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سياسة
المشهد السياسي

التيار :ثورة شعبية ضد الستين والتمديد
ّ
يبدو ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يسمح بتسديد ضربة إلى عهده في بدايته ،تتمثل بإبقاء قانون الستين
خيارًا وحيدًا إلجراء االنتخابات النيابية ،فقرر المبادرة إلى الهجوم .واولى بوادر ذلك ،البيان الذي أصدره المكتب السياسي
للتيار الوطني الحر ،مهددًا بـ«ثورة شعبية» لمواجهة «الستين» ومحاولة التمديد للمجلس النيابي
هل ما عجزت القوى السياسية عن
االتفاق عليه في  7سنوات ستكون
ق ـ ــادرة ع ـلــى إنـ ـج ــازه ف ــي غ ـض ــون 7
أســاب ـيــع؟ ف ــي امل ـن ـطــق ،ال ـج ــواب هو
بالنفي .لكن يبدو أن بعض القوى
ّ
مصمم على إنجاز تغيير
السياسية
م ــا ف ــي ق ــان ــون االن ـت ـخ ــابّ ــات ،وق ــرر
مواجهة الحملة التي يشنها النائب
وليد جنبالط ،نيابة عن نفسه وعن
آخرين ،لتثبيت قانون الستني خيارًا
وحيدًا .وفي هذا اإلطــار ،رفع التيار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر م ـس ـت ــوى ال ـت ـحــدي
أمس ،إذ ّ
هدد بقيادة «ثورة شعبية».
وص ـ ــدر هـ ــذا امل ــوق ــف ب ـعــد اج ـت ـمــاع
املـكـتــب الـسـيــاســي لـلـتـيــار ،بــرئــاســة
ال ــوزي ــر ج ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،م ــؤك ـدًا أن
«عــدم إقــرار قانون جديد لالنتخاب
ُي ـ ـ ّ
ـؤم ـ ــن ص ـح ــة ال ـت ـم ـث ـي ــل وع ــدال ـت ــه
سـ ـيـ ـع ــوق كـ ــل الـ ـحـ ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة

الجميل :سنقف إلى جانب رئيس
الجمهورية في أي خطوة تهدف
الى اقرار قانون انتخابي جديد
ف ــي ال ـب ـل ــد ،ألنـ ــه عـ ـن ــوان االس ـت ـق ــرار
الـسـيــاســي واملــدخــل األس ــاس لبناء
الــدولــة» .ورأى املجتمعون أن إقــرار
قــانــون جــديــد وإج ـ ــراء االنـتـخــابــات
ف ــي م ــوع ــده ــا «اس ـت ـك ـم ــال لـلـمـســار
امل ـي ـث ــاق ــي اإليـ ـج ــاب ــي ال ـ ــذي بـ ــدأ مــع
ان ـت ـخ ــاب ال ــرئ ـي ــس ال ـع ـم ــاد مـيـشــال
ع ــون وت ـتــابــع م ــع ح ـكــومــة الــوحــدة
ال ــوط ـن ـي ــة ب ــرئ ــاس ــة دولـ ـ ــة الــرئ ـيــس
س ـعــد الـ ـح ــري ــري» ،و»الـ ـتـ ـم ــادي في
ال ـت ــأخ ـي ــر ي ـع ـنــي وقـ ــف هـ ــذا امل ـس ــار
امليثاقي ،وهو ما لن يقبل به التيار،
وسيواجهه بما له من قوة سياسية
وشـعـبـيــة» .ورأى املكتب السياسي
للتيار أن إبقاء قانون «الستني» هذا
ّ
األمــر سيولد رفضًا وث ــورة شعبية
م ـبـ ّـررة ،و«ال ـت ـيــار» سيكون مــن ّأول
ّ
روادهـ ـ ـ ـ ــا .بـ ـي ــان امل ـك ـت ــب ال ـس ـيــاســي
ل ـل ـت ـي ــار يـ ـب ــدو ن ــاطـ ـق ــا بـ ـم ــا يـعـجــز

التيار :إقرار قانون جديد وإجراء االنتخابات في موعدها استكمال لمسار انتخاب عون وتأليف الحكومة (هيثم الموسوي)

رئيس الجمهورية عن قوله ،بسبب
الدستوري .كذلك
متطلبات موقعه
ّ
مــن الــواضــح ان ــه يتسلح بموقفني:
األول ،م ــوق ــف حـ ـ ــزب الـ ـل ــه ال ــداع ــم
إلق ـ ــرار ق ــان ــون ج ــدي ــد لــانـتـخــابــات
من جهة ،وموقف القوات اللبنانية
ال ـت ــي أب ـل ـغــت ق ـي ــادة ال ـت ـيــار بــأنـهــا،
فـ ــي ح ـ ــال ت ـ ـ ُ
ـراج ـ ــع تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل
والـ ـح ــزب ال ـت ـقــدمــي االش ـت ــراك ــي عن

تــوق ـي ـع ـه ـمــا ع ـل ــى اق ـ ـتـ ــراح ال ـق ــان ــون
املختلط الذي اتفقا عليه مع القوات،
ُ
ف ــإن األخ ـي ــرة ســتـصـبــح فــي حــل من
ً
تـعـهــدهــا مـعـهـمــا .وب ـن ــاء عـلــى ذلــك،
«ل ــن تـقــف ال ـق ــوات مـكـتــوفــة األي ــدي،
بــل ستؤيد أي اقـتــراح قــانــون يؤمن
ص ـح ــة ال ـت ـم ـث ـيــل ،ولـ ــو كـ ــان مـطـلــب
ال ـن ـس ـب ـي ــة الـ ـش ــامـ ـل ــة الـ ـ ـ ــذي ي ــؤي ــده
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر وح ــزب الـلــه».

