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المشهد السياسي

لقاء «إعالمي» بين حزب الله والقوات
يشحن  13حقيبة ،فوافق لوجود مكان
ف ــي ال ـط ــائ ــرة .ك ــذل ــك زع ــم أن مـعــرفـتــه
ّ
بالشمري سطحية ،مشيرًا إلى أنه في
اليوم املخصص للعودة أعطى َيحيى
جواز سفره وجوازي سفر مرافقني له
والـحـقــائــب ال ـعــائــدة إلـيـهــم لتخليص
املعامالت ،فيما ذهب لتناول العشاء.
ولدى ذهابه إلى املطار فوجئ بوجود
حـقــائــب كـثـيــرة م ــع ّال ـشـ ّـمــري مكتوب
عليها اسمه .وقال إنه استخدم هاتف
يحيى لــاتـصــال بــوالــده إلبــاغــه بــأن
امل ـخ ــدرات ال ت ـعــود إل ـيــه ،ألن بـطــاريــة
هاتفه ّكــانــت فــارغــة .غير أن الشمري
أفاد بأنه جاء إلى لبنان ً
بناء على طلب
خــالــد ال ـح ــارث ــي ،وك ـيــل األم ـي ــر .وق ــال
إنــه تــولــى استقبال األمـيــر السعودي
واسـتــأجــر لــه ال ـس ـيــارات ،مــؤك ـدًا أن ال
علم له بموضوع املـخــدرات .لكنه عاد
واعترف بأن الحارثي طلب منه توفير
كـمـيــة مــن ح ـبــوب الـكـبـتــاغــون لنقلها
ّ
يسهل األخير
إلى السعودية ،على أن
ً
دخــول ـهــا كــونــه وك ـي ــا لــأم ـيــر .وبـعــد
ال ـب ـحــث ،عـلــم أن ال ـش ـمــري استحصل
مــن شخص سـعـ ّ
ـودي على رقــم هاتف
شخص أردن ــي يملك مصنعًا إلنتاج
الكبتاغون في لبنان ،واتفق معه على
أن يحضر األمير السعودي والحارثي
إل ــى لـبـنــان فــي طــائــرة خــاصــة لـشــراء
الحبوب .إال أن الشمري عاد وتراجع
عــن أقــوالــه ،زاعـمــا أنــه أدلــى بها تحت
ّ
الضغط ،وأن حبوب الكبتاغون التي
وجـ ـ ــدت ف ــي ح ـق ـي ـب ـتــه ح ـص ــل عـلـيـهــا
ّ
من الحارثي .وبما أن هاتفه كــان مع
األميرّ ،
رجح أن يكون األخير قد أجرى
االتصاالت املشبوهة .وذكر أن حبوب
ال ـك ـب ـت ــاغ ــون تـ ـع ــود إل ـ ــى األمـ ـي ــر وأن
الحارثي هو أســاس عملية التهريب.
ّ
غير أن قاضي ّالتحقيق ربيع حسامي
ف ــي ق ـ ــراره ال ـظــنــي خ ـلــص إل ــى ت ــورط
األمير عبد املحسن آل سعود ،استنادًا
إل ــى أق ـ ــوال ال ـش ـم ــري ف ــي الـتـحـقـيـقــن
ّ
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــي واالبـ ـ ـت ـ ــدائ ـ ــي بـ ـ ـ ــأن ح ـب ــوب
ال ـك ـب ـت ــاغ ــون ت ـع ــود إلـ ـي ــه ،واس ـت ـن ــادًا
إلــى إف ــادة أحــد مــرافـقــي األمـيــر .ورأى
الحسامي أن عــدم تمويه الصناديق
أو تخبئة الحبوب املـخــدرة يــدل على
أن الـقــائــم بالعملية على اقـتـنــاع بأن
ال ـص ـن ــادي ــق ل ــن ت ـخ ـضــع لـلـتـفـتـيــش،
وه ــذا مــا ال يستطيع أن يـقــوم بــه إال
األمير.
واتصلت «األخبار» بالقاضي الحكيم
الـ ــذي رف ــض الـتـعـلـيــق عـلــى الـقـضـيــة،
«بسبب سرية التحقيق».

