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تقرير

تنجو
ّ
قطع الحساب ،أكدت مصادر وزارية
ف ــي فــريــق  8آذار أن «هـ ــذا األمـ ــر لم
ي ـكــن ل ـي ـمـ ّـر أب ـ ـدًا ول ــم ن ـكــن ف ــي وارد
ال ـت ــراج ــع ع ــن مــوق ـف ـنــاّ ،
وأيـ ـ َـدنـ ــا في
هـ ــذا امل ــوق ــف ال ــرئ ـي ــس الـ ـح ــري ــري».
وبحسب مصادر وزارية أخرى ،أكد
وزير العدل أن هذا اإلجــراء ال يمكن
تطبيقه إال بقانون دستوري يحتاج
إلــى ثلثي أعـضــاء املجلس املجلس.
وفــي ّ
رده على ســؤال مــن فنيانوس
عن أنه في حال أقــدم بري أو عشرة
نواب معترضني على الطعن في هذا
القرار ،فهل يكسبون الطعن؟ كان ّ
رد
جــريـصــاتــي إيـجــابـيــا ،عـنــدهــا جــرى
ّ
الفكرة واستبدالها
التخلي عن هذه
ّ
بـخـيــار «تـســويــة» مــؤقـتــة ،إل ــى حني
انتهاء وزارة املال من قطع الحساب.
ويـمـكــن ال ـقــول إن حصيلة جلستي
ال ـخ ـم ـي ــس والـ ـجـ ـمـ ـع ــة أفـ ـضـ ــت إل ــى
ّ
اآلت ــي :ســلــم الـجـمـيــع ب ــأن السلسلة
يجب أن تدفع ،وأن الضرائب يجب
أن تـ ـق ـ ّـر ب ـع ــد ت ـع ــدي ـل ـه ــا ،وت ـح ــدي ـدًا
الـ ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف ،ك ـمــا
الحق الدستوري للمجلس النيابي
بــالـتـشــريــع الـضــريـبــي قـبــل املــوازنــة
أو خــارجـهــا وع ــدم ربـطـهــا ،وأخـيـرًا
االن ـت ـه ــاء م ــن م ـســألــة تـعـلـيــق امل ــادة
 .87وف ــي ه ــذه ال ـن ـق ـطــة بــالـتـحــديــد،
بــرز ال ـخــاف الـعــونــي ـ ـ الـقــواتــي في
أعلى منسوب له منذ أزمة الكهرباء،
ّ
التمسك
إذ أصـ ّـر وزراء القوات على
ّ
بتعليق املــادة  ،87في موقف موجه
ضـ ــد الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـ ـح ـ ـ ّـر ،قـبــل
أن يـ ـخ ــرج ــوا مـ ــن ال ـج ـل ـس ــة إلج ـ ــراء
ات ـ ـصـ ــاالت ب ــرئ ـي ــس ال ـ ـقـ ــوات سـمـيــر
ج ـ ّع ـج ــع ،ويـ ـع ــدل ــوا ع ــن األمـ ـ ــر بـعــد
تدخل الحريري.
أمـ ــا إج ــرائـ ـي ــا ،ف ـي ـم ـكــن ت ـل ـخ ـيــص مــا
ج ــرى ب ــأن م ـكـ ّـونــات مـجـلــس ال ــوزراء
أجـمـعــت عـلــى ض ــرورة دف ــع الــرواتــب
وفق قانون السلسلة ،مع منح وزارة
املال مهلة سنة إلنجاز قطع الحساب،
على أن يتم إصدار موازنة عام 2017
ولو لم ُينجز قطع الحساب قبل ذلك.

