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سياسة

سياسة
قضية اليوم

تقرير

قانون «النفط في البر» :وزير الطاقة وحي ـدًا
بدا المشهد في اجتماع اللجان النيابية ُ
المشتركة َ
يوم أمس سورياليًا .خالل ُمناقشة اقتراح قانون الموارد البترولية في
األراضي اللبنانية ،ظهر وزير الطاقة وحيدًا ُمدافعًا عن حق الحكومة بمنح التراخيص ،فيما معظم نواب تكتل «لبنان
القوي» أيدوا ،كما غالبية نواب الكتل األخرى ،فكرة العودة إلى مجلس النواب للتصديق عليها
ميسم رزق
بـعــد إق ــرار قــانــون املـ ــوارد البترولية
في البحر (املياه اإلقليمية واملنطقة
االقتصادية الخاصة) ،وتوقيع لبنان
ّأول ات ـفــاق ـي ـتــي اس ـت ـك ـشــاف وإن ـت ــاج
َ
للنفط والغاز فيها ،انتقل البحث إلى
امل ــوارد البترولية في البر اللبناني.
لهذه امل ــوارد اقـتــراح قــانــون سبق أن
ّ
تقدم به النائب السابق محمد قباني.
درسته لجنة فرعية برئاسة النائب
َ
وبات اليوم
السابق جوزف املعلوف،
في عهدة اللجان املشتركة التي بدأت
بمناقشته َ
يوم أمس.
لم ُ
يم ّر النقاش من دون جدل ظاهره
دسـ ـت ــوري وبــاط ـنــه س ـيــاســي ،فــأخــذ
م ـســاحــة ســاع ـتــن م ــن األخـ ــذ والـ ــرد.
وص ــل الـ ـن ــواب إل ــى امل ـ ــادة ال ـثــان ـيــة -
ّ
الفقرة  ،3التي ّ
«يحدد
تنص على أن
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء امل ـنــاطــق املـحـظــورة
مـ ــن األراض ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـخ ــاضـ ـع ــة ل ـل ــوالي ــة
ال ـق ـضــائ ـيــة ل ـل ـج ـم ـهــوريــة الـلـبـنــانـيــة

أبي خليل :المجلس
الدستوري أجاز سابقًا
للحكومة حق منح التراخيص
بـمــوجــب م ــرس ــوم ب ـنــاء عـلــى ا ُق ـتــراح
ستند
الوزير املعني (وزير الطاقة) امل ِ
إدارة قطاع النفط.
إلى توصية هيئة»
ُ
هـنــا انـقـســم ال ـن ــواب ،وف ـتــح السجال
حول ما إذا كانت الحكومة اللبنانية
هــي الجهة الصالحة ملنح الشركات
النفطية عـقــود تشغيل أو امتيازات
للتنقيب عن النفط والغاز في البر ،أو
أن قرار الحكومة يحتاج إلى تصديق
مجلس النواب .الغالبية الساحقة من
مختلف الكتل النيابية أصــرت على
«ض ـ ــرورة مــواف ـقــة مـجـلــس ال ـن ــواب»،
مستندة إلــى امل ــادة  89مــن الدستور
الـتــي تـنـ ّـص على أنــه «ال يـجــوز منح
أي التزام أو امتياز الستغالل مورد
مــن م ــوارد ث ــروة الـبـلــد الطبيعية أو
م ـص ـل ـحــة ذات م ـن ـف ـعــة ع ــام ــة أو أي
اح ـت ـكــار إال بـمــوجــب ق ــان ــون» .ن ــواب
ح ــزب الـلــه وحــركــة أم ــل وال ـق ــوات من
أكثر املدافعني عن هــذه الفكرة .فأكد
النائب إبراهيم املوسوي أن «من حق

تصويب واعتذار

بيفاني مع
الصندوق
السيادي
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الفرزلي :مع العودة إلى مجلس النواب بشرط أن ال يؤدي ذلك إلى عرقلة اإلجراءات التلزيمية (هيثم الموسوي)