ّ
املـ ـش ــروع امل ـت ـعــلــق ب ـف ــرض ضــرائــب
على الشركات املساهمة ،واملشروع
ال ــرام ــي ال ــى ت ـعــديــل امل ـ ــواد  41و48
و 86و 94من قانون الدفاع الوطني،
ّ
وامل ـ ـشـ ــروع امل ـت ـع ــل ــق ب ـت ـعــديــل ف ـقــرة
ف ــي ق ــان ــون رسـ ــم االن ـت ـق ــال املــرت ـبــط
بإعفاء تركات شهداء ساحة الشرف
والـ ـ ــواجـ ـ ــب وال ـ ـخـ ــدمـ ــة م ـ ــن ال ـ ـقـ ــوات
امل ـس ـل ـحــة ك ــاف ــة م ــن رسـ ــم االن ـت ـق ــال.
كــذلــك صـ ــادق ع ـلــى إب ـ ــرام االتـفــاقـيــة
االق ـل ـي ـم ـيــة االوروم ـت ــوس ـط ـي ــة حــول
قـ ــواعـ ــد املـ ـنـ ـش ــأ فـ ــي إط ـ ـ ــار ات ـف ــاق ـي ــة
ـراك ـ ــة االورومـ ـ ـت ـ ــوسـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــة مــع
الـ ـ ـش ـ ـ ّ
الـ ـتـ ـح ــف ــظ عـ ـل ــى ك ـل ـم ــة «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل»
الـ ـ ــواردة ف ــي املـ ـش ــروع ،بـعــدمــا طلب
الــرئ ـيــس ب ــري ذل ــك ب ــاس ــم املـجـلــس.
وأق ـ ـ ـ ّـر امل ـج ـل ــس اإلجـ ـ ـ ــازة لـلـحـكــومــة
ب ـق ـب ــول الـ ـتـ ـع ــدي ــات امل ــدخـ ـل ــة عـلــى

ال اختراقات على مستوى
قانون االنتخابات .المعنيون
بإقرار قانون جديدّ ،
يتحدثون
عن ضرورة التوصل إلى
اتفاق ُيرضي جميع القوى
السياسية ،ما يعني استحالة
إبصار أي قانون جديد النور
قبل موعد االنتخابات المقبلة
وصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت هـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــس رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء
الــدي ـم ـقــراطــي ول ـيــد ج ـن ـبــاط أم ــس الــى
بـعـبــدا ،مــن خ ــال زي ــارة ق ــام بـهــا بعض
من نــواب اللقاء الديمقراطي الى رئيس
الجمهورية ميشال ع ــون ،واضـعــن في
عهدته «وجهة نظر اللقاء والحزب في ما
خـ ّـص االتـصــاالت الجارية لالتفاق على
قــانــون انـتـخــابــي ج ــدي ــد» .وق ــد ّ
رد عــون
على ما طرحه الوفد ،حيث لفت الى عدم
ّ
تــدخـلــه فــي الـسـجــاالت الحاصلة حاليًا
بشأن قانون االنتخابات ،وحرصه على
طرح ما ّ
يؤمن صحة التمثيل ومصلحة
الــوطــن .وأكــد ،بحسب املـصــادر ،إعطاءه
ت ــوج ـي ـه ــات الـ ــى ال ـش ـخ ـص ـيــات املـعـنـيــة
بـمـنــاقـشــة ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات بــاألخــذ
بعني االعـتـبــار هــواجــس الجميع ،فيما
ألقى العريضي كلمة ّ
مطولة عقب الزيارة
عرض فيها لهموم جنبالط تحت عنوان
«رأي الطائفة ال ــدرزي ــة» ،وتــركــزت حول
الظلم الالحق بالطائفة في أي مشروع
قانون من القوانني االنتخابية ،األكثري
أو ال ـن ـس ـبــي ،ح ـيــث إن «ه ـن ــاك خمسني
باملئة من النواب الدروز الثمانية خارج
إط ـ ــار ق ـ ــدرة ال ـطــائ ـفــة الـ ــدرزيـ ــة ع ـلــى ّ أن
تختار ممثليها» .في مقابل ذلــك ،شنت
م ـقــدمــة أخ ـب ــار الـ ـ ــ»أو ت ــي ف ــي» هـجــومــا
عـلــى مــن سـ ّـمـتـهــم «الــذيــن يـتــوهـمــون أن
ف ــي إم ـكــان ـهــم ضـ ــرب ال ـع ـهــد وإج ـه ــاض
قـ ــانـ ــون ج ــدي ــد ي ــؤم ــن ص ـح ــة الـتـمـثـيــل
وفاعليته وميثاقيته في آن معًا بحيث
تـصـيــر امل ـن ــاورة م ــؤام ــرة» .وأض ــاف ــت أن
أي «مـحــاولــة لتصوير عــون وقــد عكس
أولــويــاتــه وتـطـلـعــاتــه وأه ــداف ــه ،مــؤامــرة
ضده وضد عهده ودولته وشعبه معًا».
وسط ذلك ،ال خرق جديًا بعد في قانون
االن ـت ـخ ــاب ــات سـ ــوى ح ــرك ــة االتـ ـص ــاالت
ال ـن ــاش ـط ــة ب ــن الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـحــر
وال ـ ـق ـ ــوات مـ ــن ج ـه ــة وت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـبــل
وح ــرك ــة أم ــل م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ملـحــاولــة
ال ــوص ــول ال ــى تــوافــق م ــا .وال ـجــديــد في
هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق مـ ــا ق ــال ــه وزي ـ ـ ــر االعـ ـ ــام

