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سياسة
قضية اليوم

بيان قمة الرياض :هكذا خدعت السعودية
«خدعتنا السعودية» .هذه هي خالصة الوقائع التي رافقت القمة األميركية ــ العربية ــ اإلسالمية في الرياض ،التي صدر
عنها بيان يهاجم حزب الله وإيران .أما انتخابيًا ،فال جديد سوى بدء البحث في إدخال بعض التعديالت على قانون الستين
مــن املـفـتــرض أن يــأتــي ال ـ ّ
ـرد اللبناني
الرسمي على البيان الختامي للقمة
العربية ـ ـ اإلســامـيــة ـ ـ األمـيــركـيــة ،في
جلسة مجلس ال ــوزراء يــوم األربـعــاء.
فبعد تضمني البيان هجومًا شرسًا
ع ـل ــى إيـ ـ ـ ــران ،وبـ ـع ــد أن سـ ـ ــاوى امل ـلــك
س ـل ـم ــان ب ــن ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز وال ــرئ ـي ــس
دونالد ترامب بني حزب الله وحماس
من جهة ،والقاعدة وداعــش من جهة
أخ ــرى ،أعـلــن وزي ــر الخارجية جبران
ّ
بــاس ـيــل ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» أن ل ـب ـنــان لم
علم بالبيان أو بمضمونه،
يكن على ٍ
ّ
وأن ال ــدول ــة م ـل ـتــزمــة خ ـط ــاب الـقـســم
والـبـيــان الـ ــوزاري ،فيما الـتــزم رئيس
ال ـح ـكــومــة س ـعــد ال ـح ــري ــري الـصـمــت.
وعلمت «األخ ـبــار» أن باسيل كــان قد
اسـتـفـســر ،قـبــل سـفــر الــوفــد اللبناني
إلى الرياضّ ،
عما إذا كان هناك بيان
نهائي سيصدر عــن القمة العربية ـ
اإلسالمية ـ األميركية ،على أن يحدد
موقفه باملشاركة في الوفد من عدمه،
وأن الـ ــرد ال ـس ـعــودي ج ــاء ب ــأن بـيــانــا

قاسم :التحالف بين
حزب الله والتيار استراتيجي وله
عالقة بمسار لبنان
سيصدر حصرًا عــن القمة األميركية
ـ ـ الـخـلـيـجـيــة ،ال ع ــن ال ـق ـمــة املـ ّ
ـوس ـعــة.
ّ
كذلك كان الحريري يؤكد لسائليه في
بيروت أن القمة التي سيشارك فيها
ُ
لـبـنــان لــن ت ـصــدر أي ب ـيــان .وبحسب
املعلومات ،فإن باسيل استفسر أيضًا
مــن نـظـيــره الـسـعــودي ع ــادل الجبير،
بـعــد وص ــول الــوفــد إل ــى ال ــري ــاض عن
األمـ ـ ــر ،فـ ـج ــاءه الـ ـج ــواب ن ـف ـســه .ومــع
انتهاء أعـمــال القمة حــوالــى السابعة
ً
مساء ومغادرة الوفد اللبناني ،بدأت
«الـ ـف ــاش ــات» ع ــن «إعـ ـ ــان ال ــري ــاض»
تـتــوالــى أث ـنــاء رحـلــة ال ـع ــودة ،حــوالــى
ً
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ل ـي ــا ،م ــا دف ــع وزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة إلـ ــى إص ـ ـ ــدار ب ـي ــان ــه عـبــر
«تويتر».
وق ــال ــت م ـص ــادر ف ــي ال ــوف ــد الـلـبـنــانــي
لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن «أس ـ ــوأ م ــا يـمـكــن أن
يـحـصــل ف ــي أي ق ـمــة أو مــؤت ـمــر ،هو
َّ
أن ُي ــوزع البيان الختامي مــع انتهاء

