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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

تقرير

اقتراح بتجميد  25في المئة منها لثالث سنوات

باسيل ينضم إلى حملة ضرب «السلسلة»!
لم يشهد يوم أمس أي جديد على صعيد تشكيل الحكومة .إال أن الوضع االقتصادي والمالي بدا األكثر حضورًا ،إن كان
في التحذيرات المتزايدة من خطورة تأخير التشكيل على األمن االقتصادي واالجتماعي ،أو لناحية التسويق لحلول تدفع
ثمنها الحلقة األضعف في المجتمع ،دونًا عن كل المنظومة التي ساهمت في إغراق البلد في العجز
م ــن صــرب ـيــا ،وض ــع وزيـ ــر الـخــارجـيــة
ج ـ ـبـ ــران ب ــاسـ ـي ــل ،ال ـب ـن ــد األول عـلــى
جــدول أعمال الحكومة التي دعــا إلى
اإلسراع في تشكيلها .قال إن معالجة
االنحدار االقتصادي بجرأة سياسية
هــي األول ــوي ــة ل ــدى الـحـكــومــة املقبلة،
لكنه ربــط هــذه الـخـطــوة بــاالسـتـفــادة
م ــن ال ـت ـجــربــة ال ـصــرب ـيــة ،ح ـيــث جــرى
اللجوء إلى خفض الرواتب في القطاع
العام ،مستهزئًا ،عبر تويتر ،بالقرار
املعاكس ال ــذي اتـخــذه لبنان ،أي رفع
ال ـ ــروات ـ ــب م ــن خ ـ ــال ق ــان ــون سـلـسـلــة
الرتب والرواتب ،واصفًا إياه بالترف.
وخ ـط ــورة ك ــام بــاسـيــل أن ــه يــأتــي في
ً
منحى جديًا
سياق حملة بدأت تأخذ
للغاية ،يقودها حاكم مصرف لبنان
ري ـ ـ ـ ــاض سـ ــامـ ــة ورئـ ـ ـي ـ ــس ال ـه ـي ـئ ــات
االقتصادية محمد شقير ،بصفتهما
«ح ـ ـ َ
ـارس ـ ــن» ل ـل ـن ـم ــوذج االق ـت ـص ــادي
املـعـمــول بــه فــي لـبـنــان ،وال ـقــائــم على

