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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

تقرير

نعمة وكارتيل األفران «يكدشان» لقمة جديدة من رغــيف الخبز
لم يكن ينقص االنهيار االقتصادي
واالجتماعي سوى إعالن وزير
االقتصاد راوول نعمة عن زيادة
سعر ربطة الخبز الى  2500ليرة لبنانية،
بحجة ارتفاع سعر صرف الدوالر .نعمة
المتواطئ مع كارتيل األفران سبق له
أن رفع سعر هذه الربطة مرتين بحجة
مالمسة الدوالر الواحد حدود الـ 8آالف
ليرة لبنانية .ال يمكن بطبيعة الحال
ّ
لمصرفي أن ّ
يتفهم قيمة رغيف
الخبز في ظرف مماثل

مــن هــو «ال ض ــدك» و»ال م ـعــك» ،فــإن
كتلة «التنمية والتحرير» على سبيل
املثال ال الحصر التزمت بهذا املعيار
فــأقــدمــت عـلــى تسمية أس ـمــاء ليست
لها وليست ضدها .هذا املبدأ يسري
ع ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع مـ ــن دون اس ـت ـث ـن ــاء،
مثله مثل اختيار ذوي االختصاص
والكفاءة» .وأعلن بري أن العائق أمام
تشكيل الحكومة «ليس مــن الخارج
بل من عندياتنا».
ب ـي ــان ب ــري اس ـتــدعــى إص ـ ــدار مكتب
االعــام في رئاسة الجمهورية بيانًا
م ـض ــادًا يـنـفــي فـيــه ت ــروي ــج «أوسـ ــاط
س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة وإعـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة أن رئـ ـي ــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال ع ـ ــون ي ـطــالــب

بــال ـح ـصــول ع ـلــى ال ـث ـلــث امل ـع ـطــل في
الحكومة العتيدة ،ما أدى الى تأخير
تشكيلها ،وذل ــك على رغــم البيانات
واملواقف التي تؤكد عدم صحة مثل
ه ــذه االدع ـ ـ ــاءات ،وال ـتــي ص ــدرت عن
قصر بعبدا في تواريخ مختلفة ،كان
آخرها في  22كانون الثاني املاضي».
وكـ ــرر ال ـب ـيــان ح ــرص ال ــرئ ـي ــس على
مـمــارســة حـقــه فــي تسمية وزراء في
الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـ ــن ذوي االخـ ـتـ ـص ــاص
وال ـك ـف ــاءة ،يـكــونــون مــوضــع ثـقــة في
الــداخــل والـخــارج ،وذلــك حفاظًا على
ال ـش ــراك ــة الــوط ـن ـيــة م ــن ج ـهــة ،وعـلــى
م ـص ـل ـح ــة لـ ـبـ ـن ــان ال ـع ـل ـي ــا مـ ــن جـهــة
ثانية».

من ناحية أخرى ،من املتوقع أن يصل
اليوم الى بيروت  10لبنانيني كانوا
معتقلني في االمارات من دون معرفة

 10معتقلين
لبنانيين يعودون
من اإلمارات اليوم

أسـ ـب ــاب اع ـت ـقــال ـهــم أو وجـ ـ ــود دل ـيــل
بـحـقـهــم ،وذلـ ــك نـتـيـجــة وس ــاط ــة قــام
بها املدير العام لألمن العام اللبناني
ع ـ ـب ـ ــاس إبـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم م ـ ـ ــع مـ ـس ــؤول ــن
إماراتيني لإلفراج عنهم.
على صعيد آخــر ،ثمة من ُي ّ
صر على
سـ ــوق ش ـع ــب بــأك ـم ـلــه الـ ــى االن ـه ـيــار
الـ ـش ــام ــل ع ـب ــر امل ـ ـ ـ ّـس ب ــرب ـط ــة خ ـبــزه
مـقــابــل ال ـح ـفــاظ عـلــى أربـ ــاح كــارتـيــل
األفران ومضاعفتها .فلم يكتف وزير
االقتصاد راوول نعمة بالسماح لهذا
الـكــارتـيــل بخفض وزن ربـطــة الخبز
قـبــل شـهــر ورفـ ــع سـعــرهــا ال ــى 2250
ليرة ،رغم استمرار مصرف لبنان في
دع ــم الـقـمــح وال ـط ـحــن ،بــل عـمــد يــوم
( مروان بو حيدر)

