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سياسة
المشهد السياسي

بري ينتظر األجوبة اليوم :قانون انتخاب أم «دوحة
من المنتظر أن تجيب القوى السياسية على طاولة الحوار اليوم ،على الخيارات التي وضعها الرئيس نبيه بري في مبادرته
خالل الجلسة الماضية ،فيما بقيت الخالفات حول قانون االنتخاب على حالها
تحمل جلسة الحوار الوطني في
عــن التينة ال ـيــوم ،أهمية خاصة
ّ
فـ ــي ظ ـ ــل انـ ًـتـ ـظ ــار ال ــرئـ ـي ــس نـبـيــه
بـ ّـري أجوبة من القوى السياسية
عـلــى ال ـخ ـيــارات الـتــي طــرحـهــا في
مبادرته في جلسة الحوار األخيرة
في منتصف أيــار املاضي .وقالت
م ـص ــادر ع ــن الـتـيـنــة ل ــ«األخ ـب ــار»
إن «جـلـســة ال ـيــوم هــي أهــم جلسة
من جــوالت الحوار الحالية ،نظرًا
ملا سيجري عرضه فيها وموقف
الرئيس بري من أجوبة األفرقاء».
ّ
إل أن امل ـص ــادر رف ـضــت التعليق
عـلــى مــا يـجــري الـحــديــث عـنــه عن
مــوقــف ب ــارز لـبـ ّـري قــد يـصــدر ،في
ح ــال فـشــل األط ـ ــراف فــي ا ًلـتــوصــل
إلــى رؤيــة مـ ّ
ـوحــدة ،مشيرة إلــى أن
«الرئيس سيستمع للجميع وعلى
ّ
سيحدد موقفه»،
ضوء الطروحات
ّ
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدة أن «الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـي ـف ـتــح
موضوع النفط من جديد».

يناقشان
القوات والتيار
ّ
قانونا مختلطا تحسبًا لبقاء
«الستين»
وك ـ ــان بـ ــري ق ــد وضـ ــع ف ــي جلسة
ال ـ ـحـ ــوار األخ ـ ـيـ ــرة أمـ ـ ــام األقـ ـط ــاب
السياسيني ،ثالثة خيارات ،األول
أن يـ ـج ــري االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ق ــان ــون
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي جـ ـ ــديـ ـ ــد ،وعـ ـ ـل ـ ــى هـ ــذا
األسـ ـ ـ ــاس يـ ـج ــري ت ـق ـص ـيــر واليـ ــة
املجلس النيابي الحالي ،على أن
تلتزم القوى كافة بصورة مسبقة
ب ـت ـع ـه ــد ان ت ـم ـض ــي الـ ـ ــى جـلـســة
انتخاب الرئيس في أول يوم بعد
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ان ـت ـخ ــاب ه ـي ـئــة م ـك ـتــب امل ـج ـلــس.
والخيار الثاني ،هــو الــذهــاب الى
االنتخابات النيابية وفق القانون
الـنــافــذ حــالـيــا وه ــو قــانــون ،1960
على أن يجري أيضًا تقصير والية
امل ـج ـلــس وت ـع ـت ـمــد اآللـ ـي ــة نفسها
بـتـصــور مـسـبــق النـتـخــاب رئيس
الـجـمـهــوريــةّ .أم ــا الـخـيــار الـثــالــث،
فهو الذهاب إلى «دوحة جديدة»،
وتوضع على الطاولة كل امللفات

الـعــالـقــة ،مــن رئــاســة الجمهورية،
إل ـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاب ،إل ـ ــى
الحكومة ،إلى الحوار .وحتى اآلن،
ّ
موحد
يـبــدو االت ـفــاق على قــانــون
لــانـتـخــابــات ،بــاألمــر الـصـعــب ،أو
ّ
رب ـم ــا املـسـتـحـيــل ،ف ــي ظ ـ ّـل ّ
تمسك
ال ـق ــوى بــال ـقــوانــن امل ـف ـص ـلــة على
قياسها.
مــن جهة ثانية ،علمت «األخـبــار»
أن املفاوضات بني التيار الوطني

ال ـح ـ ّـر وحـ ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة،
الـتــي يـقــودهــا الـنــائـبــان آالن عــون
وإب ـ ــراه ـ ـي ـ ــم كـ ـنـ ـع ــان ع ـ ــن الـ ـتـ ـي ــار
والنائب جورج عدوان عن القوات
ب ـم ـشــاركــة تـقـنـيــن م ــن ال ـطــرفــن،
تـ ــدور ح ــول ال ـتــوصــل إل ــى قــانــون
ان ـت ـخــابــي م ـش ـت ــرك ،مـخـتـلــط بني
النسبي واألكثري .وقالت املصادر
إن ال ـقــانــون امل ـف ـتــرض ي ــوائ ــم بني
القانون املختلط الــذي اتفق عليه

