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سياسة
المشهد السياسي

الءات حزب الله وحركة أمل والمستقبل
على مشروع باسيل
 3الءات سياسية ،و 3الءات تقنية ،باتت مرفوعة في وجه مشروع وزير الخارجية جبران باسيل لقانون االنتخابات .األولى ،رفعها كل من
حركة أمل وحزب الله وتيار المستقبل ،رغم أن األخير مشارك في صياغة المشروع .أما تقنيًا ،فمالحظات القوى الثالث تنسف المشروع
من أساسه .في هذا الوقت ،يزداد الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق على قانون انتخابي ،يعتمد النظام النسبي
ّ
فتح الطرح االنتخابي األخير للوزير
ج ـبــران بــاسـيــل ،مـنــذ لحظة إطــاقــه،
ب ـ ــاب االعـ ـ ـت ـ ــراض عـ ـن ــد ال ـك ـث ـي ــري ــن،
ب ـمــن ف ـي ـهــم ح ـل ـفــاء ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
الـ ـ ـح ـ ـ ّـر .وهـ ـ ــو مـ ـح ــاص ــر ب ُـم ـج ـمــوعــة
م ــن امل ــاحـ ـظ ــات ،إذا م ــا أخـ ـ ــذ ب ـهــا،
فستنسفه مــن أســاســه .وم ــع انتهاء
امل ـهــل الــدس ـتــوريــة ل ــدع ــوة الـهـيـئــات
الناخبة ،ورفــض رئيس الجمهورية
العماد ميشال عــون توقيع الــدعــوة،
بــاتــت ال ـبــاد أم ــام قـطــوع خطير من
ال ـص ـعــب ع ـلــى أح ــد ال ـت ـن ـبــؤ ب ـمــا إذا
ّ
كان سيجتازه أو ال .ولعل هذا األمر
هو الــذي دفــع القوى السياسية إلى
اس ـت ـئ ـنــاف ن ـشــاط ـهــا «االن ـت ـخ ــاب ــي»
بعدما أخــذت السلسلة واملــوازنــة كل
ال ــوه ــج ف ــي األسـ ـب ــوع ــن امل ــاض ـي ــن.
فتكثفت االتـصــاالت والـلـقــاءات ،بعد
ال ـت ـح ــذي ــرات ال ـج ـ ّـدي ــة ال ـت ــي أطـلـقـهــا

الحريري لخليل وباسيل
وفياض والخليل :منفتح
على النسبية
ّ
تتحفظ قوى  8آذار
على الدوائر التي «تستهدف
فرنجية» في الشمال
كــل مــن الــرئـيــس نبيه ب ـ ّـري ،واألم ــن
العام لحزب الله السيد حسن نصر
ال ـلــه ،قـبــل أن تشهد عــن التينة ليل
أم ــس جــولــة ح ــوار جــديــدة بــن تيار
املـسـتـقـبــل وحـ ــزب ال ـل ــه وح ــرك ــة أمــل
للتباحث بشأن قانون االنتخابات،
تلتها مائدة عشاء جمعت الرئيسني
بري وسعد الحريري.
وبحسب مصادر من أكثر من فريق
سـ ـي ــاس ــي ،ف ـ ــإن ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ب ــات ــت ق ــريـ ـب ــة ج ـ ـ ـدًا مــن
التوصل إلى قانون انتخاب ،يعتمد
النظام النسبي.
في هذا الوقتُ ،ي ّ
صر التيار الوطني

اجتمع بري والحريري ليل أمس بعد الحوار بين المستقبل وحزب الله (داالتي ونهرا)

أيمن الحريري يبيع حصته في بنك البحر المتوسط
باع أيمن الحريري ،شقيق رئيس الحكومة سعد الحريريّ ،
حصته في بنك البحر املتوسط الى رجل
االعمال االردني عالء خواجة .بلغت قيمة الصفقة نحو  535مليون دوالر ،وجرت عبر بيع حصة أيمن
الحريري في مجموعة «البحر املتوسط القابضة ش.م.ل ،».التي تمتلك كامل أسهم البنك.
كان أيمن الحريري يمتلك نحو  %42.24من أسهم املجموعة ،فيما يمتلك شقيقه الرئيس سعد
الحريري نسبة مماثلة ،وتمتلك نازك الحريري ،أرملة الرئيس الراحل رفيق الحريري ،نحو .%15.8
هذه الصفقة قامت على تخمني لقيمة البنك االجمالية بمبلغ  1.266مليار دوالر .رأت مصادر مصرفية
أن هذه القيمة مبالغ بها .فقيمة األموال الخاصة االجمالية لـ«البحر املتوسط» ُت ّ
قدر بنحو  1.5مليار
دوالر في عام  ،2015فيما تبلغ قيمة موجوداته في العام نفسه  15.5مليار دوالر ،منها  11.5مليار
دوالر ودائعّ .أما التسليفات فتقدر في عام  2015بنحو  5.1مليارات دوالر ،منها  66مليون دوالر
مشكوك في تحصيلها .هذه االرقام ال تأخذ في الحسبان نتائج عام  ،2016التي ّ
تعدلت بفعل «الهندسة
ّ
املالية» التي نفذها مصرف لبنان.
الجدير باإلشارة أن بنك البحر املتوسط استفاد من «هندسات» خاصة أجراها مصرف لبنان بني
ّ
عامي  2013و 2016وضخت نحو  575مليون دوالر من األرباح االستثنائية في البنك املذكور.
(األخبار)

