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لبنان

لبنان
قضية اليوم

ّ
ُ
«هجوم شامل» يحرج التيار والقوات والكتائب:

مقالة

ّ
قانون العفو في مهب الريح
لن يعودقانون العفو إلى الهيئة العامة لمجلس النواب قريبًا .أمس ،كان قاب قوسين من اإلقرار ،لكن تناقضاته وتناقضات
الكتل السياسية أحالته إلى المجهول .ذلك عزز الشروخ السياسية والطائفية التي تستحكم بالبلد ،وزاد من التباعد بين ًتيار
المستقبل والتيار الوطني الحر .أما من انتظر هذا اليوم ليحتفل ،فلم يجد سوى العودة إلى االعتراض في الشارع سبيال
إيلي الفرزلي
ل ــم يـسـتـطــع م ـج ـلــس الـ ـن ــواب إال أن
يكون على صورة الكتل املمثلة فيه.
م ـج ـمــوعــة م ــن امل ـل ــل امل ـت ـبــاي ـنــة الـتــي
تعايشت مــع دول ــة الـطــائــف لثالثني
عــامــا ،مــن دون أن تـخــرج مــن عـبــاءة
ال ـح ــرب األه ـل ـي ــة .م ـح ــاول ــة الــرئـيــس
ً
نـ ـبـ ـي ــه بـ ـ ـ ــري ال ـ ـف ـ ـصـ ــل ،ش ـ ـ ـكـ ـ ــا ،بــن
املــؤس ـســة الــدس ـتــوريــة والـتـبــايـنــات
ّ
ال ـطــائ ـف ـيــة امل ـش ــك ـل ــة ل ـه ــا ل ــم تـنـجــح.
هؤالء مسلمون وأولئك مسيحيون.
ي ـس ـه ــل ت ـم ـي ـي ــزه ــم ،ه ـ ــذه املـ ـ ـ ــرة ،مــن
مــوق ـف ـهــم م ــن ق ــان ــون ال ـع ـف ــو الـ ـع ــام.
ل ــم ي ـ ـتـ ـ ّ
ـرددوا ف ــي إظ ـه ــار حقيقتهم،
مجموعة من زعماء القبائل التي ال
يجمعها سوى تقاسم املغانم ،حتى
مـتــى شـ ّـحــت امل ـغــانــم وه ـنــت أمــامـهــا
الوحدة الوطنية.
ق ــان ــون ال ـع ـفــو الـ ـع ــام ي ـت ــأرج ــح منذ
سـنــوات .ثمة معضلة أساسية فيه.
املـطـلــوب أن تشعر كــل قبيلة بأنها
مستفيدة منه .ليس القانون مبنيًا
عـلــى أس ــس وطـنـيــة .لــم يـقــل أح ــد ما
هــي الـفــوائــد الـتــي يمكن تحصيلها
من العفو .لم يكترث أحــد ملظلومني

