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سياسة

رسائل
إلى المحرر
معلوف يوضح
تـعـلـيـقــا ع ـلــى ال ـت ـقــريــر امل ـن ـشــور في
"األخـ ـب ــار" أم ــس ،تـحــت ع ـن ــوان "كـمــا
في صيف  ،"2015اود التاكيد انني
صــوتــت عـنــد كـتــابــة الـبـيــان الختامي
ل ـل ـم ـظ ــاه ــرة لـ ـص ــال ــح إدراج زيـ ـ ــادة
االق ـت ـط ــاع ــات ال ـضــري ـب ـيــة م ــن اربـ ــاح
املـ ـص ــارف ض ـمــن ال ـب ـي ــان ،ح ـيــث ان
مــوقـفــي ك ــان ب ــذات ه ــذا االت ـجــاه قبل
ساعات قليلة عبر برنامج «الحدث»
(على قناة «الجديد») حيث صرحت
«ان الحكومة يجب أن تفرض ضرائب
عـلــى الـقـطــاعــات ال ـتــي اس ـت ـفــادت من
سـيــاســات الـحـكــومــات املـتـعــاقـبــة ،من
ضمنها القطاع املصرفي».
كـمــا يهمني الـتــأكـيــد أن مــوقــف «مــن
أج ـ ــل الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة» فـ ــي مـ ــا يـتـعـلــق
بالزيادة الضريبية املطروحة لتمويل
س ـل ـس ـلــة ال ــرت ــب وال ـ ــروات ـ ــب يـقـضــي
ب ـ ــرف ـ ــض مـ ـطـ ـل ــق ألي زي ـ ـ ـ ـ ــادة ع ـلــى
الضرائب التي تطال الطبقة الوسطى
والفقيرة في هــذا الــواقــع اإلقتصادي
اللبناني .وهي تاليًا ال تعارض الزيادة
ع ـلــى ال ـض ــرائ ــب األخـ ـ ــرى ،ب ـمــا فيها
تلك التي تشمل القطاعني املصرفي
والعقاري ،وذلك بالقدر الالزم لتالفي
زيادة الضرائب على الطبقة الوسطى
وذوي الدخل املحدود.
عضو مجموعة «من اجل
الجمهورية» مروان معلوف

في الواجهة

تمديد تقني يسبق القانون الجديد
من البارحة باتت انتخابات
 2017في مهلة االيام
الـ 90السابقة لنهاية والية
البرلمان الحالي ،يقتضي
ابانها توجيه الدعوة الى
الهيئات الناخبة ،على ان
تجري االنتخابات في االيام
الـ 60السابقة لنهاية الوالية
وهي تبدأ في  20نيسان

نقوال ناصيف
ك ـ ـ ــل ي ـ ـ ـ ــوم ك ـ ـ ـ ــان يـ ـنـ ـقـ ـض ــي م ـ ـنـ ــذ 20
شـبــاط ،امـهــل حكومة الرئيس سعد
الحريري مزيدًا من الوقت ـ ـ وإن هو
ي ـت ـنــاقــص ـ ـ ـ ـ ـ يـحـمـلـهــا ع ـل ــى تــوجـيــه
الــدعــوة الــى الهيئات الناخبة ،وهي
الصالحية املنوطة بــوزيــر الداخلية
نهاد املشنوق ،وفي الحسبان اجراء
االنتخابات النيابية في مدة اقصاها
 20ايـ ــار ،ش ـه ـرًا واح ـ ـدًا قـبــل انـقـضــاء
الــواليــة .حينذاك ،فــي جلسة مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ،رف ــض رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
ميشال عــون توقيع مــرســوم توجيه
الدعوة ،وحض افرقاء الحكومة على
التوافق على قانون جديد لالنتخاب.
لم يوقع الرئيس املرسوم في شباط،
ّ
ويتصرف
ولن يوقعه مجددًا في آذار،
على ان الفراغ في السلطة االشتراعية
وراءه وليس امامه .ليس هو املعني

