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سياسة
المشهد السياسي

ّ
االنتخابات النيابية في مهب الريح!

بري لـ«األخبار» :لن أقبل بغير التسجيل المســ
يزداد الحديث عن المخاطر
التي تطال إجراء االنتخابات
النيابية المقبلة ،مع الخشية
من عدم القدرة على تنفيذ
االستحقاق في موعده
ّ
في ظل الخالفات« .التسجيل
المسبق» عقدة بارزة أمام
العملية االنتخابية ،ومع
ذلك ،ال تقارن بالتباينات التي
لم تظهر بعد بين الكتل
السياسية
ّ
م ــع إق ـف ــال م ـل ــف ال ـت ـهــديــد اإلره ــاب ــي
انـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــا م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــرود الـ ـش ــرقـ ـي ــة
اللبنانية ،بدأت االنتخابات النيابية
امل ـق ـب ـلــة ت ـت ـص ـ ّـدر امل ـش ـهــد الـسـيــاســي
ّ
ال ـل ـب ـنــانــي ،ف ــي ظـ ــل االن ـق ـس ــام ال ــذي
يـ ـعـ ـص ـ ّـف بـ ـ ــن ال ـ ـك ـ ـتـ ــل الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة،
وي ـ ـت ـ ـمـ ــثـ ــل ف ـ ـ ــي اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف وج ـ ـهـ ــات
الـنـظــر بــن أع ـضــاء اللجنة الــوزاريــة
ّ
املكلفة ببحث كيفية تطبيق قانون
االنتخاب.
وإذا ك ـ ــان ـ ــت غ ــالـ ـبـ ـي ــة األط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال
ت ــرى خ ـط ـرًا ف ــي مـ ــرور مـهـلــة ص ــدور

بالبطاقات
االقتراع
ّ
البيومترية يتطلب ّإصدار
مليون واحدة شهريًا
مرسوم تشكيل هيئة اإلش ــراف على
االنتخابات في موعده املفترض ،أي
قبل  17أيـلــول الحالي ،فــإن العقبات
التي تقف فــي وجــه تطبيق القانون
الجديد تضع االستحقاق االنتخابي
بأسره في عني العاصفة.
ال ـج ـل ـســة ال ـث ــال ـث ــة ل ـل ـج ـنــة الـ ــوزاريـ ــة
ّأول مــن أم ــس ب ــدت نــذيــر ش ــؤم على
إمكانية إجــراء االنتخابات النيابية
ف ــي مــوعــدهــا .فـ ّـاالن ـق ـســام ك ــان سـ ّـيــد
املــوقــف بــن ممثلي الكتل البرملانية

