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سياسة

رسائل
إلى المحرر
بلدية عرسال
توضح
جاءنا من رئيس بلدية عرسال
حـ ـجـ ـي ــري ال ـت ــوض ـي ــح
بـ ــاسـ ــل الـ ـ ُ
اآلت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي «:نـ ـ ـ ـش ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي ج ـ ــري ـ ــدة
«األخبار» ،عدد يوم الخميس في
 ،2018/7/26خبر مفاده أن بلدية
عرسال قد استقبلت طلبات من
ب ـع ــض أه ــال ــي م ـس ـل ـحــن قـتـلــوا
أثـ ـن ــاء ان ـخ ــراط ـه ــم ف ــي ص ـفــوف
املجموعات اإلرهابية املسلحة،
وذل ــك بـهــدف الـتـعــويــض عليهم
مــن قبل الهيئة العليا لإلغاثة.
يهم بلدية عرسال أن توضح أن
هذا الخبر عار من الصحة جملة
ً
وتفصيال ،لذلك اقتضى البيان
والتوضيح».

تقرير

ّ
الثلث الرئاسي المعطل :استعادة الصالحيات إنجاز لكل المسيحيين
خالل مشاورات تأليف
الحكومة ،تبقى حصة
رئيس الجمهورية العماد
ميشال عون محورًا
أساسيًا ،ألنها تشكل
قاعدة أساسية لمفهوم
استعادة صالحيات رئاسة
الجمهورية .وهي إذا
تحققت تكون إنجازًا
يريد العهد ووزيره األول
وضعه برسم المسيحيين
هيام القصيفي

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

في تعداد إلنجازات العهد الرئاسي
ّ
لطي سنته الثانية ،ال
الــذي يستعد
ّ
يمل التيار الوطني الحر ومستشارو
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة الـعـمــاد ميشال
عون تعداد قانون االنتخاب وإجراء
االنتخابات النيابية واملــوازنــة .لكن
ال ـت ـح ــدي االس ــاس ــي ال ـ ــذي يــواج ـهــه
الـعـهــد ،هــو فــي تقديم إنـجــاز نوعي
يـضـعــه ف ــي خــانــة مـسـيـحـيــة ص ــرف،
فتتحقق استعادة لبعض صالحيات
رئاسة الجمهورية ،األمر الذي لطاملا
طالب به الرئيس عــون .وهــو اذ دعا
الى استعادتها قبل أن يصبح رئيسًا،
ولم ينفك عن ترداد مطالبته بتعديل
الدستور لهذه الغاية ،أراد تطبيقها
عمليًا بعد وصوله الى قصر بعبدا.
وقد برز توجهه الفعلي في أكثر من
محطة منذ انتخابه حتى اآلن ،لجهة
اإلصـ ـ ـ ــرار ع ـل ــى إظـ ـه ــار دور رئ ـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ل ـيــس ك ـح ـكــم أو مــديــر
أزم ـ ــات أو ت ـك ــرار ع ـهــود ســاب ـقــة ،بل
كرئيس كامل الصالحيات والدور.
م ــع م ـف ــاوض ــات تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة،
وب ـ ـ ـغـ ـ ــض الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر ع ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاورات
الداخلية ،أراد عــون فــرض ثابتتني:

االول ـ ـ ـ ــى ،دور رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
وص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــات ـ ــه ل ـ ـيـ ــس فـ ـ ــي ت ــوقـ ـي ــع
مــرســوم صــدورهــا ،كتوقيع شكلي،
بل في لعب دور أساسي في عملية
التشكيل ولو تقاطعت ،أو تجاوزت
دور رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة امل ـك ـل ــف .قــد
ي ـ ـكـ ــون ت ـ ــداخ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ــدور ال ـس ـي ــاس ــي
لرئيس الجمهورية ورئيس التيار
الوطني الحر الوزير جبران باسيل،
أظـهــر جـنــوحــا نـحــو تـفـ ّـرد فــي إدارة
املـشــاورات الحكومية ،إال أن رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة س ـع ــى ال ـ ــى أن ي ـكــون
لــرئــاســة الجمهورية املــوقــع املتقدم
فــي امل ـش ــاورات ،ولـيــس عـلــى طريقة
االول بني متساوين ،بل على العكس
تـمــامــا ،أي أن ت ـكــون لــه كـلـمــة فصل
مــن االل ــف الــى ال ـيــاء ،علمًا بــأن هذه
الــرغ ـبــة ت ــواج ــه ،بـسـبــب أداء الـتـيــار
ّ
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر امل ـغ ــط ــى م ــن رئـيــس
الجمهورية ،بانتقادات الذعة لجهة
املكاسب وتوزع الحصص واختيار
ال ـح ـق ــائ ــب واالدارة ال ـي ــوم ـي ــة ملـلــف
تأليف الحكومة.
الـ ـث ــابـ ـت ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ه ـ ــي اسـ ـتـ ـع ــادة
صالحية رئـيــس الجمهورية لجهة
تثبيت دوره فــي الـحـكــومــة .لــم يكن
عون سابقًا مع إعطاء حصة لرئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،ح ـ ــن ك ـ ــان ال ــرئ ـي ــس
ميشال سليمان في قصر بعبدا .لكن
اخـتـلــف االم ــر ال ـي ــوم ،خـصــوصــا مع
من يعرف خفايا وخبايا مشاورات
الطائف ،التي وإن شطبت صالحيات
لرئيس الجمهورية ،إال أنـهــا أبقت،