املجلس مراقبة عمل الحكومات .ألن
ّ
البرملان حني يسن ويـشـ ّـرع القوانني
ي ـل ـحــظ مـسـتـقـبــل أجـ ـي ــال مـقـبـلــة وال
يحصرها بفترة آنية».
الــوزيــر س ـيــزار أب ــي خليل لــم يتآلف
ّ
مـ ــع ال ـ ـف ـ ـكـ ــرة ،ومـ ـع ــه ق ــل ــة مـ ــن نـ ــواب
ّ
ّ
ت ـك ــت ــل ل ـب ـن ــان ال ـ ـقـ ــوي .ت ـس ــل ــح وزي ــر
ال ـط ــاق ــة بـ ـق ــرار امل ـج ـلــس ال ـ َـدس ـت ــوري
(رق ــم  )2002\2ال ــذي «س ـبــق أن أجــاز

ل ـل ـح ـكــومــة م ـن ــح رخ ـص ـت ــن لـتـقــديــم
خــدمــات الـهــاتــف الـخـلـيــوي» ،مــؤكـدًا
أمام النواب أن «ما ُ
سيمنح في مجال
النفط والـغــاز في البر ليس امتيازًا،
ب ــل عـقــد اسـتـكـشــاف وإن ـت ــاج توقعه
الدولة اللبنانية مع أطــراف آخرين».
نــواب تيار املستقبل أصــروا على أن
هذا األمر من مهمات الحكومة .فيما
الـغـلـبــة ،ف ــي ال ـت ـصــويــت ،كــانــت ل ــرأي

نواب الكتل األخرى ،إضافة إلى نواب
عونيني ،أصروا على ضرورة العودة
إل ــى مجلس ال ـنــواب .لـكــن إق ــرار هــذه
امل ــادة فــي الـلـجــان املشتركة ال يعني
ّ
تحولها إلى قانون ،فالكلمة الفصل
سـ ـتـ ـك ــون ل ـل ـه ـي ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة مل ـج ـلــس
ال ـ ـنـ ــواب ح ــن ُي ـ ـ ــدرج االق ـ ـتـ ــراح عـلــى
جدول أعمالها.
في اتصال مع «األخبار» ُيعيد وزير

ال ـطــاقــة م ــا ق ــال ــه ف ــي جـلـســة الـلـجــان
املشتركة عن قرار املجلس الدستوري
وع ـقــد االس ـت ـك ـشــاف .ويـعـتـبــر أن ما
حـصــل «لـيــس مـعــركــة دس ـتــوريــة ،بل
َ
هــي مـعــركــة صــاحـيــات ب ــن مجلس
ال ـنــواب والـحـكــومــة» .أب ــي خليل أكــد
ّ
أن «امل ـ ــوارد ال ـب ـتــرولـيــة ت ـح ـتــاج إلــى
قـ ــانـ ــون ،ل ـك ـن ـهــا ال ت ـس ـتــوجــب إقـ ــرار
ق ــان ــون خ ـ ــاص ل ـك ــل ت ــرخ ـي ــص .ه ــذا

ورد في تقرير نشرته «األخبار» تحت
عـنــوان «الـصـنــدوق الـسـيــادي للنفط:
اخ ـت ــاف (طــائ ـفــي) عـلــى بـيــع السمك
فــي امل ــاء» ( األرب ـع ــاء  3تـشــريــن األول
 ،)2018كالمًا منسوبًا إلى املدير العام
ّ
العامة أالن بيفاني ،تبني أنه
للمالية
ّ
غـيــر صـحـيــح ،وال يـعــبــر ع ــن مــواقـفــه
ال ـتــي أدلـ ــى بـهــا ف ــي اج ـت ـمــاع اللجنة
النيابية الفرعية املنبثقة من اللجان
املشتركة ،التي تتولى مناقشة اقتراح
القانون الرامي إلى إنشاء الصندوق
ال ـس ـيــادي (ل ـعــائــدات الـنـفــط وال ـغ ــاز)،
م ـ ــا يـ ــوجـ ــب الـ ـت ــوضـ ـي ــح واالع ـ ـ ـتـ ـ ــذار
مــن بـيـفــانــي .إذ نـقـلــت امل ـص ــادر الـتــي
اس ـت ـن ــد إل ـي ـه ــا ال ـت ـق ــري ــر أن بـيـفــانــي
ط ــال ــب بـ ــ«إنـ ـش ــاء ح ـس ــاب خـ ــاص في
امل ـصــرف امل ــرك ــزي بـحـجــة أن عــائــدات
النفط ستتأخر» ،وأنــه اقترح «وضع

