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المشهد السياسي

قى...

سليمان :سأطعن في التمديد للمجلس النيابي
بعد طعنه في قانون تعليق املهل للترشح
لالنتخابات وفق قانون الستني ،يتجه رئيس الجمهورية إلى
الطعن أيضًا في قانون التمديد للمجلس النيابي سنتني
موعد لعقد جلسة
في حال إقراره ،فيما لم يتحدد بعد ُّ َ
لحكومة تصريف األعمال ملعالجة الثغر الكثيرة التي
تعتري قانون االنتخابات الحالي
ت ��رك ��ز االه� �ت� �م ��ام أم� ��س ع �ل��ى ال��وض��ع
األم � � �ن� � ��ي ،وال س� �ي� �م ��ا ف � ��ي ط ��راب� �ل ��س
وانعكاسه السلبي على االستحقاق
االن� �ت� �خ ��اب ��ي ،وان� �ت� �ق ��ال ال �ب �ح ��ث إل ��ى
التمديد للمجلس النيابي ال��ذي بدا
َّ
م�س��ل�م��ًا ب��ه م��ن ق �ب��ل ج�م�ي��ع األط� ��راف
وان � �ح � �ص� ��ار ال � �خ �ل��اف ف � ��ي م� � ��دة ه ��ذا
ال�ت�م��دي��د .وال �ب��ارز على ه��ذا الصعيد
االج � � �ت � � �م � � ��اع امل � � � �ط � � � � َّ�ول ب� �ي ��ن رئ � �ي� ��س
ال�ج�م�ه��وري��ة م�ي�ش��ال سليمان ووزي��ر
الصحة العامة ف��ي حكومة تصريف
األع�م��ال علي حسن خليل في القصر
الجمهوري بعد القطيعة بني سليمان
ورئ �ي��س امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي نبيه ب��ري
م� �ن ��ذ اس� �ت� �ق ��ال ��ة ال � �ح � �ك ��وم ��ة .وخ �ل��ال
ال �ق �ط �ي �ع��ة ،ح �ص��ل أك� �ث ��ر م� ��ن إش �ك��ال
ب�ين ال�ط��رف�ين ،وخ�ص��وص��ًا ب�ع��د طعن
سليمان في قانون تعليق مهل قانون
الستني ،ومطالبته بحصة من  8وزراء
للوسطيني ف��ي حكومة م��ن  24وزي�رًا
برئاسة تمام سالم.
خالصة اللقاء ال��ذي ج��رى فيه عرض
ّ
مل�ج�م��ل ال��وض��ع ال ��راه ��ن ،أن سليمان
أب�ل��غ خليل أن��ه سيطعن ف��ي التمديد
مل�ج�ل��س ال� �ن ��واب ،إال إذا ك ��ان ت�م��دي�دًا
ل�ن�ح��و  3أو  4أش �ه��ر ف��ي ح��د أق�ص��ى،
ش��رط ان ي�ك��ون م�ق��رون��ًا ب��ات�ف��اق على
ُ َ
سيعت َمد.
قانون االنتخابات الذي
م� ��ن ج �ه��ة أخ � � ��رى ،ل� ��م ت �ت �ق��دم ال �ق��وى
السياسية بطلبات ترشيح ممثليها
ف ��ي االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،ل �ك��ن م ��ن امل�ن�ت�ظ��ر
أن ت �ه �ط��ل ط� �ل� �ب ��ات ال� �ت ��رش� �ي ��ح ع�ل��ى
ً
ابتداء من يوم غد الجمعة.
االنتخابات
وأعلن عضو كتلة «املستقبل» النائب
أح � �م� ��د ف �ت �ف ��ت أن م ��رش� �ح ��ي ال �ك �ت �ل��ة
أرج��أوا تقديم ترشيحاتهم الذي كان
م� �ق ��ررًا أم� ��س إل� ��ى ي� ��وم غ ��د ال �ج �م �ع��ة،
ك��ذل��ك األم� ��ر ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى م��رش�ح��ي
« 14آذار» .فيما أقفل ي��وم أم��س على
 10مرشحني ،أبرزهم النائب السابق
فيصل الداوود.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ق��ال��ت م �ص��ادر ف��ي ت�ي��ار
امل �س �ت �ق �ب��ل ل � �ـ األخ � � �ب� � ��ار» إن «خ� �ي ��ار
م�ق��اط�ع��ة االن �ت �خ��اب��ات ف��ي ح ��ال ب�ق��اء
ق��ان��ون ال�س�ت�ين م �ط��روح ع�ل��ى ط��اول��ة
ال �ن� �ق ��اش ب �ي �ن �ن��ا وب �ي��ن ح �ل �ف��ائ �ن��ا ف��ي
ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي�ي��ة ال��راف �ض�ين لبقاء