ّ
عون يوقع مرسومي
دفع معاشات التقاعد
ونهاية الخدمة
السعي الرسمي للخروج
من ّاألزمة المالية يركز على عدم
المس بمصالح األغنياء والنافذين
حصر ال ـثــروة فــي يــد قلة مــن األف ــراد،
ي ــزدادون ً
غنى ،وتكبر الفجوة بينهم
وب ــن غ ـيــرهــم م ــن الـلـبـنــانـيــن الــذيــن
تـ ـس ــوء أح ــوالـ ـه ــم امل ـع ـي ـش ـيــة ويـ ـ ــزداد
ج ــزء كـبـيــر مـنـهــم ف ـق ـرًا .ه ــذه الحملة
ت ــرب ــط بـ ــن األزمـ ـ ـ ــة امل ــالـ ـي ــة ال ـحــال ـيــة
وق ــان ــون سـلـسـلــة ال ــرت ــب والـ ــرواتـ ــب،
وتسعى إلى ربط أي خروج من املأزق
الحالي بضرورة ّ
املس بالحقوق التي
اسـ ـت ــرده ــا امل ــوظـ ـف ــون ب ـع ــد ن ـض ــاالت
ط ــوي ـل ــة ،م ـب ـت ـعــدة ب ــذل ــك ع ــن ال ــدخ ــول
فــي األوج ــه الفعلية للهدر ،وال سيما
ّ
يسجل
عـجــز الـكـهــربــاء ال ــذي ال ي ــزال
ارتـفــاعــات متواصلة مــن دون أي أفق
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الجمهورية مرسومني :األول يقضي
بفتح اعتماد إضافي في موازنة 2018
ف ــي ب ــاب ال ـن ـف ـقــات امل ـش ـتــركــة لـتـغــذيــة
نـ ـب ــذة م ـع ــاش ــات ال ـت ـق ــاع ــد ،وال ـث ــان ــي
يقضي بفتح اعتماد إضافي تكميلي
في املوازنة العامة لعام  2018في باب
النفقات املشتركة لتغذية تعويضات
نهاية الخدمة.
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري،
بحسب مــا نـقــل عـنــه ال ـنــواب فــي لقاء
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء« ،إن ال ـ ـبـ ــاد ال ي ـم ـك ــن أن
تـسـتـمــر عـلــى ه ــذا ال ــوض ــع ،وإن على
ّ
تحمل مسؤولياتهم والعمل
الجميع
مـ ــن أجـ ـ ــل ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة ال ــوح ــدة
الوطنية الجامعة التي تتسع للجميع
والـ ـت ــي ت ـق ــع ع ـل ــى ع ــات ـق ـه ــا مــواج ـهــة
االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات وامل ـ ـخـ ــاطـ ــر ،وم ـن ـهــا
ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي ال ــذي يـبـقــى في
أولى اهتماماتنا ،ملا له من انعكاسات
عـلــى األوض ـ ــاع املــال ـيــة واالجـتـمــاعـيــة
واملعيشية» .كذلك أشار إلى أن «هناك
م ـح ــاول ــة وآلـ ـي ــات ج ــدي ــدة ل ـحــل هــذه
املـســألــة نــأمــل أن ت ــؤدي إل ــى النتائج
املــرجـ ّـوة ،خصوصًا أن الجميع يــدرك
أن ال مـ ـن ــاص م ــن ت ــأل ـي ــف ال ـح ـكــومــة
ملواجهة كل املشاكل واالستحقاقات،
وال س ـي ـم ــا ال ــوضـ ـع ــان االقـ ـتـ ـص ــادي
واالجتماعي».
ك ــذل ــك ت ـم ـح ــور الـ ـلـ ـق ــاء ح ـ ــول م ـل ـفــات
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد وامل ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات والـ ـفـ ـض ــائ ــح
امل ـس ـت ـشــريــة ،ون ـق ــل الـ ـن ــواب ع ــن بــري
«ت ــأكـ ـي ــده م ـ ــرة أخ ـ ــرى لـ ــوجـ ــوب أخ ــذ
ال ـق ـضــاء وال ـه ـي ـئــات الــرقــاب ـيــة دوره ــا
ً
كــامــا إل ــى الـنـهــايــة فــي مــواجـهــة هــذا
الخطر» .وقــال« :ملــاذا يتجرأ الحرامي
على السرقة علنًا ،ومن غير املسموح
ل ـ ـنـ ــا أن نـ ـسـ ـم ــي هـ ـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ـسـ ــارقـ ــن
والفاسدين ومحاسبتهم؟».

القضاء الفرنسي:
حزب الله بريء من «عملية األرز»!
منذ عام  ،2016ربط
اإلعالم الغربي بين حزب
لبنانيين
الله ومجموعة
ُّ
موقوفين في فرنسا اتهموا
المخدرات.
بتبييض أموال ّ
القضاء الفرنسي أكد براءة
يأت على ذكر
الحزب ،إذ لم ِ
أي صلة للموقوفين بهّ .
السلطات األميركية التي زودت
الفرنسيين بالمعلومات التي
أدت إلى توقيف اللبنانيين
تعتمد هذا األسلوب كسياسة
عامة :اإلكثار من االتهامات
الجنائية لحزب الله ،وإلحاقها
بحمالت إعالمية ...وعندما
يصدر الحكم النهائي ،لن
ّ
يتذكر أحد أن الحزب بريء من
التهمة األميركية
أص ـ ــدرت مـحـكـمــة فــرنـسـيــة أم ــس حكمًا
بالسجن على ثــاثــة لبنانيني متهمني
بتبييض األم ــوال ،بــن أوروب ــا ولبنان.
وإضــافــة إليهم ،حكم القضاء الفرنسي
على لبنانيني آخــريــن ،بــأحـكــام راوحــت
بني البراءة أو السجن مع وقف التنفيذ،
ً
ف ـضــا ع ــن حـكــم غـيــابــي بــالـسـجــن على
ّ
ل ـب ـن ــان ــي ــن ،ف ــي ال ـق ـض ـيــة ن ـف ـس ـهــا .ه ــذا