َّ
ال ـح ـ ّـر ع ـلــى أن األطـ ـ ــراف ت ـق ـتــرب من
ّ
ال ـت ــواف ــق ع ـلــى االقـ ـت ــراح الـ ــذي ت ـقــدم
به الوزير جبران باسيل ،في مقابل
إصــرار كل من تيار املستقبل وفريق
الثامن من آذار على العكس .وبحسب
مـ ـص ــادر ق ــري ـب ــة م ــن ال ــرئ ـي ــس نـبـيــه
بري« ،ثمة ثالث مالحظات جوهرية
عـلــى م ـشــروع الــوزيــر بــاسـيــل» ،هــي:
رف ــض اع ـت ـمــاد الـتـصــويــت الـطــائـفــي
(األرثــوذكـســي) وفــق النظام األكثري
فـ ـ ــي دوائ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـت ــوسـ ـط ــة؛ رفـ ـ ـ ــض أن
يكون الصوت التفضيلي محصورًا
بــالـقـضــاء؛ ورف ــض اعـتـمــاد النسبية
ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ـ ـ ــاس الـ ـ ـ ــدوائـ ـ ـ ــر الـ ـخـ ـم ــس،
وامل ـطــال ـبــة ب ــأن ي ـك ــون ل ـب ـنــان دائ ــرة
واح ــدة .كذلك ثمة مالحظات أخــرى،
غير جوهرية ،تتصل ببعض الدوائر
واملقاعد ،كاملطالبة بأن يكون قضاءا
زغــرتــا والـكــورة دائ ــرة وحــدهـمــا ،ألن
الدائرة املقترحة من باسيل (البترون،
الكورة ،زغرتا ،بشري ،املنية) ،تبدو

وكــأنـهــا تـسـتـهــدف الـنــائــب سليمان
فرنجية.
وردًا ع ـلــى سـ ـ ــؤال ،ج ــزم ــت امل ـص ــادر
َّ
ب ــأن مــوقــف ح ــزب ال ـلــه (الـ ــذي يلتزم
ال ـص ـم ــت ح ـي ــال ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب)
مـطــابــق ملــوقــف حــركــة ام ــل ،مضيفة:
نـ ـح ــن وال ـ ـح ـ ــزب إيـ ـج ــابـ ـي ــون ت ـج ــاه
م ـش ــروع بــاس ـيــل ،لــديـنــا مــاحـظــات،
ف ـل ـيــأخــذوا ب ـه ــا ،وع ـنــدهــا «نـمـشــي»
َّ
ـادر أن
ب ــاملـ ـش ــروع .ولـ ــم ت ـن ـ ِ
ـف امل ـ ـصـ ـ ُ
املــاح ـظــات األس ــاس ـي ــة ،إذا م ــا أخ ــذ
بـ ـه ــا ،ف ــإن ـه ــا ت ـع ـنــي ن ـس ــف م ـش ــروع
باسيل من أساسه.
ّ
وفيما تؤكد مصادر التيار الوطني
َّ
الـ ـح ــر أن تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل م ــواف ــق
َّ
ع ـل ــى مـ ـش ــروع ب ــاس ـي ــل ،وأن ن ــادر
الـ ـح ــري ــري (م ــدي ــر م ـك ـتــب الــرئ ـيــس
س ـعــد ال ـح ــري ــري) شـ ــارك ف ــي وضــع
املـ ـ ـش ـ ــروع ،ع ـ ـ ـ ّـددت مـ ـص ــادر رفـيـعــة
املستوى في «املستقبل» لـ«األخبار»
مــاحـظــات ال ـحــريــري عـلــى مـشــروع

باسيل ،وهي ،للمفارقة ،قريبة جدًا
م ــن م ــاح ـظ ــات ح ــرك ــة أمـ ـ ــل .وه ــذه
املــاح ـظــات ه ــي :رف ــض الـتـصــويــت
ال ـط ــائ ـف ــي؛ رفـ ــض ف ـصـ ّـل امل ـن ـيــة عن
الـضـنـيــة؛ وف ــي مــا يـتـعــلــق بتقسيم
َ
ال ـ ــدوائ ـ ــر الـ ـت ــي س ـ ُـي ـع ــت ـ َـم ــد ال ـن ـظــام
ال ـن ـس ـب ــي ف ـي ـه ــا ،ف ـت ـي ــار املـسـتـقـبــل
يفضل أن يكون لبنان دائرة واحدة.
وف ـ ــي ال ـل ـق ــاء الـ ـ ــذي ج ـم ــع الــرئ ـيــس
الحريري برئيس القوات اللبنانية
سمير جعجع أول من أمس« ،جرى
الـبـحــث فــي النقطة األخ ـي ــرة ،وكــان
ه ـن ــاك ش ـب ــه ت ــواف ــق ع ـل ـي ـل ـهــا ،عـلــى
أن ي ـك ــون ال ـص ــوت الـتـفـضـيـلــي في
الدوائر املعتمدة وليس في القضاء.
وف ــي إط ــار الـحــديــث الـنـسـبـيــة ،قالت
مصادر رفيعة املستوى في فريق 8
آذار لــ«األخـبــار» إن رئيس الحكومة
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ق ـ ــال ق ـب ــل ي ــوم ــن،
وف ــي خ ــال ل ـقــاء مــع ال ــوزي ــر باسيل
والــوزيــر علي حسن خليل والنائب