هل يقبل بري وحزب
الله بإعطاء العهد
ورقة رابحة ضخمة
بحجم الثلث المعطل؟

عون الستعادة صالحية رئيس الجمهورية بتثبيت دوره في الحكومة (مروان بوحيدر)

ّ
كما هو النص ،على حقه في توقيع
مـ ــرسـ ــوم ال ـت ـش ـك ـي ــل .لـ ـك ــن ال ـق ـض ـيــة
تـ ـتـ ـخـ ـط ــى الـ ـ ـن ـ ــص امل ـ ـك ـ ـت ـ ــوب ،وفـ ــق
العبارة التي كانت تنقل عن الرئيس
الراحل رفيق الحريري ،من أن رئيس
الجمهورية بعد الطائف ظل ممتلكًا
لحق تشكيل الحكومة وحق فرطها
اي ـض ــا ،ألن أي رئ ـي ــس لـلـجـمـهــوريــة
يـشــارك فــي تشكيل الحكومة يمكنه
أن يختار حصة وزارية تعادل الثلث
ّ
املعطل فيها.
وه ــذا تـمــامــا مــا ي ـجــري ال ـي ــوم ،ألن
م ــن ي ــري ــد اإلب ـ ـقـ ــاء ع ـل ــى صــاحـيـتــه
فــي الـتــوقـيــع ال يــريــد حـكــومــة ليس
لــه فيها الكلمة الــوازنــة والـحــق في
تقرير مصيرها كما كان له الحق في

والدتـهــا .ففي مفاوضات التشكيل،
عــادت فكرة الثلث الرئاسي املعطل
لـتـطــرح م ـج ــددًا ،م ــن دون ان يعني
ذلـ ـ ـ ــك أن الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ق ــد
تـ ـتـ ـج ــاوب م ـع ـه ــا أو أنـ ـه ــا ت ــواف ــق
عليها .ولـلـتــذكـيــر ،فــإن هــذه الفكرة
َ
ُرفــضــت فــي مـفــاوضــات الــدوحــة ،أي
تقسيم الحكومة إلى ثالث عشرات،
مـنـهــا ع ـش ــرة لــرئ ـيــس الـجـمـهــوريــة،
وأعطيت قوى  8آذار الثلث املعطل،
وقــد أف ــادت منه سياسيًا الــى الحد
االق ـ ـصـ ــى .أم ـ ــا ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن،
فتنطلق مـفــاوضــات الـعـهــد ،رئاسة
وتيارًا ،من نقطة اساسية :أي إنجاز
ي ـم ـك ــن أن ي ـح ـق ـقــه ال ـع ـه ــد وي ـت ـق ــدم
ب ــه ع ـل ــى س ــائ ــر الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة

خ ـص ــوص ــا ع ـن ــد امل ـس ـي ـح ـي ــن؟ وأي
إنجاز نوعي يتعلق بــدور الرئاسة
ً
م ـس ـت ـق ـبــا ،ف ـي ـس ـجــل ل ـه ــا ولــرئ ـيــس
ّ
الـ ـتـ ـي ــار الـ ـح ــر ال ـ ـ ــذي يـ ـص ــر رئ ـي ــس
الجمهورية على دوره في استعادة
حـ ـ ـق ـ ــوق املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــن والـ ـحـ ـق ــائ ــب
السيادية؟
وف ــق ذلـ ــك ،يـمـكــن ق ـ ــراءة املـ ـش ــاورات
التي تدور حول الحقائب والحصص
الوزارية واألعــداد التي تبنى عليها
قــاعــدة تقاسم الحصص بــن رئيس
الجمهورية والـتـيــار الــوطـنــي الحر،
وتكبير حجمها ،وهي عمليًا حصة
واحـ ـ ـ ـ ــدة .فـ ــي م ـ ـ ـشـ ـ ــاورات ال ـس ــاع ــات
االخـ ـي ــرة ،ل ــم يـظـهــر أي ت ـقــدم عملي
ف ــي ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ،ألن رئ ـيــس