الحريري ينسحب ويتبادل تحميل
المسؤولية مع العونيين
إعالن روكز أن «العفو
عن قتلةالجيش اللبناني
جريمة وطنية موصوفة»
فرمل حركة الكتل الثالث
ّ
ّ
وج ــب ح ــل قـضـيـتـهــم ،ب ـغــض النظر
عــن انتمائهم الطائفي أو املذهبي.
تـيــار املستقبل وجــد نفسه مضطرًا
اإلسالميني،
لحشر قضية السجناء
ّ
واملـ ـقـ ـص ــود ه ـن ــا ال ـس ـج ـن ــاء ال ـس ــن ــة،
ف ــي ب ــرام ـج ــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ك ـم ــا فــي
بياناته .القضية مربحة
الكثير من
ّ
بالنسبة إليه ،بغض النظر إن كانت
قضية حق أو ال .ثنائي «حزب الله»
و«أم ـ ـ ـ ــل» ل ـي ــس بـ ـعـ ـيـ ـدًا .ألن أغـلـبـيــة
املحكومني فــي قضايا
املطلوبني أو
ّ
م ـ ـخـ ـ ّـدرات ش ـي ـعــة ،ت ـبــنــى قـضـيـتـهــم.
األحزاب املسيحية ،وتحديدًا القوات
وال ـت ـي ــار الــوط ـنــي ال ـح ــر وال ـك ـتــائــب،
وج ــدوا مــا يـقــايـضــون عـلـيــه .مـجــددًا
ليس املعيار حقوقيًا ،بل مصلحيًا.
كــانــت حـصـتـهــم م ــن ال ـقــانــون العفو
ع ــن ع ــائ ــات ال ـع ـم ــاء الـ ـف ــاري ــن إل ــى
إسرائيل.
ك ــل ذل ــك ت ـظـ ّـهــر ف ــي جـلـســة تـشــريـعـيــة
ً
ان ـت ـظــر م ـن ـهــا الـ ـن ــاس أن ت ـجــد ح ـلــوال
ل ـق ـض ــاي ــاه ــم امل ـ ـلـ ـ ّـحـ ــة ،لـ ـلـ ـج ــوع ال ـ ــذي
ّ
يهددهم مع مــرور كل يــوم .فيما نحت
ّ
ف ــي ال ــواق ــع لـتـعــبــر ع ــن حـقـيـقــة غـيــاب
الدولة الراعية.
ق ــان ــون الـعـفــو ُع ـجــن ف ــي ال ـل ـجــان ،بما
يسمح بمروره في الهيئة العامة .لكن
في الطريق إلــى جلسة أمــسّ ،
تبي أن
األم ــور «م ــش مــاشـيــة» .الـنــائــب شامل
روكــز قلب الـطــاولــة فــي وجــه «عديله»
رئـيــس الـتـيــار الـنــائــب جـبــران باسيل،

)مروان بوحيدر(

ومـعــه ال ـقــوات والـكـتــائــب .إع ــان روكــز
منذ يومني أن «العفو عن قتلةالجيش
اللبناني جــريـمــة وطـنـيــة مــوصــوفــة»،
فرمل حركة الكتل الـثــاث .لــم يعودوا
قـ ــادريـ ــن ع ـل ــى ال ـس ـي ــر ب ـق ــان ــون ي ـب ـ ّـرئ
قتلة الجيش .هذا يعني أنه حتى بند
عودة عائالت العمالء لم يعد يمكنه أن
يشفع لهم «خطيئة» اإلع ـفــاء عن قتلة
الجيش .وهــذا يعني أنهم لن يحملوا
وزر املــواف ـقــة عـلــى قــانــون الـعـفــو ،وإن
أيدوا إقراره بأصوات اآلخرين!
في الجلسة ،صــارت الوجهة واضحة.
أمـ ـ ــا وقـ ـ ــد ف ـش ـل ــت املـ ـس ــاع ــي امل ـس ـب ـقــة
للتصويت عـلــى ال ـقــانــون م ــادة م ــادة،
بـحـيــث يـمـكــن ل ـكــل ط ــرف أن ي ـعــارض
امل ــادة الـتــي ال يــريــدهــا ،بما ي ــؤدي في
النهاية إلــى إقــرار القانون ،بموافقات
وف ـي ـت ــوات م ـت ـبــادلــة ،س ـق ـطــت .ل ــم يبق
سـ ــوى ح ــل أخ ـي ــر وقـ ــد ط ــرح ــه رئـيــس

املجلس .التصويت على القانون بمادة
وحـ ـي ــدة .ه ـنــا ،تــؤكــد م ـص ــادر مطلعة
ع ـلــى امل ـ ــداوالت أن م ـجــرد مــواف ـقــة كل
األطراف على املبدأ كان يمكن أن يمرر
الـقــانــون ،وإن عارضته هــذه الكتلة أو
تلك .هــذا يعني أن اعـتــراض العونيني
كــان يمكن أن ّ
يمر لــو بــدا مفاجئًا .من
كـســر تـلــك الـحـلـقــة ه ــو ال ـنــائــب جميل
السيد ،الــذي سبق أن كان عـ ّـراب الحل
في اللجان ،عبر صياغة وسطية ملادة
عــائــات العمالء حصلت على موافقة
املؤيدين واملعارضني للعفو عن هؤالء.
ق ـبــل ذلـ ــك ،وع ـنــد ال ــوص ــول إل ــى امل ــادة
الثامنة من جــدول األعمال ،أي اقتراح
قانون العفو ،ساد الصمت في القاعة.
تـ ـح ــدث بـ ـ ــري عـ ــن أهـ ـمـ ـي ــة ال ـت ـض ــام ــن
والتكاتف الــذي أدى إلــى نصر ،2006
ث ــم اقـ ـت ــرح ال ـت ـص ـ ّـوي ــت ع ـل ــى ال ـق ــان ــون
بمادة وحيدة «لنلقن درسًا لكل الناس