قضية اليوم

م ــن الـ ـ ـ ــوزراء ،وجـ ــرى ال ـحــديــث فيها
بـ ـشـ ـك ــل واض ـ ـ ـ ـ ــح ع ـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــات
ال ـتــي تــواجـهـهــا وزارة الــداخـلـيــة في
امل ـ ـ ّـدة املـتـبـقـيــة ق ـبــل امل ــوع ــد ،لتنفيذ
اإلجراءات الالزمة إلجراء االنتخابات
في أيار املقبل.
حـتــى إن ــه وص ــل األم ــر بــالــوزيــر علي
حسن خليل إلى القول داخل اللجنة،
إنــه بــات مقتنعًا بــأن وزارة الداخلية
سـ ـتـ ـعـ ـج ــز عـ ـ ــن تـ ـسـ ـلـ ـي ــم الـ ـبـ ـط ــاق ــات
املمغنطة ،فــي حــال استمر االنقسام
ع ـل ــى ح ــال ــه ولـ ــم ي ـت ـ ّـم الـ ـت ـ ّ
ـوص ــل إل ــى
ص ـي ـغ ــة م ـن ـط ـق ـي ــة آلل ـ ـيـ ــة االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع.
غير أن االنـقـســام األب ــرز اآلن ال يــزال
يتمحور حول مبدأ التسجيل املسبق
لـلـنــاخـبــن ف ــي ح ــال أرادوا االق ـت ــراع
خارج مكان القيد .ومع أن هذا البند
يــزداد تعقيدًا ،مع انقسام الكتل إلى
ّ
فــري ـقــن ،إال أن ــه ي ـبــدو أقـ ــل األزمـ ــات،
ّ
أمام ما ُي ِع ّد له كل من التيار الوطني
وحـ ــركـ ــة أمـ ـ ــل مـ ــن مـ ـط ــال ــب ل ـت ـعــديــل
ال ـقــانــون ،ال سـ ّـيـمــا مـســألــة احـتـســاب
نسب الصوت التفضيلي على أساس
األقضية أو الدوائر الصغرى.
وينص اقتراح التسجيل املسبق على
أن يـبــادر الـنــاخــب ،قبل نهاية العام
الــذي يسبق إج ــراء االنتخابات ،إلى
إب ــاغ وزارة الــداخـلـيــة بــاملـكــان الــذي
ً
يــريــد الـتـصــويــت فـيــه .م ـثــا ،إذا كــان
ناخب من الشوف يسكن في كسروان،
يمكنه طلب االقتراع في مركز قريب
م ــن م ـك ــان س ـك ـنــه ،ب ــدل ال ـتــوجــه إلــى
بلدته يــوم االنتخابات .وإذا تجاوز
عدد الناخبني الشوفيني في كسروان
رق ـم ــا م ـع ـي ـنــا ،ت ـخـ ّـصــص ل ـهــم وزارة
الداخلية قلم اقـتــراع حيث يقطنون،
لـيـشــاركــوا فــي انـتـخــاب ن ــواب دائ ــرة
ال ـش ــوف ـ ـ عــال ـيــه .وف ــي ه ــذه الـحــالــة،
ُ َ
تـشــطــب أس ـمــاء ه ــؤالء الـنــاخـبــن من
لوائح الشطب في بلداتهم ،لتوضع
ّ
عـ ـل ــى ل ـ ــوائ ـ ــح شـ ـط ــب ت ـم ــك ـن ـه ــم مــن
ّ
االق ـت ــراع فــي املــركــز ال ــذي خصصته
لهم الوزارة.
وبـحـســب مـعـلــومــات «األخـ ـب ــار» ،فــإن
مسألة التسجيل املسبق يعارضها
ّ
الحر وتيار املستقبل،
التيار الوطني
ّ
يتمسك بها كــل مــن حــزب الله
بينما
وحــركــة أمــل والـقــوات اللبنانية .وإذا
كـ ــان م ــوق ــف ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ـ ّـر،
وعـلــى لـســان الــوزيــر ج ـبــران باسيل،
ّ
ّ
يتحدد قبل
مبررًا بأن «مزاج الناخب
عشرة أيام ،ولذلك علينا ترك الحرية

رسمي في وزارة الدفاعّ ،
ّ
شيع لبنان أمس العسكريني الشهداء الذين اختطفهم تنظيم «داعش» ٌّ من عرسال،
في مأتم
في الثاني من آب عام  .2014وبعد مرور موكب التشييع في ساحة رياض الصلح ،جرى دفن الشهداء كل في بلدته.

اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين «نائمة» في اللجان النيابية

هل يفتح الحريري صفحة جديدة مع موسكو؟

فراس الشوفي
ال ت ـ ـ ـقـ ـ ــارن زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـعــد
الحريري غدًا األحد ملوسكو بزياراته
ال ـس ــاب ـق ــة .ومـ ــع أن ال ـح ــري ــري ي ــزور
الـعــاصـمــة الــروسـيــة بصفته رئيسًا
ّ
للحكومة هــذه امل ـ ّـرة ،إل أن الظروف
الــدولـيــة واإلقليمية وعــاقــة اململكة
السعودية نفسها مع روسيا ّ
تغيرت،
وبات التسليم بالدور الروسي على
ش ــاط ــئ امل ـ ـتـ ـ ّ
ـوسـ ــط أمـ ـ ـ ـرًا م ـح ـت ــوم ــا،
ت ـم ــام ــا ،ك ـمــا ث ـ ّـب ــت املـ ـي ــدان ال ـس ــوري
شــرع ـيــة ال ـ ّح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة وحـكــم
الــرئـيــس بــشــار األس ــد على املساحة
األوسع من البالد.
ومــا ال يمكن تجاهله هــذه امل ـ ّـرة هو
ّ
أن التسوية اإلقليمية الـتــي تتضح

معاملها يومًا بعد يوم ،والتي أفضت
إلى ّ
تحول في مواقف الدول املحيطة
ّ
ب ـســوريــا بــرعــايــة روس ـي ــة ،ال سيما
األردن وت ــرك ـي ــا ل ـنــاح ـيــة االعـ ـت ــراف
ّ
الـعـلـنــي أو امل ـبــطــن بـشــرعـيــة األس ــد،
ال يـمـكــن أن يـبـقــى لـبـنــان خــارجـهــا،
ويـبـقــى فــريــق الـحــريــري مـ ّـص ـرًا على
م ــوقـ ـف ــه الـ ـ ـ ــذي ب ـ ـ ــات مـ ـتـ ـق ـ ّـدم ــا ع ـلــى
املواقف الخليجية.
ّ
م ـصــادر دبـلــومــاسـ ّـيــة روسـ ّـيــة أك ــدت
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن «م ــوسـ ـك ــو تـلـمــس
ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـوالت ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ت ـج ــاه ـه ــا،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن امل ــواق ــف األمـيــركـيــة
املعترضة»؛ فبعد التواصل القطري
ّ
ّ
خلفية الخالف القطري
املتقدم ،على
ـ ـ ال ـس ـعــودي ،تنتظر مــوسـكــو زي ــارة
ولـ ـ ـ ّـي ال ـع ـه ــد الـ ـسـ ـع ــودي م ـح ـمــد بــن