المستقبل يقاطع باسيل في ّعكار:
ال تساهل مع من التقى المعلم
نجلة حمود
عكست زي ــارة رئـيــس الـتـيــار الوطني
الـ ـح ــر ،وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة وامل ـغ ـتــربــن
جبران باسيل ،ملحافظة عكار ،والتي
أرادهـ ـ ـ ـ ــا زي ـ ـ ـ ــارة فـ ــي ال ـ ــدرج ـ ــة األولـ ـ ــى
ل ـل ـب ـلــدات االس ــامـ ـي ــة ،ح ـجــم ال ـض ـيــاع
والتململ فــي أوس ــاط تـيــار املستقبل
ال ــذي بـقــي عــاج ـزًا عــن أخ ــذ مــوقــف من
الزيارة ،ولم يحسم أمره باملقاطعة إال
بعد منتصف ليل الخميس ـ الجمعة.
وجــاء قــرار املقاطعة بعد أن رفع وزير
الدولة لشؤون النازحني معني املرعبي
سـقــف مــواق ـفــه ،حـيــث اخـتـصــر موقفه
مــن الــزيــارة بجملة واح ــدة فـقــال« :من
يتصرف تـجــاه بـلــده بشكل ال وطني،
ومـ ــن ي ـح ــرم مـنـطـقـتــي وي ـت ـعــاطــى مع
أه ـل ــي بـشـكــل طــائ ـفــي ،ال يـمـكـنـنــي أن
أتعاطى معه بشكل تسامحي».
كــام املرعبي تـعــارض مــع تصريحات
مـنـ ّـســق ع ــام ت ـيــار املـسـتـقـبــل ف ــي عـكــار
خــالــد ط ــه ،وع ـضــو امل ـك ـتــب الـسـيــاســي
سامر حدارة الذي أكد «أن ال مقاطعة،
وأن الـ ـع ــاق ــة مـ ــع «ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ــوط ـن ــي
الحر» مستمرة ،وثمة حــرص مشترك
على تمتينها وتــوطـيــدهــا ،بما يخدم
م ـص ـل ـح ــة ع ـ ـكـ ــار وأهـ ـلـ ـه ــا عـ ـل ــى ك ــاف ــة
الـصـعــد ،وال سـيـمــا اإلنـمــائـيــة مـنـهــا».
وأوض ــح أن «مــوقــف «تـيــار املستقبل»
ال يلزم أحدًا .ومن جهتنا سنشارك في
وفــي
حـفــل تــدشــن بـحـيــرة ال ـكــواشــرةِ ،
العشاء الــذي يلي الحفل .أما بالنسبة
إل ـ ـ ــى ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات ال ـ ـتـ ــي س ـ ـت ـ ـشـ ــارك أو
ستقاطع ،فلكل منها رأيها وحساباتها
الخاصة في القيام بما تراه مناسبًا».
وأكـ ــد حـ ــدارة «أن ال ـعــاقــة م ــع «الـتـيــار
الوطني الحر» ليست عالقة طارئة ،ولن
تكون كذلك ،وأي تباين قد يطرأ ُيعالج
ضمن القنوات املعروفة ،وتحت سقف
ال ـح ـكــومــة والـ ـت ــوازن ــات ال ـت ــي أرسـتـهــا
ال ـت ـس ــوي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي تــواف ـق ـنــا
وإيـ ــاهـ ــم ف ـي ـهــا ع ـل ــى ت ـح ـي ـيــد مـصــالــح
البالد والعباد عن القضايا الخالفية».
ً
ليال ّ
تغير تلقائيًا مع
ما أكــده حــدارة
س ــاع ــات ال ـص ـب ــاح ،ت ــزام ـن ــا م ــع جــولــة
باسيل ،حيث لم يتم إعطاء تعليمات
واضحة باملقاطعة كما لم يتم إعطاء
تعليمات باملشاركة.
تنامي االعتراضات على املشاركة في
اس ـت ـق ـبــال بــاس ـيــل وص ــل ال ــى مـســامــع
أمني عام تيار املستقبل أحمد الحريري
ع ـقــب الـبـلـبـلــة ف ــي أوسـ ـ ــاط ال ـب ـلــديــات
املحسوية على «التيار األزرق» جــراء
غموض املوقف من الــزيــارة ،وتحديدًا