ل ــم تـكــد ح ــرب ال ـب ـيــانــات تـنـتـهــي بني
بـعـبــدا وب ـيــت ال ــوس ــط حـتــى انتقلت
من بيت الوسط الى عني التينة .فيوم
أم ــس ،أص ــدر رئـيــس مجلس الـنــواب
نبيه بري بيانًا توجه فيه الى رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال عـ ــون ورئ ـيــس
التيار الوطني الـحــر جـبــران باسيل
من دون أن ّ
يسميهما ،متهمًا إياهما
بتعطيل حــل األزم ــة الحكومية عند
ط ــرح الـحـصــول عـلــى الـثـلــث املـعـطــل.
وفيما كــان رئيس الحكومة املكلف،
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ،يـ ـس ـ ّـوق ل ـف ـك ــرة أن
أح ـدًا مــن األح ــزاب لــم يـسـ ِّـم وزراء في
الـتـشـكـيـلــة ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ــي قـ ّـدمـهــا
ّ
وأراده ــا مــن االختصاصيني بــل جل
مــا ح ــدث هــو إب ــداء رأي ـهــم فــي االســم
املطروح ،نسف بري ادعــاء الحريري
عبر القول إن كتلة التنمية والتحرير
ع ـم ــدت الـ ــى تـسـمـيــة «أخ ـص ــائ ـي ــن»:
«ط ــامل ــا االتـ ـف ــاق أن ت ـك ــون الـحـكــومــة
م ــن اخ ـت ـصــاص ـيــن ،وأن ال يـنـتـمــوا
الــى أح ــزاب أو حــركــات أو تـيــارات أو
ألش ـخــاص ،بمعنى يكتفى بتسمية

أم ــس ال ــى ال ـخ ـضــوع لـجـشــع الـتـجــار
م ــرة أخ ــرى عـبــر املــوافـقــة عـلــى زي ــادة
السعر ليصل إلى  2500ليرة لبنانية.
وب ــرر نعمة هــذا االرت ـفــاع عبر ربطه
بــ«االرتـفــاع املتواصل والـحـ ّ
ـاد لسعر
القمح في البورصة العاملية وارتفاع
سـعــر ص ــرف ال ـ ــدوالر ،وحـفــاظــا على
األمن الغذائي»! ووصف نعمة القرار
ب ـ ــ«املـ ــؤلـ ــم ،ل ـك ــن الـ ـخـ ـي ــار اآلخ ـ ــر هــو
توقف األفــران عن اإلنتاج بعد ّ
تكبد
الخسائر».
قـ ــرار وزيـ ــر االق ـت ـصــاد امل ـت ــواط ــئ مع
الكارتيل على لقمة الفقير ،سيسهم
ف ــي ت ـس ــري ــع االنـ ـفـ ـج ــار االج ـت ـمــاعــي
الــذي بــدأ مــن طرابلس .حجته اليوم
ه ــي ارت ـ ـفـ ــاع س ـع ــر ص ـ ــرف الـ ـ ـ ــدوالر،
علمًا بأن رفع سعر ربطة الخبز الى
 2000ليرة سابقًا كــان تحت الحجة
نفسها بوصول الدوالر الى ما يعادل
 8آالف ل ـيــرة لـبـنــانـيــة ،م ــا يـعـنــي أن
الـ ـ ـ ــدوالر ل ــم ي ـق ـفــز ال ـ ــى حـ ـ ــدود ت ـبــرر
هذا االرتفاع الكبير بنسبة تتجاوز
الــ 10في املئة ،خصوصًا أن ّ
مكونات
ال ــرغ ـي ــف األس ــاس ـي ــة م ــدع ــوم ــة .لكن
نعمة سمح بخفض وزن ربطة الخبز
مــن جـهــة ،وبــزيــادة سعرها أكـثــر من
الجهة األخرى ،فارتفع من  1500ليرة
إل ــى  2500ل ـي ــرة ف ــي غ ـض ــون أش ـهــر.
بطبيعة ال ـحــال ،ال يمكن للمصرفي
ال ــذي يـشـغــل مـنـصــب وزي ــر اقـتـصــاد
أن يفهم الــواقــع امل ــزري الـتــي وصلت
اليه أوضاع ما يفوق  %50من األسر
اللبنانية ،وأن ثمة مــن يمثل رغيف
ً
الخبز لــه وجـبــة طـعــام كــامـلــة .وبــدال
من أن يستغل نعمة املساعدات التي
وص ـلــت لـقـطــع ال ـطــريــق ع ـلــى املــافـيــا
وإخضاعها عبر إنشاء أفران شعبية
تؤمن للفقراء قوتهم اليومي ،تواطأ
مع كارتيل األفراد لـ«كدش» أكثر من
لقمة من الرغيف.
(األخبار)