وتعليقًا عـلــى بـيــان ال ـت ـيــار ،اكتفت
م ـص ــادر رف ـي ـعــة امل ـس ـتــوى ف ــي تـيــار
املستقبل بالقول« :هــذا حقهم ،لكن
ف ــي وج ــه م ــن سـ ـيـ ـث ــورون؟» .وفـيـمــا
ك ــان ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب مـ ــدار بحث
فـ ــي ج ــول ــة ال ـ ـحـ ــوار بـ ــن املـسـتـقـبــل
وح ــزب ال ـلــه بــرعــايــة الــرئ ـيــس نبيه
بـ ـ ــري ،ق ــال ــت مـ ـص ــادر امل ـت ـح ــاوري ــن
إن ـه ــم ل ــم ي ـتــوص ـلــوا إلـ ــى أي ات ـفــاق

يمكن التعويل عليه إلنـتــاج قانون
انتخابي جديد.
وفـ ــي إط ـ ــار ال ـض ـغــط إلق ـ ــرار قــانــون
جديد لالنتخابات ،برز أمس موقف
رئيس حزب الكتائب ،النائب سامي
ّ
الجميل ،الذي قال إن «قانون الستني
ّ
ال يـكــرس املـحــادل االنتخابية فقط،
بل يضرب صحة التمثيل املسيحي
وقـ ـ ـ ــدرة كـ ــل اإلص ــاحـ ـي ــن والـ ـق ــوى

علم
و خبر
 ١٠٠مليار ليرة لدعم اإلعالم المرئي
أكدت مصادر مصرفية حصول عدد من وسائل اإلعالم املرئية
على قــروض مدعومة من مصرف لبنان بمبالغ كبيرة جدًا.
صدت لخمس محطات قروض يبلغ مجموعها نحو ١٠٠
فقد ُر ِ
ُ
مليار ليرة ،يفترض أن تسترد خالل  ١٦عامًا بفائدة واحد في
املئة .والالفت وفق املصادر أن القروض لم تعط كلها مقابل
ضمانات مالية أو عقارية ،بل مقابل ودائع جديدة ستضعها
املحطات في حسابات بنكية بعد قبض األموال.

الملفات القضائية العالقة
طلبت رئاسة الجمهورية من رئاستي مجلس القضاء األعلى
ومـجـلــس ش ــورى ال ــدول ــة وديـ ــوان املـحــاسـبــة إيــداع ـهــا الئحة
بامللفات أو القضايا العالقة التي لم تبت بعد ألسباب إدارية
أو قانونية أو ضـغــوط سياسية مــن مــراجــع رسمية أو غير
رسميةّ .
وأعد رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي جان فهد

دراسة مفصلة حول عمل الجهاز القضائي لناحية إنتاجيته
والثغرات القائمة وأبرز الشواغر.

ّ
ّ
«الجمال»
«إنترا» لتملك

تـتـكـثــف امل ـف ــاوض ــات بـعـيـدًا ع ــن األض ـ ــواء ب ــن شــركــة «إن ـت ــرا»
ّ
«الجمال» بعد تقدم «إنترا» لطلب شراء
املالية وإدارة مصرف
«ال ـج ـ ّـم ــال» بـمـبـلــغ  ١٣٠مـلـيــون دوالر يـتــولــى م ـصــرف لبنان
تــأمـيـنـهــا ل ــ»إن ـت ــرا» عـلــى قــاعــدة إن ـشــاء شــركــة جــديــدة تتملك
«الـجـ ّـمــال» تضم شخصيات محسوبة على مجموعة مراجع
سياسية.

لقاء دحالني في القاهرة
يلتئم عقد الفتحاويني املناصرين للقيادي
املـفـصــول مــن حــركــة فتح محمد دح ــان في
القاهرة نهاية األسبوع الجاريً ،
بناء على
دعـ ــوة مـنــه ملـنــاقـشــة تـحــركــاتـهــم ف ــي أمــاكــن

انـتـشــارهــم ،وال سيما فــي لـبـنــان ال ــذي سـيـشــارك مـنــه العميد
محمود عيسى (اللينو) على رأس وفــد من املحسوبني عليه.
وي ــأت ــي ال ـل ـقــاء ب ـعــد أش ـهــر م ــن ل ـقــاء م ـمــاثــل ع ـقــد ف ــي ال ـقــاهــرة
تحضيرًا لخطة مواجهة رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس (أبو مازن) في املؤتمر العام للحركة الذي عقد أخيرًا في
ّ
ويرجح أن يضع دحالن ومعاونوه خطة ملقارعة عباس
رام الله.
في السلطة وفتح على السواء ،وال سيما بعد فشل دحالن في
تحقيق خروقات في نتائج االنتخابات الفتحاوية األخيرة.

ضغوط على القضاء
ّ
يــتـهــم فــريــق ال ــدف ــاع ال ـخ ــاص بــرجــل األع ـم ــال أوس ـك ــار يـ ّـمــن
أصحاب شركة «هيبكو» من آل البساتني بممارسة ضغوط
على مرجعيات قضائية لتعطيل صفقة شــراء ّ
يمني لشركة
«ك ــورال» الخاصة بمحطات املحروقات ،والتي يملكها رجل
األعمال السعودي محمد العامودي .وتبلغ قيمة الصفقة نحو
 105ماليني دوالر أميركي.