أع ـم ــال ـه ــا ،وهـ ــو م ــا ح ـص ــل أك ـث ــر مــن
م ــرة .لكن مــا حصل فــي الــريــاض كان
أس ـ ــوأ ،إذ ُوزع ال ـب ـيــان ب ـعــد م ـغ ــادرة
ً
ال ــوف ــود» ،الف ـتــة إل ــى أن «ه ـن ــاك دوال
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ت ــربـ ـطـ ـه ــا ب ـ ـ ــإي ـ ـ ــران عـ ــاقـ ــات
وثيقة ،كالعراق والجزائر وباكستان
والسنغال وغيرها ،ما كانت لترضى
بتمرير البيان كما صــدر .ورغــم ذلك،
فــإن لبنان الوحيد الــذي أعلن تبرؤه
م ـم ــا ص ـ ـ ــدر» .واعـ ـتـ ـب ــرت أن ت ـغــريــدة
بــاسـيــل كــانــت «واض ـح ــة وكــاف ـيــة في
رفــض الـبـيــان ومـضـمــونــه عـبــر إعــان
ال ـت ـم ـس ــك ب ـخ ـط ــاب ال ـق ـس ــم وال ـب ـي ــان
الوزاري».
على صعيد آخر ،يبدو أن البحث عن
قــانــون جــديــد لــانـتـخــابــات النيابية،
رغـ ــم املـ ـه ــل ال ــدسـ ـت ــوري ــة ال ـضــاغ ـطــة،
ال يـمـثــل أول ــوي ــة بــالـنـسـبــة إل ــى قــوى
السلطة .لــم يكن يكفي إلق ــرار قانون
ق ــائ ــم ع ـل ــى ال ـن ـس ـب ـيــة ال ـك ــام ـل ــة وف ــق
دوائـ ــر ص ـغــرى ،س ــوى مــوقــف الـتـيــار
الوطني الحر .األمــر الــذي لم يحصل،
ُ
وم ـصــادره تـصــر على أنــه «فــي موقع
امل ـت ـل ـقــي ول ـس ـنــا ف ــي م ــوق ــع املـ ـب ــادر».
ّ
ـرار ق ــان ــون
امل ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت ال ـ ـجـ ــديـ ــة إلق ـ ـ ـ ـ ُ
ُوطني وإصالحي ،جميعها أجهضت.
ّ
املخزي في كل ّذلك ،أن يكون «التطور»
الوحيد في ملف القانون في اليومني
امل ــاضـ ـي ــن هـ ـ ــو ،ب ـح ـس ــب م ـع ـل ــوم ــات
«األخـبــار» ،البحث الـجـ ّـدي في إدخــال
تعديالت على قانون «الستني» ،قبل
انتهاء واليــة املجلس في  20حزيران
وإج ـ ـ ـ ــراء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فـ ــي ال ـخ ــري ــف
املقبل.
كلمة رئـيــس ح ــزب ال ـقــوات اللبنانية
سمير جعجع ،أم ــس ،صـ ّّـبــت فــي هذا
اإلطــارّ .
فعبر عن أسفه ألننا «وصلنا
ال ـ ـيـ ــوم إلـ ـ ــى اح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت سـ ـيـ ـئ ــة ،إم ــا
الـتـمــديــد ال ــذي هــو مــرفــوض ُ
ويعتبر
ق ـ ـضـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ال ـع ـه ــد الـ ـج ــدي ــد ،وإمـ ــا
ً
ُ
ال ـس ـت ــن الـ ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر ف ـش ــا لـلـعـهــد
ال ـج ــدي ــد والـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي ،وإم ــا
الوصول إلى الفراغ الذي ال أحد يريد
الوصول إليه» .التمديد مرفوض ،وال
أح ــد يــريــد ال ــوص ــول إل ــى ال ـف ــراغ ،فال
يـبـقــى أمــام ـنــا ف ــي ح ــال ع ــدم االت ـفــاق
ّ
على الـقــانــون ســوى «الـسـتــن» .ولكن
جعجع وجــد «الـحــل» ،فــأصــدر موقفًا
مـتـقـ ّـدمــا ،إذ ق ــال« :عـلــى سبيل املـثــال،

ّ
الموسعة (هيثم الموسوي)
السعوديون نفوا لباسيل نية إصدار بيان عن القمة

يـمـكـنـنــا أن ن ـطــرح الـنـسـبـيــة الـكــامـلــة
الـتــي قــدمـهــا الـفــريــق اآلخ ــر ،ش ــرط أن
نصوت على تفاصيلها داخل مجلس
الوزراء ،فهذا هو الحل الوحيد الباقي
أمـ ــام ـ ـنـ ــا» .كـ ـ ــام ج ـع ـج ــع أتـ ـ ــى خ ــال
اإلع ـ ـ ــان ع ــن م ــرش ــح الـ ـح ــزب طــونــي

حبشي إلــى االنتخابات النيابية في
دائرة بعلبك ـ الهرمل .هي ّ
املرة الثانية
التي ُي ّ
قرر فيها رئيس القوات استباق
املفاوضات بينه وبني التيار الوطني
الحر ّ حول التحالف االنتخابي .وبعد
أن رش ــح ف ــادي سـعــد ف ــي ُ
«ع ـق ــر دار»

