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تقرير

ــى قانون 1950

يطلب جنبالط دائرة انتخابية تطمئنه الى
حلفائه ،وال تقلقه من خصومه ،وال
تنقص في حصته (هيثم الموسوي)

الجبل ثــاثــا لــم تتكرر مــن بعد مرة
اخرى :الشوف ـ ـ عاليه ،بعبدا ـ ـ املنت،
كسروان (جبيل ضمنها) .في دائرة
الشوف ـ ـ عاليه صنع جنبالط االب
وحـلـيـفــه ح ـي ـنــذاك شـمـعــون وغـســان
ت ــوي ـن ــي وام ـ ـيـ ــل م ــرش ــد ال ـب ـس ـتــانــي
ان ـت ـصــارًا م ـ ّ
ـدوي ــا ه ــو ف ــوز «الـجـبـهــة
االش ـتــراك ـيــة الــوطـنـيــة» بخمسة من
نوابها التسعة ،نواة معارضة قادت
ال ـس ـن ــة ال ـت ــال ـي ــة ال ـ ــى ارغـ ـ ـ ــام رئ ـيــس
الجمهورية على التنحي وانتخاب

احد اعضائها خلفًا له.
بالتأكيد مــا صــح حـيـنــذاك ال يصح
اآلن .ال ال ــزم ــان ن ـف ـســه ،وال ال ــرج ــال
خ ـصــوصــا ان ـف ـس ـهــم ،وال الـسـيــاســة
نفسها .بيد ان ما يتوخاه جنبالط
االبن اليوم هو الدائرة التي تطمئنه
الى حلفائه ،وال تقلقه من خصومه،
وال ت ـن ـق ــص فـ ــي حـ ـصـ ـت ــه ،اال ان ـه ــا
تـجـعـلــه ح ـجــر الـ ــزاويـ ــة ف ــي ال ــدائ ــرة
االنتخابية.
في الشوف ثمانية مقاعد ،لجنبالط
فيها الدرزيان والكاثوليكي والسني
وامل ـ ــارون ـ ــي ،وع ـل ـيــه ان يـتـخـلــى عن
الـسـنــي الـثــانــي وامل ــارون ـي ــن الـثــانــي
والـ ـث ــال ــث .ف ــي دائـ ـ ــرة عــال ـيــه خمسة
مقاعد ،له الدرزي واملارونيان ،وعليه
الـتـخـلــي ع ــن الـ ـ ــدرزي ال ـثــانــي (ال ــذي
جعله دائمًا شاغرًا) واالرثوذكسي.
لجنبالط فــي ال ـشــوف حليف وا ّحــد
هو تيار املستقبل له مقعده السني،
وخصمان هما التيار الوطني والحر
وال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ي ــري ــدان اآلن ان
يـصـبـحــا شــري ـكــن ف ــي االئـ ـت ــاف ،ال
اعضاء في الئحة الزعيم الدرزي على
غـ ــرار إدراج جـ ــورج ع ـ ــدوان ()2005
وعـ ـ ــدوان ودوري شـمـعــون (.)2009
هــذه امل ــرة يجد نفسه ام ــام خصمني
مارونيني اثنني متحالفني ،من غير
املـسـتـبـعــد ان يــواّج ـهــانــه ف ــي الئـحــة
مـنــافـســة اذا ت ـع ــذر تـفــاهـمــه معهما
ع ـلــى ان ل ـيــس ف ــي االئـ ـت ــاف ودائـ ــع
وع ـ ـطـ ــاءات .االم ـ ــر ن ـف ـســه ف ــي عــالـيــه
ً
يجعله يواجه احراجًا مماثال هو ان
القضاء سيشهد للمرة االولى وجود
م ـنــاف ـســن ل ــه ف ـي ــه .ب ـف ـضــل اصـ ــوات
ال ـ ـ ــدروز غــال ـب ـيــة امل ـق ـتــرعــن وغ ـيــاب
املرجعية املــارونـيــة فــي عاليه كبرت
ح ـص ـتــه ب ـح ـصــولــه ع ـل ــى ث ــاث ــة مــن
املقاعد الخمسة ،ومنح الرابع عطية
(ل ـطــال ارسـ ــان) والـخــامــس وديـعــة
لحزب الكتائب.
ال ي ـ ـض ـ ـيـ ــر جـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــاط االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاظ
بالحصص هــذه فــي الـقـضــاء يــن في
ظ ــل ق ــان ــون  2008الـ ــذي يــوفــرهــم له
دون س ـ ــواه .ع ـلــى ان دمـ ــج ال ـشــوف
بعاليه من شأنه ترجيح كفة الصوت
الدرزي كي ال يخسر ما قد يرغم على
اعطائه ايــاه ســواء باالئتالف او في
معركة الالئحتني.
مع ذلك ،من غير املؤكد ان ما يسعى
الـيــه جـنـبــاط جــديــا هــو دم ــج هذين
القضاءين وفق قانون  ،1950مقدار
ايصاده االبــواب نهائيًا في وجه اي
قانون آخر سوى قانون .2008