عقب األج ــواء السياسية املتوترة بني
التيار الوطني الحر وتـيــار املستقبل
عـلــى خـلـفـيــة ل ـقــاء بــاسـيــل م ــع نظيره
السوري وليد املعلم في نيويورك.
وت ـج ـلــى الـتـمـلـمــل ع ـقــب األخـ ــذ وال ــرد
فــي عــدد مــن بـلــديــات عـكــار املحسوبة
ع ـل ــى تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل حـ ـي ــال زي ــارت ــه
مـ ـن ــاط ــق م ـع ـي ـن ــة وم ـ ـحـ ــاولـ ــة تــأج ـيــل
ال ــزي ــارة لـبـلــديــات أخ ـ ــرى ،األمـ ــر ال ــذي
دف ــع ات ـح ــاد ب ـلــديــات وادي خــالــد الــى
إصـ ــدار ب ـيــان قـبــل ال ــزي ــارة يــؤكــد فيه
ال ــرغ ـب ــة ف ــي ت ــأج ـي ــل ال ـ ــزي ـ ــارة« ،بـ ـن ـ ً
ـاء
على ضيق الوقت لكثرة الــزيــارات في
محافظة عـكــار ،وألن وادي خالد ذات
خـصــوصـيــة بــالـحــرمــان وطــامـعــة بــأن
ي ـكــون ل ـقــاء م ــع ال ــوزي ــر بــاسـيــل لــوقــت
أط ــول لــاطــاع على جميع الـقــرى في
وادي خالد وتكريمه بغداء كونها من
عاداتنا».
وأكد عدد من رؤساء البلديات أن حالة
الـتـمـلـمــل نـتـيـجــة طـبـيـعـيــة ،خـصــوصــا
عقب تصريحات وزراء تيار املستقبل
ـورك ،الف ـت ــن ال ــى
وانـ ـتـ ـق ــاد ل ـق ــاء نـ ـي ــوي ـ ّ
أن الـ ــزيـ ــارة الـ ـي ــوم ت ـص ــن ــف ف ــي خــانــة
الدرجة األولــى ،واملواقف
السياسة في
ّ
الـسـيــاسـيــة مـتـشــنـجــة فــي ه ــذه الـفـتــرة،
مـ ــؤكـ ــديـ ــن «ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة أن ي ـت ـخ ــذ ت ـي ــار
املستقبل موقفًا واضـحــا مــن تصرفات
وزي ــر الـخــارجـيــة ،ألن صــرف النظر عن
لقاء «وزي ــر خارجية النظام الـســوري»

سيفتح الباب أمام خطوات أخرى تجاه
ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــوري ب ـش ــار االسـ ـ ــد .فهل
يمكن أن يتحمل الشارع األزرق مثل هذه
االنـعـطــافــات عـلــى أب ــواب االنـتـخــابــات؟
وبـمــاذا سيبرر للقاعدة الشعبية التي
ً
تعاني أصال من الضياع بسبب املواقف
املتناقضة وسياسة التساهل؟».
وي ــؤك ــد ع ـ ــدد م ــن مـ ـن ــاص ــري «ال ـت ـي ــار
األزرق» املـنـتـقــديــن ل ـلــزيــارة الـعـكــاريــة
أن «وضـ ـ ــع ل ـق ــاء ب ــاس ـي ــل ـ ـ ـ امل ـع ـل ــم فــي
إطـ ــار ضـ ّـيــق يـتـعـلــق بـمـلــف ال ـنــازحــن
ف ـقــط ،ال يـمـكــن االق ـت ـنــاع ب ــه ،ألن ملف
النازحني يعني الحكومة ككل ،ورئيس
الحكومة سبق أن شارك في مؤتمرات
دولية حول هذا امللف الشائك ،كما أن
املـلـفــات العالقة ليست بنت ساعتها،
والحكومة مجتمعة هي التي تعالجها
ال أحد األفرقاء».
وك ـ ـ ــان ال ـ ــوزي ـ ــر ب ــاسـ ـي ــل قـ ــد جـ ـ ــال فــي

مصادر المستقبل:
تصريحات باسيل العكارية
هجوم علينا!

أكد باسيل أن مقاطعة المستقبل لزيارته ال تزعجه (هيثم الموسوي)

