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سياسة

المشهد السياسي

اقتراح التجديد لسالمة على طاولة مجلس الوزراء األربعاء؟

ّ
لبنان يتبرأ من بيان قمة الرياض
ثالثة ملفات تشغل الداخل
اللبناني هذه األيام .قانون
االنتخابات الذي لم ينجز منه
شيء ،والتجديد لحاكم
مصرف لبنان المحكوم
بمقايضة تناقش خلف
الكواليس ،ونتائج ّ
قمة
الرياض التي سارع لبنان
الرسمي إلى التبرؤ منها
ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن انـ ـشـ ـغ ــال ال ــداخ ــل
الـلـبـنــانــي بــالـنـتــائــج ال ـتــي ستخرج
بـهــا قـمــم ال ــري ــاض ،ال ي ــزال الـنـقــاش
حول قانون االنتخابات قائمًا ،لكن
بوتيرة أخف من تلك التي شهدتها
األس ــاب ـي ــع األخ ـ ـيـ ــرة« .ح ـت ــى اآلن ال
ّ
املتغير الوحيد
شيء منجزًا» ،إال أن
الـ ــذي ط ــرأ ع ـلــى امل ـل ــف ه ــو «س ـقــوط
القانون التأهيلي إلــى غير رجعة»،
ب ـعــدمــا أص ـب ـحــت الـنـسـبـيــة الـكــامـلــة
هــي املــدخــل ألي قــانــون جــديــد .وقــد
انتقل شـ ّـد الـحـبــال مــن االتـفــاق على
«التأهيلي» إلى الضوابط التي يرى
الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحـ ّـر أنـهــا الطريق
الــوحـيــد لـلـحـ ّـد مــن أض ــرار النسبية
الـ ـك ــامـ ـل ــة وح ـ ـفـ ــظ مـ ـعـ ـي ــار ُ
«حـ ـس ــن
التمثيل» .فــي املـقــابــل ،ي ــزداد الكالم
عن «ضرورة التمديد تفاديًا للفراغ»،
فــي حــن يـظـهــر أن ه ــذا الـسـيـنــاريــو
ّ
يتقدم على باقي الخيارات املتاحة.
وكان الفتًا أمس تأكيد وزير الشباب
والــريــاضــة مـحـمــد فـنـيــش ،أن "امل ــدة
الزمنية الفاصلة تكاد تكون شهرا
من الزمن ،هناك فسحة تفاؤل أتمنى
أن تترجم بإنجار قانون إنتخابات.
اإلنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ي ـ ـجـ ــب أن ت ـح ـص ــل،
وال ـح ــاج ــة إل ــى ت ـمــديــد إن ـطــاقــا من
قانون جديد أو تالفيا للفراغ تبدو
كأنها أصبحت أم ــرا مـلــزمــا» .ودعــا

«جميع القوى إلــى أن تحسم أمرها
للوصول الى قانون إنتخابات يكفل
إجراء اإلنتخابات النيابية».
وف ـي ـم ــا تـ ــرى أوس ـ ـ ــاط س ـيــاس ـيــة أن
الدفع نحو الفراغ هدفه العودة إلى
ق ــان ــون ال ـس ـتــن ،قــالــت م ـص ــادر عني
الـتـيـنــة إن «ج ـ ّـرن ــا إل ــى ال ـف ــراغ ومــن
ثم التمديد ،وبعده القانون النافذ،

ي ـع ـنــي ال ـت ــراج ــع ع ــن ك ــل ال ـت ـع ـهــدات
التي قطعها البعض بعدم السماح
بـ ــالـ ــوصـ ــول إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات،
ّ
عوضًا عن أنها تشكل ضربة كبيرة
للعهد» .ووصــف نائب األمــن العام
لـحــزب الـلــه ،الشيخ نعيم قــاســم ،ما
ي ـج ــري ب ـش ــأن ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات
بـ«سوق عكاظ» ،معتبرًا أن «أفضل

مكتبة عصام فارس في البلمند
افتتحت جامعة البلمند مكتبة عصام فارس ـ ـ املركز التعلمي وجناح نور عصام
فارس في حرمها الرئيس في الكورة ،برعاية بطريرك أنطاكيا وسائر املشرق للروم
األرثوذكس يوحنا العاشر .وللمناسبة ،أقيم احتفال حاشد لفت فيه فارس إلى أنه
«يتطلع إلى املكتبة األجمل في هندستها واألجمل في داخلها» .وقال «كلنا في لبنان
املقيم وفي لبنان االنتشار ّ
نقدر الدور التاريخي الذي يحمله البطريرك يوحنا العاشر
يازجي في هذه الظروف الصعبة».
ويواصل فارس استقباالته للشخصيات السياسية واإلدارية والفاعليات من كل
املناطق اللبنانية .وكان قد التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائبة
ستريدا جعجع في معراب .ونفى بعد اللقاء أن «تكون جولته تهدف الى العودة الى
املعترك السياسي في لبنان» .ووصف زيارته لرئيس القوات بـ«الشخصية ،باعتباره
أعز صديق لي منذ زمن ،وأحببت أن ألتقي به بعد عودتي الى لبنان بعد  12عامًا ،ولو
أنني التقيته مرارًا في الخارج ،وكانت مناسبة تداولنا خاللها في األوضاع اللبنانية
كافة»ّ .
وعما إذا تطرق وجعجع الى الشأن االنتخابي ،أجاب فارس ممازحًا« :نعم ...وال».
واستقبل فارس وزوجته هال في دارتهما في برمانا رئيس حزب الكتائب النائب
ّ
ّ
الجميل ،وشكل
الجميل وزوجته كارين .وكان فارس قد التقى الرئيس أمني
سامي
ّ
للجميل« ،فرصة ملناقشة املستجدات الداخلية
اللقاء ،بحسب بيان للمكتب اإلعالمي
في ضوء العقد التي تحوط التوافق على إنجاز قانون لالنتخاب يعيد االنتظام الى
عمل املؤسسات .كذلك كانت مراجعة للوضع اإلقليمي في ضوء الواقع الخطير ميدانيًا
ومحاوالت اإلحاطة الدولية بالوضع ،سواء من خالل مؤتمر جنيف أو مؤتمر الرياض».