ال ـج ـم ـهــوريــة عـ ــاد ورم ـ ــى الـ ـك ــرة في
ملعب وزير الخارجية للتنسيق بينه
وبني الرئيس املكلف حول الحقائب
وال ـح ـصــص ،وعـلــى ه ــذه امل ـش ــاورات
يتوقف مسار التشكيل في الساعات
امل ـق ـب ـل ــة .ل ـك ــن وفـ ــق ال ـ ـتـ ــوزع االخ ـي ــر
 ،م ــا قـبــل ل ـقــاء ال ـحــريــري ـ ـ ـ ـ بــاسـيــل،
ي ـب ـقــى ل ـح ـصــة رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
و«ال ـ ـت ـ ـيـ ــار» ت ـس ـعــة وزراء وحـقـيـبــة
سيادية واح ــدة ،فهل يمكن أن يقبل
باسيل بـهــذه الـحـصــة ،تحت ضغط
ال ــوق ــت وامل ــواعـ ـي ــد وإص ـ ـ ــرار رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة عـلــى تـشـكـيــل حـكــومــة
قـبــل عـيــد الـجـيــش فــي االول مــن آب،
أم أنه سيستمهل أكثر ،حتى يتمكن
م ــن تـحـقـيــق إن ـج ــاز ن ــوع ــي يـ ّ
ـؤســس
مل ـس ـت ـق ـبــل ال ــرئ ــاس ــة وي ـث ـب ــت ق ــاع ــدة
جديدة ينطلق منها العهد املقبل.
املشكلة ال تقف عند رغبة «التيار»
فــي الـقـيــام بـخـطــوة نــوعـيــة ،بــل عند
ّ
األفرقاء اآلخرين ،وفي شكل يتخطى
ما تقوله القوى السياسية املناهضة
ل ـل ـت ـي ــار الـ ـح ــر عـ ــن ت ـض ـخ ـيــم حـصــة
رئيس الجمهورية ودمجها بحصة
«الـتـيــار» .فمن الــذي سيقبل بإعطاء
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـث ـلــث املـعـطــل
وح ــق ف ــرط الـحـكــومــة ،أو عـلــى االقــل
حق مقاطعة جلسات مجلس الوزراء
أو ف ــرض م ــا ي ــدور عـلــى طــاول ـتــه .ال
يتصور أحد أن الرئيس نبيه بري أو
ّ
يصر على نوعني من
حزب الله الذي
الحكومات ،اما حكومة وحدة وطنية
أو ح ـكــومــة طـ ــرف واحـ ـ ــد ،كـحـكــومــة
الرئيس نجيب ميقاتي ،سيحبذان
ه ــذا امل ـن ـحــى ال ـج ــدي ــد ،وإعـ ـط ــاء هــذا
الثلث لرئيس الجمهورية و«التيار»،
مـهـمــا كـ ــان م ــوق ــع ال ــرئ ـي ــس الـحــالــي
فـ ــي مـ ـع ــادل ــة ح ـ ــزب الـ ـل ــه ال ــداخ ـل ـي ــة
واالق ـل ـي ـم ـي ــة .ألن أي ت ـك ــري ــس ل ـهــذا
الـحــق يتعدى اإلط ــار اآلن ــي الضيق،
ّ
سيؤسس لسابقة مستقبلية ،اضافة
الـ ــى أن بـ ــري ال ي ـم ـكــن أن ي ـق ـبــل في
ظــل االدارة الحالية للعهد واملــآخــذ
التي يسجلها على أداء «التيار» ،أن
يعطيه ورق ــة رابـحــة ضخمة بحجم
الثلث املعطل.

