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سياسة
المشهد السياسي

النسبية في  13دائرة  ...تنتظر موافقة
لم يعد أمام إقرار قانون نسبي كامل سوى موقف التيار الوطني ّ
الحر ،الذي يبدو أنه المعارض الوحيد لهذا الخيار .وبدل
ذلك ،يجري الحديث عن أن الرئيس ميشال عون قد يلجأ قبل يوم من نهاية والية مجلس النواب إلى دعوة الهيئات الناخبة،
وبالتالي إجراء االنتخابات على أساس «الستين»
اسـتـبـقــت وزارة ال ـخ ــزان ــة األمـيــركـيــة
والسلطات السعودية زيــارة الرئيس
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب للمملكة
أم ـ ــس بـ ـق ــرار وض ـ ــع رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس
التنفيذي في حزب الله السيد هاشم
صفي الــديــن على «لــوائــح اإلره ــاب»،
ّ
ف ــي خ ـطــوة ت ــؤك ــد ال ـن ـيــات األمـيــركـيــة
والخليجية إلع ــادة تمتني التحالف
ب ــن ال ـط ــرف ــن ،ب ـه ــدف ال ـض ـغــط على
م ـحــور امل ـق ــاوم ــة .وف ــي ح ــن يـتـصـ ّـدر
القلق املشهد اللبناني من احتماالت
الـ ـنـ ـت ــائ ــج ال ـ ـتـ ــي قـ ـ ــد ت ـن ـع ـك ــس ع ـلــى
املنطقة والــوضــع الــداخـلــي اللبناني
في خلفيات زيــارة الرئيس األميركي
للسعودية ثـ ّـم للكيان اإلسرائيلي ،ال
ّ
سيما أن وفدًا لبنانيًا برئاسة الرئيس
ّ
سـعــد ال ـحــريــري س ـي ـشــارك ف ــي الـقــمــة
األميركية ـ العربية ـ اإلسالمية ،قالت
م ـصــادر ت ـيــار املـسـتـقـبــل ل ــ«األخ ـب ــار»
إن ل ـب ـنــان س ـي ـش ــارك ف ـقــط ف ــي الـقـ ّـمــة
«األم ـيــرك ـيــة ـ ـ ال ـعــرب ـيــة ـ ـ اإلســام ـيــة»
ّ
معنيًا بالقمة «األميركية
ولــن يكون
ـ ـ ـ ـ ال ـس ـع ــودي ــة» وال ـق ـم ــة «األم ـي ــرك ـي ــة ـ

«الستين» يعني الفراغ
في المجلس والحكومة لثالثة
أشهر قبل االنتخابات
عون يؤكد إجراء االنتخابات:
البعض يرغب في أن تبقى يده
ممدودة الى حصة جاره
الخليجية» .ومن غير املتوقع ،بحسب
امل ـصــادر ،أن «يـصــدر مــوقــف حــاد من
القمة األميركية ـ العربية ـ االسالمية.
ل ـكــن ع ـلــى ك ــل حـ ــال مــوق ـف ـنــا واضـ ــح،
نـحــن ضــد إدراج ح ــزب الـلــه كمنظمة
إرهابية ،وفي ما ّ
خص إيران ،موقفنا
ّ
سيتحدد على أساس النص املطروح
للنقاش».
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب ي ــاس ــن جــابــر
ال ــذي ي ـشــارك ضـمــن الــوفــد اللبناني
إل ــى واشـنـطــن فــي ل ـقــاءات مــع اإلدارة
األمـيــركـيــة ح ــول الـعـقــوبــات املنتظرة
على مواطنني لبنانيني ،إنــه «ال قرار

وضعت واشنطن والرياض السيد هاشم صفي الدين على لوائح اإلرهاب والعقوبات (هيثم الموسوي)

المشنوق ّ
يهدئ الموقوفين اإلسالميين
نجح الوزير نهاد املشنوق في سحب فتيل االحتقان الذي ّ
يسببه إضراب املوقوفني
االسالميني عن الطعام ،بعد سلسلة اتصاالت مع رئيس الجمهورية ميشال عون
والرئيس سعد الحريري ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان .وأعلن املشنوق
ّ
ّ
سيتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة ملف املوقوفني اإلسالميني وإمكانية
أنه
إجراء عفو عام ،بعد أن جرى االتفاق بني الرئيسني عون والحريري على دراسة
اقتراح العفو .خطوة املشنوق ،وزيارته أمس لطرابلس والبداوي ّثم لببنني في
عكار ،واملفاوضات مع املوقوفني اإلسالميني و«هيئة العلماء املسلمني» ،دفعت
باملوقوفني إلى وقف اإلضراب املفتوح عن الطعام خالل شهر رمضان ،وسحب
التظاهرات من الشوارع ،على أن ّ
يتم العمل على حلحلة األزمة والسعي إلنجاز
قانون العفو العام .وألقى املشنوق خطابًا في ببنني العكارية أكد فيه أن أهالي
عكار كانوا «ضمانة االعتدال في زمن جنون التكفيريني من كل املذاهب».