تـيــار املستقبل والـحــزب التقدمي
االشتراكي والقوات ،وقانون بري،
ال ــذي يقتسم ع ــدد ن ــواب املجلس
النيابي إلــى نصفني بني األكثري
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس ال ـق ـض ــاء وال ـن ـس ـبــي
ّ
على أساس القضاء .إل أن مصادر
ّ
التيار الوطني أكــدت لــ«األخـبــار»
أن «خ ـي ــار ال ـق ــان ــون الـ ــذي يـجــري
نـقــاشــه مــع ال ـق ــوات لـيــس خـيــارنــا
األول ،ألن الـنـسـبـيــة الـكــامـلــة هي

تقرير

ً
سجعان قزي «مطرود» من الكتائب :ليكن ِعبرة للجميع
ُجرد وزير العمل سجعان قزي
من مرجعيته الحزبية بعدما صدر قرار
حزب الكتائب أمس بفصله .فضل قزي
ُاالحتفاظ بمقعده الوزاري ،الذي ُيرجح
كثر أن يكون آخر حبة في عنقود
مسيرته السياسية .كل محاوالت قزي،
قبل ساعات من انعقاد المكتب السياسي،
لـ«تجميل» ُموقفه تجاه الرئيس سامي
الجميل لم تثمر مساء االثنين .قيادة
الحزب تريده أن يكون عبرة لغيره .أما
هو ،فـ»ينفش ريشه» فخورًا بأنه «حامي
الدستور»
ليا القزي
أقـ ـف ــل الـ ـن ــائ ــب األول ل ــرئ ـي ــس ح ــزب
ال ـك ـتــائــب جـ ــوزف أب ــو خـلـيــل حـســابــه
مـ ــع «رفـ ـيـ ـق ــه» الـ ـ ـل ـ ــدود وزي ـ ـ ــر ال ـع ـمــل
سجعان ق ــزي .قبل  31سـنــة ،انتفض

الـ ــوزيـ ــر الـ ــراحـ ــل ايـ ـل ــي ح ـب ـي ـقــة عـلــى
ق ـي ــادة ح ــزب ال ـك ـتــائــب وكـ ــان يــدعـمــه
ق ــزي ،ال ــذي سـيـطــر عـلــى مـقــر جــريــدة
«العمل» على جسر الكرنتينا ووقــع
قرار فصل رئيس التحرير ،في حينه،
أبو خليل .أما النسخة «اإلصالحية»
م ــن «ال ـع ـم ــل» ف ـص ــدرت م ــن الـصـيـفــي
ُ
وعرفت في حينه بـ«العمل الحمراء».
مــن سخرية الـقــدر أن يقف أبــو خليل
أم ــس عـلــى املـنـبــر ُمعلنا ق ــرار املكتب
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـح ــزب ــي «ف ـص ــل ال ــوزي ــر
ً
سجعان قزي فصال نهائيًا من حزب
الكتائب» .حسم رئيس الحزب سامي
الـجـمـيــل قـ ــراره «ال ـت ـخ ـلــص» م ــن قــزي
وه ــو ي ـعــرف أن األخ ـي ــر ل ــو ب ـقــي فلن
ي ـك ــون ع ـض ـوًا «ودي ـ ـعـ ــا» .ه ــي رســالــة
فــي أكثر مــن اتـجــاه ،قــد يكون أبرزها
إعــان نهاية زمــن «مــدرســة» الرئيس
أمـ ــن ال ـج ـم ـيــل ف ــي ال ـح ـكــم الـكـتــائـبــي
الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــازالت .س ــاع ــده
عـلــى ذل ــك «س ــوء تـقــديــر» ق ــزي لـقــدرة
ال ـج ـم ـيــل االبـ ـ ــن ع ـل ــى ض ـب ــط اإليـ ـق ــاع
داخــل الـحــزب خــارج جلباب أبـيــه .ها
هو سامي الجميل يؤكد أمس أنه لن
ّ
يكون رئيس ظل لحزب جـ ّـده ووالــده،