امللف الــذي خــرج إلــى العلن منذ كانون
الـثــانــي  ،2016بــدأ بـنـ ً
ـاء عـلــى معلومات
م ـ ـص ـ ــدره ـ ــا أجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـب ـ ــارات
األم ـيــرك ـيــة .فــاألخ ـيــرة أوق ـفــت فــي واليــة
فلوريدا شابًا لبنانيًا  -أميركيًاُ ،يدعى
م ـح ـمــد ع ،وات ـه ـم ـت ــه بــال ـع ـمــل لـحـســاب
كــارتـيــل كــوكــايــن فــي كولومبيا ،وبأنه
على صلة بحزب الله اللبناني .لم ّ
تقدم
الـسـلـطــات األم ـيــرك ـيــة أي دل ـيــل عـلــى أن
املوقوف يعمل لحساب الحزب ،لكن ذلك
لم ُيسقط االدعــاء .وبعد قضائه أقل من
أفرج عن محمد ع
 18شهرًا في السجنِ ،
فــي مـيــامــي ،بعد عـقــده اتـفــاقــا ســريــا مع
ّ
يتضمن
االدعاء العام! وبطبيعة الحال،
االتـ ـف ــاق اع ـت ــراف ــا م ــن مـحـمــد ع بــالـعـمــل
لحساب حــزب الـلــه ،كما لحساب تجار
كوكايني كولومبيني في آن واحد.
في باريس ،تابعت السلطات الفرنسية
اوقف
القضية .في كانون الثاني ِ ،2016
أكثر من  10أشخاص ،معظمهم لبنانيون،
فــي فرنسا وأملــانـيــا ،بتهمة جمع أمــوال
مـ ـخ ــدرات م ــن أوروب ـ ـ ــا ،وت ـحــوي ـل ـهــا إلــى
ُّ
لبنان .وات ِهم أبرز املوقوفني بأنه يعمل،
بــالــواسـطــة ،لـحـســاب محمد ع املــوقــوف
فــي ف ـلــوريــدا األم ـيــرك ـيــة .دف ــع املتهمون
ببراءتهم .أبرزهمّ ،
صراف لبناني ُيدعى
محمد ن ،يعتمد نـظــام تحويل األم ــوال
ّ
(املسمى «الحوالة») الذي نشأ في لبنان
منذ الحرب العاملية الثانية ،لنقل العملة
ال ـص ـع ـبــة ب ـع ـي ـدًا ع ــن امل ـ ـصـ ــارف وس ـبــل
ّ
الـتـحــويــل «ال ـشــرع ـيــة» .وت ـشــن الــواليــات
املتحدة األميركية حملة على هذا النظام
وتعتبره وسيلة مــن وســائــل التبييض.
ّ
ّ
الصراف أكد أنه لم يكن ينقل أموال
لكن
مخدرات.

أمــا املــوقــوف الثاني ،علي ز ،فهو تاجر
ساعات كان يشتري بضاعته من أوروبا،
وي ــرس ـل ـه ــا إل ـ ــى ل ـب ـن ــان ،وكـ ـ ــان ي ـص ـ ّـرح
للسلطات عــن األم ــوال التي ينقلها من
بيروت إلى أوروبا ،سواء عبر تحويالت
مصرفية ،أو نـقـدًا .وقــد أقنعه الصراف
ّ
بتسلم أم ــوال منه فــي أوروبـ ــا ،على أن
يردها له في لبنان« ،ألن هذه الوسيلة
أكثر أمنًا من نقل املبالغ النقدية ،وأقل
كـلـفــة مــن الـتـحــويــات امل ـصــرف ـيــة» .لكن
م ــا ق ــام ب ــه ع ـ ّـدت ــه ال ـس ـل ـطــات الـفــرنـسـيــة
ت ـب ـي ـي ـض ــا ل ـ ـ ــأم ـ ـ ــوال .املـ ـ ــوقـ ـ ــوفـ ـ ــان ،مــع
اآلخرين في ما ّ
سماه القضاء الفرنسي
«شبكة» ،أكــدوا أنهم لم يتعاملوا يومًا
ب ــأم ــوال امل ـ ـخـ ــدرات .وأح ـ ــد األدلـ ـ ــة الـتــي
ســاقــوهــا خ ــال الـتـحـقـيـقــات مـعـهــم ،أن
الصراف تولى في مرات كثيرة ،بواسط
عـلــي ز ،إي ـصــال مـبــالــغ نـقــديــة إل ــى فهد
الحريري ،وإلى أحد وكالئه القانونيني،
فــي بــاريــس ،وك ــان يقبض األم ــوال منه
في بيروت ،عبر شيكات مسحوبة على
مصارف كبرى .وال بد من اإلشــارة إلى