بتفاديه ،بل الكتل النيابية الكبيرة
ال ـت ــي ت ــرف ــض ال ـت ــواف ــق ع ـلــى قــانــون
جديد لالنتخاب.
بـ ـتـ ـس ــاق ــط ايـ ـ ـ ــام املـ ـ ـه ـ ــل ،ال ـق ــان ــون ـي ــة
ً
اوال وه ــي  90يــومــا ،ثــم الــدسـتــوريــة
وه ــي  60يــومــا تـبـعــا ل ـل ـمــادة  42من
الــدس ـتــور ،يصبح ال ـيــوم االخ ـيــر من
واليــة املجلس غير ذي اهمية ،اال اذا
ً
اقبل فعال على الفراغ .اذ بات الجدل
امل ـس ـت ـجــد ي ـ ــدور م ــن ح ــول ال ـت ـســاؤل
اآلتـ ـ ــي :اي نـ ــوع م ــن ت ـمــديــد ال ــوالي ــة
ينتظر مجلس النواب؟
اول االج ـ ـ ــوب ـ ـ ــة تـ ـ ـح ـ ــدث ع ـ ـنـ ــه وزيـ ـ ــر
الداخلية امس بجزمه بوقوع التمديد
ال ـت ـق ـنــي ،ل ـكــن وس ــط ض ـب ــاب :تـمــديــد
تقني يتزامن مــع اق ــرار قــانــون جديد
لــانـتـخــاب فـ ُـيــدرج فــي مــن الـقــانــون،
أم تمديد تقني يسبق اقــرار القانون
بحجة الفسح في املجال امام التفاهم
عليه في االيام التالية بعدما ضاقت

س ـبــل امل ـه ــل ال ـقــانــون ـيــة او ان ـق ـضــت،
وفــي ذلــك تـكــرار للحجة الـتــي رافقت
تمديدي  2013و2014؟
ف ــي ك ــل م ــرة يــؤتــى عـلــى ذك ــر تـمــديــد
والي ـ ــة م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،تـ ــرد ع ـب ــارة
«تمديد تقني» فحسب ،بيد ان احدًا
ل ــم ي ـس ـعــه ح ـت ــى اآلن ت ــأك ـي ــد م ــدت ــه.
بـيـنـهــم َم ــن ي ـقــول ثــاثــة اش ـهــر حتى
ايـ ـل ــولَ ،
وم ـ ــن ي ـق ــول اك ـث ــر ت ـصــل الــى
َ
سـتــة اش ـهــر .بـيـنـهــم م ــن يـتـحــدث عن
ت ـمــديــد ي ـط ــول الـ ــى س ـنــة ت ـم ـثــل ربــع
والي ــة مجلس ال ـنــواب .يلتقي رئيس
الجمهورية ورئـيــس مجلس الـنــواب
نبيه بـ ّـري على ان ال تمديد تقنيًا ال
يقترن بوضع قانون جديد لالنتخاب
على نحو يمدد مهل توجيه الدعوة
الــى الهيئات الناخبة مــن ال ــ 90يومًا
املنقضية الى  90يومًا جديدة تبدأ في
الـيــوم االخـيــر مــن والي ــة املـجـلــس .مع
ذلك ليست ثمة اشــارات ايجابية الى

لم يوقع الرئيس مرسوم الدعوة في شباط ،ولن يوقعه مجددًا في آذار (داالتي ونهرا)
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لكي ال تنسى
إخلع نعليك
ٓ
الشمس
وال تقرب
هي أرض الطهر
ّ
تحدث ما جرى ٓ
األمس
نار تئزُّ
ٌ
ٌ
ٌ
خافت ُيسمعُ
وعويل
بأغصان شجرة زيتون عتيقة
ٌّ
ومحتل غصب الطهر
ٌ
وبرعم يستعرض تالبيب النفس
إخلع نعليك
ٌّ
فلسطيني أنا
يهاب ّ
ومثلي ال ُ
الجن وال اإلنس
إخلع نعليك
وال تقرب الشمس
ُ
هي أسطورة بيت املقدس
ّ
تحدث ما جرى األمس
أي موسى
أترى تلك الجذوة؟
نار مسطلي ٍة؟
من ٍ
ُ
ٌ
نار ال هي تحرق
ُ
وال هي تنسى
ّ
ويحدثك ُّ
الرب