تقرير

فاتورة الخلوي :التسعير بالدوالر ...والدفع ممنوع بالليرة
رضا صوايا
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ق ـ ـض ـ ـيـ ــة ت ـ ـس ـ ـع ـ ـيـ ــر فـ ــوات ـ ـيـ ــر
االتصاالت الخلوية بالعملة ّ األجنبية
إلى الواجهة مجددًا بعد تمنع العديد
من املصارف عن دفع فواتير الخطوط
ال ـخ ـل ــوي ــة ال ـث ــاب ـت ــة ل ـع ـمــائ ـهــا ال ــذي ــن
يملكون حسابات «غير مطابقة لعملة
ال ـت ـس ــدي ــد» ،أي ال ـح ـس ــاب ــات بــال ـل ـيــرة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة .خ ـط ــوة ،ت ـط ــال مـفــاعـيـلـهــا
أيضًا الزبائن الذين يملكون حسابات
ّ
بــالــدوالر والــذيــن سيتكبدون خسارة
ك ـب ـي ــرة ع ـن ــد س ـ ــداد ك ـل ـفــة ف ــوات ـي ــره ــم
ً
مباشرة عبر البنك.
تـ ـض ــرب املـ ـ ـص ـ ــارف بـ ـع ــرض ال ـح ــائ ــط
ُ
القوانني كافة التي ت ًلزم الدفع بالليرة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،مـ ـت ـ ّ
ـذرع ــة ب ـ ــأن «شــرك ـتــي
الخلوي ألفا وتاتش تصدران الفواتير
ب ــال ــدوالر األم ـي ــرك ــي ،وه ــو م ــا يـفــرض
عـلـيـهــا ال ــدف ــع وف ــق ال ـع ـم ـلــة املـعـتـمــدة
ف ــي ال ـ ـفـ ــاتـ ــورة» .وف ـي ـم ــا ت ـن ـفــي وزارة
االتـ ـص ــاالت إلــزام ـيــة ال ــدف ــع ب ــال ــدوالر،
فإنها تدعو املواطنني إلى ّ
تدبر أمرهم
ّ
وح ــل املـســألــة مــن خ ــال مـجـمــوعــة من
ّ
يتطرق أي منها إلــى لبّ
الـخـيــارات ال
املعضلة ،أي تسعير شركتي الخلوي
للفواتير بالدوالر ومخالفة املصارف
لقانون النقد والتسليف.
املعضلة بدأت منذ أشهر ،فيما الدولة
غ ــائ ـب ــة ع ــن ال ـس ـم ــع .ت ــرم ــي امل ـص ــارف
املـ ـس ــؤولـ ـي ــة عـ ـل ــى ش ــركـ ـت ــي ال ـخ ـل ــوي
وتـ ّـدعــي ب ــأن «الـشــركـتــن تـطـلـبــان منا
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دفــع الـفــواتـيــر ب ــال ــدوالر .وعـلــى سبيل
املـثــال ،ف ــإذا كــانــت قيمة الـفــاتــورة 150
ألـ ــف ل ـي ــرة ك ــان ــت ال ـش ــرك ـت ــان ت ـص ــران
عـلــى قـبــض  100دوالر أمـيــركــي ،وهــو
ما كــان ّ
يحملنا كلفة التحويل» .لذلك
«طلبنا مــن الـعـمــاء أن يجلبوا إفــادة
م ــن ال ـش ــرك ــة الـ ـت ــي ي ـت ـعــام ـلــون مـعـهــا
تـسـمــح لـهــم مــن خــالـهــا ب ــأن ي ـســددوا
ق ـي ـمــة الـ ـف ــات ــورة ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة.
ومــن دون هــذه اإلفــادة ال ُيجري البنك
ال ـت ـح ــوي ــل إذا ك ـ ــان حـ ـس ــاب ال ـع ـم ـيــل
ُ
بــالـلـيــرة اللبنانية وبــالـتــالــي ال تــدفــع
الـفــاتــورة .أمــا بالنسبة للعمالء الذين
يـمـلـكــون ح ـســابــات ب ــال ــدوالر فـتـحـ ّـول
قيمة الفاتورة من حسابهم بالدوالر،
إال في حال استحصلوا على إفادة من
شــركـتــي الـخـلــوي تـسـمــح لـهــم بــالــدفــع
بــالـلـيــرة» .الـسـيـنــاريــو األخـيــر يـعـ ّـرض
العمالء لخسارة كبيرة ،كون الفاتورة
ُ
(ف ــي امل ـث ــال  100دوالر) ســتــدفــع على
أساس سعر الصرف الرسمي أي على
أنها تساوي  150ألف ليرة ،فيما الـ100
دوالر تساوي وفق سعر صرف املنصة
 390ألف ليرة ،ما يعني خسارة محققة
بـ  240ألف ليرة.
إال أن الوقائع تنقض حجة املصارف،
ال بــل تضعها فــي مــوضــع الشبهة ،إذ
إن الشركتني رغم إصدارهما الفواتير
بالدوالر كانتا تقبالن القبض بالليرة
اللبنانية وعلى أســاس سعر الصرف
ّ
الــرس ـمــي وه ــو م ــا ي ــؤك ــده الـكـثـيــر من
تـجــار الـهــواتــف الـخـلــويــة واملشتركني

