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المشهد السياسي

اتفاق على التمديد لسالمة
المستقبل يتراجع عن رفض «التأهيلي»
نكث الرئيس سعد الحريري
بوعده للنائب وليد جنبالط
عدم السير في قانون
يرفضه األخير .تراجع الحريري
عن رفضه «التأهيلي» ،فيما
ال تزال اعتراضات جنبالط
والرئيس نبيه بري والقوات
اللبنانية تحول دون االتفاق
عليه .في غضون ذلك،
توافق أركان الحكم على
التمديد لحاكم مصرف لبنان
في منصبه

ح ــول قــانــون االنـتـخــاب ال ـعــادل الــذي
ّ
يؤمن تمثيل الجميع»« .أنا متفائل»،
ي ـق ــول زاس ـب ـي ـك ــن ،ألن «الـلـبـنــانـيــن
يـ ـع ــون خـ ـط ــورة سـ ـق ــوط الـ ــدولـ ــة فــي
ّ
ظ ــل م ــا ي ـحــدث ف ــي امل ـح ـيــط ،وجميع
الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة م ـت ـف ـقــة ع ـل ــى أن
الفراغ خطير ،لذلك الفراغ ممنوع في
الـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة .يـجــب الـحـفــاظ
على الدولة».
ّ
ي ــؤك ــد ال ـس ـف ـيــر ال ــروس ــي أن روس ـيــا
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا مـ ـهـ ـت ـ ّـم ــة ب ـ ــرف ـ ــع م ـس ـت ــوى
ّ
ويعول خيرًا على
التعاون مع لبنان،
الوفد االقتصادي اللبناني الذي يزور
موسكو في هذه األيام ،مشيرًا إلى أن
هـنــاك خططًا لــرفــع الـتـعــاون الثقافي
والـ ـعـ ـلـ ـم ــي واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ،وط ـب ـع ــا
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري مـ ــع لـ ـبـ ـن ــان لـ ــ«م ــواجـ ـه ــة
اإلرهاب ودعم الجيش في الدفاع عن
السيادة اللبنانية».
هل تقلق روسيا من انــدفــاع أميركي
أك ـبــر نـحــو ل ـب ـنــان؟ ي ـك ـ ّـرر الـسـفـيــر أن
«لبنان بلد قائم على التوازن ،وليس
من مصلحته أن يكون في محور ضد
ّ
محور» ،لكن «األميركيني يستخدمون
مسألة العقوبات والضغط على حزب
الله لتوسيع نفوذهم في لبنان» .يرى
الروس أن مسألة العقوبات األميركية
على روسيا وإي ــران وســوريــا وحزب
ال ـل ــه أم ــر م ـخــالــف ل ـل ـقــانــون ال ــدول ــي،
و«العقوبات على روسيا وحلفائها
ـأت م ــن األم ــم
غ ـيــر م ـلــزمــة ألن ـهــا ل ــم تـ ـ ِ
امل ـت ـحــدة ،وه ــي ض ـغــوط ل ـنــزع أوراق
سياسية» .بالنسبة إلــى ّزاسبيكني،
«الـعـقــوبــات األميركية تعقد املشكلة
ّ
وال تـ ـ ـح ـ ــلـ ـ ـه ـ ــا ،وهـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــب ك ــل
اللبنانيني ولبنان وليس فقط حزب
الله أو حركة أمل».