فهل تراك تنسى؟
إخلع نعليك
ّإنك بالواد ّ
املقدس
فهل تنسى ؟!
أي موسى
ُ
أدن مني واقترب
فسأهمس لك سرًاّ
ُ
سأهمس لك شوقًا
سأهمس لك نفسًا
لكي ال تنسى
هو بيت املقدس
والتاريخ ال ينسى
يمشي على ترب جدائله
ُ
الزمن
ُ
ُ
ويهمس في آذان العابرين أنسا
ّ
ُ
أصداء ذبذب ٍة
وعلى ضفتيه
ما زالت تردى
هو ُّ
الرب
في خلجات األرواح
القاطنة في ّ
الذر
في األمس
وفي األنس
وفي الكرسي
ٓ
نعليك يا موسى
أخلع
ُ ُ ّ
دن مني واقترب
أ
لكي ال تنسى
د أماني سعد ياسين ـ لبنان

تقرير

سيدة زغرتا «تبرم» صوب طرابلس :المردة «راجع»
ليا القزي
بني طرابلس وزغرتا عالقة اجتماعية
واقتصادية ،خربتها الحرب األهلية.
ع ــاص ـم ــة الـ ـشـ ـم ــال هـ ــي امل ــديـ ـن ــة ال ـتــي
ترعرع فيها سليمان طوني فرنجية.
احتضنته بعد مجزرة اهــدن واغتيال
ع ــائ ـل ـت ــه .ورغ ـ ــم صـ ــداقـ ــة آل فــرن ـج ـيــة
م ــع ع ــائ ــات طــراب ـلــس الـتـقـلـيــديــة ،إال
ّ
أن أبـ ــواب ـ ـهـ ــا ب ـق ـي ــت مـ ــوصـ ــدة ب ــوج ــه
ت ـيــار املـ ــردة ك ـحــزب س ـيــاســي .ل ــم يكن
ّ
مــن الـسـهــل تـخــطــي ذك ــري ــات االقـتـتــال
الداخلي ،ولم يجهد «املــردة» إلى هدم
الـســور بينه وبــن الـفـيـحــاء .فعاجلته
«الـ ـض ــرب ــة الـ ـق ــاسـ ـي ــة» الـ ـت ــي وج ـه ـهــا
الطرابلسيون لفرنجية فــي صناديق
االقـ ـت ــراع ف ــي ان ـت ـخــابــات  .1992يـقــول
مـصــدر فــي تـيــار امل ــردة« :كـنــا بعيدين
ع ــن ط ــراب ـل ــس وال ن ـع ــرف ـه ــا» .ب ـعــدهــا،
ُ
استنفر فريق عمل فرنجية لتعويض

ال ـخ ـســارة .فـكــان الــدخــول الطرابلسي
األول بمساعدة عضو بلدية طرابلس
ً
الحالي أحمد املرج .وصوال إلى ،2005
يـ ــوم كـ ــان فــرن ـج ـيــة وزي ـ ـ ـرًا ل ـلــداخ ـل ـيــة،
وأحـ ــد ال ــذي ــن حـ ّـمـلـهــم ت ـيــار املستقبل
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــة عـ ـ ــن اغـ ـتـ ـي ــال
الرئيس رفـيــق الـحــريــري .انسحب من
ط ــراب ـل ــس احـ ـت ــرام ــا لـخـصــوصـيـتـهــا.
«ف ـتــح» طــراب ـلــس ال ـثــانــي ،حـصــل بعد
تنظيم تيار املــردة وتعيني ابــن امليناء
رفـ ـل ــي دي ـ ـ ــاب ،اآلتـ ـ ــي م ــن خ ـل ـف ـيــة غـيــر
ً
حزبية مسؤوال له في عاصمة الشمال.
املــرج وديــاب حالتان ّساهمتا في رفد
«املـ ــردة» ،وت ـكــادان تلخصان مسيرته
في طرابلس منذ .1992
يوم كان «ممنوعًا» ذكر اسم تيار املردة
ُ
ف ــي مـنـطـقــة ال ـت ـبــان ــة« ،ف ـت ـحــت ـهــا أم ــام
فرنجية» ،يقول امل ــرج .البيئة معادية
ت ــاري ـخ ـي ــا آلل ف ــرن ـج ـي ــة املـ ـق ــرب ــن مــن
النظام السوري ،ولكن «كنت أسمع أنه