الـ ـع ــائ ــدات ف ــي صـ ـن ــدوق االس ـت ـق ــرار.
وهذا الصندوق يعني ربط اإليــرادات
النفطية باملوازنة».
ال ـص ـح ـي ــح أن ب ـي ـف ــان ــي ّأيـ ـ ـ ــد إنـ ـش ــاء
ال ـص ـنــدوق ال ـس ـيــادي وه ــو مــن الــذيــن
عملوا على إدراج ــه فــي قــانــون النفط
األســاســي ،ولكنه أصـ ّـر على أن تكون
مهمته الوحيدة هي إدارة واستثمار
كــل الـعــائــدات البترولية فــي الـخــارج،
مـعـتــرضــا عـلــى تــوظـيــف أي ج ــزء من
هــذه الـعــائــدات فــي الــداخــل ،خــافــا ملا
نــص عليه اقـتــراح الـقــانــون املعروض
لجهة إنشاء صندوقني واحد لالدخار
واآلخــر لالستثمار .واعتبر أن إنشاء
صندوق الستثمار هذه العائدات في
لبنان هو خطأ فادح كونه يؤدي إلى
مــا يـعــرف بــاملــرض الـهــولـنــدي ويترك
آثارًا سلبية على االقتصاد واملجتمع،

ودع ـ ــا إلـ ــى إيـ ـج ــاد ح ــائ ــط م ـن ـيــع بني
الصندوق السيادي ومــوازنــة الدولة،
م ــوضـ ـح ــا أن الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق عـ ـلـ ـي ــه أن
ّ
يـ ــوظـ ــف كـ ــل ال ـ ـعـ ــائـ ــدات فـ ــي الـ ـخ ــارج
ويعمل للحصول على أفضل مــردود
وأدنـ ـ ـ ـ ــى امل ـ ـخـ ــاطـ ــر ،عـ ـل ــى أن ي ـج ــري
تخصيص ج ــزء مــن املـ ــردود (ولـيــس
الـعــائــدات النفطية) كــإيــرادات ملوازنة
ال ــدول ــة ،ف ــي ح ــن أن املـ ـ ــردود الـبــاقــي
تـقــرر الــدولــة فقط كيفية استخدامه،
ولـيــس الـصـنــدوق ،س ــواء فــي اإلنـفــاق
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري أو ت ـخ ـف ـي ــض ال ــدي ــن
الـعــام أو فــي أي توظيف مــن أي نــوع،
فهذه مسؤولية الــدولــة حـصـرًا .وقــال
بيفاني فــي الجلسة إنــه فــي الـبــدايــة،
خــال الـسـنــوات األول ــى ،هـنــاك حاجة
كــي يلعب الـصـنــدوق دورًا كصندوق
استقرار حتى ال ينتج آثارًا سلبية من

تدفق العائدات النفطية ،على ينتقل
الحقًا ليلعب دوره الرئيس كصندوق
ادخار لألجيال املقبلة.
واق ـ ـتـ ــرح ب ـي ـف ــان ــي أن يـ ـك ــون ال ـفــريــق
املكلف ب ــإدارة الـصـنــدوق صـغـيـرًا ،إذ
ال يــوجــد أي سـبــب كــي يـكــون الفريق
كبيرًا منذ اآلن ،كما اقترح أن يجري
ال ـ ـتـ ــوظ ـ ـيـ ــف ع ـ ـبـ ــر مـ ـجـ ـل ــس الـ ـخ ــدم ــة
املدنية وأن يخضع للتفتيش املركزي
وف ــق دف ـتــر ش ــروط خ ــاصّ ،
ورد على
املـ ـط ــالـ ـب ــن ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء الـ ـصـ ـن ــدوق
مـ ــن رقـ ــابـ ــة ه ــات ــن امل ــؤس ـس ـت ــن ب ــأن
ع ـلــى ال ــدول ــة أن ت ـق ــرر ّإمـ ــا أن هــاتــن
املؤسستني غير صالحتني وبالتالي
يـجــب ن ــزع رقــابـتـهـمــا ع ــن ك ــل اإلدارة
ّ
وإما أنهما صالحتان وبالتالي يجب
إخضاع كل اإلدارة لهما.
(األخبار)