الستني» .لكن مصادر في فريق  8آذار
وضعت هذا التلويح في إطار املزايدة
على رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح
ال � �ن ��ائ ��ب م� �ي� �ش ��ال ع� � ��ون ال � � ��ذي ي��ري��د
فريق  14آذار تصويره بأنه متمسك
ب �ق��ان��ون ال �س �ت�ين ،م��ن خ�ل�ال إص� ��راره
على إج��راء االنتخابات في موعدها.
وت ��ؤك ��د امل� �ص ��ادر أن ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل
وفريق  14آذار ال يريدون االنتخابات
في موعدها ،بسبب ع��دم جاهزيتهم
إلجراء االنتخابات بعد أقل من شهر.
َ
وح� �ت ��ى أم � � ��س ،ل� ��م ُي� �ت ��ف ��ق ع �ل ��ى ع�ق��د
جلسة لحكومة تصريف األعمال من
أج ��ل إص � ��دار س�ل �ف��ة خ��زي �ن��ة ل�ت�م��وي��ل
االن�ت�خ��اب��ات وت�ع�ي�ين هيئة اإلش ��راف
على االنتخابات .كذلك لم يبدأ البحث
في كيفية حل أزم��ة اقتراع املغتربني،
ف� ��ي ظ� ��ل ت� �ع ��ذر إج� � � ��راء االن� �ت� �خ ��اب ��ات
ف��ي ال �خ��ارج ب�س�ب��ب ع ��دم وج ��ود آلية
واض � �ح� ��ة ل� ��ذل� ��ك .وأض � �ي� ��ف إل � ��ى ه ��ذه
ال �ع �ق �ب ��ات ال� ��وض� ��ع األم � �ن� ��ي امل� �ت ��ردي
ف ��ي ع� ��دد م ��ن امل �ن ��اط ��ق ،وخ ��اص ��ة في
ط ��راب� �ل ��س ،وغ� �ي ��اب أي ض ��ام ��ن ألم��ن
العملية االنتخابية في غياب التوافق
السياسي .فتجربة األيام املاضية في

طرابلس (راجع صفحة  )6أظهرت أن
الجيش عاجز ع��ن وق��ف االشتباكات
َ
إن لم يحظ بالغطاء السياسي الالزم.