(فرنجية) يتيم وقبضاي» .ليس ذلك
السبب الوحيد الذي ساهم في تقارب
اب ــن ال ـت ـبــانــة م ــع اب ــن زغ ــرت ــا« .خــدمــة
بـسـيـطــة» مــن جــانــب فــرنـجـيــة ،جعلت
امل ــرج «ال يـنـســى الـجـمـيــل» .امل ــرج كــان
جــاه ـزًا السـتـقـبــال ال ــواف ــد الــزغــرتــاوي
بعد الــ« ،1992افتتحنا املكاتب وبدأنا
بتقديم الخدمات ...وحــدي كنت أطلب
ق ــراب ــة  ٦٠مـعــامـلــة م ــن وزارة الصحة
يوميًا» .الخدمات ّقربت أبناء طرابلس
م ــن ف ــرن ـج ـي ــة ،والـ ـع ــاق ــة الـشـخـصـيــة
ّ
أيضًا« .هوي ّ
حبوب .كنت طلع الناس
ّ
تـســلــم عـلـيــه» .وك ــان ه ــؤالء «يـشـعــرون
باألمان لوجود زعيم زغرتاوي يحمي
ظهرهم لــدى النظام الـســوري» .نتائج
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــواصـ ــل الـ ـج ــدي ــدة
ون ـش ــاط مـكـتــب م ـحــامــي «امل ـ ـ ــردة» في
طـ ــراب ـ ـلـ ــس ،بـ ــانـ ــت ف ـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ال ـن ـيــاب ـيــة دورت ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــ ١٩٩٦وال ـ ـ ـ ــ٢٠٠٠
«ف ـكــانــت ال ـن ـتــائــج أف ـض ــل وح ـضــورنــا

أقوى» ،بحسب مصدر «املردة».
عــام  ،٢٠٠٢اختلف امل ــرج مــع «جماعة
فــرن ـج ـيــة» (ت ـح ــدي ـدًا ال ــوزي ــر ال ـســابــق
يــوســف س ـعــادة) «ألنـهــم لــم يخدمونا
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ـ ــوظـ ـ ــائـ ـ ــف» .خـ ـس ــارة
أح ــد املـفــاتـيــح االنـتـخــابـيــة األســاسـيــة
واغـ ـتـ ـي ــال ال ــرئ ـي ــس رف ـي ــق ال ـح ــري ــري،
ل ــم يـمـنـعــا فــرنـجـيــة م ــن ال ـح ـصــول في
دورة  ٢٠٠٥على نحو  ٢٧ألــف صوت
ّ
ف ــي طــراب ـلــس .بـيــد أن ق ـي ــادة بنشعي
لــم تستسغ «أن ّ
يتقدم مــرشــح الـقــوات
اللبنانية (النائب أنطوان زهرا) علينا
في منطقتنا .قمنا ّ
بردة فعل وابتعدنا
عـلــى املـسـتــويــات كــافــة .ربـمــا ك ــان هــذا
التصرف خطأ».
خفت وهج «املردة» في طرابلس «التي
ك ــان ــت أج ـ ــواؤه ـ ــا م ـت ـش ـن ـجــة طــائ ـف ـيــا
وك ـ ـ ــان تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل األقـ ـ ـ ــوى عـلــى
ّ ّ
ال ـســاحــة» .إال أن الـعــاقــة «ل ــم تنقطع
مــع الــرئـيــس نجيب مـيـقــاتــي والــوزيــر