المجلس األعلى للكاثوليك :سقوط آخر حصون فرعون

األمر يدخل ضمن صالحيات مجلس
ال ـ ـ ــوزراء» .وي ــداف ــع وزي ــر ال ـطــاقــة عن
موقفه انطالقًا من أن «مجلس النواب
مـهـمـتــه ال ـت ـشــريــع وامل ـح ــاس ـب ــة .ف ــإذا
أعطي ملجلس الـنــواب حق املصادقة
عـلــى الـتــراخـيــص وظـهــر فــي مــا بعد
أي خـ ـل ــل ،ف ـح ـي ـن ـهــا مـ ــن ي ـحــاس ـبــه؟
هــل يـحــاســب مجلس ال ـنــواب نفسه،
فـيـمــا دوره ه ــو مـحــاسـبــة الـحـكــومــة
والوزراء؟».
ن ـ ـ ــواب امل ـس ـت ـق ـب ــل تـ ــاقـ ــوا مـ ــع وزيـ ــر
الطاقة بحصر هذا األمر بالحكومة.
لكن خلفيتهم فــي النقاش كانت من
منطلق سياسي .فأكدوا أن «االقتراح
كله في مضمونه هو عمل حكومي،
ل ــذا يـنـبـغــي أن ت ـبــادر الـحـكــومــة إلــى
إع ـ ـ ــداده وت ـح ـمــل م ـســؤول ـي ـتــه ،منعًا
لـتــداخــل عـمــل الـسـلـطـتــن التنفيذية
ّ
والتشريعية» .من جهته ،أكد النائب
نقوال نحاس في حديث مع «األخبار»
أن م ــن األف ـض ــل «االح ـت ـك ــام ال ــى رأي
هيئة التشريع واالستشارات» .وهو
موقف أعلنه في الجلسة وأيده زمالء
آخرون منهم النائب ميشال معوض.
ّ
أصر نواب الكتل األخرى
في املقابل،
على موقفهم بالعودة إلــى البرملان،
م ــؤك ــدي ــن أن الـ ـك ــام داخ ـ ــل الـجـلـســة
«كان نقاشًا دستوريًا» ،وأن التمسك
ب ـحــق مـجـلــس الـ ـن ــواب إن ـم ــا ه ــو من
بـ ــاب ال ـح ــرص ع ـلــى ال ــدس ـت ــور .هــذه
ً
«الشريعة» تطرح سؤاال عن تغاضي
النواب سابقًا عن «خــرق الدستور».
ينتبه «أصحاب السعادة»
فلماذا لم
ِ
(ســواء كانوا هم شخصيًا حاضرين
ف ــي ال ـن ـقــاشــات ال ـســاب ـقــة ،أو كتلهم)
إلى حق مجلس النواب في املصادقة
على التراخيص حني أقرت الحكومة
قــانــون امل ــوارد البترولية فــي البحر؟
هل تذكر النواب اليوم املادةُ 89؟ ملاذا
ُيفترض بمجلس النواب «املصادقة»
ّ
مهمته فــي التشريع
تنحصر
فيما
ِ
واملـ ـح ــاسـ ـب ــة؟ أجـ ــوبـ ــة ال ـ ـنـ ــواب «وال
أسـهــل» .بعضهم يربطها «بترسيخ
م ـبــدأ الـشـفــافـيــة» ،وآخـ ــرون اعـتـبــروا
أن «م ــا ح ـصــل ســاب ـقــا ه ــو خ ـطــأ وال
ّ
يبرر ذلك ارتكابه مـ ّـرة أخــرى» .بهذه
ال ـب ـس ــاطــة إذًا ي ـج ــري ال ـت ـعــاط ــي مــع
م ـس ــائ ــل إدارة ال ـ ـشـ ــأن ال ـ ـعـ ــام ،وف ــي
م ــواض ـي ــع ش ــدي ــدة األه ـم ـي ــة كـقـطــاع
البترول .في هذا اإلطار ،يرى النائب
إيلي الفرزلي أن «التغاضي عن هذه
املسألة فــي قــانــون امل ــوارد البترولية
فــي الـبـحــر ك ــان خـطــأ .لـكــن إذا كانت
األك ـ ـثـ ــريـ ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة غـ ـي ــر م ـك ـتــرثــة
ب ــال ــدس ـت ــور ،ف ـه ــل ن ـت ـبــع ن ـه ـج ـهــا؟».
ويشير إلــى أنــه «يــؤيــد فكرة العودة
ّ
إلى مجلس النواب ،بشرط أل يؤدي
ذلك إلى عرقلة اإلجراءات التلزيمية».