ّ
يــتـجــه أركـ ــان الـحـكــم ال ــى ال ـتــوافــق على
التجديد لحاكم مـصــرف لبنان رياضة
س ــام ــة ف ــي م ـن ـص ـبــه .وي ـ ـ ــدور ال ـن ـقــاش
بني تمديد واليته ملــدة ثــاث سنوات أو
ســت س ـنــوات .وبحسب املـعـلــومــات ،فإن
الرئيس سعد الحريري يضغط التخاذ
القرار سريعًا وعدم انتظار موعد انتهاء
والي ــة ســامــة فــي تـمــوز املـقـبــل .ويجري
الـحــديــث عــن تــرتـيـبــات لــوضــع التمديد
ع ـلــى ج ـ ــدول أعـ ـم ــال ال ـح ـكــومــة ف ــي أول
جلسة مقبلة لها.
وتفيد املعلومات بأن الحريري والرئيس
نبيه بري والنائب وليد جنبالط وحزب
الـلــه وغالبية الـقــوى السياسية أبلغوا
سالمة دعمهم التمديد له .كذلك أبلغوا
موقفهم هــذا الــى الرئيس ميشال عــون،
ال ـ ـ ــذي لـ ــم ي ـع ـل ــن ح ـت ــى أم ـ ــس مــواف ـق ـتــه
الكاملة بعد ،رغــم أن أوســاطــا مصرفية
وحكومية أكدت أن رئيس التيار الوطني
الحر جبران باسيل أبلغ سالمة موافقة
ال ـت ـي ــار ع ـلــى ب ـق ــائ ــه ف ــي م ـن ـص ـبــه ،عـلــى
قــاعــدة إدخ ــال تـعــديــات فــي السياسات
ّ
النقدية املتبعة في البالد.
وبحسب املعلومات ،فإن لكل من القوى
السياسية حساباتها ،وإن سالمة أظهر
استعدادًا للتعاون مع الجميع ،بما في
ذلك الرئيس عون والتيار الوطني الحر،

وأن يأخذ في االعتبار من اآلن فصاعدًا
العودة اليهما في كل ما يتصل باملواقع
االداري ــة املحسوبة على املسيحيني في
املؤسسات التابعة لسلطته املباشرة أو
غير املباشرة.
مــن جهة أخ ــرى ،ال تــزال عقدة «القانون
الـ ـت ــأهـ ـيـ ـل ــي» بـ ـع ــد إخ ـ ــراج ـ ــه بـنـسـخـتــه
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة عـ ـل ــى ي ـ ــد الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ب ــاس ـي ــل،
تعرقل الـتـ ّ
ـوصــل إلــى اتـفــاق على قانون
ّ
االن ـت ـخ ــاب ،ف ــي ظ ــل امل ــراوح ــة املـسـتـمــرة
ف ــي ال ـن ـق ــاش ــات ب ــن األطـ ـ ـ ــراف ،ورف ـضــه
م ــن ق ـبــل ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه بـ ــري وال ـنــائــب
وليد جنبالط ومالحظات حزب القوات
اللبنانية عليه ،وأطراف كثيرة أخرى في
البالد.
ومع مرور الوقت وبداية األسبوع الثاني
م ــن مـهـلــة ال ـش ـهــر ال ـتــي فــرض ـهــا رئـيــس
الجمهورية ميشال عون باستناده إلى
املادة  59وتجميده عمل مجلس النواب،
تــزداد احتماالت الوصول إلى املجهول.
وفــي سياسة واضـحــة لـلـ ّـي ذراع القوى
السياسية الرافضة للتصويت الطائفي
واملذهبي في البالد والتأسيس لتقسيم
الـبــاد مــن بــوابــة قــانــون االنـتـخــاب بعد
ثالثة عقود على نهاية الحرب األهلية،
يضع التيار الوطني ّ
الحر اآلخرين أمام
خـيــارات ّ
ضيقة ،بــاإلصــرار على قوانني
تحت عنوان «حقوق املسيحيني» ،وهي
ّإم ــا ال ـفــوضــى وال ــوص ــول إل ــى التقسيم
ال ـف ـع ـل ــي الـ ـ ـ ــذي ت ـن ـت ـج ــه الـ ـف ــوض ــى فــي
ال ـش ــارعّ ،
وإمـ ــا الـسـيــر بـقــانــون التأهيل
ّ
الـطــائـفــي املـقـيــت ،ال ــذي يــؤســس ب ــدوره
لتقسيم املـجـلــس الـنـيــابــي ،وتــال ـيــا فــرز
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن أكـ ـث ــر ف ــأك ـث ــر فـ ــي ط ــوائ ــف
وملل ومذاهب ومناطق ،وكــأن املطلوب
إدخال لبنان ،الكيان الصغير ،في بازار
الفدراليات التي ّ
ترسم بالدم في اإلقليم.
وف ــي املـعـلــومــات ،ب ــات واض ـحــا أن تيار
املـسـتـقـبــل ت ــراج ــع ع ــن رف ـضــه لـلـقــانــون،
ب ـعــد أن أب ـل ــغ م ـس ـت ـشــار ال ــرئ ـي ــس سعد
الحريري نــادر الحريري أمــس املعنيني
ب ــأن ال ـت ـيــار وافـ ــق عـلــى م ـش ــروع قــانــون
ّ
االنتخاب األخير محط النقاش .وبذلك
يـكــون الـحــريــري لـيــس فـقــط انـقـلــب على
مــوقـفــه الـســابــق ،بــل عـلــى وع ــده للنائب
وليد جنبالط بأنه لن يسير بقانون ال