الـ ــذيـ ــن ت ــواصـ ـل ــت م ـع ـه ــم «األخـ ـ ـب ـ ــار»
والذين أكدوا أن «الشركتني أكدتا أن ال
مشكلة ّلديهما بالقبض بالليرة ،وفي
حال تمنع املصارف فما عليهم إال أن
ً
يدفعوا الفواتير مباشرة فــي الشركة
أو ع ـبــر  .»OMTب ــال ـت ــال ــي ،إذا كــانــت
شركتا الخلوي تقبالن الدفع بالليرة،
فأين كانت تذهب مصاريف التحويل
الـتــي تــزعــم امل ـص ــارف تحملها؟ كذلك
ما الذي دفع املصارف إلى اتخاذ مثل
ه ــذا ال ـق ــرار ،خــاصــة أن ـهــا كــانــت تـقــوم
«بـتـحــويــل» قيمة الـفــواتـيــر مــن الليرة
إل ــى الـ ــدوالر كـمــا تــزعــم لـسـنــوات ومــن
دون أي شكوى.
امل ـش ـك ـل ــة ال ـق ــائ ـم ــة تـ ـط ــرح مـ ــن جــديــد
ق ـض ـيــة «قـ ـي ــام ش ــرك ــات ت ــدي ــر م ــراف ــق
عامة بتسعير خدماتها بغير الليرة
الـلـبـنــانـ ّـيــة ،وه ــو أم ــر ال ينحصر فقط
ب ـق ـطــاع االت ـ ـصـ ــاالت» بـحـســب الـنــائــب
هاكوب ترزيان .معضلة كان ُيفترض
أن تكون وجدت طريقها إلى الحل وفقًا
لــه ،خــاصــة بـعــد أن «فــرضــت امل ــادة 35
مــن قــانــون املــوازنــة العامة لعام 2020
إي ـفــاء جـمـيــع ال ـب ــدالت املـسـتـحـقــة لقاء
ك ــل خــدمــة تـقـ ّـدمـهــا ال ــدول ــة الـلـبـ ُنــانـ ّـيــة
وامل ــؤس ـس ــات ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا أو امل ـ ــدارة
ّ
اللبنانية ،وهــو ما
مــن قبلها بالليرة
يـشــدد عليه قــانــون الـنـقــد والتسليف
الـ ــذي ي ـل ــزم ال ــدف ــع بــالـعـمـلــة الــوطـنـيــة
وف ـق ــا ل ـل ـمــادتــن  1و 192م ـنــه إضــافــة
إلــى املــادتــن  5و 25مــن قــانــون حماية
املستهلك» .ويوضح ترزيان أنه توجه