بدون استثناء بأننا نستطيع أن نأخذ
موقفًا» .سعي بري إلى إمــرار القانون
ً
ب ـه ــدوء اص ـط ــدم أوال بــالـنــائــب أسـعــد
ح ـ ـ ــردان .األخ ـي ــر ك ــان واضـ ـح ــا :امل ــادة
املتعلقة بالعفو عــن العمالء ستؤدي
إلـ ــى إشـ ـك ــاالت ن ـحــن ف ــي غ ـنــى عـنـهــا.
باختصارّ ،
توجه إلى بري بالقول :ملاذا
يجب أن ندخل في الــزواريــب ،البلد ال
يمكنه أن يحمل مسألة من هذا النوع.
هنا تــدخــل بــري لـيـقــول :ال تنسوا في
حياتكم أن أهــم أســالـيــب املـقــاومــة هو
الــوحــدة الوطنية .أنـتــم ونـحــن وحــزب
ال ـلــه وك ــل امل ـقــاومــن نـعـمــل ف ــي سبيل
الوحدة الوطنية وال أقف عند تفصيل.
طـلــب الـسـيــد ال ـك ــام ،م ـس ــددًا الـضــربــة
الـقــاضـيــة لــاق ـتــراح .ق ــال إن ــه إذا أريــد
السير بالتصويت على القانون بمادة
وحـ ـي ــدة ،ف ـي ـف ـتــرض أن ي ـص ـ ّـوت عليه
الجميع .وصـلــت الــرســالــة إلــى جبران

باسيل ،فطلب الكالم .أعــاد التوضيح
أن ه ـ ــذا امل ـ ــوض ـ ــوع إشـ ـك ــال ــي ،مـعـلـنــا
أن الـتـكـتــل ض ــده ف ــي امل ـب ــدأ ،وخــاصــة
فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـت ـخ ـف ـيــض األحـ ـك ــام
عـلــى كــل ال ـجــرائــم .لـكـنــه ق ــال أيـضــا إن
التكتل ي ـحــاول أن ال يــأخــذ الـ ّبـلــد إلــى
م ـش ـك ـل ــة .خ ــاصـ ـت ــه ،ب ـع ــدم ــا مل ـ ــح إل ــى
إم ـكــان ـيــة امل ـ ـغـ ــادرة (ق ـ ــال ل ــه بـ ــري «مــا
بــدي اسـمـعـهــا») ،إنــه يــؤيــد التصويت
عـلــى ال ـقــانــون ب ـمــادة وح ـي ــدة ،لكنه ال
يمكن منع التكتل مــن التصويت ضد
القانون.
بذلك ،فرطت املحاوالت التوفيقية التي
ل ـجــأ إل ـي ـهــا بـ ــري .حـ ــاول تــرم ـيــم األم ــر
بــاجـتـمــاع «ع ـلــى ال ــواق ــف» جـمـعــه إلــى
نــائــب رئ ـيــس امل ـج ـلــس إي ـلــي ال ـفــرزلــي
والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب :ج ـم ـي ــل الـ ـسـ ـي ــد ،اب ــراهـ ـي ــم
امل ــوس ــوي ،ج ــورج عـ ــدوان ،عـلــي خليل
وهادي حبيش ،لكن التباعد كان أكبر

