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سياسة
المشهد السياسي

أزمة «الميغاسنتر» بعد «األقدمية»
االنتخابات في خطر؟
«عملية انتحارية ناجحة» ،هكذا اختصر وزير الداخلية نهاد المشنوق االنقسام ،خالل اجتماع اللجنة الوزارية
ّ
المكلفة بإجراء االنتخابات النيابية ،حول إقامة «الميغاسنتر» .أزمة جديدة ولدت أمس ،تضاف إلى أزمة مرسوم
ّ
النيابية المقبلة
تهدد االستقرار السياسي واالنتخابات
األقدميةّ ،
ّ

المكلفة تطبيق قانون االنتخاب أمس (داالتي ونهرا)
الحريري مترئسًا اجتماع اللجنة الوزارية
ّ

فيما ال تزال أزمة مرسوم األقدمية
ل ـ ـ ـ ــدورة عـ ـ ــام  1994م ـن ــدل ـع ــة بــن
ال ــرئـ ـيـ ـس ــن مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون وس ـع ــد
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري مـ ـ ــن جـ ـه ــة وال ــرئـ ـي ــس
نـبـيــه ب ـ ّـري مــن جـهــة أخـ ــرى ،بــرزت

خالل
أزم ــة سياسية جــديــدة أمــس ّ
اج ـت ـمــاع الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة املـكــلـفــة
بـتـطـبـيــق ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ،بعد
استعار الخالف حول إنشاء مراكز
«امليغاسنتر» القتراع املواطنني في

المشنوق :قد نتحالف مع حركة أمل
ّ
ّ
ّ
أكد الوزير نهاد املشنوق أن االنتخابات النيابية ستجري في موعدها ،مؤكدًّا ترشحه على
الئحة الرئيس سعد الحريري في بيروت .وفي مقابلة مع قناة «أو.تي.في ،».علق على مسألة
املنافسة مع الحريري حول الصوت التفضيلي ،وتمنى أن «يكون هناك تفاهم وآليات انتخابية
تأخذ باالعتبار حاجات املرشحني ملا يبقى عن الرئيس الحريري» .ونفى أن يكون املستقبل
سيتحالف مع حزب الله ،مشيرًا إلى أن التحالف ممكن مع حركة أمل في بعض الدوائر.
ّ
وحول العالقة مع «القوات اللبنانية» ،قال «أفضل تعبير عادية» ،مشيرًا إلى أن «هناك ندوبًا
بالعالقة ،وهذا يعالج مع الوقت .وليس هناك باب مغلق .هناك خالفات وعدم تفاهم على بعض
األمور تحتاج إلى وقت».
وعن انتهاء أزمة استقالة الرئيس الحريري ،قال« :طويناها وهناك اندفاع أكثر للمزيد من العمل
وتحقيق النتائج» .وفي ما يتعلق بالعالقة مع السعودية ،أوضح «أننا مررنا بظرف سياسي
توترت فيه األجواء السياسية بسبب املواقف التي تؤخذ ،كاملوت آلل سعود واملظاهرات اليمنية
في بيروت .اآلن تجاوزنا هذه املرحلة نسبيًا ،وال يمكنني إال رؤية الحريري يزور السعودية ،وال
يمكن أن أراه خارج هذا اإلطار».

غير أماكن سكنهم.
وع ـ ـل ـ ــى رغ ـ ـ ـ ــم أن جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـقـ ــوى
ّ
ال ـس ـيــاس ـيــة ت ــؤك ــد ح ــرص ـه ــا عـلــى
إج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات ف ــي مــوعــدهــا،
ّ
جديًا
بدت األزمــة الجديدة تهديدًا
لالستحقاق االنتخابي ،خصوصًا
ّ
ف ـ ــي ظـ ـ ــل االن ـ ـق ـ ـسـ ــام الـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ــذي
سـ ّـجــل خ ــال الجلسة بــن رافـضــي
ّ
ومؤيديه ،ومــا نقله
«امليغاسنتر»
وزراء ش ــارك ــوا ف ــي االج ـت ـم ــاع عن
لـ ـس ــان وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة جـ ـب ــران
بــاس ـيــل ق ــول ــه إن «الـ ـخ ــاف ي ـهـ ّـدد
ب ــأزم ــة ك ـب ـي ــرة» ،وت ـص ــري ـح ــه بـعــد
ّ
اجـتـمــاع تكتل التغيير واالص ــاح
عــن أن «إس ـقــاط إصــاحــات قــانــون
االن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب يـ ـ ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ـ ــى ال ـط ـع ــن
بنتائجه».
ُ
وسـ ّـجــل انقسام حــاد خــال جلسة
اللجنة ،بعد أن أعــاد باسيل طرح
مسألة «امليغاسنتر» على خلفية
االصــاحــات الجديدة في القانون
االن ـت ـخــابــي وضـ ـ ــرورة تـحـقـيـقـهــا،
خ ـصــوصــا أن ال ـب ـطــاقــة املـمـغـنـطــة
سـ ـقـ ـط ــت م ـ ــن ح ـ ـسـ ــابـ ــات ال ـل ـج ـن ــة
االنـتـخــابـيــة فــي األش ـهــر املــاضـيــة،
بـسـبــب ض ـيــق ال ــوق ــت الع ـت ـمــادهــا