ب ـســؤال الـشـهــر املــاضــي إل ــى الحكومة
ع ـ ـبـ ــر مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب عـ ـ ــن «سـ ـب ــب
إص ــدار شركتي الـخـلــوي ألـفــا وتاتش
فواتيرهما بــالــدوالر األميركي؟ وملــاذا
ت ـس ـتــوف ـيــان ال ـف ــوات ـي ــر م ــن املـ ـص ــارف
بــالـعـمـلــة األج ـن ـب ـيــة؟ وح ـت ــى الـلـحـظــة
ل ــم أح ـصــل ع ـلــى جـ ـ ــواب» .ويـعـتـبــر أن
«ال ـت ـس ـع ـيــر ي ـج ــب أن يـ ـك ــون بــال ـل ـيــرة
ّ
ّ
استردت الدولة إدارة
اللبنانية ســواء
القطاع أو ال».
في هذا السياق ،تجدر اإلشــارة إلى أن
املحكمة ال ـنــاظــرة فــي الـقـضــايــا املالية
برئاسة القاضية زلفا الحسن كانت قد
أصدرت حكمًا في شهر تشرين الثاني
م ــن ع ــام ُ 2019ي ـل ــزم شــركـتــي الـخـلــوي
«ب ـ ــإص ـ ــدار الـ ـف ــواتـ ـي ــر امل ـت ـع ـل ـقــة بـبـيــع
ال ـخ ـط ــوط وتـسـعـيــر ب ـطــاقــات الـشـحــن
أو التعبئة وخــدمــة اإلن ـتــرنــت وســائــر
الخدمات للمستهلك اللبناني بالليرة

أين كانت تذهب
مصاريف التحويل
التي تزعم المصارف
تحملها؟

ال ـل ـب ـنــان ـيــة ب ــاالس ـت ـن ــاد إل ـ ــى ال ـت ـعــرفــة
الرسمية لسعر صرف الدوالر األميركي
إلــى الليرة اللبنانية وذلــك خــال مهلة
ّ
أسبوع من تبلغها الـقــرار تحت طائلة
غرامة إكراهية قيمتها مئة مليون ليرة
عن كل يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ
انتهاء املهلة املذكورة».
فما الذي يحول دون تسعير الشركتني
ل ـف ــوات ـي ــره ـم ــا وخ ــدم ــات ـه ـم ــا بــال ـل ـيــرة
ّ
اللبنانية؟
يـعـتـبــر وزيـ ــر االتـ ـص ــاالت ف ــي حـكــومــة
تـ ـص ــري ــف األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ط ـ ـ ــال حـ ـ ـ ــواط أن
« Mic1و  Mic2هما شركتان خاصتان
م ـم ـلــوك ـتــان م ــن ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيــة،
وبــال ـتــالــي ال ُي ـطـ ّـبــق عليهما الـقــانــون
لناحية الفوترة بالليرة كما لو أنهما
مــديــريــة كــاملــديــريــة الـعــامــة لالستثمار
والصيانة أو هيئة أوجيرو» .بالنسبة
له فإن املشكلة أساسها تقني بحت كون
«بــرنــامــج ال ـفــوتــرة ُوض ــع فــي األس ــاس
بالدوالر ومنذ سنوات طويلة ،وتغييره
ّ
يـكــلــف مــايــن الـ ـ ــدوالرات .وم ــا الــداعــي
إلى تغييره طاملا أن الفاتورة الصادرة
بالدوالر تتضمن أيضًا القيمة بالليرة
الـلـبـنــانـ ّـيــة عـلــى أس ــاس سـعــر الـصــرف
الرسمي».
ل ـكــن ه ــل األمـ ــر ب ـه ــذه ال ـب ـســاطــة؟ وهــل
يـكـفــي أن تـتـضـمــن ال ـف ــات ــورة امل ــدول ــرة
ّ
اللبنانية؟
القيمة بالليرة
ي ـقــول ال ــوزي ــر ال ـســابــق ،امل ـحــامــي زي ــاد
ب ـ ـ ــارود أن «الـ ـف ــوت ــرة بـ ــالـ ــدوالر تضع
ّ
امل ــواطـ ـن ــن أمـ ـ ــام خ ـط ــر ت ـق ــل ـب ــات سعر