7

التشريع بالمقايضة
محمد عبيد *

من أن يحسم في دقائق .لم ييأس بري.
ّ
رفع الجلسة لعشر دقائق ،عل محاوالت
لـ ّـم الشمل تنجح .م ـ ّـرت نصف ساعة،
لـيـخــرج بـعــدهــا مــن الـغــرفــة الجانبية
ويليه الفرزلي والنواب :أسعد حردان،
محمد رعد ،علي خليل ،هادي حبيش،
سامي الجميل ،جبران باسيل ،جميل
السيد ،سعد الحريري ،جــورج عــدوان
وم ـي ـش ــال مـ ـع ــوض ،ب ــوج ــوه شــاح ـبــة.
فثالثي التيار والقوات والكتائب ّ
ّ
أصر
ع ـلــى ال ـت ـصــويــت ض ــد الـ ـق ــان ــون .وفــي
الوقت نفسه ّ
أصر على إقراره مع املادة
الـثــامـنــة ،بـمــا يعني تحميل األط ــراف
األخ ــرى وزر إق ــرار الـعـفــو عــن عــائــات
الـ ـعـ ـم ــاء ،م ــن دون مـ ـق ــاب ــل .وع ـنــدمــا
ط ــرح ه ــؤالء الـتـصــويــت عـلــى الـقــانــون
مــن دون امل ــادة الـثــامـنــة ،هــدد الثالثي
بــاالنـسـحــاب مــن الجلسة .باختصار،
أرادوا الـقــانــون لكنهم رفـضــوا تحمل
م ـســؤول ـيــة إق ـ ـ ــراره ف ـس ـقــط ،رب ـم ــا إلــى
األبد.
ج ـل ــس رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس فـ ــي م ـق ـع ــده،
األوراق التي
والـتــوتــر بـ ٍ
ـاد عليه .رمــى ّ
بني يديه على الطاولة متأففًا ،ثم قال:
«دع ــوا قــانــون العفو على جـنــب ،ربما
تنزل الرحمة بعد قليل».
لــم تنزل الرحمة ،بالرغم مــن املساعي
ّ
ال ـتــي ظ ــل ي ـقــوم بـهــا ع ــدد مــن ال ـنــواب.
ّ
غمز الحريري عمته بهية ،طالبًا منها
أن ت ـت ـب ـعــه .م ــا ه ــي إال ل ـح ـظــات حتى
اختفى الحريري .مللمت ّ
العمة أوراقها
وانسحبت ،ثم تالها باقي أعضاء كتلة
املستقبل .انسحب أيضًا النائب فيصل
كـ ــرامـ ــي .قـ ــال الـ ـح ــري ــري ف ــي الـ ـخ ــارج:
«كالعادة ،نعمل من أجل الوصول إلى
مـكــان ،لكن هـنــاك مــن يــريــد أن يعيدنا
إلــى النقطة الصفر .أنــا اليوم أنسحب
مـ ــن ال ـج ـل ـس ــة وسـ ـيـ ـك ــون لـ ـن ــا م ــوق ــف
ف ــي املـسـتـقـبــل» .أضـ ــاف« :ن ـحــن نعمل
بكل حسن نية لكي نصل إلــى قانون
عفو ّ عــام يشمل أكبر عــدد مــن ّالناس،
ب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن ب ـعــض الـتـحــفـظــات
التي أبدتها بعض الكتل» .أما كرامي،
ف ـقــال «قـ ــررت االن ـس ـحــاب مــن الجلسة
بسبب مــا جــرى مــن خـلــوات واالتـفــاق
على وضع اقتراح قانون العفو جانبًا،
وه ـ ــذا أمـ ــر ن ــرف ـض ــه وأن ـ ــا م ـص ـ ّـر عـلــى
التصويت على قانون العفو بندًا بندًا
وليس مادة واحدة».
في املقابل ،رد العونيون على الحريري
ب ــاتـ ـه ــام ــه ب ــالـ ـسـ ـع ــي إل ـ ـ ــى امل ـق ــاي ـض ــة
ب ــن الـ ـف ـ ّـاري ــن إل ـ ــى ف ـل ـس ـطــن املـحـتـلــة
واملحكومني بجرائم قتل وإرهاب.
ف ــي هـ ــذا الـ ــوقـ ــت ،كـ ــان بـ ــري ق ــد أك ـمــل
الجلسة ،طارحًا اقتراح قانون لتعديل
ق ــان ــون ح ـمــايــة كــاش ـفــي ال ـف ـس ــاد ،بما
يسمح بتقديم التقارير إلــى النيابات
الـ ـع ــام ــة ولـ ـي ــس إل ـ ــى ه ـي ـئ ــة م ـكــاف ـحــة
الفساد فقط .في املقابل ،أحيل اقتراح
تـعــديــل ق ــان ــون ال ـض ـمــان االجـتـمــاعــي،
املتعلق بعدم تطبيق املادة التي تنص
على احتساب املعاش التقاعدي على
أســاس آخــر راتــب في حــال كــان الراتب
قد خفض ،إلى اللجان.
وكما كان متوقعًا ،لم يمر قانون وضع
ض ــواب ــط عـلــى ال ـت ـحــويــات املـصــرفـيــة
(«كابيتال كونترول») بعد املالحظات
التي أبداها كل من حاكم مصرف لبنان
ووفد صندوق النقد عليه ،فأحيل إلى
اللجان املختصة ،بعد فشل باسيل في
إقناع املجلس بضرورة إقراره.
بعد ذل ــك ،رفــع بــري الجلسة ،فيما لم
يتأخر الوقت قبل أن ّ
يعبر املتضررون
عــن اعتراضهم على عــدم إق ــرار قانون
العفو عبر قطع الطرقات ،حيث قطعت
الطريق في ساحة النور في طرابلس
وعند مفرق دورس في بعلبك.