َ
لم ُيستدع فهد الحريري
وال وكيله القانوني
للتحقيق في فرنسا

ـدع فهد
أن ال ـق ـضــاء ال ـفــرن ـســي ل ــم ي ـس ـتـ ِ
الحريري ومحاميه إلى التحقيق.
عـمـلـيــة م ــراق ـب ــة امل ـت ـه ـمــن دام ـ ــت ط ــوال
ع ـ ــام  ،2015وش ـم ـل ــت ت ـس ـج ـيــل جـمـيــع
مـكــاملــاتـهــم الـهــاتـفـيــة .وس ـ ّـم ــت الـشــرطــة
العملية التي ّأدت إلى توقيفهم «عملية
ّ
األرز» ،ولم يتمكن القضاء الفرنسي من
إظ ـهــار أي دلـيــل ج ــدي عـلــى أن األم ــوال
التي كانوا ينقلونها متأتية من االتجار
باملخدرات ،فاعتمد على املعلومات التي
ّ
قدمتها أجهزة االستخبارات األميركية،
وف ـي ـه ــا أن ل ـب ـنــان ـيــا (لـ ــم ي ـج ـ ِـر تــوقـيـفــه
فــي أوروبـ ــا بـسـبــب وجـ ــوده فــي لـبـنــان)
كـ ــان ع ـلــى ص ـلــة ب ــالـ ـص ــراف ،وبـمـحـمــد
ع امل ـ ــوق ـ ــوف ال ـ ـسـ ــابـ ــق ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات
املـتـحــدة .وبـعــد تــوقـيــف اللبنانيني في
فرنسا وأملانيا ،انطلقت حملة إعالمية
واسـ ـع ــة ت ــرب ــط امل ــوق ــوف ــن ب ـح ــزب ال ـلــه
وبــاالتـجــار بــاملـخــدرات ،حتى صــار هذا
ّ
األمــر ُيعد كمسلمة ال نقاش فيها .رغم
ذل ــك ،فــإن التحقيقات الفرنسية ،بكافة
مـسـتــويــاتـهــا (ال ـشــرطــة ،االدع ـ ــاء ال ـعــام،
ُ
قاضي التحقيق ،واملحاكمة) ،لم تثبت
أي عــاقــة لـلـمــوقــوفــن بــال ـحــزب .ولـهــذا
الـسـبــب ،خـلــت مـطــالـعــة الـنـيــابــة الـعــامــة
والقرار االتهامي من أي ربط للمتهمني
ب ـح ــزب ال ـل ــه أو ب ــأف ــراد ي ـن ـت ـمــون إل ـيــه.
كــذلــك صــدر الحكم أم ــس ،خاليًا مــن أي
ذكــر للحزب .وقـضــت محكمة باريسية
بـسـجــن مـحـمــد ن 7 .س ـنــوات (س ـبــق أن
أوقف لنحو سنتني) ،وعلي ز 5 .سنوات
ِ
(أوقف نحو  21شهرًا) ،وحسن ط .خمس
سنوات (أوقف لنحو سنتني) ،وبتبرئة
آخرين أو االكتفاء بمدة توقيفهم.
(األخبار)

«األعلى للدفاع»

ّ
بري :آليات جديدة لحل األزمة الحكومية (هيثم الموسوي)

مسيرة في وطى المصيطبة ...ضد جنبالط
دعا أهالي وطى املصيطبة إلى مسيرة ،عند الخامسة من بعد ظهر اليوم ،احتجاجًا على الدعاوى
القضائية التي أقامتها شركة «الوطى العقارية» (أبرز مالكيها النائب السابق وليد جنبالط)
ّ
التحرك أن هذه الخطوة مقدمة لعدد من
على أبناء املنطقة إلخراجهم من ُ منازلهم .ورأى منظمو
التحركات إلسقاط الدعاوى التي أقيمت ضد عشرات األهالي بجرم اغتصاب أرض واحتالل عقار
ُ ِّ
قضائية يوم  19كانون األول املقبل ،إللزام عشرات
بطريقة غير شرعية ،بعدما حددت جلسة ّ
ّ
السكان بتوقيع تعهدات ّبإخالء مساكنهم ومحالهم .وسيمر املحتجون في شوارع الوطى قبل أن
يتجمعوا بالقرب من محال قدموس التجارية .يقول أحد املنظمني لـ«األخبار»« :هل ُيعقل أنهم بعد
 120سنة اكتشفوا أننا اغتصبنا األرض؟» ،ويضيف« :لقد ُولدنا هنا وقدمنا استقاالت جماعية
من الحزب االشتراكي لرفض تشريدنا وتشريد أهلنا» .يقول املنظمون إن العقار مرتبط بمشروع
شركة أليسار ،مستعيدين يوم زار النائب وليد جنبالط الرئيس رفيق الحريري ،مشترطًا عليه
إلخالء العقارات ما ّ
سماه يومها «مفتاح بمفتاح» ،أي التعويض على القاطنني بمساكن أخرى.
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن العقارات املنوي إخالؤها تمتد على نحو خمسة آالف متر مربع ،وتتوزع بني
ً
نحو  ٣٠٠منزل و ٨٠محال.
(األخبار)

