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سياسة
المشهد السياسي

تفكيك لغم «الدستوري» :الحكومة
ّ
منذ تشكيلها ،على خلفية االنقسام من لقاء باسيل
األخطر
هو
بـ«قطوع»
الماضي،
األسبوع
الحكومة،
ت
مر
ّ
ــ المعلم وأزمة قانون الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب .إل أن التفاصيل كشفت هشاشة تحالفات المصالح
ّ
ومهدت لعودة االنقسام السياسي التقليدي حيال العناوين الكبرى
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرت حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس س ـع ــد
ال ـح ــري ــري خ ــال األسـ ـب ــوع املــاضــي
امتحان لها منذ تشكيلها
بأصعب
ٍ
ّ
ف ــي ك ــان ــون األول ال ـف ــائ ــت ،ف ــي ظــل
تصاعد االنـقـســام السياسي حيال
ق ــان ــون ال ـض ــرائ ــب وسـلـسـلــة الــرتــب
وال ـ ــروات ـ ــب ،ولـ ـق ــاء الـ ــوزيـ ــر ج ـب ــران
بــاسـيــل بــوزيــر الـخــارجـيــة الـســوري
وليد املعلم.
وكشفت أحداث األيام األخيرة ،مدى
ح ـســاس ـيــة ال ـت ـحــال ـفــات الـسـيــاسـيــة
وهـشــاشــة بـعـضـهــا أم ــام الـخـيــارات
الـكـبــرى ،فــي الــوقــت الــذي بــدأت فيه
مالمح اشتباك إقليمي جديد تظهر
انعكاس
فــي األف ــق ،ومــا تعنيه مــن
ٍ
على لبنان ،فــي حــال قـ ّـرر فــرقــاء 14
آذار ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــون االن ـ ـخـ ــراط ف ـيــه.
ّ
وربـ ـ ـم ـ ــا ي ـم ـ ّـه ــد ه ـ ــذا أيـ ـض ــا ل ـع ــودة
ً
االنقسام السياسي من اآلن وصوال
إل ــى االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة ،بــالـفــرز

تراجع وزراء القوات
عن المطالبة بتعليق
المادة  87من الدستور
التقليدي حيال العالقة مع سوريا
وسـ ــاح امل ـق ــاوم ــة ،ب ـعــد مــرح ـلــة من
خ ـ ـلـ ــط األوراق سـ ـمـ ـح ــت ب ـ ــإج ـ ــراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة وت ـش ـك ـيــل
ّ
ّ
دولية.
محلية ـ ـ
الحكومة بتسوية
وأمــام هذه التهديدات واالنتقادات
ّ
الواسعة التي ُت ّ
وجه للحكومة ،أكد
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال ع ــون،
فــي الجلسة الـتــي عـقــدت فــي بعبدا
أول من أمس ،أن هذه الحكومة هي
«ح ـك ــوم ــة الـ ـعـ ـه ــد» ،خ ــاف ــا مل ــا درج
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ـ ّـر ع ـل ــى قــولــه
مــن أن حكومة مــا بعد االنتخابات
هــي حكومة العهد األول ــى .ويظهر
مــوقــف رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة حــرصــا
ع ـلــى ت ـمــاســك ال ـح ـكــومــة وب ـقــائ ـهــا،
إزاء الـتـلـمـيـحــات الـتــي كـشــف عنها
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي إل ـ ـ ــى احـ ـتـ ـم ــال
اعـ ـتـ ـك ــاف الـ ـح ــري ــري أو اس ـت ـقــال ـتــه
اعتراضًا على لقاء باسيل ـ املعلم،

ّ
قدم علي حسن خليل مداخلة قانونية ومالية طويلة أثنى فيها على مواقف عون (هيثم الموسوي)

«يسقط حكم المصرف»
نفذ قطاع الشباب والطالب في الحزب الشيوعي اللبناني واتحاد الشباب الديمقراطي
اللبناني اعتصامًا أمام مقر جمعية املصارف اللبنانية في الجميزة ،تحت عنوان «يسقط
حكم املصرف» ،اعتراضًا على الضرائب غير املباشرة التي تطال الفقراء ،وللمطالبة بدفع
السلسلة فورًا ألصحاب الحقوق ،وفرض الضرائب على األرباح املصرفية والفوائد والريوع
املالية والعقارية .وطالب جاد السليم في كلمة ألقاها باسم املعتصمني بأن ّ
تقر الضرائب
بشكل يرعى ظروف املواطن املعيشية ،فتطال بذلك املصارف واملؤسسات املالية وتفرض
الغرامات على التعديات على األمالك العامة ،البحرية منها والبرية ،ووضع ّ
حد لهذه
التعديات ،عوضًا عن أن تطال املواطن اللبناني ذا الدخل املحدود .وأشار إلى أن مصرف
لبنان قام خالل العام الجاري بتحويل  5.5مليارات دوالر إلى جيوب املصارف اللبنانية
وفق هندسات مالية ال تعدو كونها حبرًا على ورق .وختم بالقول« :إننا مع زيادة الضرائب
املباشرة ،واآلن تبرز بشكل ّ
ملح ضرورة فرض ضريبة كبيرة على الهندسات املالية التي
أجراها مصرفنا املركزي ،وهي وحدها قادرة على تأمني كل اإليرادات املطلوبة للسنوات
املقبلة».