اقتراح تمديد سنتني
وكان وزير الدولة في حكومة تصريف
األع� �م ��ال ن �ق��وال ف �ت��وش ق ��د ق� ��دم أم��س
اق� �ت ��راح ق ��ان ��ون م�ع�ج��ل م �ك��رر ل�ت�م��دي��د
والي ��ة م�ج�ل��س ال �ن��واب امل�ن�ت�خ��ب خ�لال
عام  2009حتى  20حزيران  ،2015وذلك
اعتبارًا من تاريخ انتهاء واليته ،وذلك
«خشية الفراغ القاتل» و«إلبعاد الحرب
والفتنة» بعد انتهاء والية املجلس في
 20حزيران املقبل .فيما تساءل رئيس
جبهة ال�ن�ض��ال ال��وط�ن��ي ال�ن��ائ��ب وليد
ج �ن �ب�لاط :ك �ي��ف ت �ت��وق��ع ب �ع��ض ال �ق��وى
إج ��راء االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب� ّ�ي��ة ف��ي ه��ذه
ّ
األج � ��واء امل �ت��وت��رة؟ ورأى أن «ح�م��اي��ة
ّ
الجيش اللبناني أولوية مطلقة تتعدى
سواها من العناوين التي تدور حولها
ّ
ّ
الهزلية التي نشهدها
املسرحيات شبه
ك��ل ي��وم وال�ت��ي تتصل بنقاشات حول
قانون الستني وغير الستني في الوقت
ال� ��ذي ت�ش�ت�ع��ل ف �ي��ه ج �ب �ه��ات ط��راب�ل��س
وت� �ت� �ن ��ام ��ى ال� �ت� �ح ��دي ��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
واالجتماعية بشكل كبير».
ك � ��ذل � ��ك اس� � �ت � ��أث � ��ر ال� � ��وض� � ��ع األم � �ن� ��ي
املتدهور في البالد بحيز أساسي من
لقاء األربعاء النيابي؛ إذ نقل النواب
عن رئيس املجلس النيابي نبيه بري
ق�ل�ق��ه ح �ي��ال ه ��ذا ال��وض��ع وال�ف��وض��ى
األم �ن �ي��ة .أم ��ا ف��ي م �ل��ف االن �ت �خ��اب��ات،
ف� ��أك� ��د ب� � ��ري اس � �ت � �م � ��راره ف � ��ي إج� � ��راء
االتصاالت ،بانتظار ما ستؤول إليه
األم ��ور ،مشيرًا إل��ى ع��دم تسجيل أي
ت �ط��ور ع�ل��ى م��ا ان�ت�ه��ى إل �ي��ه اج�ت�م��اع

فرنسا :حزب الله إرهابي
أعلن وزي��ر الخارجية الفرنسي ل��وران فابيوس ،أن فرنسا ستقترح إدراج
ال�ج�ن��اح ال�ع�س�ك��ري ل�ح��زب ال�ل��ه ع�ل��ى الئ�ح��ة االت �ح��اد األوروب� ��ي للمجموعات
اإلره��اب�ي��ة .كذلك ق��ال مصدر دبلوماسي أملاني إن وزي��ر الخارجية األملاني
غيدو فيسترفيلي يؤيد إدراج الجناح املسلح لحزب الله على الئحة االتحاد
األوروبي «للمنظمات اإلرهابية» .وفيما ربط وزير الخارجية الفرنسي التوجه
ال�ج��دي��د ل�ب�لاده بمشاركة ح��زب ال�ل��ه ف��ي ال�ق�ت��ال ف��ي س��وري��ا ،اقتصر الكالم
األمل��ان��ي على «األدل��ة التي تثبت» وج��ود صلة بني الحزب وتفجير بورغاس
تموز  .2012وقال فابيوس« :نظرًا
الذي استهدف إسرائيليني في بلغاريا في َ َ
إلى القرارات التي اتخذها حزب الله وكونه قاتل الشعب السوري بقوة ،أؤكد
أن فرنسا ستقترح إدراج الجناح العسكري لحزب الله على الئحة املنظمات
اإلرهابية» لالتحاد األوروبي.
وأض ��اف« :وب�م��ا أن ه�ن��اك امل��زي��د م��ن ال�ع�ن��اص��ر ال�ت��ي تتعلق ب�م��ا ح�ص��ل في
بلغاريا وف��ي أماكن أخ��رى ،فإننا نعتبر أن ه��ذا األم��ر يعتبر نقطة يجب أن
تكون موضع اتفاق كل األوروبيني».

لجنة التواصل االنتخابية.

