري على بـنــاء تفاهمات
انـتـخــابـيــة ف ــي ك ــل الـ ــدوائـ ــر ،بــالـتـعــاون
مــع حيثيات سياسية واجتماعية لها
ث ـق ــل ش ـع ـبــي وغـ ـي ــر مــرت ـب ـطــة ب ــأط ــراف
الـنـظــام ال ـس ـيــاســي» .ودع ــا ه ــذه الـقــوى
إلى تشكيل ائتالف سياسي ،يرتكزعلى
بــرنــامــج مـشـتــرك تـخــوض عـلــى أســاســه
االنتخابات النيابية في مواجهة قوى
السلطة وسياساتها.
(األخبار)