بلدات :ببنني ،عكار العتيقة ،الكواشرة
(افـتـتــاح بحيرة الـكــواشــرة) ،تلعباس
شرقي ،وادي خالد ،الجديدة (افتتاح
هيئة التيار) ،ودار مطرانية عكار للروم
األرثوذكس حيث أقيم حفل عشاء على
ش ــرف ال ــوزي ــر وال ــوف ــد امل ــراف ــق ،وذل ــك
وسط غياب تام لنواب كتلة املستقبل
وفــاع ـل ـيــات ال ـت ـيــار .وش ـ ــارك الـنــائـبــان
الـ ـس ــابـ ـق ــان ط ـ ـ ــال املـ ــرع ـ ـبـ ــي ووجـ ـي ــه
البعريني فــي لـقــاء املـطــرانـيــة ،إضافة
الى فاعليات عكار الدينية من مختلف
الطوائف ،يتقدمهم ممثل مفتي عكار
زي ـ ــد زكـ ــريـ ــا ،رئـ ـي ــس دائـ ـ ـ ــرة األوقـ ـ ــاف
االسالمية مالك جــديــدة ،نائب رئيس
املـ ـجـ ـل ــس االس ـ ــام ـ ــي الـ ـعـ ـل ــوي حـســن
حامد ،الشيخ ماهر عبد الرزاق ،مطران
ع ـك ــار وتــواب ـع ـهــا ل ـل ــروم األرث ــوذك ــس
املطران باسيليوس منصور.
وقـ ــد أكـ ــد بــاس ـيــل خـ ــال غ ـ ــداء جمعه
ب ـكــوادر الـتـيــار فــي مطعم املــرغــان في
القبيات ،أن مقاطعة املستقبل لزيارته
ال تــزعـجــه عـلــى اإلطـ ــاق« ،ألن ـنــا تيار
وط ـن ــي ون ـت ـم ـكــن م ــن دخ ـ ــول مختلف
املناطق من دون مشاركة أحد» .وقالت
م ـ ـصـ ــادر فـ ــي ق ـ ـيـ ــادة تـ ـي ــار املـسـتـقـبــل
ف ــي ب ـي ــروت لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن مـقــاطـعــة
املـسـتـقـبــل ل ــزي ــارة بــاسـيــل «ت ـعـ ّـبــر عن
مـ ـ ــزاج ال ـج ـم ـه ــور ،ن ـت ـي ـجــة أداء وزي ــر
الخارجية ،وخاصة لجهة إصراره على
تطبيع العالقة مــع النظام الـســوري».
ورأت في تصريحات باسيل العكارية
هـجــومــا عـلــى ت ـيــار املـسـتـقـبــل! وقــالــت
املصادر نفسها لـ«األخبار» إن باسيل
ط ـلــب م ــن م ـس ــؤول ــي تـ ـي ــاره ف ــي عـكــار
اإلع ــداد لالنتخابات النيابية املقبلة
على قاعدة أن التحالف مع «املستقبل»
ليس محسومًا .إال أن مـصــادر التيار
الوطني الحر نفت ذلك.
الـ ـكـ ـلـ ـم ــات الـ ـت ــي ألـ ـق ــاه ــا ب ــاسـ ـي ــل فــي
م ـخ ـت ـلــف امل ـح ـط ــات ضـ ّـم ـن ـهــا رس ــائ ــل
سياسية فــي أكـثــر مــن ات ـجــاه ،فانتقد
ع ــرقـ ـل ــة بـ ـع ــض األفـ ـ ــرقـ ـ ــاء ل ـل ـم ـشــاريــع
اإلنـمــائـيــة مــن تــولـيــد ال ـطــاقــة ،وامل ـيــاه
والكهرباء.
وأك ــد بــاسـيــل «أن ال ــدول ــة قـ ــادرة على
رف ــع ال ـح ــرم ــان ع ــن ع ـك ــار ،وال ـحــرمــان
مستشر بسبب الفساد املتغلغل ،وهم
ال يسمحون لنا بــأن نأتي باملشاريع
ال ـت ــي ن ــري ــده ــا» ،مـ ـش ــددًا ع ـل ــى «أن ـه ــم
لــو سمحوا لنا بالعمل ّفــي ال ــوزارات
التي نتسلمها لكنا تمكنا مــن تأمني
ال ـع ـمــل ألب ـن ــاء ع ـك ــار ،وت ــأم ــن الـطــاقــة
ع ـبــر «مـ ـش ــروع ال ـ ـهـ ــوا» ،وغ ـي ــره ــا من
املشاريع».