يوافق عليه الحزب التقدمي االشتراكي.
وم ــع أن ح ــزب الـلــه واف ــق عـلــى الـقــانــون،
برز صوت الوزير علي خليل ،في خلوة
وزارة الـخــارجـيــة أول مــن أم ــس ،صوتًا
معترضًا وحيدًا على القانون ،علمًا بأن
الرئيس عون ّ
كرر أمام زواره في اليومني
املاضيني أن «الشيعة أعطوني التزامًا،
وال يخرجون مني».
وم ــع أن ك ــام ع ــون أم ــس أمـ ــام وف ــد من
أهالي املنت وقوله «ال أحد يحلم بالتمديد
ملجلس ال ـن ــواب أو الـبـقــاء عـلــى الـقــانــون
نفسه أو حصول أي ف ــراغ» ،بــدا ّ
موجهًا
نـحــو بـ ـ ّـري ،ال ــذي ح ـ ّـدد جـلـســة للتمديد
في
للمجلس النيابي في  15أيــار املقبل ً
ح ــال ع ــدم الـتــوافــق على الـقــانــون خشية
ّ
من الفراغ ،إل أن رئيس املجلس النيابي
ّ
اعتبر أم ــام زواره أمــس أن «ك ــام رئيس
الجمهورية تـحـفـيــزي» ،وهــو بــذلــك يــراه
ّ
ّ
إيجابيًا للحث على االتفاق على القانون،
وليس جوابًا على جلسة التمديد.
ّ
الجميل
مــن جـهـتــه ،ق ــال الـنــائــب ســامــي
ّ
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن «ال ـح ـك ــوم ــة مـجـتـمـعــة
تـتـحـمــل م ـســؤول ـيــة ال ـت ـمــديــد للمجلس
الـنـيــابــي ،فــا أحــد مــن مـكـ ّـونــاتـهــا طالب
مرة بأن يوضع قانون االنتخابات على
جـ ــدول األعـ ـم ــال .طـ ــارت امل ـه ــل ال ــواح ــدة
ت ـلــو األخـ ـ ــرى ،وك ـن ــا ف ـ ُـي ك ــل مـ ــرة نـقــوم
ونـحــذر» .وأضــاف
بمؤتمرات صحافية ُ
ّ
الجميل« :أمــا حاليًا ،فنحذر اللبنانيني
مــن أن يـكــون مــا يحصل تمثيلية حتى
نصل إلــى ال ـفــراغ ،ومـجــرد أن نصل إلى
ُ
هــذا الـخـيــار ســتــدعــى الهيئات الناخبة
ُ
وتجرى االنتخابات على أساس الستني،