ّ
سلمان ،الذي من املتوقع أن «يسمع
نصائح روسية بضرورة إعادة فتح
الخطوط مع األســد ،ملا فيه مصلحة
السعودية وسوريا ومصلحة إنجاح
ّ
مهمة مكافحة اإلرهاب».
وعدا عن التفاهمات واملداخالت التي
ُ
طلب من الــوزراء املرافقني للحريري
ت ـق ــدي ـم ـه ــا أمـ ـ ـ ــام رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
ال ــروس ـي ــة دي ـم ـتــري مــدف ـيــديــف ،فــإن
ّ
ســي وأزم ـ ــة الـنــازحــن
ال ـحــيــز ال ـسـيــا ّ
السوريني واملـلــف الـســوري ،ستأخذ
م ـس ــاح ــة مـ ــن الـ ـنـ ـق ــاش ،إن ك ـ ــان مــع
مدفيديف ،أو في اللقاء املرتقب مع
ال ــرئ ـي ــس فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن .وت ـقــول
املـصــادر الدبلوماسية إن الحريري
لن يسمع موقفًا مغايرًا في موسكو
ّ
عما يقوله ال ــروس فــي العلن .وهــذه

امل ـ ـ ـ ـ ّـرة« ،سـ ـيـ ـك ــون ت ــرم ـي ــم ال ـع ــاق ــات
الـلـبـنــانـيــة ـ ـ ال ـســوريــة الــرسـمـيــة في
أولوية النصائح الروسية للحريري،
ّ
مل ــا ف ـيــه خ ـيــر ل ـب ـنــان ولـ ـض ــرورة حــل
ّ
أزم ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــازحـ ـ ــن» .إل أن ب ـعــض
املـ ـحـ ـيـ ـط ــن بـ ــال ـ ـحـ ــريـ ــري ي ـ ـ ّ
ـروج ـ ــون
أن رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة سـيـسـعــى إلــى
تـعــديــل املــوقــف ال ــروس ــي مــن األس ــد،
بعد أن ّ
روجــوا خالل األيــام املاضية،
بعد عــودة الحريري مــن بــاريــس ،أن
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
وع ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ب ــرحـ ـي ــل
ّ
األســد فــي غضون ستة أشهر خالل
«امل ــرح ـل ــة االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة» ...ف ــي ت ـكــرار
لرهانات خاسرة!
ّ
ي ـت ـل ــق ــف ال ـ ـ ـ ــروس اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ال ـت ــي
ي ـت ـع ــام ــل بـ ـه ــا الـ ـعـ ـه ــد الـ ـج ــدي ــد مــع

ُ
م ــوسـ ـك ــو ،وال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ِّـوج ـ ــت بـ ــزيـ ــارة
وزي ــر ال ــدف ــاع يـعـقــوب ال ـص ــراف قبل
أس ـبــوعــن ،ومـشــاركـتــه فــي «منتدى
الجيش الروسي  .»2017تركت زيارة
الـ ـ ّـصـ ــراف أثـ ـ ـرًا ط ـي ـبــا ف ــي الـعــاصـمــة
الروسية لدى املسؤولني العسكريني
والسياسيني الــروس .فوزير الدفاع،
الذي عكس إيجابية موقف عون من
روسيا خــال لقاءاته ،جهد لدراسة
آلـ ـي ــات ت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـس ـكــري
ب ــن ال ـب ـلــديـ ّـن ،وأم ـض ــى أيـ ــام رحلته
ً
الثالثة متنقال بني مصانع األسلحة
ومقار الشركات املعنية بالتصنيع،
واضـ ـع ــا أم ـ ــام امل ــؤس ـس ــة الـعـسـكــريــة
الروسية حاجيات الجيش اللبناني،
مــن الــدبــابــات وال ـصــواريــخ واملــدافــع
امل ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة املـ ـ ــديـ ـ ــات ،والـ ــرشـ ــاشـ ــات

