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سياسة
قضية اليوم

ثالثة أيام مصيرية:

الشراكة والطائف في خطر

ثالثة أيام مصيرية
تفصل عن موعد الجلسة
التشريعية .األحزاب المسيحية
تستشعر خطرًا على الشراكة
والطائف ،بسبب إصرار الرئيس
نبيه بري والرئيس سعد
الحريري على عقد جلسة غير
ميثاقية
هيام القصيفي
ثـ ــاثـ ــة أيـ ـ ـ ــام م ـص ـي ــري ــة ت ـف ـص ــل عــن
موعد الجلسة التشريعية التي دعا
إلـيـهــا الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري ،ستكون
ح ــافـ ـل ــة ب ـ ــاالتـ ـ ـص ـ ــاالت والـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاءات
واملــواقــف التصعيدية ،إذا لــم تنتج
ً
االتـصــاالت حــا لــأزمــة التشريعية.
فاليوم يتحدث رئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع ،وغدًا رئيس
ت ـك ـتــل ال ـت ـغ ـي ـيــر واإلصـ ـ ـ ــاح ال ـع ـمــاد
مـيـشــال ع ــون ،كـمــا يـتــوقــع أن تكون
ه ـن ــاك م ــواق ــف لـ ـب ــري .أمـ ــا محصلة
ال ـل ـقــاءات ،فتختصر بـعـنــوان واحــد:
الـتـيــار وال ـقــوات ـ ـ وبـكــركــي ضمنًا ـ ـ
يقوالن إنها معركة وجــود وشراكة،
وأزم ــة مصيرية تمس جوهر اتفاق
الطائف ،ومعركة «نكون أو ال نكون»،
وليست أزمة قانون انتخاب فحسب.
وعليه ،يناقش التيار الوطني الحر
امكان استئناف الدعوة الى تحركات
شعبية ،قد ال تقتصر على أنصاره
ه ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ــرة ،احـ ـتـ ـج ــاج ــا عـ ـل ــى ع ــدم

الرابية تدرس استئناف
التحركات الشعبية وتلويح
بإضراب تزامنًا مع الجلسة
تيار المستقبل فتح
معركة التعديالت على قانون
استعادة الجنسية
الـتـجــاوب مــع مـطــالـبــه ،فيما تــدرس
ل ـجــان ت ـجــار ف ــي جـبــل لـبـنــان امـكــان
الـ ــدعـ ــوة ال ـ ــى االضـ ـ ـ ــراب ت ــزام ـن ــا مــع
انـعـقــاد جلسة املـجـلــس الـنـيــابــي في
غياب التيار والقوات.
في الساعات األخيرة ،ارتفعت وتيرة
الحركة ،ومحورها الرابية ومعراب
وبينهما ،ومعهما ج ــرت اتـصــاالت
ع ـلــى خ ــط بـ ـ ّـري وامل ـس ـت ـق ـبــل وح ــزب
الله .كما تكثفت اتصاالت املستقبل
بالتيار وبالقوات معًا.
الحصيلة حتى مـســاء أمــس لــم تكن
مشجعة ،إن لم تكن سلبية ،واملواقف
ال تـ ـ ــزال ع ـل ــى ح ــال ـه ــا :ي ــرف ــض ب ــري
واملـسـتـقـبــل إدراج قــانــون االنـتـخــاب
عـ ـل ــى ج ـ ـ ــدول األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،فـ ــي م ـقــابــل
إصرار الرابية ومعراب .هذا التشنج
وصل ،بحسب املعلومات ،الى حد أن
ً
ات ـصــاال جــرى مــع بــري يــوم الجمعة
ل ـت ـح ــدي ــد م ــوع ــد ل ـل ـن ــائ ـب ــن جـ ــورج
عــدوان وابراهيم كنعان ،لكن رئيس
املجلس «لــم يكن على الـسـمــع» منذ
ي ــوم ال ـج ـم ـعــة ،عـلـمــا ب ــأن مـعـلــومــات

عون وجعجع نجحا في اقناع الراعي بـ «نصف» تراجع عن تغطية الجلسة (هيثم الموسوي)

ت ـ ـ ــرددت أم ـ ــس ع ــن اج ـت ـم ــاع نـيــابــي
يعقد ال ـيــوم فــي ســاحــة النجمة بني
الـتـيــار وال ـق ــوات واملستقبل للبحث
في مالحظات املستقبل على مشروع
استعادة الجنسية.