ولــن يـتــردد أمــام قــرار «فـصــل» كــل من
ق ــد ُي ـعــرقــل م ـس ـيــرتــه .ب ــات بــاإلم ـكــان
إطالق تسمية «الساميني» على ُمعظم
أعـ ـض ــاء امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي ال ـجــديــد،
وال ــدلـ ـي ــل أن ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ــى قـ ــرار
فصل وزي ــر العمل أتــى بشبه اجماع
م ــع تـسـجـيــل اعـ ـت ــراض ع ـضــو واح ــد
هــو سمير خـلــف ،مستشار ق ــزي .مع
االش ــارة إلــى أن األخير لم ُيـشــارك في
اجـتـمــاع أم ــس .إضــافــة إل ــى ذل ــك ،أكــد
الحزب «صوابية خيار االستقالة» من
الحكومة ،مؤكدًا أنها قاطعة ونهائية
«وه ــي تـعـنــي االم ـت ـنــاع عــن تصريف
ُ
األعـمــال وتـعــزز اص ــرار الكتائب على
مــواجـهــة األم ــر الــواقــع امل ـفــروض على
اللبنانيني» ،كما جاء في البيان .وفي
ُ
هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،تـ ـش ــدد مـ ـص ــادر املـكـتــب
الـسـيــاســي عـلــى أن الــوزيــر الكتائبي
ال ـصــامــد ،آالن حـكـيــم «ل ــن ي ـعــود إلــى
مكتبه في وزارة االقتصاد لتصريف
األعمال».
املـ ـط ــرق ــة ع ـل ــى طـ ــاولـ ــة اإلج ـت ـم ــاع ــات
ُ
الحزبية طــرقــت أمــس ُمعلنة اختتام
مسيرة ابــن العقيبة (ك ـســروان) ،التي
كانت خــزانــا كتائبيا فــي زمــن الحرب

األه ـ ـل ـ ـيـ ــة وإح ـ ـ ـ ـ ــدى ن ـ ـقـ ــاط االن ـ ـطـ ــاق
مل ـعــارك «تــوح ـيــد الـبـنــدقـيــة» الــدمــويــة
ُ
التي قادها بشير الجميل .لم تحترم
ال ـتــرات ـب ـيــة ال ـحــزب ـيــة واس ـت ـع ـيــض عن
املـجـلــس ال ـتــأدي ـبــي ب ـق ــرار م ــن املـكـتــب
ال ـس ـي ــاس ــي .بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ق ـ ــزي« ،ال
أعرف ما حصل ولن أقوم بأي تصريح
ُم ـ ـت ـ ـسـ ــرع الـ ـلـ ـيـ ـل ــة (أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس)» .ي ـصــف
نفسه بــأنــه «أح ــد رم ــوز الـحــزب ،الــذي
ارتكب األسـبــوع املاضي الخطأ األول
باالستقالة من الحكومة وأمس ارتكب
الخطأ الـثــانــي بالتصويت على قــرار

سامي الجميل أكد
أمس أنه لن يكون
رئيس ظل في حزب
جده ووالده

فصلي .ال يريدون الديمقراطية داخل
الـحــزب» .لــم يحسم خيار الـعــودة إلى
حضور ُجلسات مجلس الــوزراء« ،أنا
ً
أصال لم أقدم استقالتي من الحكومة.
على أي حال ،كل األمور قابلة للتفكير
والـ ـبـ ـح ــث» ،ك ـم ــا ي ـق ــول لـ ــ«األخـ ـب ــار».
أوحــى قــزي خــال مقابالته اإلعالمية
أمـ ـ ــس ب ـخ ـي ــان ــة «رف ـ ـ ـ ـ ــاق» لـ ــه أع ـل ـن ــوا
وق ـ ّـوف ـه ــم إلـ ــى ج ــان ـب ــه ،ث ــم «بـ ــاعـ ــوه».
ولكنه ليس وحيدًا تمامًا .فقد انتشرت
ّ
خ ـب ــري ــات ب ـ ــأن رئ ـي ــس حـ ــزب ال ـق ــوات
ّ
اللبنانية سمير جعجع «شجع» قزي
عـلــى االس ـت ـمــرار فــي عمله الحكومي.
وب ـ ــرغ ـ ــم نـ ـف ــي مـ ـ ـص ـ ــادر ق ـ ـيـ ــاديـ ــة فــي
مـعــراب لخبر زي ــارة قــزي مقر الـقــوات
اللبنانية ولقائه جعجع ،إال أنها رأت
ّ
أن «الـحـكـيــم لــن ُي ـمــانــع فــي اسـتـقـبــال
قــزي ولـكــن بعد انـتـهــاء الـخــاف بينه
وبني آل الجميل .ال مانع من استقباله،
تـمــامــا كـمــا ال يـتــأخــر ســامــي الجميل
عن استقبال كل الناقمني على القوات،
كإميل رحمه وغيره».
داخـ ـ ـ ــل املـ ـكـ ـت ــب الـ ـسـ ـي ــا ُس ــي «ن ــوق ــش
امل ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــوع ب ـ ـع ـ ـمـ ــق وق ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــت ع ـ ــدة
مــداخــات .األمــن العام تال املخالفات

