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قانون االنتخاب :الستين وخفض العدد الى 108
تقرير

ً
الـ ـح ــري ــري ات ـ ـصـ ــاال ب ــال ـن ــائ ــب ول ـيــد
جنبالط متعهدًا بإنشاء الصندوق
السيادي بقانون في مجلس النواب،
رد الوزير باسيل مؤكدًا أن املراسيم
ال تعطي وزير الطاقة أي صالحيات
اسـتـثـنــائـيــة ،الفـتــا ال ــى وج ــود هيئة
الــى جانبه تمثل الـقــوى السياسية
املختلفة ،كذلك فــإن كــل قــرار تنبغي
ال ـ ـعـ ــودة ف ـي ــه الـ ــى م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء،
م ـش ـي ـرًا الـ ــى ان ال ـق ــان ــون م ــؤل ـ ّـف من
«طـ ـبـ ـق ــات عـ ـ ــدة الـ ـ ــى درج ـ ـ ــة هــش ـلــت
ال ـشــركــات الــراغ ـبــة فــي االسـتـثـمــار».
ورد ع ـل ــى ح ـ ـمـ ــادة ب ــأن ــه «ال يـعـقــل
ان ت ـع ــودوا ل ـطــرح ت ـعــديــات بعدما
أص ــدر مجلس الـ ــوزراء  25مرسومًا
فــي ه ــذا امل ـلــف ،ألن الـحـكــم اسـتـمــرار
وال يمكن فــي كــل م ــرة أن نـعــود الــى
النقطة الـصـفــر» .ولـفــت بــاسـيــل إلــى
ان لبنان ال يملك خبرة إدارة قطاع
النفط ،وبالتالي ،ال طائل من إنشاء
شــركــة اآلن إلدارة الـقـطــاع ،بــل يمكن
إن ـشــاؤهــا بـعــد اكـتـســاب اللبنانيني
للخبرة الالزمة لذلك.
وأن ـه ــى رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة الـعـمــاد
م ـي ـش ــال ع ـ ــون س ــاع ـت ــن م ــن ال ـج ــدل
حــول إقــرار مراسيم النفط بالحسم:
«ال ض ـ ـ ـ ـ ــرورة لـ ـلـ ـنـ ـق ــاش أك ـ ـث ـ ــر .إم ــا
ت ـ ـقـ ـ ّـر ب ـ ــاإلجـ ـ ـم ـ ــاع أو ن ـ ـطـ ــرح األمـ ـ ــر
لـلـتـصــويــت»؛ فــأقــر مـجـلــس ال ـ ــوزراء
املرسومني ،مع تحفظ وزيري الحزب
الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي م ــروان حـمــادة
وأيمن شقير.
وع ـ ـ ّـبـ ــرت م ـ ـصـ ــادر الـ ـتـ ـي ــار ال ــوط ـن ــي
ال ـح ــر ع ــن «االرت ـ ـيـ ــاح ال ـع ـم ـيــق» الــى
«إيجابية» الحريري في ملف النفط،
«وهــو ما بادلناه بايجابية تسهيل
ت ـع ـيــن االسـ ـم ــن ال ـل ــذي ــن طــرحـهـمــا
خ ـل ـف ــا لـ ـي ــوس ــف»ُ .يـ ــذكـ ــر ان تـعـيــن
األيوبي (خلفًا ليوسف في املديرية
ال ـعــامــة لــاسـتـث ـمــار وال ـص ـيــانــة في
وزارة االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت) أث ـ ـ ــار حـفـيـظــة
بـ ـع ــض ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال س ـي ـم ــا أن ـ ـ ــه ت ـ ّـم
م ــن خـ ــارج جـ ــدول األعـ ـم ــال وبـشـكــل
مـخــالــف آللـيــة التعيينات الـتــي كــان
ج ــرى االت ـف ــاق عـلـيـهــا ف ــي الـحـكــومــة
ّ
ال ـس ــاب ـق ــة .ولـ ــم يــط ـلــع الـ ـ ـ ــوزراء على
السيرة الــذاتـيــة لأليوبي التي طلب
ال ـح ــري ــري م ــن األمـ ــن ال ـع ــام ملجلس
ال ـ ــوزراء ف ــؤاد فليفل تــوزيـعـهــا على
الـ ـ ــوزراء بـعــد صـ ــدور قـ ــرار الـتـعـيــن.
ّ
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،اكـ ـ ـ ــدت م ـص ــادر
لجنة اإلع ــام واالت ـصــاالت النيابية
أن إقـ ــالـ ــة ي ــوس ــف ال ت ـع ـن ــي إقـ ـف ــال
م ـل ـفــي االت ـ ـصـ ــاالت واالنـ ـت ــرن ــت غير
الشرعيني اللذين تابعتهما اللجنة
الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،ب ــل االسـ ـتـ ـم ــرار فــي
«ن ـب ــش م ـل ـف ــات» ق ـط ــاع االتـ ـص ــاالت
واإللـ ـح ــاح عـلــى وض ــع ال ـق ـضــاء يــده
على املخالفات والتجاوزات.
من جهة أخرى ،أرجا مجلس الوزراء
البحث في البند املتعلق بمناقصة
املـ ـيـ ـك ــانـ ـي ــك ،واتـ ـ ـف ـ ــق عـ ـل ــى ت ـش ـك ـيــل
لجنة وزاريــة لدرس املناقصة .وأقر
م ـشــروع مــرســوم يــرمــي ال ــى تنظيم
املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـل ــدف ــاع امل ــدن ــي
وتوسيع املالك ليشمل  2500عنصر.
كـمــا تـمــت املــواف ـقــة عـلــى تخصيص
 20مليار ليرة من احتياطي املوازنة
ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـصـ ـح ــة ل ـت ـغ ـط ـي ــة ت ـك ـل ـفــة
ن ـف ـق ــات االدوي ـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي س ـل ـم ــت مــن
خــارج املــوازنــة فــي عــام  .2016وهــذا
املبلغ هو من ضمن مبلغ أكبر ذكر
نائب رئيس الحكومة وزير الصحة
الـعــامــة غـســان حــاصـبــانــي أن وزيــر
ال ـص ـحــة ال ـســابــق وائـ ــل أب ــو فــاعــور
أمر بإنفاقه من خارج موازنة وزارة
الصحة.
(األخبار)