بري :كالم عون
تحفيزي للحث
على االتفاق على
قانون انتخاب

ّ
ب ـعــد أن ُع ــط ـل ــت ك ــل م ـش ــاري ــع ال ـقــوانــن
ُ
ّ
األخرى .خطر جدًا ،يكرس منطق املحادل
ويمنع العديد من القوى السياسية من
أن تتمثل».
ك ــذل ــك ،كـ ــرر ال ـن ــائ ــب غـ ـ ــازي ال ـعــري ـضــي
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» م ــوق ــف الـ ـح ــزب ال ـت ـقــدمــي
االش ـت ــراك ــي بــالــرفــض ال ـقــاطــع لـلـقــانــون
ّ
امل ـط ــروح ،مــؤك ـدًا أن «ه ــذا الـقــانــون غير
م ـن ـصــف وغ ـي ــر ع ـ ــادل ويـ ـك ـ ّـرس تفتيت
اللبنانيني بني طوائف ومذاهب ّ
متفرقة،
ون ـح ــن أب ـل ـغ ـنــا مــوق ـف ـنــا بــرف ـض ـنــا ل ــه».
وقــال «سمعنا من الجميع ،ومــن التيار
الــوط ـنــي ال ـح ــر ،ع ــن املـ ـس ــاواة وال ـعــدالــة
واإلن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاف .كـ ـي ــف ي ـ ـكـ ــون اإلن ـ ـصـ ــاف
إن ك ـ ــان الـ ـق ــان ــون ي ـم ـنــع عـ ـش ــرات آالف
اللبنانيني مــن االق ـت ــراع؟» .وس ــأل« :هل
ما زالــت القوى السياسية عند موقفها
بــأن قانون االنتخاب يحصل بالتوافق
ال بــالـفــرض؟ إذا كــان ال ي ــزال بالتوافق،
فعلينا جميعًا أن ّ
نهدي األمور بعيدًا عن
ّ
الـتـشــنــج لـلــوصــول إلــى تـفــاهـمــات وتــرك
الحوار مفتوح».

سفارة المليار دوالر
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ــر ،وضـ ـع ــت ال ـس ـف ـيــرة
األميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد،
يـ ــوم أم ـ ــس ،ال ـح ـجــر األسـ ـ ــاس لـلـسـفــارة
االم ـيــرك ـيــة ال ـجــديــدة ف ــي ب ـي ــروت ،ال ــذي
ي ـقــوم عـلــى  43ف ــدان ــا م ــن األرض بكلفة
أميركي .وقالت ريتشارد إن
مليار دوالر ّ
«املجمع سيوفر منبرًا آمـنــا ومستدامًا
وحــدي ـثــا وداع ـم ــا ملــوظـفــي ال ـس ـفــارة في
تـمـثـيــل الـحـكــومــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي لبنان
وف ــي اإلدارة الــدب ـلــومــاس ـيــة ال ـيــوم ـيــة»،
وإن «هذه رسالة قوية للشعب اللبناني
بــأنـنــا معكم ّعـلــى امل ــدى ال ـطــويــل» .هــذه
الخطوة املتوقعة منذ م ـ ّـدة ،هــي إشــارة
واضحة من األميركيني بالرغبة في رفع
مستوى نفوذهم في لبنان واالستفادة
ّ
كمنصة لتوسيع
مــن املــوقــع الجغرافي
النفوذ في املنطقة ،في وقت شرع لبنان
فيه بالعمل على استثمار النفط والغاز
عـلــى شــواطـئــه ،وارت ـف ــاع ح ــدة املــواجـهــة
األميركية ـ الروسية ،والضغوط الكبيرة
التي يمارسها األميركيون على سوريا
وإيران واملقاومة في لبنان.