وجهة نظر

«سيزيف» لبنان ومعاول َ
الهدم
ميشال ن .أبو نجم *
ٌ
مفهوم ْأن تـبـ َ
ـادر القوى الحاكمة بعد
وتحتشد ضد الرئيس العماد
الطائف
ِ ّ
ميشال عون وتكثف هجومها .لطاملا
تصدرت الحكم ،ولكن انقلبت األحوال
نحو مسار يعيد األحجام إلى نصابها
الحقيقي ويمنع ّ
تغولها على حساب
انكفاء ،ال بــل اضمحالل دور رئاسة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ب ـع ــد عـ ــام  ،1990ال ـتــي
جعل تطبيق الطائف شاغلها مجردًا
م ــن أي حـيـثـيــة شـعـبـيــة أو سـيــاسـيــة،
ومــن هنا يفهم ملــاذا ُيعاد رفــع شعار
«استهداف الطائف» لدى كل ممارسة
حقيقية وكــامـلــة لـصــاحـيــات رئيس
الـجـمـهــوريــة ،لـيــس فــي الـعـهــد الـحــالــي،
بل في أيام الرئيس إميل لحود أيضًا.
ألن املقصود بهذا الشعار التحريضي
ل ـل ــرأي ال ـع ــام ف ــي الـبـيـئــات اإلســامـيــة
في لبنان َّأن الطائف مرتبط عضويًا
برئيس ماروني ضعيف وال يستقيم
إال ب ــوج ــوده ،واس ـت ـطــرادًا أن الرئيس
ٌ
تهديد له.
القوي
َّ
ّ
إنه املانع والحاجز األساس أمام تغول
القوى السياسية التي ّ
تمجد األحادية
في طوائفها ومذاهبها وتنبذ التعددية،
إال فــي البيئة املسيحية حيث تصبح
هــذه التعددية ولــو الستفادة زعامات
ال تتجاوز حيثيتها حــدود مناطقها،
ً
ً
تعويذة ُيستعان بها وأيقونة سياسية.
يـضــاف إلــى هــذا املـســار مــن احتشاد
«ق ـ ــوى  13ت ـش ــري ــن» ف ــي الـتـصــويــب
عـلــى عـهــد ع ــون ،تـجـمـ ٌـع آخ ــر تختلط
فـيــه النقمة املـحـقــة ملــواطـنــن وشــرائــح

«النفايات» من لجان المجلس إلى الهيئة العامة
ينطلق
جرت العادة أن ِ
العمل التشريعي بعد
تأليف الحكومة .لكنه أتى
هذه المرة سابقًا لوالدتها
بعد دعوة الرئيس نبيه ّبري
اللجان النيابية المشتركة
إلى االنعقاد وعدم انتظار
الحكومة المتأخرة .جلسة
اللجان أظهرت توافق
الكتل على مشروع
«النفايات الصلبة» و«حماية
كاشفي الفساد» ،باستثناء
النائبين بوال يعقوبيان
وسامي الجميل

ميسم رزق
جـلـســة ال ـل ـجــان الـنـيــابـيــة املـشـتــركــة
بــاألمــس وب ـج ــدول أعـمــالـهــا املــؤلــف
م ــن  11ب ـن ـدًا ه ــي أول جـلـســة يــدعــو
إلـ ـيـ ـه ــا الـ ــرئ ـ ـيـ ــس نـ ـبـ ـي ــه بـ ـ ـ ـ ّـري ب ـعــد
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة وان ـت ـخ ــاب
الـ ـلـ ـج ــان ،وقـ ـب ــل ت ــأل ـي ــف ال ـح ـكــومــة.
ب ــدا ك ــأن ه ـن ــاك ات ـفــاقــا ع ـلــى تـمــريــر
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع امل ـ ـ ـطـ ـ ــروحـ ـ ــة م ـ ـ ــن دون
ُ
تـ ـع ــدي ــات تـ ــذكـ ــر .س ــاع ــة مـ ــن أص ــل
إدارة
ثالث ساعات للنقاش في ملف
ً
الـنـفــايــات الـصـلـبــة ،كــانــت «مضيعة
للوقت» ،بعدها ،قرر النواب ،بحسب
نائب رئيس املجلس النيابي إيلي
الفرزلي ،التصويت ،فكانت األكثرية
مــع االنـتـقــال إلــى بقية بـنــود جــدول
األعمال .عند هذا الحد (التصويت)،
ق ــرر ال ـن ــواب ســامــي الـجـمـيــل وب ــوال
يعقوبيان وإلياس حنكش مغادرة
جـلـســة ال ـل ـجــان اح ـت ـجــاجــا ،ب ـعــد أن
كـ ــانـ ــوا سـ ـجـ ـل ــوا اعـ ـت ــراضـ ـه ــم ع ـلــى
تــوزيــع جــدول األعـمــال على الـنــواب
َ
قـ ـ ـب ـ ــل  48س ـ ــاع ـ ــة ف ـ ـقـ ــط مـ ـ ــن م ــوع ــد
الجلسة.
ف ــي ب ــداي ــة ال ـج ـل ـســة ال ـت ــي ان ـع ـقــدت
ظـ ـ ـهـ ـ ـرًا ،اقـ ـ ـت ـ ــرح ال ـ ـفـ ــرزلـ ــي أن ي ـب ــدأ
ال ـنــواب بمناقشة م ـشــروع الـقــانــون