لتقليصه .أما أبــرز ما يريد القائمون
بــالـحـمـلــة ال ـح ـفــاظ عـلـيــه ،فـهــو خــدمــة
ال ــدي ــن الـ ـع ــام ال ـت ــي ي ــرف ــض أص ـحــاب
ُ ُ
وحماتهم
امل ـصــارف وكـبــار املــودعــن
وشــركــاؤهــم مــن السياسيني النقاش
في إعادة النظر ّ بها أو خفضها ،رغم
كونها في تضخم مستمر ،وتستهلك
ُ
قسمًا كبيرًا من واردات الدولة ،وتعد
أبـ ــرز آل ـي ــات ت ـحــويــل املـ ــال ال ـع ــام إلــى
ثروات خاصة.
وهذا يعني عمليًا أن السعي الرسمي
ل ـل ـخــروج م ــن األزم ـ ــة ي ــركــز ع ـلــى عــدم
امل ـ ّـس بـمـصــالــح األغ ـن ـيــاء والـنــافــذيــن،
مقابل مـ ّـد الـيــد إلــى روات ــب املوظفني،
الفئة األضـعــف فــي الـنـظــام اللبناني.
وع ـل ـي ــه ،فـ ــإن خـ ـي ــارات ع ــدي ــدة تـطــرح
فــي هــذا الـسـيــاق ،أولـهــا إلـغــاء مفعول
ً
السلسلة ،فيما االقتراح األكثر تداوال
حاليًا على طاولة النقاش ينص على
تجميد  25في املئة من السلسلة لثالث
سنوات!
إلى ذلــك ،كان باسيل قد أنهى زيارته

الرسمية لصربيا باجتماع مع رئيسة
ال ـ ــوزراء آن ــا بــرنــابـيــش ،بـعــد اجـتـمــاع
ط ــوي ــل م ــع وزيـ ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة نــائـبــة
رئيس الحكومة إيفيكا داشيك .وكان
قد سبقه اجتماع مع الرئيس الصربي
ألـكـسـنــدر فــوشـيــك ،وقـبـلــه مــع رئيسة
مجلس النواب مايا غويكوفتش.
وبـحـســب الـخـبــر الــرسـمــي املـ ــوزع من
ال ــوك ــال ــة الــوط ـن ـيــة ،ف ـقــد س ـمــع الــوفــد
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي «تـ ـشـ ـجـ ـيـ ـع ــا م ـ ــن ك ـ ــل مــن
الــرئـيــس ورئ ـيــس الـحـكــومــة ومجلس
ً
الـنــواب ،فضال عــن وزي ــري الخارجية
والــزراعــة التـخــاذ إج ــراءات إصالحية
قد تكون مؤملة في بدايتها ،لكن تفيد
الـ ـب ــاد ع ـل ــى املـ ـ ــدى الـ ـط ــوي ــل» .كــذلــك
شـ ــرح املـ ـس ــؤول ــون الـ ـص ــرب لـبــاسـيــل
«كيف خرجوا من أزمتهم االقتصادية
وامل ــال ـي ــة ون ـص ـح ــوا ل ـب ـنــان بــاعـتـمــاد
اإلجــراءات التي ساعدت صربيا على
تخطي أخطر أزمة في تاريخ البالد».
وكــان الوضع املالي محور لقاء جمع
رئيس الجمهورية ميشال عون بوزير