نـهــائـيــا ب ـشــأن ال ـع ـقــوبــات األمـيــركـيــة
ّ
على لبنان» ،مؤكدًا أن «املسودة التي
تــم تسريبها هــي مـســودة لــن تعتمد،
وقد تصدر عقوبات لكن ليس بالشكل
التي ّ
سربت به».
وف ـي ـمــا تـ ـ ــزداد امل ـخ ــاط ــر امل ـح ـي ـطــة في
اإلقليم ،يبقى السجال الداخلي حول
قــانــون االن ـت ـخــاب فــي إط ــار امل ــزاي ــدات
ّ
وإضـ ــاعـ ــة الـ ــوقـ ــت ،ف ــي ظ ـ ــل ان ـح ـســار
ال ـخ ـي ــارات املـجـهــولــة ـ ـ امل ـع ــروف ــة ،بني
ال ــوص ــول إل ــى ال ـف ــراغ أو ال ـع ــودة إلــى
ّ
معني
ّقانون «الستني» .أكثر من مصدر ّ
أكد لـ«األخبار» أن االتصاالت متوقفة
منذ ّأيــام حول قانون االنتخاب ،ومن
امل ـتــوقــع أن يـسـتـمــر «ال ـص ـم ــت» حتى
عودة الحريري والوزير جبران باسيل
من ّ
قمة الــريــاض ،حيث يشاركان إلى
ج ــان ــب الـ ــوزيـ ــريـ ــن م ـل ـح ــم ال ــري ــاش ــي
ونـ ـه ــاد امل ـش ـن ـ ّـوق ف ــي أعـ ـم ــال ال ـق ـ ّـم ــة.
وف ـي ـم ــا ال ي ـت ــوق ــع أحـ ــد م ــن املـعـنـيــن
ّ
أن يـتـمــكــن ال ـفــرقــاء م ــن ال ــوص ــول إلــى
نتيجة أو اتـفــاق حــول الـقــانــون خالل

ال ــدورة االستثنائية ملجلس الـنــواب،
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـ ـن ـ ــوي رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون فتحها ،بـعــد أن
عجزوا عن ذلك طوال السنوات السبع
املاضية ،يجري الحديث منذ ّأيــام في
ّ
السياسية عــن أن رئيس
الصالونات
الـجـمـهــوريــة الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون قد
ي ـل ـج ــأ فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم األخ ـ ـيـ ــر مـ ــن واليـ ــة
مجلس النواب ،أي  18حزيران املقبل،
إل ــى تــوق ـيــع م ــرس ــوم دعـ ــوة الـهـيـئــات
ال ـنــاخ ـبــة .وبـحـســب أك ـثــر م ــن مـصــدر،
فـ ــإن عـ ــون يـسـتـنــد إلـ ــى املـ ـ ــادة  25في
ال ــدس ـت ــور ،ال ـتــي تـنــص عـلــى أن ــه «إذا
ّ
ُحــل مجلس الـنــواب ،وجــب أن يشتمل
قرار الحل على دعوة إجراء انتخابات
جديدة ،وهذه االنتخابات تجري وفقًا
للمادة  ،24وتنتهي في مدة ال تتجاوز
الثالثة أشهر» ،ما يعني أن االنتخابات
سـتـحـصــل وف ـقــا ل ـل ـقــانــون ال ـنــافــذ في
ش ـه ــر أي ـ ـلـ ــول ،أي ق ــان ــون «ال ـس ـت ــن».
خ ـ ـطـ ــوة ع ـ ـ ــون قـ ـب ــل ي ـ ـ ــوم م ـ ــن ن ـه ــاي ــة
واليــة مجلس النواب تعني أن الفراغ

س ـي ـط ــال م ـج ـلــس الـ ـن ــواب ملـ ــدة ثــاثــة
عمل هيئة املكتب
أشهر مع استمرار ّ
في عملها .وفي حال نفذت حركة أمل
وحزب الله وباقي حلفائهما في قوى
 8آذار ما جرى االتفاق عليه قبل نحو
أسـبــوعــن ،ف ــإن ال ـفــراغ أيـضــا سيطال
عدد من
حكومة الحريري عبر استقالة ٍ
ال ــوزراء لنزع امليثاقية عنها .مصادر
ّ
سياسية ب ــارزة أك ــدت ل ــ«األخ ـبــار» أن
«رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة فــي ح ــال استند
إلــى امل ــادة  ،25فــإنــه ال بـ ّـد مــن االتـفــاق
ع ـلــى ه ــذا امل ـخ ــرج ،ألن ه ــذه الـخـطــوة
ّ
غير دستورية كون املجلس لم ُيحل».
وقالت املصادر «طاملا أن ما يريدونه
هـ ــو ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى قـ ــانـ ــون ال ـس ـت ــن،
ف ـل ـمــاذا ت ـ ّـم تــأج ـيــل األمـ ــر وامل ـمــاط ـلــة؟
كذلك فإن العودة إلى الستني ستكون
بـمـثــابــة فـشــل ذريـ ــع لـلـعـهــد ف ــي عــامــه
األول».
في املقابل ،وبعد أن سقطت كل الصيغ
املطروحة لقانون االنتخاب ،ال ّ
سيما
قانون التأهيل الطائفي على الرغم من