في الشكل ،يبدو أن اعتماد مسرح األونيسكو لعقد
جـلـســات للهيئة الـعــامــة للمجلس الـنـيــابــي مقصود
فــي هــذا التوقيت السياسي ،فتمرير قــوانــن حولها
الكثير من الشبهات والـتـســاؤالت لــدى بعض الكتل
النيابية أو األعضاء املستقلني يصبح أكثر سهولة
في قاعة يضيع فيها تعداد التصويت .ومــا حصل
في جلسة «األونيسكو» األولى خير دليل .وهو ٌ
أمر
ً
كان أصال مدار تندر أثناء انعقاد جلسات مشابهة
تحت قبة الـبــرملــان األص ـلــي ،خصوصًا بعد رفض
رئ ـي ــس امل ـج ـلــس نـبـيــه ب ــري وأعـ ـض ــاء هـيـئــة مكتبه
ال ـق ـبــول بــاإلن ـت ـقــال ال ــى آل ـيــة الـتـصــويــت اإللـكـتــرونــي
بحجة تعارض ذلك مع النظام الداخلي الذي ال يجوز
َ
مخالفته ،فيما ُيخالف الدستور والقوانني واألنظمة
عشرات املرات تحت القبة ذاتها.
أما في املضمون ،فإن الوقائع تشير الى أن الكباش
الذي شهدته جلسة «األونيسكو» التشريعية األولى
إنما كان يهدف الى توجيه رسائل وجاهية تنبيهية
للحكومة ،ولرئيسها حسان ديــاب تحديدًا ،تتعلق
ب ـعــدم إم ـكــان ت ـجــاوز اآلل ـي ــات ال ـتــي كــانــت وستبقى
معتمدة لتسهيل إقــرار القوانني .هــذه اآلليات قائمة
على معادلة املقايضة بني هذا التسهيل وبني اإلعتراف
بالحصة املفترضة لرئيس املجلس دائـمــا ،ولبعض
رؤسـ ــاء الـكـتــل أح ـيــانــا ،فــي الـتـعـيـيـنــات والـتـلــزيـمــات
وتقاسم املشاريع خصوصًا تلك املضمونة التمويل.
وكـمــا يـبــدو ،فــإن رئـيــس الحكومة أخــذ يـقــارب هذه
املـعــادلــة بمرونة أفـضــت الــى تـكــرار زيــاراتــه الــى عني