املــال ـيــة عـلــي حـســن خـلـيــل ،حـيــث قــال
خليل بعد الـلـقــاء إن الــزيــارة تطرقت
إل ــى الــوضــع املــالــي واألمـ ــور املتصلة
ب ـت ــأم ــن ال ـت ـم ــوي ــل الـ ــدائـ ــم ل ـح ــاج ــات
ال ــدولــة ،خـصــوصــا أنـنــا نـمـ ّـر بمرحلة
ت ـت ـط ـلــب درجـ ـ ــة أعـ ـل ــى م ــن الـتـنـسـيــق
ب ــن الـ ـق ــرار ال ـس ـيــاســي ووزارة امل ــال
وامل ـص ــرف امل ــرك ــزي ،وه ــو م ــا نـحــاول
أن نتابعه فــي أس ــرع وقــت ممكن كي
ال يـتــأثــر انـتـظــام تــأمــن األمـ ــوال التي
تحتاجها الخزينة.
وأكـ ــد خـلـيــل أن ال ــدول ــة ووزارة امل ــال
ملتزمتان بشكل كامل دفع املستحقات
لـلـمــوظـفــن وامل ـت ـق ــاع ــدي ــن ،م ــؤكـ ـدًا أن
«ل ـب ـنــان ،مـنـعــا للبلبلة ،مـلـتــزم أيضًا
تسديد كل استحقاقاته من الديون».
وف ــي ال ـش ــأن ال ـح ـكــومــي ،أع ـل ــن خليل
أن مـ ــن امل ـ ـهـ ــم اإلس ـ ـ ـ ـ ــراع فـ ــي تـشـكـيــل
حـكــومــة ،ألن «املـســألــة لــم تـعــد مطلبًا
عــامــا أو تــرفــا سـيــاسـيــا ب ـقــدر مــا هي
أس ــاسـ ـي ــة ب ـن ـي ــوي ــة كـ ــي ن ـ ّس ـت ـم ــر فــي
املرحلة املقبلة» .ومـسـ ً
ـاء ،وقــع رئيس

فــي سياق آخــر ،طلب املجلس األعلى
ل ـلــدفــاع ف ــي اج ـت ـمــاع ع ـقــده أم ــس في
قصر بعبدا برئاسة عون ،من األجهزة
األمنية «اتخاذ التدابير الالزمة خالل
األع ـ ـيـ ــاد ل ـت ـس ـه ـيــل أمـ ـ ــور امل ــواط ـن ــن،
وال ـت ـن ـس ـيــق ف ــي م ــا بـيـنـهــا ل ـل ـحــد من
األح ــداث األمنية التي شهدها لبنان
ً
أخيرًا ،ومنع وقوعها مستقبال».
وق ـ ـ ــرر املـ ـجـ ـل ــس ،بـ ـع ــد إث ـ ـ ـ ــارة رئ ـي ــس
الجمهورية مسألة ترويج املـخــدرات،
«اإليعاز إلى األجهزة األمنية مكافحة
هذه الظاهرة ،وال سيما في الجامعات
واملدارس واملالهي الليلية».
وكـ ـ ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ق ــد ُعـ ـق ــد ب ـح ـضــور
نــائــب رئـيــس املـجـلــس األع ـلــى للدفاع
الرئيس املكلف تأليف الحكومة سعد
الحريري ،وال ــوزراء يعقوب الصراف،
علي حسن خليل ،نهاد املشنوق ،رائد
خ ــوري وسـلـيــم جــريـصــاتــي ،واملــدعــي
العام التمييزي القاضي سمير حمود
وم ـ ـفـ ــوض الـ ـحـ ـك ــوم ــة لـ ـ ــدى امل ـح ـك ـمــة
العسكرية القاضي بيتر جرمانوس،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى قـ ــائـ ــد الـ ـجـ ـي ــش وق ـ ــادة
األجهزة األمنية كافة.
وت ـ ـط ـ ــرق املـ ـجـ ـل ــس األع ـ ـل ـ ــى لـ ـل ــدف ــاع
إل ــى ال ــوض ــع األم ـن ــي داخ ــل مخيمات
الــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنـيــن واألوض ـ ــاع
االجتماعية والصحية لالجئني ،وال
سيما بعد تــراجــع مـســاعــدات منظمة
«األون ـ ـ ـ ـ ــروا» .وجـ ـ ـ ّـدد امل ـج ـلــس الـطـلــب
إلــى األج ـهــزة األمـنـيــة املعنية مــراعــاة
األصـ ـ ــول وامل ـع ــاي ـي ــر امل ـع ـت ـمــدة دول ـيــا
خـ ــال ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـت ــي ت ـج ــري مــع
املوقوفني ،وال سيما لجهة املحافظة
ع ـل ــى حـ ـق ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان .وك ـ ـ ــان سـبــق
اجتماع املجلس األعلى ،خلوة جمعت
ع ـ ـ ــون وال ـ ـح ـ ــري ـ ــري عـ ــرضـ ــا خ ــال ـه ــا
األوضاع العامة في البالد والتطورات
السياسية الراهنة.
(األخبار)