كل التصريحات
والمواقف السياسية تدور
حول قانون االنتخاب ،مع
استمرار المخاوف المتعلقة
ببقاء قانون الستين ،وعودة
الكالم عن تطبيق اتفاق
الطائف الذي حدد عدد
النواب بـ 108
هيام القصيفي
فــي م ــوازاة الـكــام عــن قــانــون االنتخاب
ّ
وشـكــل التصويت ال ــذي تفتش عنه كل
القوى السياسية ،تبقى االضــاءة مهمة
على نقطتني اساسيتني :محاولة العودة
ال ــى ق ــان ــون ال ـس ـتــن او ق ــان ــون الــدوحــة
الـ ـح ــال ــي الـ ـق ــائ ــم ع ـل ــى ال ـس ـت ــن م ـع ــدال،
وتوزيع املقاعد النيابية في الدوائر التي
اعتمدت في اتفاق الطائف ،بعد رفع عدد
الـنــواب ،ومــن ثــم اتـفــاق الــدوحــة .ويظهر
ال ـ ـجـ ــدول الـ ـ ــذي أعـ ـ ــده ال ـب ــاح ــث يــوســف
شهيد الدويهي ،كيفية توزع املقاعد في
امل ــراح ــل ال ـثــاث (ال ـج ــدول مـنـشــور على
املوقع االلكتروني لـ»األخبار»).