ُ
التينة للتباحث في نوعية األسماء املقترحة لبعض
املــواقــع الشيعية فــي اإلدارة واملــؤسـســات املختلفة.
يمكن اعتبار املشهد عــاديــا فــي ظــل اعتياد كــل من
أركان سلطة ما بعد الطائف على عدم قبول منازعته
حق اختياره الحصري ألي مرشح ينتمي الى طائفته
أو مذهبه .لكن من املؤكد أنه ال يمكن اعتباره عاديًا مع
حكومة قدمت نفسها مشروعًا تأسيسيًا للعودة الى
اعتماد الكفاءة وتكافؤ الفرص في اختيار املرشحني
لشغل مــواقــع وظيفية فــي الــدولــة ،طبعًا مــع الحفاظ
على التوزيع املتفق عليه لتمثيل املكونات الطائفية
واملذهبية .كذلك ال يمكن القبول بــه انطالقًا مــن أن
املـفـتــرض أن ت ــؤدي التعيينات املــوعــودة فــي إدارات
الدولة ومؤسساتها الــى التخلص من آلية الزبائنية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي أسـ ـس ــت ل ــإف ـس ــاد واإلس ـ ـتـ ــزالم
للمرجعية الطائفية السياسية ،والـتــي أنتجت هذا
ُ
الخواء املخيف في نوعية املوظفني «املختارين» من
ً
ً
قبل تلك املرجعيات ،والذي انعكس ُهزاال وفشال على
مـسـتــوى الـخــدمــات األســاسـيــة املـتــوجـبــة للمواطنني
اللبنانيني.
ق ــد ت ـجــد ال ـح ـكــومــة م ــن ي ـبــرر ل ـهــا قـبــولـهــا بــال ـعــودة
ال ــى تـلــك ال ـع ــادة الـقــديـمــة  -امل ـت ـجــددة القبيحة تحت
ذريعتني :األولى ،أن هذه الحكومة مضطرة أن تساير
بعض قــوى األكثرية التي شكلت رافعة نيابية لها،
خصوصًا أنها تـجــاوزت فرصة املئة يــوم مــن دون
تحقيق اإلصالحات الجذرية التي وعدت بها بسبب
اإلبـطــاء املقصود فــي تفعيل ورش اللجان النيابية
بما يتناسب مع إيقاع التفاهم مع رئيس الحكومة
حول تلك التعيينات ،وألنه لم يعد بإمكانها اإلنتظار

ُ ُ
أكثر ،فإنها مضطرة للبحث في تسويات ت َم ِكنها من
تـجــاوز املطبات الكثيرة فــي طريقها إلبـتــداع حلول
معقولة وإن لم تكن مقبولة من اللبنانيني .والثانية،
أن الحكومة وتحديدًا رئيسها يحتفظ لنفسه برفض
أي إسم مطروح ال يتطابق مع املعايير اإلفتراضية
التي وضعها بعدما أسقط رئيس الجمهورية ميشال
ُ
عون آلية التعيينات املقرة سابقًا ،وهو  -أي الرئيس
ديــاب  -كــان صريحًا أثناء لقاءاته مع الرئيس نبيه
بـ ــري ف ــي عـ ــدم ال ـق ـب ــول بـبـعــض األسـ ـم ــاء الـشـيـعـيــة
املقترحة ،إنطالقًا من اللغط الــذي أثير سابقًا حول
سـلــوكـيــاتـهــا فــي مــواقــع أخ ــرى ســابـقــة أو بالنسبة
لخبرتها الضعيفة أو املعدومة في بعض الحاالت ،في
وقت تحتاج فيه اإلدارة واملؤسسات الى نوعية قادرة
على إستنهاضها وتنظيفها ،وهــو أمــر مستحيل
في حال التبعية واإلستزالم .طبعًا ال يقتصر األمر
عـلــى الـنــوعـيــات الـتــي يمكن إخـتـيــارهــا مــن الشيعة
بــل ينسحب عـلــى الـطــوائــف األخ ــرى الـتــي تتشاطر
باإلختباء خلف رئيس الجمهورية!
التعيينات املنتظرة اليوم تعتبر أول اختبار حقيقي
لقدرة الحكومة على تقديم نموذج مغاير ملا اعتاد
عليه الـلـبـنــانـيــون س ـنــوات طــويـلــة ،وال ــذي يعتبرونه
ال ـس ـبــب األس ــاس ــي ألزم ـت ـهــم اإلق ـت ـص ــادي ــة واملــال ـيــة
وال ـن ـقــديــة واملـعـيـشـيــة ال ـتــي يــواج ـهــون ـهــا .ك ـمــا أنـهــا
ستشكل منعطفًا مفصليًا في مسارها قد تخسر
بسببها مــا تبقى مــن مــؤيــديــن خـجــولــن وحــذريــن
لنوايا رئيسها التي عبر عنها في خطاباته املتعددة.
* قيادي سابق في حركة أمل