ق ــان ــون ه ــو ال ـن ـس ـب ـيــة ،وفـ ــي قــانــون
ً
النسبية هناك  20احتماال ،ويمكننا
االتـ ـف ــاق ع ـل ـيــه ب ـب ـعــض ال ـت ـعــديــات
ُ
ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن ت ــراع ــي املــاح ـظــات
املختلفة».
من جهة أخرى ،ال يزال ملف التجديد
لحاكم مصرف لبنان رياض سالمة
ُيطبخ على نار هادئة .وبعد أن تبني
في اآلونة األخيرة عدم وجود توافق
حوله ظهر في حذر رئيس الحكومة
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري م ــن إدراجـ ـ ـ ــه عـلــى
جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء
امل ـق ـب ـل ــة ،تـ ـف ــادي ــا ألي اشـ ـتـ ـب ــاك مــع
رئـيــس الـجـمـهــوريــة الـعـمــاد ميشال
عــون ،علمت «األخـبــار» أن «مشروع
م ـ ــرس ـ ــوم الـ ـتـ ـج ــدي ــد سـ ـ ُـي ـ ـطـ ــرح مــن
خارج جدول األعمال في أول جلسة
يعقدها مجلس ال ــوزراء بعد عــودة
ال ــرئ ـي ــس الـ ـح ــري ــري ّ م ــن ال ــري ــاض»
األربـ ـ ـع ـ ــاء املـ ـقـ ـب ــل .ومل ـ ـحـ ــت م ـص ــادر
س ـيــاس ـيــة رف ـي ـعــة امل ـس ـت ــوى إلـ ــى أن
«التجديد لسالمة ُ
سينجز من خالل
تسوية ُيعمل عليها ترتبط ببعض
التعيينات التي سيتم إقــرارهــا في
الـجـلـســة نـفـسـهــا أي ـضــا فــي ح ــال تـ ّـم
االتفاق عليها».
ُع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخـ ـ ـ ـ ــر ،أثـ ـ ـ ـ ــار امل ـ ـنـ ــاخ
امل ــراف ــق لـلـقـمــم ال ـث ــاث ال ـت ــي عـقــدت
فـ ــي الـ ـ ــريـ ـ ــاض ،ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـح ــذر
الـلـبـنــانــي ،لناحية الـتــداعـيــات التي
ُيمكن أن ُ
تنجم عنها ،خصوصًا أن
الـعـنــاويــن الـتــي حملتها استهدفت
ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،وبـ ـحـ ـض ــور
الــوفــد اللبناني الــذي تــرأســه رئيس
الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري .وقــاربــت
األوســاط السياسية هــذا الــواقــع من
وجهات نظر ّ
متعددة ،يميل أغلبها

إلـ ــى ال ـت ـش ــاؤم م ــن أن ي ـك ــون لـبـنــان
واح ـدًا من الساحات التي ُستترجم
فيها مقررات هذه القمم ،ما سيؤثر
س ـل ـب ــا ع ـل ــى األوضـ ـ ـ ـ ــاع ال ـس ـيــاس ـيــة
واالقتصادية واألمنية فيه ،وخاصة
أن هـ ـ ـ ــذه املـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة تـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــن م ــع
العقوبات األميركية التي تستهدف
الـقـطــاع املـصــرفــي اللبناني بذريعة
مـ ـح ــاص ــرة حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه .وال م ـج ــال
للشك في أن لبنان يدخل في قائمة
االهتمامات األميركية – السعودية
املـشـتــركــة ،إذ إن الـتــوجــه األمـيــركــي
إلى استهداف الحزب أصبح علنيًا،
ّ
وعبر عنه ترامب خــال كلمته حني
وضـعــه فــي نـفــس الـخــانــة مــع حركة
حـمــاس وتـنـظـيــم «داع ـ ــش» ،معتبرًا
أنـهــم «يــرتـكـبــون األع ـمــال الوحشية
فــي املـنـطـقــة» ،ووص ــف ال ـحــزب بأنه

باسيل :لم نكن نعلم
ببيان قمة الرياض
وفوجئنا به ونحن
في الطائرة
فنيش :الحاجة إلى
تمديد تبدو كأنها
أصبحت أمرا ملزما