قانون الستين
ثمة حقيقة الفتة ،يجدر التوقف عندها
في الكالم عن قانون  1960الــذي اعتمد
فــي اربــع دورات متتالية ( 1960و1964
و 1968و ،)1972وهـ ــي ان املـسـيـحـيــن
ك ــان ــوا ح ـي ـن ـهــا ف ــي ال ـس ـل ـط ــة ،بــاملـعـنــى
الحقيقي للكلمة ،بـغــض الـنـظــر عــن اي
أخ ـطــاء يـجــري ال ـكــام عنها ال ـي ــوم .هــذا
يـعـنــي ان ق ـيــادات ـهــم ال ـتــي كــانــت تــؤلــف
ال ـلــوائــح االنـتـخــابـيــة كــانــت قـ ــادرة على
ال ـتــأث ـيــر ف ــي اخ ـت ـي ــار كـثـيــر م ــن ال ـن ــواب
الدائرين في فلكها من غير املسيحيني.
املرة االولى التي شعر املسيحيون بأنهم
ق ــادرون على استعادة هــذا القانون في
الــدوحــة اعـتـقــدوا ،خـطــأ ،بأنهم ق ــادرون
على التأثير فــي هــذه الــدوائــر واملقاعد
ف ـي ـهــا .لـكـنـهــم اك ـت ـش ـفــوا الح ـقــا خـطــأهــم
وبــأنـهــم لــم ي ـعــودوا فــي السلطة ومركز
القرار .في حني ان املنطق السياسي يقول
ان من صالح القوتني السنية والشيعية
الـلـتــن اصـبـحـتــا ف ــي الـسـلـطــة ال ـي ــوم ان
تتمسكا بـهــذا الـقــانــون كـمــا كــانــت حــال
املسيحيني قبل  .1975علما ان احتمال
اجــراء االنتخابات وفق القانون الحالي
لــن تكون نتائجه مضمونة اال لثنائية
حزب الله وحركة أمل ،ألن أي انتخابات
وفـ ــق ال ـت ـفــاه ـمــات ال ـحــال ـيــة ل ــن تـضـمــن
اسـتـعــادة الحصص والــوجــوه النيابية

نفسها الي مــن االف ــرق ــاء االخ ــري ــن .فمن
يضمن ان يحصل تيار املستقبل على كل
املقاعد الشمالية التي في حوزته حاليا،
وم ــن يـضـمــن ال ـك ــورة ل ـقــوى  14آذار ،او
بـيــروت االول ــى فــي ظــل التفاهم العوني
ـ ـ ـ ـ الـ ـق ــوات ــي ،او زح ـل ــة ف ــي حـ ــال تـفــاهــم
املستقبل مع الكتلة الشعبية؟

الحساسة واالساسية التي قد تمر في
مجلس النواب .فالفكرة التي تمسك بها
املسيحيون فــي الـطــائــف ،كــانــت تقضي
بـ ــوجـ ــوب ت ـش ـك ـي ــل م ـج ـم ــوع ــة اصـ ـ ــوات
«م ـض ـم ــون ــة» ب ـم ـعــاي ـيــرهــا وب ـمــواق ـف ـهــا
ل ـل ــوق ــوف ض ــد ت ـمــريــر اي أمـ ــر مـخــالــف
للدستور والقوانني كما حصل الحقا.