وع ـ ـل ـ ــى خ ـ ـل ـ ـف ـ ـيـ ــات ق ـ ـ ـ ـ ــرار املـ ـجـ ـل ــس
ال ــدس ـت ــوري بـ ـ ّ
ـرد ق ــان ــون ال ـضــرائــب
ّ
وفتح ملفات قطع الحساب.
وي ـم ـكــن ال ـق ــول إن ع ــاق ــة املـصـلـحــة
امل ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي جـ ـمـ ـع ــت الـ ـتـ ـي ــار
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ـ ّـر ـ ـ ـ تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل
والـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار الـ ــوط ـ ـنـ ــي الـ ـ ـح ـ ـ ّـر ب ـح ــزب
ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة م ـنــذ انـتـخــابــات
الـ ــرئـ ــاسـ ــة ،تـ ـع ـ ّـرض ــت هـ ــي األخ ـ ّــرى
النـتـكــاســة .وه ــذا «ال ـج ـفــاء» مــرشــح
ـاف
للتصاعد ،فــي حــال تـفــاقــم الـخـ ّ
ح ـي ــال ال ـع ــاق ــة م ــع س ــوري ــا وم ـل ــف
الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــازح ـ ـ ـ ــن ،وشـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــور الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات
ب ـم ـح ــاوالت «االس ـت ـب ـع ــاد» م ــن قبل
الـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر .وكــذلــك األمــر
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ع ــون
والــرئـيــس نبيه ب ـ ّـري ،الـلــذيــن باعد
بـيـنـهـمــا امل ــوق ــف م ــن قـ ــرار املـجـلــس
الـ ـ ـ ــدس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوري وإبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــه ق ـ ــان ـ ــون
الـضــرائــب ،بعد فترة مــن االنسجام
والتنسيق.
ّ
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أك ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــن وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أمـ ـ ــس

لـ ـ ـ ـ «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـ ـ ّـرت
بـ «قطوع» خالل األسبوع املنصرم،
ّ
التحول الذي حصل في جلسة
وأن
أول م ــن أمـ ــس أن ـق ــذ ال ـح ـك ــوم ــة مــن
خ ـ ـطـ ــر ال ـ ـش ـ ـلـ ــل ع ـ ـلـ ــى األق ـ ـ ـ ـ ــل ،ف ـي ـمــا
لـ ــو ت ـم ـ ّـس ـك ــت االط ـ ـ ـ ــراف ب ـمــواق ـف ـهــا
التصعيدية .وقالت مصادر وزارية
ب ــارزة إن «األج ــواء كــانــت مشحونة
بــدايــة جلسة الخميس ،ثـ ّـم انقلبت
اآليـ ــة ب ـعــد ن ـقــاشــات طــوي ـلــة ،وبـعــد
مــداخ ـلــة سـيــاسـيــة ومــال ـيــة لـلــوزيــر
علي خليل ومداخلة للوزير سليم
ّ
جريصاتي عرض كل منهما وجهة
نظره ،ال ّ
سيما حيال تعليق املــادة
 87مــن الــدس ـتــور» .وقــالــت املـصــادر
إن «م ــداخ ـل ـت ــي ال ــوزي ــري ــن يــوســف
ّ
ف ـن ـيــانــوس وج ـم ــال ال ـج ــراح فــكـكـتــا
جزءًا من التعقيدات أيضًا ،وانتهت
الجلسة باتفاق مهم ،أنقذ الحكومة
وأوجـ ـ ـ ــد م ـخ ــرج ــا ألزمـ ـ ــة ال ـس ـل ـس ـلــة
وقـ ــانـ ــون ال ـ ـضـ ــرائـ ــب ،ع ـل ــى أسـ ــاس
ال ـق ــواع ــد ال ـت ــي طــرح ـهــا خـلـيــل منذ

ّ
ال ـب ــداي ــة ،ف ــي ظ ــل ال ـت ـم ــاس غــالـبـيــة
الــوزراء صعوبة منع املواطنني من
سلسلة الرتب والرواتب».
وف ـي ـم ــا اع ـت ـب ــر ّ بـ ـ ـ ّـري قـ ـ ــرار امل ـج ـلــس
ً
الدستوري تدخال في عمل املجلس
الـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــي ومـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول ـ ـ ــة مل ـ ـ ـصـ ـ ــادرة
ص ــاح ـي ــات ــه ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة بــرف ـضــه
وضـ ــع ت ـشــري ـعــات ضــري ـب ـيــة خ ــارج
امل ــوازن ــة ،قــالــت م ـص ــادر وزاري ـ ــة إن
«رئيس املجلس النيابي كان يعتقد
بأن وزير العدل له يد في هذا القرار،
قبل أن يقوم وزيــر املــال بالتوضيح
أن هذا اللغط غير صحيح وأن قرار
ّ
يتحمله رئيس
املجلس الدستوري ال
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،م ـث ـن ـيــا ع ـل ــى م ــواق ــف
رئيس الجمهورية في الخارج ،فيما
ّأي ــد رئـيــس الـجـمـهــوريــة كــام خليل
ّ
وأكـ ـ ــد أن وزي ـ ــر امل ـ ــال ق ـ ـ ّـدم مــداخ ـلــة
مقنعة» .وكذلك األمــر بالنسبة إلى
اقـ ـت ــراح ع ــون وجــري ـصــاتــي تعليق
ال ـع ـم ــل بـ ــاملـ ــادة  87م ــن ال ــدسـ ـت ــور،
حـتــى يـتـ ّـم إص ــدار امل ــوازن ــة مــن دون