الـصــرف واعـتـمــاد سعر صــرف مغاير.
ً
أصــا سعر الصرف الرسمي ال وجود
له في قانون النقد والتسليف .ال نجد
سـ ـع ــر ال ـ ـصـ ــرف «الـ ــرس ـ ـمـ ــي» إال عـلــى
م ــوق ــع م ـص ــرف ل ـب ـن ــان .ف ـمــن الـنــاحـيــة
الـقــانــونـيــة ع ــدم تـحــديــد ال ـنــص لسعر
ص ــرف «رسـ ـم ــي» سـيـفـتــح ال ـب ــاب أم ــام
اس ـت ـن ـس ــاب ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وإرب ـ ـ ـ ـ ــاك عـلــى
املـسـتــوى الـقـضــائــي بــدأنــا نلمسه من
خالل األحكام املتناقضة».
ّ
يحذر بــارود من أن «قــرار وزارة ّ
املالية
ّ
 1/893املتعلق بتحديد الضريبة على
ال ـق ـي ـمــة امل ـض ــاف ــة ع ـلــى أس ـ ــاس الـسـعــر
بالليرة سيزيد مــن تعقيد أزم ــة سعر
ال ـص ــرف إذ أن ــه ش ـبــه إق ـ ــرار ب ــأن سعر
ال ـص ــرف «ال ــرس ـم ــي» ل ــم يـ ُـعــد مـعـتـمـدًا.
وه ـ ــذا ي ــدف ــع إلـ ــى الـ ـتـ ـس ــاؤل ع ــن قيمة
ال ـضــري ـبــة ع ـلــى الـقـيـمــة امل ـضــافــة الـتــي
سيتوجب عـلــى املـسـتـخــدم دفـعـهــا في
ما يختص بفاتورة الخلوي ،طاملا أن
الفاتورة مسعرة أساسًا بالدوالر؟».
ما العمل إذًا بانتظار إيجاد حل ملسألة
التسعير بالدوالر؟
يجيب حواط« :شو فارقة معو املشترك
إذا كــانــت ال ـفــاتــورة مـسـ ّـعــرة بــالــدوالر؟
الــذنــب ليس ذنــب الـ ــوزارة .هنالك عدة
طــرق للدفع وبإمكان الـنــاس أن توقف
توطني فاتورة الخلوي عبر البنك وأن
تدفعها بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـ ّـيــة بالطريقة
التي تناسبها ،إما في مكاتب الشركتني
أو عبر  OMTأو في مراكز أوجيرو على
أساس سعر الصرف الرسمي».

ّ
البطريرك مصر على انتخابات «مجلس الكاثوليك»:

انقسام حول جريصاتي
مع اقتراب موعد
االنتخاب لمنصب نائب
رئيس المجلس األعلى
للروم الكاثوليك تعود
الصراعات السياسية لتتأجج
بين فريقين ،واحد يؤيد
مستشار رئيس الجمهورية
سليم جريصاتي واآلخر
ّ
يقف ضده .إزاء ذلك تذرع
الفريق الثاني بالمهل
القانونية للطعن في
موعد االنتخاباتّ ،
فرد
البطريرك يوسف العبسي
باإلصرار على المواعيد،
معلنًا إقفال باب الترشيح
اليوم
رلى إبراهيم
ُي ـق ـفــل م ـســاء ال ـي ــوم ب ــاب الـتــرشـيـحــات
النتخاب  14عضوًا في الهيئة التنفيذية
فــي املجلس األعـلــى لـلــروم الكاثوليك،
لينتخبوا ،مع بقية األعضاء الـ 26غير
املنتخبني ،نائب رئيس املجلس وأمينه
الـ ـع ــام وأم ـ ــن الـ ـس ـ ّـر .وقـ ــد عـ ـ ّـن رئـيــس
امل ـج ـل ــس ،ب ـط ــري ــرك أن ـط ــاك ـي ــة وس ــائ ــر
املشرق للروم امللكيني الكاثوليك يوسف
ال ـع ـب ـســي ،م ــوع ــد ج ـل ـســة االن ـت ـخــابــات
األولــى في الثالث من شهر آذار املقبل
إذا تأمن نصاب الثلثني ،والثانية في
ال ـســابــع ع ـشــر م ـنــه ب ـمــن ح ـضــر إذا لم
يحصل النصاب في املرة األولى .رغبة
البطريرك في إجــراء االنتخابات وعدم
تــأجـيـلـهــا سـتــة أش ـه ــر ،أثـ ــارت حفيظة
نــائــب رئـيــس املـجـلــس الـحــالــي ميشال
فرعون الــذي انتهت واليته في الثامن
م ــن ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي  2020ك ـمــا والي ــة
الـهـيـئـتــن ال ـعــامــة والـتـنـفـيــذيــة ،ولكنه
يـسـعــى ضـمـنــا لـلـتـمــديــد لـنـفـســه .هكذا
وق ــع س ـجــال قــانــونــي ح ــول الـقــانــونــن
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ال ـن ــائ ــب جـ ـ ــورج ع ـق ـيــص لـ ــ«األخـ ـب ــار»
إن ثـمــة خــافــا عـلــى «تـفـسـيــر الـقــانــون
( 212ت ـع ـل ـيــق املـ ـه ــل) ومـ ـ ــداه ون ـطــاقــه،
وإذا مــا كــان يشمل إع ــادة تعليق مهل
االن ـت ـخــابــات ف ــي امل ـجــالــس والـنـقــابــات
وال ـج ـم ـع ـي ــات أو أن ـ ــه ي ـف ـت ــرض ات ـب ــاع
ال ـقــانــون  199م ــن نــاحـيــة اإلب ـق ــاء على
االن ـت ـخــابــات فــي مــواع ـيــدهــا» .عقيص
امتنع عن إعطاء رأيه الشخصي ،لكنه
رأى أن «األول ـ ــوي ـ ــة إلبـ ـع ــاد ال ـت ـش ــرذم
عــن الطائفة ووق ــف الـسـجــال االعــامــي
عبر نقله الــى الــداخــل ووق ــف الرسائل
ع ـب ــر االع ـ ـ ــام أو ال ـت ـس ــري ـب ــات» ،عـلـمــا
بــأن احتمال سريان القانون  212على