عدد النواب

توزيع النواب

ف ــي ال ـ ـ ـ ــدورات االرب ـ ـ ــع االخ ـ ـيـ ــرة ملـجـلــس
ال ـن ــواب قـبــل ال ـح ــرب ،ك ــان ع ــدد ال ـنــواب
 .99وفــي مناقشات الـطــائــف ،ارتـفــع الى
 .108لكن مجلس النواب اعاد رفعه قبل
انتخابات  1992الى  .128ومنذ إقرار هذا
التعديل ،لم يعد احد من السياسيني الى
تناول هذا الشق الذي اخذ حيزا واسعا
مــن م ـفــاوضــات ات ـفــاق ال ـطــائــف .انشغل
املسيحيون الــذيــن كــانــوا على ع ــداء مع
سوريا بمقاطعة االنتخابات عام ،1992
وبعدها في انتخابات  1996و 2000في
تـحـصـيــل م ــا يـمـكــن تـحـصـيـلــه ملــواجـهــة
سوريا وحلفائها .اما القوى التي كانت
حليفة لـســوريــا فـلــم يـكــن فــي صالحها
آنذاك اعادة فتح امللفات القديمة.
بـ ـحـ ـس ــب مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــن ف ـ ــي م ـ ـفـ ــاوضـ ــات
الـ ـط ــائ ــف ،فـ ــان ن ـق ــاش ــات م ـط ــول ــة دارت
حول رفع عدد النواب .فقد رفض النواب
املسيحيون املشاركون بشدة هذا الطرح،
وكــذلــك ال ـق ـيــادات املسيحية الـتــي كانت
فــي لـبـنــان ،ول ــم تـكــن ممثلة فــي مجلس
عام  .1972بحسب هؤالء املشاركني فان
تعديل مجلس الـنــواب عــام  1992العدد
ورف ـع ــه ،لــم يـكــن م ـجــرد رغ ـبــة فــي زي ــادة
ع ــدد ح ـل ـفــاء س ــوري ــا ف ــي امل ـنــاطــق الـتــي
اض ـي ـفــت فـيـهــا م ـقــاعــد نـيــابـيــة ج ــدي ــدة،
او اع ـط ــاء املـسـيـحــن وامل ـس ـل ـمــن الــذيــن
زاد ع ـ ــدد ن ــوابـ ـه ــم ب ــال ـت ـس ــاوي م ـقــاعــد
اضافية عشوائية .بــل الـهــدف الحقيقي
ه ــو الـتـصـعـيــب عـلــى املـسـيـحـيــن (وم ــن
يـ ـتـ ـض ــام ــن مـ ـعـ ـه ــم ف ـ ــي وج ـ ـ ــه ال ـس ـل ـط ــة
الـســوريــة آنـ ــذاك) ،الـحـصــول فــي مجلس
الـ ـن ــواب ع ـلــى ال ـث ـلــث الـ ــذي يـمـكـنـهــم من
عرقلة اي تعديل دستوري .ففي مجلس
 108ي ـص ـبــح ال ـث ـل ــث امل ـع ـط ــل  ،36وف ــي
م ـج ـلــس  128ي ـص ـبــح ال ـث ـل ــث .43 - 42
والفكرة االساسية من رفــع عــدد النواب
م ـنــع وج ـ ــود ت ـك ـتــل ي ـم ـكــن ان ي ــؤث ــر فــي
مجريات اللعبة الدستورية التي كانت
ســوريــا تـهــدف مــن ورائـهــا الــى االمـســاك
بزمام الوضع ،كما حصل مع التمديدين
للرئيسني الياس الهراوي واميل لحود،
وخ ـصــوصــا م ــع الـتـمــديــد االخ ـي ــر ال ــذي
عــارضــه  29نــائـبــا بينهم  19مسيحيا.
فتكبير الـثـلــث يـجـعــل ال ــوص ــول ال ــى ما
ي ــري ــده امل ـس ـي ـح ـيــون ص ـع ـبــا ،بــدل ـيــل ما
ّ
ويصعب
حصل فــي الشغور الــرئــاســي،
عملية اعتراضهم على اي من القضايا