امل ــادت ــن ال ـثــام ـنــة وال ـث ــام ـن ــة عـشــرة
من معاهدة إنشاء مجلس التعاون
الـجـمــركــي ،وإض ــاف ــة بـنــد ال ــى امل ــادة
 47مـ ـ ــن قـ ـ ــانـ ـ ــون ضـ ــري ـ ـب ــة ال ـ ــدخ ـ ــل،
وإب ـ ـ ــرام ات ـفــاق ـيــة ال ـن ـظ ــام االس ــاس ــي
لـلــوكــالــة الــدول ـيــة لـلـطــاقــة املـتـجــددة
( ،)IRENAوت ـع ــدي ــل م ـ ــاك دي ـ ــوان
محكمة االستئناف املذهبية الدرزية
الـعـلـيــا ،وإض ــاف ــة بـنــديــن ال ــى امل ــادة
 60من قانون الضريبة على القيمة
املـ ـض ــاف ــة ،وت ـن ـظ ـي ــم م ـ ــزاول ـ ــة امل ـهــن
البصرية في لبنان ،وعقد اتفاقية مع
االنتربول ،فيما رد املجلس مشروع
إع ـفــاء األبـنـيــة املـشـغــولــة مــن الــدولــة
من بعض الرسوم البلدية ،ومشروع
ّ
م ـت ـعــلــق ب ــإض ــاف ــة ف ـق ــرة ع ـلــى املـ ــادة
 80م ــن ق ــان ــون ال ــرس ــوم والـ ـع ــاوات
ال ـب ـل ــدي ــة ،وه ـ ــو يـ ـن ـ ّـص ع ـل ــى إع ـف ــاء

ملحم ريــاشــي ،فــي مقابلة تلفزيونية،
عــن قــانــون مشترك بــن التيار والـقــوات
ال ـ ــذي «مـ ــا زال مـ ـش ــروع ــا» .ول ـك ـنــه أكــد
فــي س ـيــاق آخ ــر أن امل ـش ــروع «مــوضــوع
ب ـحــث ع ـلــى م ـشــرحــة االن ـت ـخ ــاب ــات بــن
الـ ـ ـق ـ ــوات وامل ـس ـت ـق ـب ــل وال ــوطـ ـن ــي ال ـحــر
إليجاد صيغة مشتركة حتى مع قانون
ال ــرئـ ـي ــس ب ـ ــري ال ـ ـ ــذي هـ ــو ق ــري ــب ل ـهــذا
ال ـقــانــون .وعـمـلـيــة الــدمــج الـتــي تحصل
هي إليجاد الحل األفضل لصالح إنتاج
قانون يناسب جميع االطــراف ،وجميع
املـكــونــات ،ويــؤمــن العدالة لكل الـنــاس».
وفي حني لفت رياشي إلى أن تصحيح
ت ـم ـث ـيــل ال ـط ــائ ـف ــة امل ـس ـي ـح ـيــة م ـح ـســوم،
س ــواء فــي قــانــون الـقــوات أو ب ــري ،أشــار
الــى أن «الخالف بني النسبي واالكثري
الـ ـي ــوم ه ــو خـ ــاف ع ـل ــى ت ــوزي ــع بـعــض
املـقــاعــد السنية والـشـيـعـيــة .وعـلــى هــذا
االساس يسير النقاش بينهما» .وحسم
وزيـ ــر االع ـ ــام أن ــه «ل ــن ي ـكــون ه ـنــاك إال
قــانــون جــديــد لـتـكــون االنـتـخــابــات على
أساسه ،ولن نقبل بأي شكل من االشكال
البقاء أو العودة الى قانون الستني» .من
جهتها ،أشــارت مصادر التيار الوطني
الـحــر الــى أن مشاريع الـقــوانــن األربـعــة
َ
مـ ــا زال ـ ـ ــت ق ـي ــد ال ـب ـح ــث مـ ــن م ـخ ـت ـلــطــي
القوات وبري الى مشروع بري التأهيلي
ومـشــروع رئـيــس الـتـيــار جـبــران باسيل