علم
و خبر
التشكيالت القضائية أمام حائط مسدود؟
ّ
كاد التشنج السياسي بني التيار الوطني الحر وتيار
املستقبل ُيطيح التشكيالت القضائية .ورغم أن بداية
انطالق العمل في التشكيالت كان ّ
ميسرًا ،بعد مباركة
رئـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون ،إال أنـهــا ال ـيــوم أمــام
ُ
حائط مسدود .وإذا لم تزل العقبات املستجدة بحلول
األس ـب ــوع امل ـق ـبــل ،فــذلــك يـعـنــي أن م ـشــروع الـتـشـكـيــات
ُ
بحكم الساقط .وكشفت مصادر قضائية لـ «األخبار» أن
ً
كــا من وزيــر العدل سليم جريصاتي ورئيس مجلس
ال ـق ـض ــاء األعـ ـل ــى ال ـق ــاض ــي جـ ــان ف ـه ــد أرج ـ ــآ سـفــرهـمــا
إلنـجــاز الـتـشـكـيــات .وقــد اعـتــذر فـهــد عــن املـشــاركــة في
م ــؤت ـم ــر ق ـض ــائ ــي ف ــي م ــوري ـت ــان ـي ــا ل ـه ــذه ال ـغ ــاي ــة .وف ــي
ّ
هــذا الـسـيــاق ،علمت «األخ ـبــار» أن الـعـقــدتــن إحــداهـمــا
قــديـمــة وال ـثــان ـيــة مـسـتـجــدة؛ ف ــاألول ــى تـتـعـلــق بــإصــرار
وزيــر العدل على تعيني القاضية غــادة عــون في مركز
م ـ ّـدع ــي ع ــام جـبــل ل ـب ـنــان ،م ـقــابــل رف ــض مـعـظــم أعـضــاء

مجلس القضاء األعلى خيار عون ،رغم تأكيدهم على
مـنــاقـبـيـتـهــا امل ـه ـن ـيــة .أم ــا ال ـع ـقــدة ال ـثــان ـيــة ،املـسـتـجــدة،
فتتعلق بالتوزيع العددي الطائفي بني املذاهب ضمن
طائفة واحدة .وأشارت املصادر إلى أن هاتني العقدتني
إذا لم تذلال بحلول الثالثاء ،فذلك يعني أن التشكيالت
طارت ،ال سيما أن أحد أعضاء مجلس القضاء األعلى
القاضي طـنــوس مشلب يـحــال على التقاعد الخميس
املقبل.

تبادل قنصليات بين الطوائف
ي ــدور ال ـحــديــث ف ــي أروقـ ــة وزارة ال ـخــارج ـيــة ع ــن إمـكــان
إل ـغ ــاء الـقـنـصـلـيـتــن ال ـعــام ـتــن ف ــي م ـيــانــو ومــرسـيـلـيــا،
ُمـقــابــل اسـتـحــداث قنصليتني فــي فـلــوريــدا وهيوستني.
كذلك ،يجري البحث في إمكان إجراء «تبادل قنصليات
في ّ
بــن الـطــوائــف»ُ ،
عي أحــد الدبلوماسيني مــن الطائفة
ُ
الـسـنـيــة فــي القنصلية الـعــامــة فــي االس ـك ـنــدريــة ،مـقــابــل

حصول دبلوماسي من الطائفة الشيعية على القنصلية
العامة في البصرة أو النجف.

ّ
لـ«ريفيي» البقاع الغربي
هيئة تنسيق
بعد االجتماع الثاني الذي ُعقد يوم األحد في منزل رئيس
بلدية املرج السابق كمال حرب لفعاليات من بلدات البقاع
الغربيُ ،جزء منها ُ
«منتفضة على الواقع السياسي» ،وجزء
آخر يدور في فلك الوزير السابق أشرف ريفيّ ،
تقرر تشكيل
هيئة تنسيق يرأسها حــرب .وسيكون هناك «اجتماعات
متتالية لترتيب األوضـ ــاع .وعـلــى ض ــوء ال ـل ـقــاءات ُيتخذ
القرار بالتشاور مع ريفي بخوض االنتخابات أو ال» ،كما
يـقــول حــرب ل ــ«األخ ـبــار» .وفــي حــال لــم يتخذ ريـفــي الـقــرار
بترشيح الئـحــة إلــى الـنـيــابــة« ،فسيكون لــذلــك أثــر سلبي،
وسينتخب الجزء األكبر (من املعترضني على «املستقبل»)
إم ــا بــالــورقــة الـبـيـضــاء أو ُيـقــاطـعــون االن ـت ـخــابــات .وهــذه
األصوات ستذهب من درب تيار املستقبل».