منذ  14عامًا ،والمجلس
األعلى لطائفة الروم
الكاثوليك ُيحاول إدخال
تعديالت على نظامه
الداخلي .كان األمر يصطدم
برغبة «العائالت» في الحفاظ
على مركز نفوذ لها .نتائج
االنتخابات النيابية ّ
«حررت»
المجلس األعلى من هذا
«العبء» ،فأصبح لدى اللجنة
القانونية المعنية خمسة
اقتراحات تبحث بينها للخروج
بالصيغة األنسب
ليا القزي
ُ
خـ ـ ـس ـ ــارة الـ ـشـ ـخـ ـ ُصـ ـي ــات «املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة»
(غ ـيــر الـحــزبـيــة) املـمـثـلــة لـطــائـفــة ال ــروم
الـكــاثــولـيــك ف ــي االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة،
وتحديدًا ميشال فــرعــون فــي األشرفية
ومـيــريــام سـكــاف فــي زحـلــة ،سـ ّـهــل على
ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــةُ ،م ـم ـث ـلــة بــال ـنــائــب
جــورج عقيص والــوزيــر ملحم رياشي،
طــرح التعديالت على النظام الداخلي
لـلـمـجـلــس األعـ ـل ــى لـ ـل ــروم ال ـكــاثــول ـيــك،
بـمــا ي ـ ّ
ـؤدي إل ــى تحويله إل ــى مــا ُيشبه
امل ـ ـج ـ ـلـ ــس االسـ ـ ـتـ ـ ـ ُش ـ ــاري إل ـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
الـ ـبـ ـط ــري ــركـ ـي ــة .امل ـ ـت ـ ـض ـ ـ ّـرر األول مــن
املـشــروع هــو فــرعــون ،الــذي يحتفظ من
كنائب لرئيس «املجلس
خــال موقعه
ٍ
األع ـ ـلـ ــى» (رئ ـي ـس ــه ال ـب ـط ــري ــرك يــوســف
ال ـع ـب ـســي) ،ب ــآخ ــر ح ـص ـ ٍـن يـسـتـمــد منه
نفوذه السياسي والشعبي .انطالقًا من
ُ
ه ـنــا ،تـفـهــم «حـســاسـيــة» فــرعــون تجاه
طــرح التعديالت على النظام الداخلي،
«وات ـه ــام ــه لــريــاشــي ب ـم ـحــاولــة إق ـصــاء
ال ـ ـعـ ــائـ ــات ،ل ـح ـس ــاب ت ـق ــوي ــة ال ــوج ــود
الـ ـ ـح ـ ــزب ـ ــي» ،ب ـح ـس ــب املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ،ال ـت ــي
ُ
ّ
تسارع إلى التوضيح بأن وزير الدولة
ف ــي حـكــومــة تـصــريــف األع ـم ــال «اقـتـنــع
ّ
ّ
أخـيـرًا ،ألن الروحية غير عدائية ،وألن
ُ
التعديالت لن تصبح نافذة قبل انتهاء
ّ
والي ــة فــرعــون فــي ّاملجلس ،وأخـيـرًا ألن
الرجل لم يعد يحق له الترشح ملنصبه
الحالي في املجلس كونه خسر مركزه
النيابي».
ي ـ ــوم االث ـ ـن ـ ــن ،عـ ـق ــد املـ ـجـ ـل ــس األعـ ـل ــى
اجتماعه الــدوري ،في ّ
مقر البطريركية
ّ
ف ــي الـ ــربـ ــوة ،ت ـن ــاول ع ـمــل كـ ــل ال ـل ـجــان،
ومن ضمنها اللجنة القانونية برئاسة
ـراب ـل ـس ــي .ف ـ ُـع ــرض ــت ورق ــة
إب ــراهـ ـي ــم ط ـ ُ
ال ـت ـع ــديــات امل ـق ـت ــرح ــة ع ـلــى الـنـظــامــن
ُالتأسيسي والداخلي للمجلس األعلى،
املـ ـق ــدم ــة مـ ــن ج ـ ـ ــورج ع ـق ـي ــص وم ـل ـحــم