تقرير

كتلة «المستقبل» تستكشف المناطق اللبنانية
الى جانب التشريع َ
صار
لكتلة ُ
«المستقبل» النيابية
ّ
مهمة جديدة وهي
استكشاف المناطق اللبنانية.
خلوة كل شهر ستعقدها
الكتلة برئاسة النائب بهية
الحريري في محافظة
ّ
«التعرف
معينة ،بهدف
على الناس» والتواصل مع
القاعدة الشعبية
ميسم رزق
بـعـ َـد عـنــاء انـتـخــابــات نيابية أطــاحــت
ثـلــث كـتـلـتــه ،وال ـن ـتــائــج املـخـ ّـيـبــة الـتــي
حصدها ُ
تياره في صناديق االقتراع،
لم ُي ْر ِخ رئيس الحكومة سعد الحريري
ُ
َ
ال ـح ـبــل داخـ ــل «امل ـس ـت ـق ـبــل» .األوضـ ــاع
ل ـي ـ َـس ــت ب ــأف ـض ــل ح ـ ــال ع ـل ــى م ـس ـتــوى
التنظيم واإلدارة والتمويل .وبمعزل
عــن أزم ــة الـحـكــومــة ال ـتــي ي ـغـ َـرق فيها
ُ
ُ
ال ـح ــري ــري ،ت ـح ــاول كـتـلــة «املـسـتـقـبــل»
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة بـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـن ــائـ ـب ــة ب ـه ـيــة
ال ـحــريــري الـعـمــل عـلــى إص ــاح بعض
م ـكــامــن ال ـخ ـلــل ال ـت ــي ظ ـه ــرت فــاضـحــة
خالل العملية االنتخابية األخيرة.
َ
ل ـي ــل ــة إق ـ ـفـ ــال صـ ـن ــادي ــق االقـ ـ ـت ـ ــراع فــي

االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة األخ ـي ــرة ،وبــدء
َ
أصيب الرئيس سعد
صدور النتائج،
ُ
الـ ـح ــري ــري ب ـص ــدم ــة .ل ــم ي ــك ــن لـيـعـلــم،
رغــم كل الفوضى التي ضربت تياره،
بأن الهشاشة التنظيمية وصلت إلى
ذروتـهــا .كــان أول الغيث ورشــة كاملة
أط ـ ـ ــاح مـ ــن خ ــال ـه ــا ع ـ ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا مــن
كوادره ،ومن ّ
ثم تشكيل لجان تنظيمية
ّ
ّ
مهمتها الـتــواصــل مــع املنسقيات في
كل املناطق ،وإعداد تقارير إلصالح ما
أفـســده الطاقم الـقــديــمَ .
غير أن الالفت
ُ
داخ ـ ـ ــل «املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» ،وف ـ ــق مـ ــا ي ـقــول
مسؤولون فيه ،تركيز الحريري التام
على نواب الكتلة وعملهم ،وذلك على
مستويني :األول ،يرتبط بعمل أعضاء
الكتلة داخ ــل الـلـجــان؛ فــالـحــريــري ،في
ك ــل اج ـت ـم ــاع ك ـت ـلــة ي ـح ـض ــره« ،يـطـلــب
من النواب وضعه في تفاصيل أجواء
ال ـل ـجــان ال ـن ـيــاب ـيــة» ،ب ـعـ َـد أن خـ ّـصــص
لهم فريقًا مــن املستشارين «لتفسير
القوانني وكيفية مناقشتها وصياغة
االقـ ـت ــراح ــات» .أم ــا ال ـث ــان ــي ،ف ـهــو بــدء
الكتلة بعقد خلوات يستمر كل منها
ي ــوم ــن ،م ــرة ك ــل شـهــر ف ــي مـنـطـقــة ما
ف ــي ل ـب ـن ــان .وقـ ــد بـ ـ ــدأت ال ـك ـت ـلــة أول ــى
خلواتها منذ أيــام في منطقة البقاع،
ف ــي مـنـتـجــع «وي ـس ــت ب ـقــاع كــاونـتــري
ك ـلــوب» ـ ـ ـ خــربــة قـنـفــار (يـمـلـكــه عضو
الـكـتـلــة ال ـنــائــب ه ـنــري ش ــدي ــد) .تـقــول
مـ ـص ــادر ن ـيــاب ـيــة ف ــي ال ـك ـت ـلــة إن هــذه
الـخـلــوات «أق ــرب إل ــى ورش تنظيمية
بـهــدف ترتيب األع ـمــال» ،حيث عقدت
اجـتـمــاعــن عـلــى م ــدى يــومــن ،استمر