تقرير

الحريري «خارج المعادلة» في انتظار التمديد
ميسم رزق
ك ــان بــإم ـكــان الــرئ ـيــس سـعــد الـحــريــري
أن يستبدل رعاية املصالحات وتناول
«السندويشات» في املطاعم «الشعبية»
بجلسات حكومية مكثفة لالتفاق على
ق ــان ــون ان ـت ـخــابــاتُ ،ي ـسـ ّـجــل م ــن خــالــه
إنجازًا وحيدًا لحكومته .ولم يكن أحد
ليلومه على «الترفيه» عن نفسه بنشر
صـ ــورة ل ــه ف ــوق دراج ـ ــة هــوائ ـيــة داخ ــل
الـســرايــا الحكومية ،لــو أنــه كــان واح ـدًا
م ــن امل ـن ـكـ ّـبــن ع ـلــى ص ـيــاغــة ط ــروح ــات
انتخابية تعكس جديته في العمل على
هــذا امللف ،وتدحض الشعور املتنامي
ف ـ ــي ال ـ ــوس ـ ــط الـ ـسـ ـي ــاس ــي بـ ــأنـ ــه ي ــري ــد
الـتـمــديــد للمجلس الـنـيــابــي ،وال شــيء
سوى التمديد.
وكـ ـ ــان ب ــإم ـك ــان وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ن ـهــاد
املـشـنــوق أن يستثمر الـ ـ ّ
ـود الشخصي
ال ـ ــذي ي ـج ـم ـعــه ب ـب ـع ـب ــدا وع ـ ــن ال ـت ـي ـنــة
وحـ ـ ــارة ح ــري ــك ،ل ـي ـت ـفـ ّـوق ع ـلــى ال ــوزي ــر
جـ ـ ـب ـ ــران ب ــاسـ ـي ــل ف ـ ــي ط ـ ـ ــرح مـ ـش ــاري ــع
القوانني ،ويشكل جسرًا للتواصل بني
مختلف امل ـكــونــات الـسـيــاسـيــة لتقريب
وجهات النظر .لكنه آثر الجلوس جانبًا،
وكأنه ّ
تقصد تغييب نفسه عن املشهد
االنـتـخــابــي ،بـعــدمــا ك ــان أب ــرز الالعبني

املحليني فــي الـتـســويــة الــرئــاسـيــة التي
أوصلت ميشال عون إلى بعبدا.
ل ـي ـســت هـ ـن ــاك أسـ ـب ــاب واضـ ـح ــة ت ـب ـ ّـرر
ل ـلــرج ـلــن غ ـيــاب ـه ـمــا أو ت ـغـ ّـي ـب ـه ـمــا عــن
س ــاب ــق ت ـ ـصـ ـ ّـور وتـ ـصـ ـمـ ـي ــم ،حـ ـت ــى فــي
ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة .ف ـف ــي حــن
تستدرج طروحات باسيل كل األطراف
الـ ــى ال ـت ـب ــاري ع ـلــى ّ
ذمـ ـه ــا ،ي ـب ــدو تـيــار
املستقبل كأنه الوحيد الــذي ال يرفض
شيئًا .هو مع «التأهيلي» و«املختلط»
ّ
بحجة
و«النسبي» و«الـسـتــن» ...وكله
ُ«التسهيل وعدم لعب دور املعرقل»!
املقربون من الرئيس الحريري يعرفون
أن مــا يـقــوم بــه هــو «ان ـس ـحــاب شكلي
يحمل الكثير فــي الـعـمــق» .فهو يريد
ِ
الـحـفــاظ عـلــى تــواصـلــه مــع ح ــزب الله
وع ـلــى عــاقـتــه بـحــركــة أم ــل ،وال يريد
«كسر الجرة» مع الرئيس ميشال عون،
وفي الوقت نفسه يستفيد من اشتداد
عصبية باسيل املسيحية التي تستفز
عصبيات أخرى ،فيبدو بانكفائه كمن
ي ـحـ ّـرض ،بطريقة غير مـبــاشــرة ،بقية
ّ
األطـ ـ ــراف ع ـلــى ت ـنــكــب مـهـمــة ال ــوق ــوف
في وجــه رئيس التيار الوطني الحرّ.
ن ـصــائــح املـحـيـطــن ب ــه فـعـلــت فـعـلـهــا.
«الـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــوس ع ـ ـلـ ــى ض ـ ـفـ ــة ال ـ ـن ـ ـهـ ــر فــي
انتظار مــرور الجثة» لاليحاء بــأن ما