ٌ
رياشي ،ودار نقاش حولها.
ال ـغ ــاي ــة م ــن ت ـعــديــل ال ـن ـظ ــام ال ــداخ ـل ــي،
ك ـمــا ج ــاء ف ــي «الـ ــورقـ ــة» ال ـت ــي حصلت
«األخ ـ ـبـ ــار» ع ـلــى ن ـس ـخــة م ـن ـهــا ،إب ـعــاد
الـ ـن ــزاع ــات ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـح ــزب ـي ــة عــن
امل ـج ـلــس ،إدخ ـ ــال ط ــاق ــات ج ــدي ــدة على
ت ــرك ـي ـب ــة املـ ـجـ ـل ــس ،م ــواكـ ـب ــة امل ـج ـلــس
ل ـل ـت ـحــديــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وامل ـع ـي ـش ـيــة
ال ـتــي ت ـع ـتــرض ال ــوط ــن ع ـمــومــا وأب ـن ــاء
الـ ـط ــائـ ـف ــة خ ـ ـصـ ــوصـ ــا .ل ـ ــذل ـ ــك ،ش ـم ـلــت
الـتـعــديــات قـسـمــن ،الهيئة التنفيذية
والـهـيـئــة الـعــامــة .بالنسبة إل ــى الهيئة
العامةُ ،يطرح أن تتألف «من كل أعضاء
النقابات الحاليني والنقباء الحاليني
ّ
لكل املهن ّ
الحرة املعترف بها
والسابقني
ّ
ّ
فــي لبنان ،أو املنظمة بقوانني مهنية،
ص ـيــات ق ـ ّـدم ــت لـلـطــائـفــة
ومـ ــن أي ش ـخ ـ ً
ول ـل ــوط ــن خ ــدم ــة ه ــام ــة ،ع ـل ــى أن تـبــت
الهيئة التنفيذية بقبول انتسابها بناء
على اق ـتــراح أي عضو مــن أعضائها».
وي ـط ـلــب ال ـت ـعــديــل «إلـ ـغ ــاء الـتـعـيـيـنــات
ال ـ ـتـ ــي ي ـج ــري ـه ــا صـ ــاحـ ــب ال ـغ ـب ـط ــة أو
أصحاب السيادة ،وتفعيل عمل اللجان
املتخصصة».
أمـ ــا ف ــي م ــا خـ ـ ّـص ال ـه ـي ـئــة الـتـنـفـيــذيــة،
فاألساس فيها هو «إلغاء منصب نائب
الرئيس العلماني ،إلغاء منصب األمني
ضــة ع ـنــه بــأمــانــة سـ ّـر
اُل ـع ــام واالس ـت ـعــا ّ
تـحـ ّـدد مهامها بــدقــة ،إلغاء التعيينات
التي يجريها صاحب الغبطة وأصحاب
ال ـس ـيــادة ،وتشكيلها فـقــط باالنتخاب
من أعضاء الهيئة العامةّ ،
يتم انتخاب
الـهـيـئــة الـتـنـفـيــذيــة ل ــوالي ــة واح ـ ــدة وال
يقبل الترشح ّ
مرة ثانية إال بعد انقضاء
والية كاملة تفصل بني الواليتني ،إلغاء

العضوية الحكمية في الهيئة التنفيذية
للنواب وال ــوزراء الحاليني والسابقني،
ّ
يضمهم ويرأسه
وإنشاء مجلس أمناء
غبطة البطريرك ،يجتمع ّ
مرة كل ثالثة
أشهر ملناقشة املسائل السياسية التي
ّ
تهم الوطن والطائفة».
الغاية األولى لورقة رياشي  -عقيص،
هــو فصل السياسة عــن عمل املجلس
ـن مـ ــا ي ـظ ـه ــر مـ ــن خ ــال
األعـ ـ ـل ـ ــى .ولـ ـك ـ ّ
الـ ـتـ ـع ــدي ــات ،أنـ ـهـ ـم ــا ي ـن ـق ــان ـه ــا إل ــى
مـجـلــس األم ـ ـنـ ــاء .ف ـمــا ال ـه ــدف إذًا ّمن
إنُ ـش ــاء األخ ـي ــر؟ تــوضــح امل ـص ــادر أن ــه
ّ
ّ
«ن ــدرك أن السياسة مــوجــودة فــي كل
مـكــان ،ولـكــن نــريــد أن نلغي الـنــزاعــات
السياسية داخ ــل املجلس األعـلــى بني
الـ ـ ــوزراء والـ ـن ــواب ،ال ــذي ــن يستغلونه
لـتـعــزيــز ن ـفــوذه والـبـحــث عــن مــواقــع».
لــذلــك املـطـلــوب هــو «أن يـضـ ّـم املجلس
األعـ ـ ـل ـ ــى ال ـع ـل ـم ــان ـي ــن ف ـ ــي ال ـط ــائ ـف ــة،
ب ــرع ــاي ــة اإلكـ ـلـ ـي ــروس ،ل ـل ـتــرك ـيــز عـلــى
املشاريع اإلنمائية واالجتماعية التي