ُ
الخلوة ستعقد برئاسة
النائبة بهية الحريري
الشهر المقبل في عكار

كــل واح ــد منها مــا بــن  7و 8ســاعــات.
وتنقسم الخلوة ،بحسب النواب ،إلى
ّ
ش ــق َــن؛ واحـ ـ ــد ي ـت ـخــذ ش ـك ــل اج ـت ـمــاع
ّ
يتضمن
ُيـنــاقــش خالله جــدول أعـمــال
مـشــاريــع ال ـقــوانــن الـنـيــابـيــة الخاصة
بــاملـنـطـقــة ال ـت ــي تـعـقــد فـيـهــا ال ـخ ـلـ ّـوة،
مــع متابعة ملـشــاريــع قــديـمــة لــم تنفذ،
وأخـ ـ ــرى ج ــدي ــدة ق ـيــد اإلعـ ـ ـ ــداد .وآخ ــر
ُيعنى بالتواصل مع ّ
املنسقني في هذه
امل ـن ـط ـقــة م ــن ج ـه ــة ،ومـ ــن ج ـهــة أخ ــرى
ُ
مع القاعدة الشعبية لتيار املستقبل،
بــاإلضــافــة إل ــى ل ـق ــاءات مــع مسؤولني
في املنطقة ،ورؤساء البلديات واتحاد
البلديات واملخاتير وأعضاء املجالس
الـبـلــديــة واالخـتـيــاريــة بـحـضــور نــواب
الكتلة الحاليني والـســابـقــن .وتسبق
َ
النائبة بهية الحريري الكتلة قبل يوم
الــى املنطقة للقاء الـفـعــالـيــات .ويضع
ال ـ ـنـ ــواب ه ـ ــذه ال ـخ ـل ــوة الـ ـت ــي سـتـعـقــد
الـشـهــر املـقـبــل فــي ع ـكــار تـحــت عـنــوان

«تــرم ـيــم الـهـيـكــل ال ـن ـيــابــي ل ـل ـت ـيــار ،ما
يشكل رافعة معنوية» ،بعد أن «كشفت
املــرحـلــة الـســابـقــة الـفـجــوة بــن الـنــواب
وال ـق ــاع ــدة الـشـعـبـيــة ،ومـ ــدى الضعف
الــذي أدى إلى انحسار هذه القاعدة».
وتأتي هــذه الخلوات بحسب مصادر
ال ـك ـت ـل ــة فـ ــي س ـب ـي ــل ت ـح ـق ـي ــق أهـ ـ ــداف
عديدة ،منها :تعريف الناس إلى نواب
«املستقبل» بعد أن تـحـ ّـول عــدد منهم
إل ـ ــى غ ــرب ــاء ح ـت ــى ف ــي م ـنــاط ـق ـهــم مــع
بطالن فعالية نيابتهم ،والتخفيف من
التناحر بني قـيــادات التيار املناطقية
التي َ
فتح غياب الحريري والنواب في
ّ
املرحلة السابقة الباب أمــام تحول كل
مـســؤول فــي التيار إلــى «زع ـيــم» .ومن
جملة األمور التي ّ
تحدث عنها النواب،
ّ
أن «مثل هــذه الخلوات والـلـقــاءات من
ّ
شأنها أن تـعــوض عــن ضعف امل ــوارد
املــالـيــة وال ـخــدمــات الـتــي ك ــان يؤمنها
التيار للمناطق واملناصرين .فمن شأن
التواصل املباشر معهم أن يحافظ على
الصلة بني الشرائح املستقبلية حتى
ال تظن أنها متروكة بالكامل» .واألهم
من ذلك «نتيجة االنتخابات النيابية
ال ـتــي أدت إل ــى إن ـت ــاج ش ــراك ــات داخ ــل
املناطق مع شخصيات ُسنية أخرى»،
لذا فإن الهدف الرئيسي ملا بدأته الكتلة
وستستمر فيه هو «االحتفاظ بموقع
تيار املستقبل ،ومنعًا الستفادة هذه
ال ـش ـخ ـص ـي ــات مـ ــن غ ـي ــاب ــه ع ـب ــر مـنــح
املناصرين مكاسب وخدمات قد ّ
تؤدي
إلى مزيد من التشرذم داخل ُ
املستقبل
وبني قواعده».