جعجع يدعو إلى عزل حزب الله
ف��ي ه ��ذه األث� �ن ��اء ،واص ��ل رئ �ي��س ح��زب
«القوات اللبنانية» سمير جعجع تبرير
تنصله م��ن «األرث��وذك �س��ي» ،ودع��ا إلى
إبعاد حزب الله عن مؤسسات الدولة.
وق � � ��ال ج �ع �ج��ع ف� ��ي ح ��دي ��ث ل �ب��رن��ام��ج
«بموضوعية» على «« :»MTVطرحنا
األرث��وذك �س��ي ان�ط�لاق��ًا م��ن قناعتنا أن
ال �ط��ائ��ف أع �ط��ى امل�س�ي�ح�ي�ين  64ن��ائ�ب��ًا،
ولكن ظهرت معارضة كبيرة له» .ورأى
لاّ
«أ أم��ل ف��ي أن ي �م� ّ�ر ،وإذا ك��ان ل��ه أم��ل
فيجب أال يمر».
ول �ف��ت إل ��ى أن «ال �س �ع��ودي�ين ق��ال��وا لي
ان�ظ��ر إل��ى مصلحتك وإذا أردت السير
بالقانون األرثوذكسي ،فسر به» .وأشار
إلى أنه حتى اآلن ال يتحدث مع الرئيس
س�ع��د ال �ح��ري��ري ،وق� ��ال« :وب�ق�ي�ن��ا فترة
طويلة نتناقش ف��ي ق��ان��ون االنتخاب،
ك �ل �ن��ا ض ��د ق ��ان ��ون ال �س �ت�ي�ن ،ل �ك��ن ع��ون
ال�ي��وم يعود إل�ي��ه» .ورأى أن «ال�ح��ل في
أن تلتئم الهيئة العامة ملجلس النواب
وط ��رح امل�خ�ت�ل��ط واألرث ��وذك �س ��ي ،ول�ن� َ�ر
م��ن منهما سيحصل ع�ل��ى األك �ث��ري��ة»،
وأعلن رفض القوات اللبنانية التمديد
للمجلس النيابي سنتني .ورأى جعجع
أن رئ�ي��س ت�ي��ار امل ��ردة ال�ن��ائ��ب سليمان
ف��رن�ج�ي��ة ك��ان «أش ��رف بكثير م��ن ع��ون
بقضية قانون االنتخابات».
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،رف��ض جعجع إش��راك
ح ��زب ال �ل��ه ف��ي ال �ح �ك��وم��ة ورأى «أن ال
ح��ل إال ب�ب�ق��اء دول ��ة ح��زب ال�ل��ه وح��ده��ا
ول �ت �ش �ك��ل دول � ��ة ل �ب �ن��ان �ي��ة وح ��ده ��ا ،أي
ب�م�ع�ن��ى أال ُي �ش� َ�رك ح ��زب ال �ل��ه ب ��أي من
مؤسسات الدولة».

مظلوم :ليس من حق عدوان التنازل
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ك� �ش ��ف ال � �ق� ��ائ� ��م ب ��أع� �م ��ال
ال�ب�ط��ري��رك�ي��ة امل��ارون �ي��ة امل �ط��ران سمير
م�ظ�ل��وم ان ج�ع�ج��ع ه��و م��ن ح�م��ل ل��واء
�ي اج�ت�م��اع��ات
ال �ق��ان��ون األرث��وذك �س��ي ف� ّ
بكركي .وأك��د ان��ه «ل��م يتلق أي اتصال
من القوات اللبنانية قبل إعالن القانون
امل �خ �ت �ل��ط ،ورب �م��ا ح �ص��ل االت� �ص ��ال مع
البطريرك بشارة الراعي» .وأوضح في
مقابلة على « »OTVأنه اتصل بالنائب
جورج ع��دوان «ألسأله عن املفاوضات.
ق ��ال ل ��ي :ط � ّ�ول ��وا ب��ال �ك��م ع�ل�ي�ن��ا ي��وم�ين
ثالثة ألن االتصاالت ال تزال جارية ،ثم
ً
تفاجأنا بإعالن املختلط ليال» ،مشيرًا
إل��ى أن��ه ك��ان ع�ل��ى ال��دك �ت��ور ج�ع�ج��ع أن
ي�ع��رض ه��ذا امل �ش��روع على املسيحيني
ً
أوال كما جرى االتفاق .وأكد أن الراعي
كان خائب األمل .وقال« :األصوات التي
تنازل عنها النائب جورج عدوان ليس
من حقه أن يتنازل عنها ،فليسمحلنا
جورج ال أحد كلفه بذلك».