التيار ــــ القوات
يتمسك الـتـيــار وال ـق ــوات اللبنانية
بـمــوقــف م ــوح ــد :سـيـتـحــدث جعجع
اليوم عن القوانني املالية الضرورية
وعـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــوانـ ــن غ ـي ــر امل ـس ـت ـع ـج ـلــة،
وي ـشــرح فــي املـقــابــل أهـمـيــة قانوني
استعادة الجنسية واالنتخاب ،على
أن ي ـقــول ع ــون كـلـمـتــه غ ـ ـدًا .ولـلـمــرة
األولــى منذ اللقاءات حــول املشروع
األرث ــوذك ـس ــي ،وم ــن ثــم ورق ــة إعــان
ال ـن ـيــات ،يـعـلــن ال ـطــرفــان الـتــزامـهـمــا
ال ـتــام بــالـنـيــات وبــاالت ـفــاق بينهما.
ل ـ ــم ي ـ ـضـ ـ ّـح أحـ ـ ــد م ـن ـه ـم ــا ب ــاالتـ ـف ــاق
لـصــالــح حـلـفــائـهـمــا .ي ــري ــدان قــانــون
ً
االنتخاب أوال وآخرًا .وفي معلومات
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أنـ ــه خـ ــال امل ـف ــاوض ــات
األخيرة ،جرى اقتراح بإدراج قانون
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب عـ ـل ــى ج ـ ـ ــدول األع ـ ـمـ ــال،
كـ ـمـ ـخ ــرج ل ـ ـل ـ ـمـ ــأزق ،ومـ ـ ــن ث ـ ــم ت ــرك ــه
للنقاش فــي الهيئة الـعــامــة ،وبذلك
يـ ـك ــون أعـ ـط ــي امل ـس ـي ـح ـي ــون حـقـهــم
وتـ ــرك أم ــر ب ـتــه لـلـهـيـئــة ال ـع ــام ــة .إال
أن بــري ،ومعه املستقبل ،أصـ ّـر على
الــرفــض املطلق بحجة عــدم االتـفــاق
على قانون واحد.
أمــا ج ــواب الـتـيــار وال ـقــوات ،بحسب
م ـص ــدر ن ـيــابــي ف ــي ال ـت ـي ــار ،ف ـهــو أن
ج ــدول األع ـم ــال يـضــم  38ب ـن ـدًا ،فما
الـ ـ ــذي ي ـم ـنــع إدراج أربـ ـع ــة ق ــوان ــن
أس ــاس ـي ــة ف ــي أربـ ـع ــة بـ ـن ــود ،ولـيــس
نـبــش  17قــانــونــا ال ي ـعــرف بعضها
من تقدم بها .في حني أن هناك أربعة
مشاريع أساسية :مشروع الحكومة
السابقة املعروف باسم مشروع وزير
الــداخ ـل ـيــة مـ ــروان ش ــرب ــل ،وم ـشــروع
األرثــوذكـســي ،واملختلط الــذي تقدم

به النائب علي بزي ومشروع القوات
واالشتراكي واملستقبل .واملفارقة أن
املستقبل الذي له حصة في املشروع
األخير ،رفض هذا الطرح الى جانب
بري ،في وقت يبدي فيه نواب التيار
والـ ـق ــوات اس ـت ـيــاء هــم م ــن التنسيق
تحت الطاولة بني املستقبل ورئيس
املجلس حول بنود وردت في جدول
أعـ ـم ــال ال ـج ـل ـســة م ــن دون م ـشــاركــة
الحزبني املسيحيني ،وإدخ ــال بنود
غير طارئة على جدول األعمال.
ك ـمــا ي ــري ــد ال ـت ـي ــار وال ـ ـقـ ــوات ال ـتــزامــا
بـ ــإقـ ــرار اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـج ـن ـس ـيــة ول ـيــس
ف ـقــط ب ــإدراج ــه ع ـلــى جـ ــدول األع ـم ــال.
مالحظات التيار الوطني أنه لو كانت
ن ـي ــات بـ ــري وامل ـس ـت ـق ـبــل ص ــاف ـي ــة ،ملــا
أدرج مشروع استعادة الجنسية في
البند  25من جــدول األعـمــال وتحرير
أموال البلديات في البند  .38أما أسوأ
امل ـخــاوف الـحــالـيــة فيكمن فــي إدخ ــال
تـ ـع ــدي ــات ع ـل ــى م ـ ـشـ ــروع اس ـت ـع ــادة
الجنسية فــي غـيــاب املسيحيني ،كما
ي ــري ــده ــا املـسـتـقـبــل وفـ ــق املــاح ـظــات
ال ـ ـتـ ــي أرسـ ـلـ ـه ــا الـ ـ ــى بـ ـ ــري والـ ـ ـق ـ ــوات
وال ـت ـي ــار ،األمـ ــر الـ ــذي يـفـقــد امل ـشــروع
هويته الحقيقية وأهــدافــه ،وال سيما
لجهة حق املــرأة في إعطاء الجنسية
ألوالده ـ ــا غـيــر الـلـبـنــانـيــن .وه ــذا من
شــأنــه أن يـضـيــف أزمـ ــة ج ــدي ــدة على
األزم ـ ــة ال ـت ــي سـتـنـشــأ م ــن جـ ــراء عقد
الجلسة بغياب املسيحيني.