تقرير

ّ
السرية المصرفية صامدة :قانون «لزوم ما ال يلزم»!
ل ــو ل ــم ُي ـق ـ ّـر ال ـقــانــون املـتـعـلــق بــالـســريــة
املصرفية لكان أفضل .اإلضافة الوحيدة
ال ـت ــي ق ـ ّـدم ـه ــا االقـ ـت ــراح ك ــان ــت اإلج ـ ــازة
للقضاء رفــع السرية املصرفية ،لكنها
أس ـ ِق ـط ــت بــال ـضــربــة ال ـقــاض ـيــة لـلـحــزب
االش ـ ـت ـ ــراك ـ ــي ،وب ـت ـس ـه ـي ــل م ـ ــن رئ ـي ــس
املـجـلــس نـبـيــه بـ ــري .ال ـنــائــب وائـ ــل أبــو
فاعور قدم مطالعة سياسية ضرب فيها
كل صدقية القضاء ،ليصل إلى خالصة
«أن ـن ــا ال نـثــق ب ـهــذا ال ـق ـضــاء ،ونخشى
أن يـسـتـعـمــل الـ ـق ــان ــون ف ــي ال ـك ـيــديــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة» .ك ــان ــت الـنـتـيـجــة إس ـقــاط
ح ــق ال ـق ـضــاة بــرفــع ال ـســريــة املـصــرفـيــة
وح ـص ــر هـ ــذه امل ـه ـم ــة ب ـه ـي ـئــة مـكــافـحــة
الـفـســاد وهـيـئــة التحقيق الـخــاصــة في
مصرف لبنان .وهما ،للمفارقة ،جهتان
ت ـم ـل ـكــان ه ـ ــذا الـ ـح ــق ب ـم ــوج ــب ق ــوان ــن
أخـ ــرى .بــاخـتـصــار ،اإلرادة السياسية
ال ت ــزال متمسكة بــالـســريــة املـصــرفـيــة،
ول ــذل ــك كــانــت الـنـتـيـجــة إص ـ ــدار قــانــون
ه ــو «لـ ـ ــزوم م ــا ال يـ ـل ــزم» ،ع ـلــى م ــا قــال
النائب حسن فضل الله .مع ذلك ،اعتبر
الـنــائــب ابــراه ـيــم كـنـعــان أن ال ـقــانــون ال
ي ــأت ــي بـخـلـفـيــة س ـيــاس ـيــة ،وخـصــوصــا
أنــه يــدمــج بــن أرب ـعــة اق ـتــراحــات قدمت
إلــى املجلس .وقــال« :إذا أردنــا مكافحة
الفساد فالقانون ضروري»!
ً
الـ ـق ــان ــون ال ـ ـض ـ ــروري ف ـ ـعـ ــا ،فـ ــي ح ــال
ت ـط ـب ـي ـق ــه ،هـ ــو ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ــرام ـ ــي إل ــى
تـحــديــد آلـيــة التعيني فــي الـفـئــة األول ــى
في اإلدارات العامة وفــي املــراكــز العليا
ف ــي امل ــؤس ـس ــات ال ـع ــام ــة .ت ـش ـيــر اآلل ـ ّـي ــة
إل ــى إجـ ــراء اخ ـت ـب ــارات م ــن خ ــال لجنة
مؤلفة من الوزير املعني ووزير التنمية
اإلدارية ورئيس مجلس الخدمة املدنية،
ع ـلــى أن تــرفــع أس ـم ــاء ال ـثــاثــة األوائـ ــل
إل ــى مـجـلــس ال ـ ــوزراء الـ ــذي يـخـتــار من
بينها اسمًا .في االقتراح الــذي قدم من