موقف التيار الوطني
ّ
الحر «إيجابي» من
المسودة التي طرحها
عقيص ورياشي

ّ
اتهم فرعون رياشي بأنه يحاول «إقصاء العائالت» (هيثم الموسوي)

ّ
ت ـه ـ ّـم امل ـج ـت ـمــع» .ف ــي ح ــن أن مجلس
األمـنــاء «يجمع السياسيني ،مــن دون
أن ي ـكــون ه ـنــاك واليـ ــة أو انـتـخــابــات،
ّ
مهمتهم ُفي ظــل هــذا النظام الطائفي
البدائي ،املطالبة بالحقوق السياسية
للكاثوليك ،بحسب العناوين العريضة
مــن دون الـغــرق فــي تفاصيل األسـمــاء
واملحسوبيات».
م ـ ـ ــوق ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـر
«إيـ ـج ــاب ــي» م ــن ال ــورق ــة ال ـت ــي قـ ّـدم ـهــا
عقيص وريــاشــي .يقول النائب نقوال
ّ
الصحناوي إن التيار «باملبدأ ،موافق
ً
ُ
عليها ،فهي أص ــا غير مسيسةّ ،ولم
ُت ّ
قدم كمقاربة حزبية»ُ ،مضيفًا بأنها
«مسودة غير سيئة».
ولـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال االج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع ،تـ ـل ـ ّـه ــى
املـجـتـمـعــون بـنـقــاش ح ــول اإلجـ ــراءات
ُ
ال ـتــي ســتـعـتـمــد لتطبيق الـتـعــديــات،
عوض الحديث عن التعديالت نفسها.
ّ
فتقرر تأجيل البحث بــاملــوضــوع إلى
ّ
جلسة ثانية ،وتحويل كل االقتراحات
إلـ ـ ـ ــى ل ـ ـج ـ ـنـ ــةٍ تـ ـشـ ـكـ ـل ــت مـ ـ ــن إبـ ــراه ـ ـيـ ــم
ّ
طرابلسي (رئـيـســا) وعـضــويــة كــل من
ع ـق ـيــص والـ ــوزيـ ــر س ـل ـيــم جــريـصــاتــي
وفرعون« ،مع إمكانية أن ينضم إليها
آخرون».
ليست املـ ّـرة األولــى التي ُيـحــاول فيها
امل ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى ل ـ ـلـ ــروم ال ـك ــاث ــول ـي ــك
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تعديل نظامه« ،ب ــدأت ّ
ع ــام ــا ،م ــن دون أن يـتـحــقــق ال ـه ــدف».
ُ
ط ـ ـ ــوال ت ـل ــك ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ،ك ــان ــت تـ ـق ـ ّـدم
إل ـ ــى ال ـل ـج ـن ــة ُ ال ـق ــان ــون ـي ــة اقـ ـت ــرا ُح ــات
ّ
ة ،وضمت
للتعديالت« ،نبشت هذه املر ُ
إل ــى االق ـت ــراح ــات ال ـج ــدي ــدة امل ـق ــدم ــة».
أصبح أمام اللجنة القانونية «خمسة
اق ـتــراحــات ،وال ي ــزال أمــامـهــا  15يومًا
الستقبال اقتراحات إضافية».
الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـ ـسـ ــابـ ــق سـ ـلـ ـي ــم وردة هــو
أح ــد ال ــذي ــن ت ـقــدمــوا ب ــورق ــة تـعــديــات
الداخلي .يقول في اتصال مع
للنظام
ً
«األخبار» ّإنه ّ
تقدم باقتراحه ُ
«مباشرة
إل ــى الـلـجـنــة الـقــانــونـيــة ،لــذلــك ل ــم تتم
م ـنــاق ـش ـتــه خ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع االث ـ ـنـ ــن».
ال ي ــواف ــق وردة بــال ـكــامــل ع ـلــى إب ـعــاد
ّ«الـسـيــاســة» عــن املجلس األع ـلــى ،ولو
ً
أنــه يعتبره «اقتراحًا قابال للنقاش».
بالنسبة إلـيــه« ،أهمية املجلس
ولكن ّ
األعلى ،أنه يجمع على الطاولة نفسها
ّ
كل اإلكليروس والعلمانيني ،حــرام أن
ُ
ّ
تلغى هــذه امل ـيــزة» .وفــي كــل األح ــوال،
ّ
يعتبر وردة أن «ورشة العمل ستكون
ط ــوي ـل ــة .ال ي ـ ــزال ه ـن ــاك  15ي ــوم ــا مــن
أجــل تقديم االقـتــراحــات ،بعدها شهر
ّ
م ــن أجـ ــل ج ـمــع كـ ــل األوراق وضـمـهــا
ّ ُ ّ
فــي مـســودة واح ــدة ،وث ــم تـنــظــم خلوة
ملناقشتها».
ح ـتــى ول ــو ك ــان ــت اإلجـ ـ ـ ــراءات طــويـلــة،
ّ
ولـ ـكـ ــن مـ ـصـ ــادر فـ ــي امل ـج ـل ــس األع ـل ــى
ّ
ُ
ت ـع ـت ـبــر أن «ال ـت ـع ــدي ــل أص ـب ــح م ـل ـحــا،
بسبب وج ــود طــاقــات شبابية كثيرة
خارج املجلس».