ّ
امل ـت ـعــلــق ب ــامل ـع ــام ــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة
والـبـيــانــات ذات الـطــابــع الشخصي
(رقمه السابع بحسب ترتيب جدول

اقترح النواب وضع الهيئة الوطنية إلدارة النفايات
تحت وصاية مجلس الوزراء ال وزير البيئة (هيثم الموسوي)

مختلفة ،مع جهات وأصــوات إعالمية
و»مــدنـيــة» فوضوية تضع كــل عوامل
ّ
اإلعـ ـ ـت ـ ــراض ف ـ ــي «خ ـ ــاط ـ ــة» واح ـ ــدة
وتستغل أي نقطة سوداء لتقذف بهذا
امل ــزي ــج ف ــي ات ـج ــاه ب ـع ـبــدا .أزم ــة سـيــر،
أزمــة صحة ،أزمــة إسـكــان ،فساد في
ال ــدوائ ــر ...كــل ش ــيء فــي الـنـهــايــة بــات
ً
م ـي ـش ــال عـ ــون م ـ ـسـ ــؤوال ع ـن ــه ،وك ـلــه
للسعي إل ــى صـنــاعــة ص ــورة مفادها
َّأن هذه الشخصية تشبه غيرها على
طريقة الشعار التعميمي التضليلي
ّ
«كلن يعني كلن».
هــذا البعد الثاني في اإلحتشاد له ما
يغذيه .ذلك أن َ
قيح «الدمامل» الكثيرة
في الجسم اللبناني بدأ يفيض ذاهبًا
ب ـك ــل م ــا اع ـت ـم ــل ف ـي ــه ب ـط ــري ـق ــه ،لـكــن
املـفــارقــة أن جــوهــر اإلسـتـخــدام يكمن
في توجيهه نحو من يحمل مشروعًا
إن ـق ــاذي ــا إص ــاح ـي ــا ،ال ف ــي وج ــه من
أع ـمـ َـل ح ـ َ
ـراب ــه فــي أج ـســاد اللبنانيني
ومـسـتـقـبــل أوالده ـ ـ ــم ،امل ـن ـظــومــة الـتــي
لـعـبــت بـسـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة ،مــا أدى
إلى تدهورها وأتت على أنقاض الدولة،
وذل ــك لصنع مـشــروع اإلن ـقــاذ الـكــاذب
الــذي أتى وحكم بالتكافل والتضامن
مع ميليشيات الحرب التي تحولت إلى
ميليشيات السلم في الخوات والنهب
وت ـجــويــف ال ــدول ــة ،ثــم ج ــددت نفسها
بعد انحسار الراعي اإلقليمي وذهاب
حلفائها في النظام السوري واحدًا تلو
اآلخر.
َّإن ف ـي ـضــان هـ ــذا ال ـق ـيــح وال ـع ـف ــن هو
س ـبــب ل ـل ــوق ــوف إلـ ــى ج ــان ــب مـيـشــال
عون ،ال حمل املعاول لتقويض عهده.