الوزير جبران باسيل في البترون ،ها
هو جعجع ُيرشح حبشي عن املقعد
الــذي يشغله ُمــرشــح الرئيس ميشال
عون ،النائب إميل رحمة.
رف ــض الـ ـف ــراغ ف ــي امل ــؤس ـس ــات ،صــدر
أيضًا عن النائب محمد رعد ،الذي ّ
أكد

تقرير

زاسبيكين في «العيد الوطني الروسي» :هناك من يراهن على
فراس الشوفي

أدى أطفال روس رقصات شعبية في االحتفال (مروان طحطح)

ل ــم يـكــن اح ـت ـفــال ال ـس ـفــارة الــروسـيــة
في بيروت بمناسبة «العيد الوطني
ّ
عاديًا هذا العام.
لروسيا االتحادية»،
حلول شهر رمضان نهاية األسبوع
ّ
ال ـح ــال ــي ،دفـ ــع م ـنــظ ـمــي ال ـح ـفــل إلــى
الــدمــج بــن مناسبة «العيد الوطني
لــروسـيــا االت ـحــاديــة» ال ــذي يـصــادف
ي ـ ـ ــوم  12حـ ـ ــزيـ ـ ــران املـ ـقـ ـب ــل و«عـ ـي ــد
انتصار روسيا على النازية» ،في 9
أيار الجاري .وعلى عمق املناسبتني
فـ ــي ال ـ ــوج ـ ــدان ال ـ ــروسـ ـ ــي ،ي ـب ـق ــى أن
الـ ـق ــاع ــة ال ــوس ـي ـع ــة ل ـف ـن ــدق «ك ـ ـ ــورال
ّ
غصت
بيتش» في الرملة البيضاءّ ،
بــالـسـيــاسـيــن الـلـبـنــانـيــن ومـمــثـلــي

األحــزاب والسفارات وأبناء الجالية
الروسية و«اللبنانيني ـ الروس» ،في
حشد ّ
ربما مضاعف عن حشد العام
ٍ
املاضي.
«اخ ـ ـ ـتـ ـ ــرنـ ـ ــا ت ـ ــاريـ ـ ـخ ـ ــا وس ـ ـط ـ ـيـ ــا بــن
امل ـن ــاس ـب ـت ــن ألهـ ـمـ ـيـ ـتـ ـهـ ـم ــا» ،ي ـق ــول
السفير الروسي ألكسندر زاسبيكني
ل ــ«األخ ـب ــار» ،وه ــو يـسـتــرق الحديث
ب ـ ــن عـ ـ ـش ـ ــرات ال ـ ـحـ ــاضـ ــريـ ــن ،ال ــذي ــن
ي ـت ـج ـم ـه ــرون ح ــول ــه ألجـ ـ ــل ال ـص ــور
ال ـت ــذك ــاري ــة ،وت ـل ــك الـ ـع ــادة ال ـجــديــدة
املسماة صورة «سيلفي».
اخـ ـت ــار زاس ـب ـي ـك ــن ،ب ـبــذلــة ال ـس ـفــراء
ّ
ال ـ ـ ـ ــروس ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء املـ ــذه ـ ـبـ ــة و ّش ـب ــه
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،أن يـ ـت ـ ّ
ـوس ــط م ـمــث ـلــي
الــرؤســاء الثالثة على املنبر الكبير،

ّ ً
الــوزيــر نـقــوال تــويـنــي مـمــثــا رئيس
الـجـمـهــوريــة مـيـ ّشــال ع ــون ،والـنــائــب
ً
ع ـل ــي بـ ـ ــزي مـ ـم ــث ــا رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـن ــواب نـبـ ّيــه بـ ـ ّـري ،وال ــوزي ــر جـمــال
ً
الحكومة سعد
الجراح ممثال رئيس
ّ
الحريري .كذلك لم تغب ممثلة وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة جـ ـب ــران بــاس ـيــل رئـيـســة
دائرة املراسم في الوزارة ميرا ضاهر،
ليقطعوا معًا قالب الحلوة ،قبل أن
ّ
يقدم أطفال من الجالية الروسية في
ّ
لبنان رقصات شعبية .وزيــر الدفاع
يعقوب الـ ّـصــراف ســرق ج ــزءًا يسيرًا
من اهتمام الحضور بــدوره .ومع أن
ّ
تحبذ
الدبلوماسية الروسية كانت
حـ ـض ــور ال ـ ـ ّـص ـ ــراف «م ــؤتـ ـم ــر األمـ ــن
ال ــدول ــي» ال ــذي عـقــد الـشـهــر املــاضــي