)مروان بوحيدر(

النائب جورج عدوان ،كان النص يشير
إل ــى إمـكــانـيــة أن ي ـطــرح ال ــوزي ــر املعني
على مجلس ال ــوزراء أسماء أخــرى إلى
جــانــب األس ـم ــاء ال ـثــاثــة ال ـتــي «ت ـفــوز»
بــآل ـيــة االخ ـت ـي ــار .وب ـعــدمــا اع ـت ـبــر عــدد
مــن ال ـنــواب أن النقطة األخ ـيــرة تنسف
اآللية عمليًا ،هدد النائب جبران باسيل
ب ــال ـط ـع ــن فـ ــي الـ ـق ــان ــون أم ـ ـ ــام امل ـج ـلــس

الحريري رأى االقتراح
مخالفًا للدستور ثم
ّ
صوت لمصلحته!

الـ ــدس ـ ـتـ ــوري ،ان ـط ــاق ــا م ــن أن ل ـلــوزيــر
صالحيات دستورية ،وله أن يقترح في
ال ــوزارة التي يتوالها أن يمأل الشغور
فــي وظــائــف الـفـئــة األولـ ــى .الـنـقــاش في
صالحيات الوزير طرح على التصويت.
سـقـطــت وج ـهــة ال ـن ـظــر ال ـتــي تـعـتـبــر أن
االقـ ـ ـت ـ ــراح غ ـي ــر دسـ ـ ـت ـ ــوري .الـ ــافـ ــت أن
الــرئـيــس سعد الـحــريــري ص ـ ّـوت مؤيدًا
لفكرة أن االقتراح مخالف للدستور ،ثم
عــاد وص ـ ّـوت مــؤيـدًا االقـتــراح «املخالف
للدستور».
أما حزب الله ،فقد ّ
تحدث باسمه فضل
الـلــه ،معتبرًا أنــه سيسير فــي االقـتــراح
في حال إلغاء حق الوزير باالقتراح من
خــارج اآللـيــة ،وفــي حــال إلــزام الحكومة
تطبيق اآللـيــة على املــؤسـســات العامة،
ً
بــدال مــن النص الــذي كــان يعطيها هذا
الحق من دون إلزام .وبالفعل ،أخذ بهذه
التعديالت ،وحاز االقتراح األغلبية.

إل ـ ــى ذل ـ ــك ،واف ـ ــق امل ـج ـل ــس ع ـل ــى إق ـ ــرار
قانون فتح اعتماد بقيمة  1200مليار
لـ ـ ـي ـ ــرة ،ت ـن ـق ـس ــم إل ـ ـ ــى قـ ـسـ ـم ــن ،ال ـق ـس ــم
األول ي ـخ ـصــص ل ــدع ــم ش ـب ـكــة األم ـ ــان
االجتماعي ،والقسم الثاني للقطاعات
الـ ــزراع ـ ـيـ ــة وال ـص ـن ــاع ـي ــة وال ـح ــرف ـي ــن،
وت ـك ــون عـلــى شـكــل قـ ــروض ،كـمــا اتـفــق
على إحــالــة مـشــروع قــانــون بقيمة 300
مليار ليرة للقطاع التربوي.
كــذلــك تمت املــوافـقــة على إب ــرام اتفاقية
ق ــرض م ــع ال ـص ـنــدوق ال ـعــربــي لــإنـمــاء
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ل ـل ـم ـســاه ـمــة فـ ــي ت ـمــويــل
مشروع اإلسكان ،وكذلك وافق املجلس
ع ـل ــى اق ـ ـتـ ــراح الـ ـق ــان ــون امل ـت ـع ـلــق ب ـهــدر
ال ـ ـغـ ــذاء ،ب ـح ـيــث ت ـع ـطــى ح ــواف ــز لـلــذيــن
يـ ـهـ ـب ــون املـ ـعـ ـلـ ـب ــات إل ـ ـ ــى ال ـج ـم ـع ـي ــات
امل ـخ ـت ـصــة ل ـتــوزي ـع ـهــا ع ـل ــى ال ـع ــائ ــات
املحتاجة.
(األخبار)