وإذا كـ ــان ه ـن ــاك م ــن خ ـط ــر ان ـه ـي ــار،
فـهــو الـحــاجــز األس ــاس واألخ ـيــر أمــام
سـقــوط الهيكل وعـلــى مــن فـيــه ،وقــوة
الــدفــع لكي يبقى للبنانيني واألجـيــال
ال ـطــال ـعــة م ـســاحــة ل ـل ـج ـمــع .ل ـقــد ورث
مـيـشــال ع ــون ك ــرة ن ــار لــم ي ـهـ ُـرب من
مواجهتها كجبناء السياسة اللبنانية،
ً
بل تلقفها في صــدره كعادته ،عامال
على إعادة ركائز الدولة وتأمني الغطاء
الـ ــازم لـ ـ ــإدارات واألجـ ـه ــزة لـتـمــارس
مسؤولياتها.
ُ
ً ّ
ل ــم يــقــل ع ــون مـ ــرة إنـ ــه يـحـمــل عصا
س ـح ــري ــة لـ ـغ ــول الـ ـفـ ـس ــاد امل ـت ـض ـخــم
ب ــأح ــادي ــات الـ ـق ــوى امل ـس ـي ـط ــرة عـلــى
طوائفها ،أو ّأنه ّ
سجان لرموز الحرب
املتلطية بشرعي ِة التمثيل الطائفي .كل
ما يريده لبنانيو وراث ـ ِة الجريمة التي
ال ت ــزال تـفـتــك بـهــم أن يــوقــف مـســارًا
ّ
لغد أفضل ،أو
انحداريًا ،ويشق دربــا ٍ
أن يـمـنـ َـع حــرائــق مــن تـلــك الـتــي كــادت
تشتعل ذات يــوم مــن تشرين الثاني
املاضي ،وقد فعلها في غضون عامني.
ميشال عــون هو «سيزيف» اللبناني
ال ــذي ال يـكــل مــن دف ـ ِـع الـصـخــرة التي
ن ـح ــاول إب ـع ــاده ــا ،ث ــم ت ـع ــود لـتـنـقـلـ َـب
ع ـل ـي ـنــا .ال ـب ــاق ــي م ـســؤول ـي ـت ـنــا ن ـحــن.
َ
ً
وتهدم،
أسهل طريق أن تحمل معوال ِ
لـكــن األص ـع ــب ه ــو تـحـمــل املـســؤولـيــة
َّ َ
ألن بديل الرئاس ِة القوية
وممارستها،
م ــا ه ــو إال اس ـت ـعــادة لـلـمــاضــي األلـيــم
واملسار امليليشيوي والتدميري الذي
حكمنا مـنــذ الـتـسـعـيـنـيــات« ،ع ـلــى ما
ُ
علمنا وذقنا».
ِ
*صحافي وباحث سياسي

أول بطاقة بيومرتية
يف لبنان واملرشق العريب من «فرنسبنك»

تقرير

األعـ ـم ــال) .غ ـيـ َـر أن ُمـطــال ـبــة الـنــائــب
ن ـ ـ ـ ــواف املـ ـ ــوسـ ـ ــوي ب ـ ـبـ ــدء ال ـج ـل ـس ــة
بمشروع اإلدارة املتكاملة للنفايات

سياسة
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الـصـلـبــة «ن ـظ ـرًا ألهـمـيـتــه والـحــاجــة
ّ
امللحة إليه» هي التي اعتمدت ،بعد
موافقة أكثرية النواب الحاضرين.
تـ ـق ــدم ال ـن ــائ ــب أكـ ـ ــرم ش ـه ـيــب ب ــداي ــة
بـمــداخـلــة ،كــونــه كــان رئـيـســا للجنة
ال ـ ـفـ ــرع ـ ـيـ ــة املـ ـنـ ـبـ ـثـ ـق ــة مـ ـ ــن الـ ـلـ ـج ــان
النيابية املشتركة ،وتلته يعقوبيان
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـخـ ـ ــط .هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــرة س ـج ـلــت
اعتراضًا على «األخطاء اللغوية في
املـشــروع ،وبعض املصطلحات غير
املفهومة» .علمًا أن املـشــروع ُملحق
ب ـم ـح ـضــر ي ـش ــرح ال ـت ـف ــاص ـي ــل .ع ــدم
انتباه يعقوبيان لألمر دفع الزمالء
الـنــواب للفت نظرها حــول وجــوده.
ي ـس ـ ّـج ــل ل ــأخـ ـي ــرة إص ـ ــراره ـ ــا عـلــى
مناقشة املشروع مــادة مــادة .لكنها
ح ــن ت ـســاء لــت ع ــن ن ـســب ّ الـنـفــايــات
املتبقية بعد الـحــرق ،تــدخــل الوزير
ّ
عـلــي حـســن خـلـيــل مـعــلـقــا وشــارحــا،
وأكـ ــد أن «ال ـب ـل ــدي ــات ل ـي ـســت ق ــادرة
وحدها على ّ
تحمل النفقات ،لذا كان
ال ب ـ ّـد م ــن صـيــاغــة امل ـش ــروع بشكله
ال ـ ـحـ ــالـ ــي» ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى «ت ـط ـي ـيــف
ال ـن ـف ــاي ــات ألن م ــا حـ ــدا بـ ــدو زب ــال ــة
ح ــدا» .ومل ــا أص ـ ّـرت يـعـقــوبـيــان على
امل ـع ــارض ــة تــوجــه إل ـي ـهــا خـلـيــل بما
معناه «ال أحد يقاطعني وإن كانت
لــديــك مــاح ـظــات تــوج ـهــي ب ـهــا إلــى