ت ـ ـ ــوزع ع ـ ــدد الـ ـ ـن ـ ــواب ال ـع ـش ــري ــن ال ــذي ــن
اض ـ ـي ـ ـفـ ــوا بـ ــال ـ ـت ـ ـسـ ــاوي ب ـ ــن امل ـس ـل ـم ــن
وامل ـس ـي ـح ـي ــن .اال ان اكـ ـث ــر مـ ــن نـصــف
املسيحيني اضيفوا خــارج جبل لبنان،
ح ـي ــث م ــرك ــز ال ـث ـق ــل االسـ ــاسـ ــي ل ـل ـقــوى
املسيحية.
فــي عــرض ملرحلة مــا بعد الـطــائــف ،كان
املقعد املاروني الوحيد الذي اضيف في
كـســروان ،خــارج التأثير املباشر للقوى
االخـ ـ ـ ــرى ط ــائ ـف ـي ــة ك ــان ــت ام س ـيــاس ـيــة.
فـفــي امل ــن ابـقـيــت املـقــاعــد الـتــي اضيفت
(مـ ــارونـ ــي وارث ــوذكـ ـس ــي وكــاثــول ـي ـكــي)
تحت رحمة املوالني لسوريا وحلفائها
املـسـيـحـيــن آنـ ـ ــذاك وح ـ ــزب ال ـطــاش ـنــاق.
واالمـ ـ ـ ـ ـ ــر نـ ـفـ ـس ــه ح ـ ـصـ ــل مل ـ ـقـ ــاعـ ــد ع ـك ــار

مهما كان قانون
االنتخابات تحتاج الى
«استعادة» المقاعد
المسيحية تفاهمات
مع القوى االخرى
(هيثم الموسوي)

(ارثـ ــوذك ـ ـسـ ــي) وال ـ ـكـ ــورة (ارث ــوذكـ ـس ــي)
وطــراب ـلــس (م ــارون ــي) وال ـب ـقــاع الـغــربــي
(مـ ــارونـ ــي) وزح ـل ــة (كــاثــول ـي ـكــي وارم ــن
كاثوليك).
ح ــال ـي ــا تـ ـج ــري م ـح ــاول ــة ت ـص ــوي ــر ه ــذه
امل ـقــاعــد ع ـلــى ان ـهــا يـمـكــن ان ت ـعــود الــى
امل ـس ـي ـح ـي ــن وف ـ ـ ــق الـ ـتـ ـف ــاهـ ـم ــات ال ـت ــي
تـعـقــدهــا ال ـق ــوى املـسـيـحـيــة االســاس ـيــة.
ل ـكــن م ـقــاربــة االن ـت ـخــابــات ع ـلــى ان ثمة
«ب ـل ــوك ــا» مـسـيـحـيــا مـتـمــاسـكــا يـخــوض
االن ـت ـخ ــاب ــات ي ـب ــدو ام ـ ــرا ب ـع ـيــد امل ـن ــال.
فالتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية
ال ـ ـل ـ ــذان صـ ــاغـ ــا ت ـف ــاه ـم ــا س ـي ــاس ـي ــا لــم
يتمكنا من فرض تفاهمهما كامال على
البلديات .واي تفاهم انتخابي ،سيقابل
ايضا بتأثيرات مسيحية من مستقلني
وال ـك ـت ــائ ــب واملـ ـ ـ ــردة والـ ـع ــائ ــات ،االم ــر
الــذي يجعل صعبا على القوتني انجاز
اسـتــرداد املقاعد املسيحية بالكامل من
الكتل واالتجاهات السياسية التي باتت
م ــن ح ـص ـت ـهــا .واذا اس ـت ـع ــادا بـعـضـهــا،
فوفق تسويات التيار الوطني مع حزب
الله والقوات مع املستقبل.
اما املقاعد االسالمية فزيدت في قضاء
عـ ـك ــار (سـ ـن ــي وعـ ـ ـل ـ ــوي) ،قـ ـض ــاء امل ـن ـيــة
ال ـض ـن ـيــة (س ـ ـنـ ــي) ،ط ــراب ـل ــس (عـ ـل ــوي)،
بعلبك ـ الهرمل (سني وشيعي) ،البقاع
الغربي ـ ـ راشـيــا (شيعي وسـنــي) صيدا
(س ـ ـنـ ــي) صـ ـ ــور (شـ ـيـ ـع ــي) بـ ـن ــت جـبـيــل
(شيعي) وبيروت (شيعي).
ويعتمد الــدويـهــي فــي ال ـجــدول املــذكــور
تـسـمـيــة قــان ــون ال ـس ـتــن ،وال ـطــائــف كما
اقر ،وتسمية الدوحة  ،2008النه القانون
الـحــالــي وال ــذي اعتمد االقـضـيــة كــدائــرة
انتخابية .اال ان لبيروت وضعا مختلفا.
الن تقسيم بيروت ثالث دوائر انتخابية
اختلف جذريا ،علما ان رفع عدد املقاعد
فــي الـطــائــف وم ــن ثــم بـعــد الـتـعــديــل الــى
 128وزع نواب بيروت عشوائيا  .اما في
الدوحة فتم اعتماد توزيع املقاعد وفق
دوائــر جغرافية ونيابية جديدة ،بحيث
تم ادخال تعديالت عليها وفق ما ارتأته
الـقــوى السياسية آن ــذاك لتحصيل اكبر
عدد من املكاسب كما حصل في بيروت
الثالثة ،وتسوية سنية ـ ـ شيعية لتقاسم
بيروت الثانية حتى باالسماء.
ال ـع ــودة ال ــى مـنــاقـشــة قــانــون االنـتـخــاب
وع ـ ــدد الـ ـن ــواب تـقـتـضــي قـ ـ ــراءة جــديــدة
مــن زاوي ــة واق ــع املسيحيني حــالـيــا ،ألن
تصوير ان فــي امكانهم استعادة كامل
املقاعد التي يريدونها تحتاج الى كثير
مــن التفاهمات واالتـفــاقــات االنتخابية،
مهما كــان نــوع القانون الــذي سيعتمد،
وهي تفاهمات مسيحية داخلية .لكنها
ايضا تحتاج الى اتفاقات وتفاهمات مع
الـقــوى االخ ــرى ،الن هــذه املقاعد ال تــزال
رهينتها منذ .1992