وكلفتها املرتفعة ،والخالف الحقًا
ع ـل ــى ط ــري ـق ــة ال ـت ـل ــزي ــم ل ـل ـشــركــات
املتخصصة فــي إص ــداره ــا .وبعد
اعـ ـتـ ـك ــاف ال ـل ـج ـن ــة عـ ــن االج ـت ـم ــاع
ب ـس ـبــب امل ـم ــاط ـل ــة والحـ ـق ــا بـسـبــب
أزمـ ـ ـ ــة ال ــرئـ ـي ــس سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري

بري :االنتخابات في
موعدها وال أحد
يستطيع تهديدها

وإجباره على تقديم استقالته في
السعوديةّ ،
تغيرت مواقف بعض
ال ـق ــوى م ــن مـســألــة «املـيـغــاسـنـتــر»
ومـ ـس ــأل ــة ال ـت ـس ـج ـي ــل املـ ـسـ ـب ــق ،إذ
ـض
ان ـق ـســم الـ ـ ــوزراء أم ّــس ب ــن راف ـ ٍ
ومؤي ٍد لها؛ فاقتراح
لهذه الخطوة
بــاس ـيــل ل ـقــي دع ـم ــا م ــن ال ـحــريــري
والــوزيــر بيار بو عاصي والوزير

طــال أرس ــان الــذي كــان قــد رفض
سابقًا «امليغاسنتر» ،فيما اتخذ
الــوزراء علي حسن خليل ومحمد
ف ـن ـيــش وعـ ـل ــي ق ــان ـص ــو وي ــوس ــف
ف ـن ـي ــان ــوس وأيـ ـم ــن ش ـق ـيــر مــوقـفــا
مـ ـعـ ـت ــرض ــا ع ـ ـلـ ــى طـ ـ ـ ــرح ب ــاسـ ـي ــل،
ب ـس ـب ــب ض ـي ــق الـ ــوقـ ــت وص ـع ــوب ــة
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ال ـ ـخ ـ ـط ـ ــوة ف ـ ـ ــي األشـ ـ ـه ـ ــر
املـقـبـلــة .فــي امل ـقــابــل ،أعـلــن باسيل
تأييده لخطوة التسجيل املسبق
لـلـنــاخـبــن ال ــراغ ـب ــن االقـ ـت ــراع في
أماكن سكنهم ،بعد أن رفض التيار
الوطني الـحـ ّـر هــذا األمــر مــرارًا في
ّ
سبب أزمة في حينها
املاضي ،ما
داخل اللجنة وخارجها.
ّ
وأمام املواقف املتضاربة ،أكد وزير
ال ــداخ ـل ـي ــة نـ ـه ــاد املـ ـشـ ـن ــوق ،خ ــال
االجتماع ،أن هناك صعوبة فائقة
إلقامة «امليغاسنتر» بسبب ضيق
الوقت أمام املهل االنتخابية .وقال
أمـ ــام ال ـ ـ ــوزراء« :إن أردت ـ ــم أن نقيم
املـيـغــاسـنـتــر اآلن ،فــا مـشـكـلــة ،أنــا
مستعد .لكن الوقت ضيق وال نملك
أكثر من منتصف شباط لتحقيقها،
األمر بمثابة
وإن أصررتم فإن هذا ّ
ع ـم ـلـ ّـيــة ان ـت ـح ــاري ــة ،ل ـكــن ـهــا عملية