جاء اللقاء بمبادرة
من العسيري الذي
ّ
وجه الدعوة إلى
رؤساء الحكومة
(أرشيف)
السني ال يقل عن الثلث في أضعف تقدير.
وت � ��زام � ��ن ذل � ��ك م� ��ع ت� ��راج� ��ع ف� ��ي ن� �ف ��وذ آل
ال� �ح ��ري ��ري وت � ّ�ي ��اره ��م ف ��ي ل �ب �ن��ان ن�ت�ي�ج��ة
األخ �ط��اء ال �ت��ي ارت �ك �ب��وه��ا ،وم�م��ارس��ات�ه��م
التي ورطتهم وورط��ت السعودية معهم،
ما دفع الرياض إلى اتخاذ قرار بتصحيح
ال ��وض ��ع ق �ب��ل اس �ت �ف �ح��ال��ه ،ل �ك��ن م ��ع إب �ق��اء
«استثمارها الرئيسي» ف��ي آل الحريري.
وترجمة لهذه السياسة الجديدة ،عمدت
ال ��ري ��اض إل� ��ى ن �ق��ل ال �س �ف �ي��ر ع �ب��د ال �ع��زي��ز
خوجة ّال��ذي أب��دى معارضو آل الحريري
من السنة مالحظات على أدائه ،واستبداله
ب��ال�ع�س�ي��ري ال� ��ذي ك ��ان أول م ��ا ف�ع�ل��ه هو
زي��ارة طرابلس نهاية شهر تشرين األول
عام  ،2010حيث قام بجولة شملت خصوم

ّ
آل الحريري من السنة ،كالرئيسني كرامي
وميقاتي والوزير محمد الصفدي ،ما فسر
يومها بأنه سعي س�ع��ودي إلب�ق��اء شعرة
م �ع��اوي��ة م ��ع م�خ�ت�ل��ف ال �ق ��وى ال�س�ي��اس�ي��ة
السنية ،وتوزيع «بيضها» السياسي على
أكثر من سلة.
ال ي �ع �ن��ي ك � ��ل ذل� � � ��ك ،ب� � � ��رأي امل � � �ص� � ��ادر ،أن
ال �س �ع��ودي��ة ف ��ي ط��ري �ق �ه��ا ل�لاس �ت �غ �ن��اء عن
الخدمات السياسية آلل الحريري ّ
وتيارهم،
إذ س �ي �ب �ق��ون م�ت�م�ت�ع�ين ب�ح�ي�ث�ي��ة خ��اص��ة
ل� ��دى ال� ��ري� ��اض ،ل �ك��ن ت�ح�ج�ي��م دوره� � ��م في
هذه املرحلة هو بنظر السعودية مصلحة
م �ش �ت��رك��ة ،م ��ن أج� ��ل ك �س��ب ّ
ود ب�ق�ي��ة ق��وى
الشارع السني أو عدم استعدائه ،علمًا بأنه
ليس في مقدور آل الحريري ّ
وتيارهم رفض

أو م �ع��ارض��ة أي ت� ّ
�وج��ه م��ن ول ��ي نعمتهم
السياسي واملالي في هذا االتجاه.
ل�ك��ن ال�ل�اف��ت أن ب�ي�ن ح �ض��ور ال �ع �ش��اء ،من
خ � ��ارج ن � ��ادي رؤس � ��اء ال �ح �ك��وم��ات ،وزي ��ر
ال �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة ف �ي �ص��ل ك ��رام ��ي ،في
اس �ت �ث �ن� ٍ�اء ل�ف��ت أن �ظ� َ�ار ال��وس��ط ال�س�ي��اس��ي
وت ��وق ��ف ع �ن��ده امل ��راق �ب ��ون ال ��ذي ��ن ط��رح��وا
أسلئة كثيرة حوله ،ورأوا فيه تعبيرًا عن
ت �ق��ارب رس �م��ه ال��وزي��ر ال �ش��اب ب �ه��دوء في
الفترة األخيرة مع السعودية ،التي زارها
أك�ث��ر م��ن م � ّ�رة علنًا أو ب�ع�ي�دًا ع��ن اإلع�ل�ام،
ورس ��خ ف�ي�ه��ا ع�ل�اق��ات وط �ي��دة م��ع ص�ن��اع
القرار في اململكة ،ما يجعل حضوره عشاء
العسيري مؤشرًا على أدوار أكبر تنتظر
كرامي االبن في املرحلة املقبلة.