المردة إلى المواجهة النيابية :الجغرافيا تحمينا
بدأ العمل في تيار المردة على ملف
االنتخابات النيابية .تواجه بنشعي الحصار
عليها باإلعداد لخوض االنتخابات في
مختلف الدوائر .تطمئن إلى قوتها في
ُ
وت ّ
المناطق
في
وجودها
م
دع
زغرتا
ّ
بإعادة ترتيب عالقاتها مع كل القوى،
باستثناء العونيين والقوات
ليا القزي
ّ
أجـ ـج ــت ال ـت ـســويــة ال ــرئ ــاس ـي ــة لـ ــدى ث ـنــائــي ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
الـحــر وال ـقــوات اللبنانية فــائـضــا مــن ال ـقــوة .بــاتــا يتعامالن
ّ
باستخفاف مــع كــل الـقــوى السياسية املسيحية األخ ــرى،
وي ـت ـص ــرف ــان ع ـل ــى ق ــاع ــدة أن ـه ـم ــا ي ـق ـب ـضــان ع ـل ــى امل ــواق ــع
السياسية للطائفة .أما من يرفض االنضمام إلى حلفهما،
ُ
فعليه أن يواجه النيران التي ستفتح في وجهه وكل محاوالت
إقصائه .أول «الشهداء» كان حزب الكتائب ،الذي يتعرض
ألعنف حرب سياسية منذ ّ
مدة ،ولم يجد من يسند ظهره
في عملية تأليف حكومة الرئيس سعد الحريري .أريد لتيار
امل ــردة أن يلقى املصير نفسه .حــاول التيار الوطني الحر
وال ـقــوات فــرض «فـيـتــو» عليه فــي تأليف الـحـكــومــة ،فوجدا
أمامهما حصنًا منيعًا ّ
شيده حزب الله وحركة أمل .سقطت
أولــى محاوالت إقصاء النائب سليمان فرنجية ،فكانت له
الوزارة «التي تناسبه» سياسيًا وخدماتيًا.
م ـنــذ ان ـت ـخــاب ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال ع ــون ،ي ـجــري ال ـت ـعــامــل مع
فرنجية على أنه الخاسر األكبرّ ،
وأن االنتخابات النيابية
املـقـبـلــة سـيـكــون عـنــوانـهــا كـســر ص ــورة رئـيــس امل ــردة في
مـسـقــط رأسـ ــه .ول ـكــن ،مـقــابــل مـنـطــق ع ــزل فــرنـجـيــة الــذي
ُي ـ ّ
ـروج لــه خـصــومــه ،يستعد تـيــار امل ــردة لـخــوض «النيابة»
في كل الــدوائــر التي تسمح بذلك «إن كــان عبر مرشحني
أو دعــم أصــدقــاء فــي الشمال وخــارجــه» .امللف االنتخابي
ُوض ــع عـلــى الـطــاولــة «ويـتــم درس ــه بشكل ج ــدي ،فمرحلة
اإلعـ ــداد لــانـتـخــابــات بـ ــدأت» ،ت ـقــول م ـصــادر ت ـيــار امل ــردة.
درجــت الـعــادة على أن ُيعلن املــردة لوائحه قبل أشهر من
مــوعــد االنـتـخــابــات .وتـيــرة العمل تسير بـبــطءّ ،
ألن «الكل
ك ــان يـنـتـظــر ال ـت ـطــورات فــي قــانــون االن ـت ـخــابــات» .ال تـبــدو
املصادر الزغرتاوية متفائلة في هذا الخصوص« ،نعطي
مهلة أسبوعني ّ
كحد أقصى ،وإال فلن يكون أمامنا سوى
الستني».
خالل دورة ال ــ 2009النيابية ،كان فريق  14آذار في أوجه،
عدد
يملك النفوذ واملقومات املادية التي سمحت له بكسب ٍ
من املـعــارك .وضــع كل إمكانياته في قضاء زغــرتــا ،إال ّأن
فرنجية تمكن من النجاة ،مانعًا القوات اللبنانية من ولوج
القضاء .يريد تيار املردة للتاريخ أن يعيد نفسه في الدورة
املقبلة ،مع فارق ّأن التيار الوطني الحر انتقل إلى الجبهة التي
تضم القوات ورئيس حركة االستقالل ميشال معوض .أما