تقرير

ّ
غريب :التمسك بالنسبية واستعادة أمالك الدولة
رأى األم ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي
اللبناني حنا غريب أن «ال شيء ّ
تغير مع
بداية العهد الجديد» من ناحية «تشكيل
الحكومة األولى على أساس املحاصصة
الطائفية وإقــرار بيانها الــوزاري بسرعة
قياسية» .لذلك أعلن ،في مؤتمر صحافي
عقده أمس في مركز الحزب في بيروت،
ال ـب ـي ــان ال ـ ـ ــوزاري ال ـب ــدي ــل ال ـ ــذي يعكس
رؤيــة الـحــزب الشيوعي اللبناني؛ البند
األول ف ــي ب ـيــان غــريــب ال ـ ــوزاري يتعلق
بالقضية الوطنية وبناء الدولة املقاومة
عبر «السعي إلى تحرير القرار السياسي
ل ـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة م ــن الـتـبـعـيــة بحيث
ي ـص ـبــح ل ــدي ـن ــا دول ـ ــة مـ ـق ــاوم ــة وق ـ ــادرة
ع ـلــى مــواج ـهــة امل ـش ــروع ــن الـصـهـيــونــي
واإلره ــاب ــي ال ـظــامــي ،مــع الـتــأكـيــد على
حق الشعب اللبناني باملقاومة وتحرير
املـنــاطــق املحتلة مــن الـعــدو اإلسرائيلي
إلــى جانب جيشه الوطني» ،فيما البند
الـ ـث ــان ــي ي ــؤك ــد ض ـ ـ ـ ــرورة إق ـ ـ ـ ــرار ق ــان ــون