رئيس الجلسة» .وفيما ّأيــد غالبية
ال ـن ــواب م ــا قــالــه وزيـ ــر املــال ـيــة ،كــان
لـلـنــائــب أســامــة سـعــد رأي بتشديد
الدور الرقابي ملجلس النواب.
إلى هنا كانت ال تزال أجواء الجلسة
هـ ـ ــادئـ ـ ــة نـ ـسـ ـبـ ـي ــا .ق ـ ـبـ ــل أن ي ـق ـت ــرح
ال ـن ــائ ــب ج ـ ــورج عـ ـ ــدوان ال ـت ـصــويــت
عـلــى م ـشــروع الـقــانــون ألن «الـنـظــام
ال ــداخ ـل ــي ي ـس ـمــح ب ـه ــذا ال ـخ ـي ــار مــا
ّ
دام هناك أصــوات معترضة» .فعلق
ً
س ــام ــي ال ـج ـم ـي ــل قـ ــائـ ــا« :ال ـج ـم ـيــع
ت ـح ــدث ف ــي اإلطـ ـ ــار الـ ـع ــام وال أح ــد
ناقش املواد مادة مادة» .وحني قال
عدوان للجميل« :أنت وبوال وأسامة
دخـ ـلـ ـت ــم ف ـ ــي ال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل» ،احـ ـت ـ ّـد
ً
رئ ـيــس ح ــزب الـكـتــائــب ق ــائ ــا «مــش
إنــت بتحدد شــو انـحـكــى» .ثــم دخل
ال ـن ــائ ـب ــان أن ـ ــور ال ـخ ـل ـيــل وس ـي ـمــون
أب ــي رم ـي ــا ع ـلــى خ ــط ال ـن ـق ــاش .ف ـ ّ
ـرد
األول بـ ــأن «ه ـ ــذه املـ ـ ــواد س ـبــق وأن
نوقشت فــي اللجان وتـ ّـمــت املوافقة
عـلـيـهــا» ،فــي حــن تـ ّ
ـوج ــه أب ــي رمـيــا
إل ــى الجميل بــالـقــول« :عـضــو حــزب
الـ ـكـ ـت ــائ ــب ايـ ـل ــي م ـ ــارون ـ ــي كـ ـ ــان فــي
اللجان ولــم يعترضَ ،
فلم التعطيل
اآلن»؟ ه ــذا الـسـجــال دف ــع بالجميل
ويـ ـعـ ـق ــوبـ ـي ــان وزمـ ـيـ ـلـ ـهـ ـم ــا الـ ـي ــاس
حـنـكــش إل ــى الـ ـخ ــروج م ــن الـجـلـســة

ّ
يقدم «كاشف الفساد»
معلوماته حصرًا
أمام الهيئة الوطنية
لمكافحة الفساد

الـتــي واف ــق فيها بقية ال ـنــواب على
مـشــروع الـقــانــون ،مــع التحفظ على
امل ــادة ال ـعــاشــرة مــن الـفـصــل الـثــانــي
(ال ـت ـن ـف ـيــذ) .ه ــذه امل ـ ــادة ت ـنـ ّـص على
إنشاء هيئة وطنية إلدارة النفايات
ت ـحــت وص ــاي ــة وزي ـ ــر ال ـب ـي ـئــة .فـيـمــا
كان اقتراح النواب أن توضع تحت
وصاية مجلس الوزراء.
ضـ ـي ــق الـ ــوقـ ــت لـ ــم ي ـس ـم ــح ل ـل ـن ــواب
الـ ـح ــاض ــري ــن إال ب ـت ـم ــري ــر م ـش ــروع
ق ــان ــون «ال ـن ـف ــاي ــات» ،واقـ ـت ــراح آخــر
يــرمــي إل ــى حـمــايــة كــاشـفــي الـفـســاد.
وقــد مـ ّـر هــذا االقـتــراح بسرعة وكــان
قـ ــد تـ ـق ــدم بـ ــه  8نـ ـ ــواب ه ـ ــم :جـ ــوزف
مـ ـعـ ـل ــوف وغ ـ ـس ـ ــان م ـخ ـي ـب ــر وأالن