ّ
تيار املستقبل الذي تخلى عن ترشيح فرنجية إلى رئاسة
الجمهورية ،فلن يسمح «في النيابة بإلغاء خصوصية أي
مـنـطـقــة» .تـقــول مـصــادر امل ــردة ّإن «األجـ ــواء اإليـجــابـيــة في
ُ
البلدية (التحالف مع معوض) لم تترجم في السياسة» .ال
تبديل في مقعدي النائبني أسطفان الدويهي وسليم كرم،
حتى الساعة ،فيما سيحل طوني فرنجية مكان والده .على
الرغم من التكتل ّ
ضده ،يبدو املردة مرتاحًا إلى «الجغرافيا
ّ
الجميل الذي
التي تحمينا ،على العكس من النائب سامي
يبدو وضعه أصعب».
ً
التخطيط لخوض االنتخابات ال ينحصر شماال في زغرتا.
فإضافة إلــى البترون والـكــورة ،يهتم املــردة بأحد املقعدين
املسيحيني في طرابلس ،املدينة التي ترعرع فيها سليمان
فرنجية وأعطته عام  2005نحو  27ألف صوتُ .يدرك املردة
ّأن التزام تيار املستقبل معه في طرابلس يعني كسبه أحد
املـقـعــديــن« ،ولـكــن لــم نـتـحــدث فــي املــوضــوع ألن األم ــور في
طــرابـلــس لــم تتضح بـعــد .وال ـســؤال األول هــو عـ ّـمــا إذا كــان
الرئيسان الحريري ونجيب ميقاتي سيتواجهان أم أنهما
سيتحالفان» .تستند املصادر إلى نتائج االنتخابات البلدية
األخـيــرة «حيث كانت أصــواتـنــا مسيحيًا مرتفعة» ،لتؤكد
حـضــورهــا الـشـعـبــي فــي الـفـيـحــاء« ،لـسـنــا فــريـقــا ال ُيمكن
االستغناء عنه ولكن لدينا وجودنا» .من هنا يأتي «حقنا
في أن نبحث في املقاعد .أكيد سيكون لنا دور» .أما املقعد
األرثوذكسي في عكار فـ»مش شايلينو من راسنا»ُ .ي ّ
صر
املـ ــردة عـلــى ال ـتـ ّ
ـوســع ص ــوب الـقـضــاء ال ــذي شـكــل االم ـتــداد
السياسي لــزعــامــة آل فرنجية مــع الــوزيــر الـســابــق عبدالله
ال ــراس ــي .املــرشــح هــو اب ــن عـ ّـمــة ال ـنــائــب سـلـيـمــان فــرنـجـيــة،
النائب السابق كريم الــراســي« ،ألنــه كــان األول في أصــوات
املسيحيني عــام  .»2009ولـكــن يغيب عــن بــال املـصــادر أن
الراسي حصل على أكثر من  50%من تلك األصــوات ألنه
كان متحالفًا مع التيار الوطني الحر.
توضح مصادر املــردة أنــه «بعد االتـفــاق بني التيار العوني
والقوات سقط منطق عقد التحالفات السياسية ليغلبه منطق
ّ
ّأن كل فريق يبحث عن مصلحته ،وبالتالي كل االحتماالت
مفتوحة أمامنا» .التواصل بدأ منذ فترة بني املردة ومختلف
ال ـقــوى املـعـنـيــة فــي ال ــدوائ ــر االنـتـخــابـيــة «بــاسـتـثـنــاء الـتـيــار
ُ
وال ـقــوات» .قـنــوات االتـصــال ف ّعلت مــع النائب بطرس حرب
ّ
«وتحسنت العالقة مع النائب
وحزب الكتائب في البترون،
فريد مـكــاري» فــي الـكــورة ،مــن دون أن «نـكــون قــد حسمنا
تحالفاتنا .فيجب أن ننتظر تموضع القوى على املستوى
الوطني قبل أن نتصرف في الدوائر الصغرى» .األساس هو
في «املوقع الــذي سيتخذه ّ تيار املستقبل .هل يتحالف مع
ثنائي القوات ّوالتيار في كل املناطق أم ال؟».
إضافة إلى ملف «النيابة» ،يبحث تيار املردة ورئيسه في
كيفية مــواكـبــة املــرحـلــة الـسـيــاسـيــة الـجــديــدة .لـيــس الـهــدف
«أن نـكــون مـعــارضــن للعهد ملـجــرد املـعــارضــة .هــذا األمــر
يعود إلى طبيعة العالقة التي يريدها معنا العهد الجديد».
وفي هذا اإلطار ،تقول املصادر إنه ال تطورات إيجابية بني
املردة والعونيني« ،األرجــح أن الفريق اآلخر ال يريد عالقة
معنا».