لــانـتـخــابــات الـنـيــابـيــة يعتمد النسبية
ول ـب ـن ــان دائـ ـ ـ ــرة واحـ ـ ـ ــدة وخـ ـ ـ ــارج الـقـيــد
الطائفي ،والثالث يدعو الى تطبيق املادة
 22مــن الــدسـتــور بانتخاب أول مجلس
نـ ــواب ع ـلــى أسـ ــاس وط ـنــي وال طــائـفــي،
ي ـت ــول ــى اسـ ـتـ ـح ــداث م ـج ـلــس ل ـل ـش ـيــوخ.
وتطرق غريب الى االصــاح االقتصادي
واالج ـت ـمــاعــي وال ـن ـظــام ال ـضــري ـبــي ،كما
ال ــى س ـيــاســات امل ـص ــرف امل ــرك ــزي حيث
طلب من الحكومة إقرار تعديالت لجعل
ً
سياساته أكثر استقالال .ومن ضمن هذه
التعديالت« :إل ــزام مصرف لبنان بنشر
ح ـســابــات أرب ــاح ــه وخ ـســائــره املـفـصـلــة،
وإخضاعه لجلسات استماع دورية أمام
ال ـل ـجــان امل ـش ـتــركــة ،وت ـشــريــع الـشـفــافـيــة
فــي عـمـلــه عـبــر إل ــزام ــه بــالـنـشــر الـشـهــري
مل ـح ــاض ــر ج ـل ـس ــات امل ـج ـل ــس املـ ــركـ ــزي».
وفي السياسة النفطية ،قال األمني العام
لـلـحــزب الـشـيــوعــي إن ــه يـفـتــرض «إنـشــاء
شــركــة وط ـن ـيــة لـلـنـفــط والـ ـغ ــاز م ـنــذ بــدء

عمليات االستكشاف كي تتولى املراقبة
واملتابعة واملساهمة عن كثب في مجمل
العمليات التطويرية ،إضافة الى إنشاء
صـنــدوق سـيــادي للحفاظ على مصالح
األجيال القادمة من دون تفريط بأموال
هذا الصندوق بحجة تأمني خدمة الدين
الـعــام أو س ــداد أصــولــه» .أمــا فــي قضية
األم ـ ــاك ال ـع ــام ــة ومـ ـش ــروع ب ـن ــاء وســط
ال ـعــاص ـمــة ،ف ــدع ــا غ ــري ــب الـ ــى اس ـت ـعــادة
الدولة ألمالكها العامة وإلغاء ترخيص
شركة سوليدير واستبدالها بمؤسسة
ع ــام ــة ج ــدي ــدة .وفـ ــي نـ ـظ ــره ،ي ـجــب على
الحكومة أال تنأى بنفسها عما يجري في
ســوريــا ،بــل عليها دعــم الحل السياسي
لألزمة السورية كما عليها دعم القضية
الفلسطينية وحــق الشعب في املقاومة.
انـطــاقــا مـمــا س ـبــق ،وخـصــوصــا قــانــون
االنتخابات واالستحقاق النيابي ،أعلن
غ ــري ــب ال ـت ـح ــرك ف ــي ب ــرن ــام ــج تــدري ـجــي
مــن أج ــل ال ــدول ــة الــوطـنـيــة الديمقراطية

واملقاومة على أنقاض الــدولــة الطائفية
املذهبية الـفــاشـلــة .أمــا الـخـطــوات فتبدأ
ب ــالـ ـت ــواص ــل مـ ــع ال ـ ـقـ ــوى الــدي ـم ـقــراط ـيــة
والتمسك بالنسبية على أساس الدائرة
الــواحــدة وخ ــارج القيد الطائفي ،مــرورًا
بندوات وزيــارات وتجمعات لتأكيد هذا
ً
األمر ،وصوال الى توقيع عرائض وتنظيم
اعـتـصــامــات شبابية وشعبية مــن أجــل
املطالبة بإقرار هــذا القانون .وقــد اعتبر
«يوم مناقشة قانون االنتخابات النيابية
ف ــي املـجـلــس الـنـيــابــي مـنــاسـبــة لـتــداعــي
ك ــاف ــة الـ ـق ــوى الــدي ـمــوقــراط ـيــة لـلـتـظــاهــر
واالعـتـصــام رفـضــا لـقــانــون الستني وما
يشبهه من مختلط وتأهيل» .لذلكّ ،
وجه
غــريــب دع ــوة الــى حــزبــه والديمقراطيني
والوطنيني وكــل املتضررين مــن النظام
الطائفي الى التظاهر يوم األحــد الواقع
فيه  29كانون الثاني من أجــل «التغيير
الديمقراطي في لبنان».
(األخبار)