بكركي على خط عون وجعجع
إذًا وف ــق االت ـف ــاق بــن ع ــون وجعجع،
فإنهما لن يتراجعا أمــام كل العوائق
التي توضع أمامهما .وأمــس أضافا
ال ـ ـ ــى م ــوق ـف ـه ـم ــا مـ ــوقـ ــف الـ ـبـ ـط ــري ــرك
املــارونــي مــار بـشــارة بـطــرس الــراعــي.
فبعد اتصال الرئيس سعد الحريري
بـ ــالـ ــراعـ ــي وزي ـ ـ ـ ـ ــارة رئ ـ ـيـ ــس ج ـم ـع ـيــة
املصارف جــوزف طربيه لبكركي ،بدا
ً
الــراعــي مـيــاال الــى مــواقــف ،فهم منها

ال ـت ـي ــار والـ ـ ـق ـ ــوات أنـ ـه ــا س ـت ـصــب فــي
خــانــة ب ــري واملـسـتـقـبــل لـجـهــة تــأمــن
ب ـكــركــي امل ـي ـثــاق ـيــة لـلـجـلـســة بــذري ـعــة
البنود املالية ،وخصوصًا بعد حديثه
عــن م ـخــاوف مــن اسـتـعــادة الجنسية
وقـ ــانـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب .أول م ــن أم ــس،
زار جعجع بـكــركــي بـعــد غ ـيــاب ،ومــن
ثــم زاره ــا كنعان« ،وت ــم التفاهم على
األول ــوي ــات الــوطـنـيــة ،وع ــدم اسـتـفــراد
أي فــريــق مـسـيـحــي» .وك ــان للرجلني
مــوقــف واض ــح عـ ّـبــرا عـنــه مــن الـصــرح
حول ضرورة التزام الشراكة الوطنية.
وج ــاءت عظة األحــد منسجمة مــع ما
حمله جعجع وكنعان .وضــع األخير
البطريرك في صورة امللفات املطروحة
امل ــال ـي ــة ب ـص ـف ـتــه رئ ـي ــس ل ـج ـنــة املـ ــال،
وشرح له التهويل الذي يمارس حول

الـقــوانــن املــالـيــة ،وم ــا هــو ال ـضــروري
ومــا هــو غير املستعجل ،وخصوصًا
أن ه ـنــاك أســاب ـيــع تـفـصــل ع ــن نـهــايــة
العقد الـعــادي وأن ثمة بـنــودًا تنتظر
حتى نهاية الـعــام أو حتى منتصف
ك ــان ــون ال ـثــانــي امل ـق ـبــل .وك ــذل ــك شــرح
ل ـل ــراع ــي ال ـب ـن ــود وامل ــاحـ ـظ ــات ال ـتــي
يريد املستقبل إدخالها على مشروع
اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـج ـن ـس ـي ــة .أخ ـ ــذ ال ــراع ــي
بـتـسـعــن ال ــى نـحــو مـئــة فــي امل ـئــة من
املالحظات التي وضعت أمامه ،وعبر
ع ــن ذلـ ــك ف ــي ع ـظ ــة األح ـ ـ ــد ،وأك ـ ــد ردًا
عـلــى املـطــالـبــة بـحــق امل ــرأة فــي إعـطــاء
الجنسية ألوالدهــا ،أننا أمام مشروع
الستعادة الجنسية مطروح منذ عام
 2001ولـ ـي ــس الك ـت ـس ــاب ال ـج ـن ـس ـيــة،
ودع ــا ال ــى «ب ـ ّـت» اسـتـعــادة الجنسية