ّ
الضرائب على الشركات األجنبية
هناك ّ
الحتساب
ه
توج
ّ
الربح على ّكل
ضريبة
ّ
بترولية
رقعة بحرية ّ
بصورة مستقلة
االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة الـلـبـنــانـ ّـيــة الـخــالـصــة،
ضـمــن هــامــش ي ـت ــراوح ب ــن %22.5
و ،%32.5م ـ ــن امل ـ ـف ـ ـتـ ــرض إق ـ ـ ـ ــراره
ف ــي م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء .وي ــرت ـك ــز هــذا
الـطــرح على مـبــدأ ازدواج الضريبة
املـ ـ ـف ـ ــروض ع ـل ــى أع ـ ـمـ ــال أي ش ــرك ــة

أج ـن ـب ـ ّـي ــة ع ــام ـل ــة فـ ــي دولـ ـ ــة أخ ـ ــرى،
مل ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة خ ـ ــزيـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة األم
وخزينة دولــة النشاط االقتصادي،
والـ ـ ـ ــذي ي ــدف ــع إل ـ ــى رف ـ ــع ال ـضــري ـبــة
فـ ـ ــي دول ـ ـ ـ ــة ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
لالستفادة مــن فــرق الضريبة ،على
أن ي ــراع ــي ذلـ ــك ب ـح ـســب تــوص ـيــات
ً
الـهـيـئــة ،أوال تـحـقـيــق حـ ّـصــة عــادلــة
لـلــدولــة مــن ب ـتــرول الــربــح الـخــاضــع
ّ
،)%30
للمزايدة (بنسبة ال تقل عن
ّ
وخصوصًا أن رفع الضريبة سيؤثر
ع ـلــى ه ــذه ال ـن ـس ـبــة .وث ــان ـي ــا تــوفـيــر
شـ ـ ــروط ال ـ ـجـ ــذب ال ـك ـف ـي ـلــة ب ــإن ـج ــاح
دورة التراخيص األولى في لبنان.
 -2تـ ّ
ـوجــه الحـتـســاب ضــريـبــة الــربــح
ّ
ّ
ّ
ع ـل ــى ك ـ ــل رقـ ـع ــة بـ ـح ــري ــة ب ـت ــرول ــي ــة
ّ
ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة مـ ـسـ ـتـ ـق ــل ــة عـ ـ ــن األخ ـ ـ ـ ــرى،
وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي ح ـ ــال ف ـ ــوز ش ــرك ــة

ّ
واحـ ـ ـ ــدة بـ ـح ــق اس ـت ـث ـم ــار أكـ ـث ــر مــن