«.»ONE MAN MULTIPLE VOTES
وأكدت املصادر انفتاح «التيار والقوات
على كــل االق ـتــراحــاتّ ،
فهمنا األســاســي
إيجاد صيغة مشتركة ترضي الجميع».
وعلمت «األخبار» أن ً
غداء جمع الرئيس
سعد الـحــريــري والــوزيــريــن علي حسن
خـلـيــل وج ـب ــران بــاس ـيــل أول م ــن أم ــس،
لبحث قــانــون االنـتـخــابــات ،مــن دون أن
ّ
يحقق خرقًا جديًا.
وبـعــد ظـهــر أم ــس ،عـقــد لـقــاء ثـنــائــي بني
رئيس لجنة االعــام واالتـصــاالت حسن
ف ـضــل ال ـل ــه وريـ ــاشـ ــي ،خ ـ ّـص ــص حـصـرًا
ل ـل ـب ـح ــث ف ـ ــي مـ ـش ــاك ــل ق ـ ـطـ ــاع اإلعـ ـ ـ ــام،
عـلـمــا بــأنــه ك ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن تعقد
ج ـل ـســة ل ـل ـج ـنــة بـ ـه ــدف االسـ ـتـ ـم ــاع إل ــى

لقاء بين الحريري
وخليل وباسيل لم
يحقق خرقًا في ملف
قانون االنتخابات

أف ـكــار ريــاشــي ومـقـتــرحــاتــه لـحــل «أزم ــة
الصحافة املكتوبة» ،ولكن تم تأجيلها
بـسـبــب ال ـج ـل ـســات ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،وأب ـقــي
على االجتماع بني فضل الله ورياشي.
وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن االجـ ـتـ ـم ــاع لــم
يـتـطــرق إل ــى أي مـلــف سـيــاســي مــرتـبــط
ب ـعــاقــة الـ ـق ــوات وحـ ــزب ال ـل ــه أو قــانــون
االنـتـخــابــات ،بــل حصرت النقاشات في
مسألة القطاع االعالمي.

ظريف :توصلنا مع السعودية إلى
حل في لبنان
ف ــي س ـي ــاق آخـ ــر ،ت ـحــدثــت إيـ ـ ــران لـلـمــرة
األولى عن اتفاق رئاسي في لبنان بينها
وبـ ــن ال ـس ـع ــودي ــة ،وهـ ــو م ــا ي ـط ـيــح كــل
التصريحات السياسية القائلة بلبننة
االس ـت ـح ـقــاق ه ــذه املـ ــرة ون ـج ــاح ال ـقــوى
ّ
السياسية في الوصول الــى حــل داخلي
بـمـفــردهــا ،مــن دون أي تــدخــل خــارجــي،
إذ ق ـ ــال وزي ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة إيـ ـ ـ ــران مـحـمــد
جواد ظريف ،أثناء مشاركته في مؤتمر
دافــوس ،إنه ال يرى «سببًا ليكون هناك
سياسات عدائية بني إيران والسعودية،
ي ـم ـك ـن ـنــا الـ ـتـ ـع ــاون مـ ــن أج ـ ــل اس ـت ـق ــرار
املنطقة .كانت إيران والسعودية قادرتني
على إزالــة العقبات أمــام انتخاب رئيس
الجمهورية في لبنان ،وتوصلنا الى حل
في لبنان».