ي ـجــري هــو ص ــراع مسيحي ـ ـ ـ ـ شيعي
ّ
في الدرجة األولــى .خطة املستقبليني
تقتضي أن «يواجه حزب الله والتيار
الوطني بعضهما بعضًا ،حتى يظهر
الـتـنــاحــر بــن طــرفــن يــريــدان الحفاظ
ع ـلــى مـكـتـسـبــاتـهـمــا ،فـيـمــا ال ـحــريــري
هــو رجــل ال ــدول ــة» ،بما يحفظ موقعه
كرئيس للحكومة بعد االنتخابات.
غـيــر أن ه ــذه االسـتــراتـيـجـيــة ال تعني
أن ال ص ـ ـ ـ ــراع خـ ـفـ ـي ــا بـ ـ ــن ال ـ ـحـ ــريـ ــري
وال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر ،كـمــا ال تعني
أن ّالـ ـح ــري ــري س ـي ـب ـقــى ف ــي مـ ـن ــأى عــن
تـلــقــي ال ـضــربــات .ال ـعــاملــون ب ــامل ــداوالت
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ي ـع ــرف ــون ج ـي ـدًا أن ن ــادر
الحريري ،املستشار األقــرب الى رئيس
ّ
الحكومة ،هو أكثر من يخط مالحظات
تنسف طــروحــات باسيل االنتخابية.
والـخــافــات مــع األخـيــر حــاضــرة بقوة،
بدءًا من تعيني أصغر موظف في الدولة
ً
وصوال إلى صالحيات رئيس الحكومة
الـ ـت ــي «ي ـق ــوض ـه ــا وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة».
فبحسب م ـصــادر مستقبلية ،اإلع ــان
األخ ـ ـيـ ــر ل ـب ــاس ـي ــل ب ـ ــأن ال اج ـت ـم ــاع ــات
مل ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء قـ ـب ــل االت ـ ـف ـ ــاق عـلــى
قـ ــانـ ــون انـ ـتـ ـخ ــاب (األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ــذي يـعـنــي
تـعـطـيــل ال ـح ـكــومــة) أث ــار حـفـيـظــة تـيــار
املستقبل ورئـيـســه .التململ ب ــدأ يطل

بــرأســه فــي أوس ــاط املستقبليني الذين
يشكون من إظهار الحريري كأنه خارج
املـعــادلــة السياسية ،مــا يضعف موقع
رئــاســة الـحـكــومــة .وبــالـتــالــي« ،ل ــم ُ
يعد
ممكنًا تخطي ه ــذه الـتـفــاصـيــل» .وإذا
كــان «املـسـتـقـبــل» ،حتى اللحظة ،يكتم
اس ـت ـيــاءه ،غـيــر أن مـجــالـســه الــداخـلـيــة
ّ
تعج بانتقاد «الخطاب الطائفي الذي
ي ـق ــود بــاس ـيــل ق ــاط ــرت ــه» .ص ـق ــور تـيــار
املستقبل يرون أن باسيل «الذي يقحم
نفسه فــي م ـعــارك خــاســرة ،ت ـجــاوز كل
الـخـطــوط الحمر بخطاب تقسيمي لم
يـسـمــع الـلـبـنــانـيــون مـثـلــه مـنــذ انـتـهــاء
الحرب األهلية».
ال ـت ـم ـل ـم ــل امل ـس ـت ـق ـب ـل ــي ي ـش ـم ــل أي ـض ــا
الـقــوات اللبنانية الـتــي «تـسـ ّـرب منطق
ال ـت ـع ـط ـي ــل إلـ ـيـ ـه ــا» ب ـح ـس ــب ت ـص ــري ــح
لـلـنــائــب ع ـقــاب ص ـقــر أخـ ـيـ ـرًا .وبـحـســب
مصادر مستقبلية ،فقد جــرى توسيط
الرياض «للعمل على تخفيف اندفاعة
القوات الى جانب التيار الوطني ّ
الحر».
فالخشية مــن أن «ي ــؤدي التعطيل إلى
م ـش ــاك ــل دسـ ـت ــوري ــة وس ـي ــاس ـي ــة ت ـكــون
نتيجتها سقوط اتفاق الطائف .وهذا
ّ
يضر حزب الله ،بل يهدد مكتسبات
لن
الـطــائـفــة الـسـنـيــة وح ـصــة ال ــري ــاض في
لبنان».