رقـ ـ ـع ـ ــة ،وهـ ـ ــو م ـ ــا ي ـع ـن ــي اح ـت ـس ــاب
ّ
ضريبة الربح على نشاطها في كل
ّ
نتائج األعمال
باستقاللية عن
رقعة
ّ
ّ
في الرقعة األخرى ،بما يحقق حصة
ّ
ضريبية أكبر للدولة.
 -3ت ـع ــدي ــل قـ ــانـ ــون الـ ـش ــرك ــات بـمــا
ّ
األجنبية بتأسيس
يسمح للشركات
شــركــة مـحـلـيــة مـمـلــوكــة م ــن قبلهم،
وبتسهيل املتابعة وتطبيق القانون
ّ
التهرب
اللبناني عليها ،ومكافحة
الضريبي .إضافة إلى تثبيت قيمة
رسم الطابع املالي بالقانون ،بدل أن
يكون مرتبطًا بقيمة العقد وصادرًا
عن وزير املال.
ّ
تستمر اللجنة في مناقشة
إلى ذلك،
ّ
البترولية
مـشــروع قــانــون األنشطة
عـلــى ال ـبـ ّـر ،وال ـتــي تـضـ ّـم إل ــى رئيس

قانون الصندوق
ال تزال نقاشات إقرار
مراحلها ّ
األولية (أ ف ب)
السيادي في

الحكومة وزيــر الطاقة ووزيــر املــال،
وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط م ـي ـشــال
فرعون .وهي اطلعت على مالحظات
وزيـ ـ ــر امل ـ ـ ــال ،وتـ ــم االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى أن
ت ـك ــون ه ـي ـئــة إدارة ق ـط ــاع ال ـب ـتــرول
الـجـهــة املـعـنـ ّـيــة ب ــإدارة الـقـطــاع على
الـ ـب ـ ّـر ك ـم ــا ف ــي ال ـب ـح ــر ،ب ـع ــدم ــا ك ــان
الخالف قائمًا على إسناد هذا الدور
ّ
ّ
العامة للنفط ،بانتظار
املديرية
إلى
ّ
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـ ــع ف ـ ــرع ـ ــون وال ـ ـت ـ ـقـ ــدم
ّ
بـمـشــروع ال ـقــانــون .فـيـمــا تـعـمــل كــل
من وزارة املال عبر ممثليها وفريق
 UNDPوهيئة إدارة قطاع البترول
وم ـ ـ ـصـ ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،ع ـ ـلـ ــى ص ـي ــاغ ــة
قــانــون إنـشــاء الـصـنــدوق الـسـيــادي،
مــع خ ـبــراء مــن ال ـنــرويــج ،إذ ال يــزال
النقاش فــي مراحله األولـ ّـيــة ويــدور
ّ
التقنية.
حول األفكار والبنود