ظريف :نحن والسعودية أزلنا العقبات امام انتخاب رئيس للبنان (مروان طحطح)

األبنية املستأجرة من قبل الدولة من
بعض الرسوم البلدية ،وهو ما رأى
فيه النائب حسن فضل الله إجحافًا
بحق البلديات .وقــد أخــذ هــذا البند
ّ
حيزًا كبيرًا من النقاشّ ،أيــد فيه كل
من النائبني سامي الجميل وجورج
ع ـ ـ ــدوان ك ـ ــام ف ـض ــل الـ ـل ــه ،وخ ــاص ــة
لناحية لفته أنظار زمالئه إلى كون
ال ــدول ــة تــدفــع مـبــالــغ طــائـلــة سنويًا
ك ـب ــدل إيـ ـج ــارات ( 10م ــاي ــن دوالر
سنويًا ملبنى اإلسكوا وحده) ،وكان
في مقدروها استخدام هذه االموال
ّ
مجمعات للدوائر الرسمية.
لبناء
أمــا الجلسة املسائية ،فقد استهلت
ب ـ ـ ــإع ـ ـ ــادة طـ ـ ـ ــرح م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ـ ـقـ ــانـ ــون
امل ـت ـع ـلــق بـتـنـظـيــم م ـهـنــة الـنـفـســانــي
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ال ـ ــذي تـ ــرك جــان ـبــا ب ـنـ ً
ـاء
عـلــى طـلــب ال ـنــائــب نـ ــواف املــوســوي

لـ ـت ــوضـ ـي ــح ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاط الـ ـت ــي
عرضها املــوســوي مع وزيــر الصحة
الـعــامــة غـســان حاصباني ،وطرحت
التعديالت الـتــي تـفـ ّـرق بــن النفسي
والـ ـت ــرب ــوي والـ ـع ــاج ــي والـ ـعـ ـي ــادي.
ث ــم طـ ــرح املـ ـش ــروع ع ـلــى الـتـصــويــت
ً
ّ
فصدق مـعــدال ،بعد أن سقط اقتراح
ل ـل ـن ــائ ــب غـ ـس ــان م ـخ ـي ـب ــر ،وي ـت ـع ـلــق
باستخدام التعبيرات املرنة للتفريق
بــن املصطلحات واملتعلقة بالطب
النفسي.
ث ــم طـ ــرح مـ ـش ــروع الـ ـق ــان ــون الـ ـ ــوارد
بـ ــاملـ ــرسـ ــوم رقـ ـ ــم  ،11266وي ـت ـع ـلــق
بفتح االعـتـمــادات االضافية الالزمة
لتسديد املبالغ املستعملة من سلف
خ ــزي ـن ــة م ـع ـط ــاة خ ـ ــال ع ـ ــام ،2012
وت ـغ ـط ـيــة امل ـب ــال ــغ امل ــدف ــوع ــة كـفــوائــد
قروض وسندات خزينة خالل العام

ذاتــه ،فطالب النائب فــؤاد السنيورة
بـ ــأن ت ـحــل ال ـس ـلــف م ـنــذ عـ ــام ،2005
فـطــالــب الـنــائــب ســامــي الـجـمـ ّـيــل بــأن
يكون هذا املشروع جزءًا من املوازنة
الـعــامــة مــا دام ــت ه ـنــاك نـيــة إلنـجــاز
املوازنة.
ولفت وزيــر املالية علي حسن خليل
إلـ ــى أن «واج ـ ـ ــب ال ـح ـك ــوم ــة تـســويــة
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ،وأن ه ـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع ال
عالقة له باملوازنة ،وهو عمل إداري»،
ق ـب ــل أن ي ـط ـلــب ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــري ــري
إعادته الى الحكومة ،فوافق املجلس
على سحبه .وأق ـ ّـر املجلس االقـتــراح
املتعلق بأصول التعيني في وظيفة
أس ـت ــاذ تـعـلـيــم ث ــان ــوي ف ــي املـ ــدارس
الرسمية ،وتعيني جميع الناجحني
في املباراة التي أجريت في العامني
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