يقف نواب زحلة
ورئيس بلديتها الى
جانب فرعون «نكاية»
بمستشار رئيس
الجمهورية

تأجيل االنتخابات يعني أنه يمكن ألي
خاسر في هذه االنتخابات الطعن في
نـتــائـجـهــا لـيـضــع ال ـق ــرار بـيــد املحكمة
الـنــاظــرة فــي األم ــر .وقــد استبق بعض
ال ـش ـخ ـص ـيــات األمـ ــر ب ــإرس ــال مـطــالـعــة
عبر املحامي جان غاوي الى البطريرك
يستند فيها الى تمديد التعبئة العامة
الى  ،2021/3/31ما يفترض أن يسري
على جميع املهل .وذلك حدا بالبطريرك
الـعـبـســي ال ــى إرسـ ــال ك ـتــاب م ـســاء أول
مــن أم ــس ال ــى أع ـضــاء املـجـلــس األعـلــى
يـ ـ ّ
ـرد ف ـيــه ضـمـنـيــا ع ـلــى م ــن ي ــرغ ــب في
التأجيل عبر االستناد الى القانون 199
الـ ــذي أوجـ ــب ف ــي ب ـنــده ال ـخــامــس على
الـجـمـعـيــات إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات ضمن
امل ـهــل ووف ـقــا ل ــأص ــول ،معلنًا الـتــزامــه
ب ــالـ ـق ــوان ــن .وأش ـ ـ ــار ال ـع ـب ـســي ال ـ ــى أن
القانون  2021/212قضى بتمديد مهل
تقديم تصاريح الـ ّ
ـذمــة املالية املتعلقة
باإلثراء غير املشروع واملهل القانونية
والقضائية والعقدية املتعلقة بالهيئات
القضائية واملحاكم واالدارات املرتبطة
بـ ـه ــا .وق ـ ــد غ ـم ــز الـ ـبـ ـط ــري ــرك مـ ــن ق ـنــاة
فرعون عبر أسفه «للجوء البعض الى
وسائل االعالم ملعالجة قضايا املجلس
ومحاولة إظـهــار البطريرك بـصــورة ال
تعكس الواقع».
يرى الفر يق املؤيد لتأجيل االنتخابات
أن بـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات م ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــار رئـ ـ ـي ـ ــس
الجمهورية سليم جريصاتي واضحة
فــي ّ
رد البطريك ،رغــم أن الـقــانــون 212
واض ــح فــي عــدم تطرقه الــى انتخابات
امل ـ ـجـ ــالـ ــس والـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ،وب ــال ـت ــال ــي
مـطــالـعـتـهــم ال ـقــانــون ـيــة ّال تـسـتـنــد الــى
أي مــادة واضـحــة .وتــدخــل االكليروس
ال ـي ــوم لــدعــم شـخــص ه ــو جــريـصــاتــي،
خ ـلــق ردود ف ـعــل وخ ــاف ــات ف ــي زحـلــة
وخ ــارجـ ـه ــا؛ إذ س ـ ّـم ــى راعـ ـ ــي أبــرش ـيــة
زحلة والـفــرزل والبقاع لـلــروم امللكيني
ال ـكــاثــول ـيــك املـ ـط ــران ع ـص ــام دروي ـ ــش،
سليم جريصاتي كمندوب في الهيئة

(هيثم الموسوي)

التنفيذية .واألخير يحظى أيضًا بدعم
ضمني من رئيس املجلس األعـلــى ،أي
البطريرك العبسي .لكن مجرد تسمية
ج ــري ـص ــات ــي ي ـع ـنــي اسـ ـتـ ـف ــزاز غــالـبـيــة
مرجعيات الطائفة وفعالياتها ،ومنهم
ن ــواب زحـلــة ورئـيـســة الكتلة الشعبية
ميريام سكاف .وهــو ما أدى الــى خلق
جبهة م ـضــادة بـقـيــادة فــرعــون وتضم
الـ ـن ــائـ ـب ــن مـ ـيـ ـش ــال ضـ ــاهـ ــر وج ـ ـ ــورج
ع ـق ـيــص ورئـ ـي ــس ب ـلــديــة زح ـل ــة أسـعــد
زغيب الذين اجتمعوا على دعم الوزير
السابق سليم وردة نكاية باملستشار.