تقرير

استقاالت في «القومي»… وحردان يواجهها
ّ
تقدم أمس أربعة أعضاء من املجلس األعلى في الحزب السوري
القومي االجتماعي باستقاالتهم من مناصبهم الحزبية ،وهم :رئيس
املكتب السياسي في «القومي» كمال النابلسي ،حسام العسراوي،
عاطف بزي ،عصام بيطار .أتت هذه الخطوة بعد صراعات في
لرئيس املجلس األعلى
«القومي» ،داخل الفريق الواحد «املوالي» ّ
النائب أسعد حردان ،بدأت منذ أيار املاضي .لكل واحد من األعضاء
األربعة «مشكلة» داخل الحزب القومي« ،ولكنهم اتفقوا على نقطة
واحدة ،هي دفع رئيس الحزب حنا الناشف إلى االستقالة ،ومحاولة
انتخاب النابلسي رئيسًا» ،استنادًا إلى مصادر في املجلس األعلى
لـ «القومي» .اصطدم األعضاء األربعة (كانت جبهتهم تتألف من
ستة أعضاء) ،بالجدار الذي رفعه أسعد حردان ،واقفًا ّ
سدًا منيعًا

ّ
أمام استقالة الناشف« ،فحردان ُيدرك أنه ،بحسب النظام الداخلي،
ّ
ال ُيمكنه حاليًا الترشح إلى رئاسة الحزب ّالقومي .كذلك فإنه مرتاح
إلى وجود الناشف ،الذي يتماهى معه بكل املواقف ،ولن ُيخاطر
بانتخاب رئيس جديد في هذه املرحلة الدقيقة» .كذلك ّ
فإن حردان
«ال يزال يرفض محاورة أعضاء املجلس األعلى املحسوبني عليه
والحردانني حاليًا».
ُيضاف إلى األعضاء األربعة املستقيلني ،ثالثة أعضاء ال ُيشاركون
في جلسات املجلس األعلى :النائبان السابقان غسان األشقر وأنطون
خليل ورئيس «القومي» السابق جبران عريجي .إال ّأن مصادر املجلس
األعلى ،تؤكد أن «ال خوف على تعطيل القرار أو فقدان نصاب املجلس
األعلى» .فالرجل األقوى داخل «القومي» ،حردانّ ،
أعد سيناريو بوجه

معارضيه ُ
الجدد« ،فطلب من نائب رئيس الحزب في الشام صفوان
سلمان تقديم استقالته من منصبه ليستعيد عضويته في املجلس
األعلى ،األمر نفسه انطبق على أحد األعضاء األردنيني .بهذه الطريقة،
تمكن حردان من تأمني نصاب آخر جلسة للمجلس األعلى ،فحضر
 ١٠حزبيني (كان يكفي حضور تسعة أعضاء لعقد الجلسة)».
كذلك فإن هناك أعضاء رديفني ،من املمكن تعيينهم مكان األعضاء
املستقيلني من أجل الحفاظ على شرعية املجلس األعلى ،وهي أن
ال ينقص العدد عن  ١٣عضوًا» .ولكن بالنسبة إلى املصادر« ،يحق
لرئيس املجلس األعلى عدم تالوة االستقاالت خالل الجلسة املقبلة،
ُ
فال ت َع ّد نافذة».
(األخبار)