ع ــون ويــاســن جــابــر وول ـيــد خــوري
وعماد الحوت وزياد القادري وعلي
فـ ـي ــاض .وقـ ــد أقـ ـ ّـرتـ ــه ل ـج ـنــة اإلدارة
والـ ـ ـع ـ ــدل عـ ـ ــام  ،2015بـ ـع ــد إدخـ ـ ــال
تعديالت عليه .ويأتي هذا االقتراح
من ضمن مجموعة اقتراحات ترمي
ً
إلى مكافحة الفساد عمال باالتفاقية
الـ ــدول ـ ـيـ ــة مل ـك ــاف ـح ــة ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ،ال ـت ــي
صــادق عليها لبنان عــام  .2008في
حينه ،لحظت لجنة اإلدارة والعدل
ّ
إمكانية أن يكون «كــاشــف الفساد»
أي شـ ـخ ــص ط ـب ـي ـع ــي أو م ـع ـن ــوي
ُي ــدل ــي لـلـهـيـئــة ب ـم ـع ـلــومــات تـتـعـلــق
بــال ـف ـســاد ،بـمـعــزل ع ــن الـصـفــة وفــق
املــادة  .8وقــد جــاء ت مقرونة بشرط
أن تـ ـق ــدم املـ ـعـ ـل ــوم ــات حـ ـصـ ـرًا أمـ ــام
الـهـيـئــة الــوطـنـيــة ملـكــافـحــة الـفـســاد.
أهـمـيــة االق ـت ــراح أن ــه يــوفــر الحماية
ً
أوال وال ـحــوافــز ثــانـيــا س ــواء ملــن هم
في اإلدارات العامة أو من خارجها
وقـ ــدرة املــاح ـقــة ثــالـثــا أم ــام الهيئة
الوطنية ملكافحة الفساد.
يذكر أن يعقوبيان قالت قبل مغادرة
املـجـلــس إن «الـنـصـبــة الـكـبـيــرة هي
امل ـح ــارق وهـ ــذا ف ـســاد ق ــات ــل» ،فيما
قال سامي الجميل إنه «ال يجوز أن
يكون مجلس اإلنـمــاء واإلعـمــار هو
الذي يلزم ويراقب وينفذ».

أطلــق «فرنســبنك» رابــع أكــر مــرف يف لبنــان ،وبالرشاكــة مــع رشكــة «ماســركارد» العامليــة
املتخصصــة يف مجــال الدفــع اإللكــروين ،أول بطاقــة بيومرتيــة يف املــرق العــريب ،التــي تتمتــع
بالخصائــص نفســها يف االســتخدام التقليــدي للبطاقــات ،غــر أنهــا تتضمــن تقنيــة املصادقــة
البيومرتيــة املتطــورة ،مــا يلغــي حاجــة حامــي البطاقــات لالعتــاد عــى رمــز التعريف الشــخيص
 PINأو اإلمضــاء إلمتــام عمليــة ال ـراء .فعنــد إج ـراء أي عمليــة رشاء يف املتجــر ،يقــوم حاملــو
البطاقــات ببســاطة بإدخــال بطاقتهــم يف آلــة نقــاط البيــع  POSمــع وضــع اإلصبــع عــى جهــاز
استشــعار خــاص مض ّمــن عــى البطاقــة .وبطبيعــة الحــال ،يجــب أن تتطابــق البصمــة متامـاً مــع
تلــك املوجــودة يف بيانــات حامــل البطاقــة ،إلجـراء العمليــة وإمتامهــا بأمــان.
وأشــار نديــم القصــار  ،املديــر العــام لفرنســبنك إىل أن«حامــي بطاقــات فرنســبنك ســيكونون
أول املســتفيدين يف الســوق اللبنــاين مــن أحــدث تقنيــات التوثيــق واملصادقــة اآلمنــة لتحقيــق
عمليــة رشاء سلســة ،ســهلة االســتخدام ،ومرنــة يف تجربــة مرصفيــة ذات قيمــة مضافــة عاليــة.
وســيتم إطــاق البطاقــات البيومرتيــة عــى مراحــل لتغطــي تدريجي ـاً قاعــدة العمــاء كافــة».
مــن جهتــه لفــت رئيــس ماســركارد يف منطقــة املــرق العــريب ســومو روي إىل أن «الجيــل
الجديــد مــن املصادقــة ســيعتمد عــى « َمــن أنــت؟» بــدالً مــن «مــاذا تع ـرِف؟» ،وهــو فــارق
يبســط عمليــة
أســايس يوفــر مســتويات جديــدة مــن األمــان لــكل معاملــة ،ويف الوقــت نفســه ّ
الدفــع الخاصــة باملســتهلك».