أم ــا أوس ـ ــاط ال ـب ـطــريــرك فـتـتـهــم ه ــؤالء
بــالــوقــوف وراء ه ـجــوم بـعــض املــواقــع
االعــام ـيــة عـلــى الـعـبـســي ،وبـتـعـ ّـمــدهــم
االتـ ـ ـص ـ ــال بـ ـبـ ـع ــض املـ ـ ـط ـ ــارن ـ ــة ل ـخ ـلــق
مشكالت داخل االكليروس.
ّ
يعبر بعض املــرجـعـيــات عــن خــوف من
انـعـكــاس ه ــذا ال ـصــراع الـسـيــاســي على
خــروج مركز نائب الرئيس مــرة أخــرى
ّ
أحقية زحلة
من العباءة الزحلية ،رغــم
باملنصب ،بعد أن جرت العادة على أن
يكون الــدور مرة لزحلة ومرة للمناطق
األخ ــرى ،وبـعــد أن كــان الـتــوافــق يخرج
مــن مـنــزل ال ــوزي ــر ال ــراح ــل ايـلــي سكاف
كما حصل فــي الـعــام  2014عندما أتى
سكاف بفرعون .ثم في العام  2017عند
لجوء فرعون الى رئيس التيار الوطني
الحر جبران باسيل لسحب جريصاتي
وتعيينه لــواليــة ثانية خــارقــا االتـفــاق،
فكان العشاء االئتالفي في منزل باسيل
ب ـح ـض ــور ال ـج ـم ـي ــع .وت ـش ـي ــر املـ ـص ــادر
ال ــى أن فــرعــون املنتهية والي ـت ــه ،يقوم
باملستحيل الـيــوم ليبقى واقـفــا ،لكن ال
أحــد يقف مــع تمديد واليــة فــرعــون ،بل
ي ــرى ال ـفــريــق امل ــواج ــه لـجــريـصــاتــي أنــه
سيقف مــع وردة إذا كــان الـخـيــار بينه
وبني جريصاتي.
في غضون ذلك ،ال يزال التيار الوطني
الحر غير منغمس في معركة املجلس
األعلى للروم الكاثوليك ،رغــم امتالكه
ّ
املرجحة فــي االنتخابات .قد
األكثرية
يـكــون م ـ ّ
ـرد ذل ــك ال ــى ع ــدم رغـبــة الـجــزء
األكـ ـب ــر ف ــي دعـ ــم ج ــري ـص ــات ــي ،ورغ ـبــة
الـبـعــض اآلخ ــر ف ــي ع ــدم ّ
زج ــه فــي هــذا
ال ـصــراع كـمــا امل ــرة املــاضـيــة .وفـيـمــا لم
يكشف الـتـيــار عــن أوراقـ ــه بـعــد ،تؤكد
أوساطه أن جريصاتي لم يطلب دعمه
بعد ،وال أعلن ّ
نيته الترشح للمنصب.
ّ
وحتى الساعة ،يساند جريصاتي كل
مــن امل ـطــران دروي ــش ورئ ـيــس املجلس
االقتصادي االجتماعي شــارل عربيد.
فعربيد وبعض مــن ي ــدورون فــي فلكه
ينشطون فــي مواجهة فــرعــون ونــواب
زحـلــة ،وقــد عـقــدوا يــوم أمــس اجتماعًا
عـ ـب ــر ت ـط ـب ـي ــق "زوم" م ـ ــع ال ـب ـط ــري ــرك
العبسي للتسويق لـجــريـصــاتــي .ثمة
من يقول هنا إن مساعي عربيد تدخل
ف ــي خ ــان ــة "الـ ـخ ــدم ــات امل ـت ـب ــادل ــة" إث ــر
انتهاء واليــة مجلسه في كانون األول
املاضي وتعويله على فتوى قانونية
تـتـيــح ل ــه الـتـمــديــد ف ــي ف ـتــرة تصريف
األعمال.

