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تقرير

أم يتزامن معه؟
قــرب الـتــوافــق على الـقــانــون الجديد،
رغم استمرار اجتماعات التشاور بني
االفرقاء الرئيسيني ،ما خال قولهم ان
ال مناص من تمديد تقني يقتضي ان
يؤول الى الحصيلة اآلتية:
 1ـ ـ ـ ـ ـ ي ـت ـه ـ ّـي ــب االف ـ ــرق ـ ــاء ج ـم ـي ـعــا بــا
اس ـت ـث ـنــاء وقـ ــوع الـ ـف ــراغ ف ــي السلطة
االشتراعية منتصف ليل  19حزيران،
م ــا ل ــم ي ـك ــن ان ـت ـخ ــب م ـج ـلــس نـيــابــي
جــديــد يـخـلــف الـحــالــي او إت ـفــق على
ت ـمــديــد تـقـنــي م ـ ــازم ل ـق ــان ــون جــديــد
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب .لـ ــم ي ـع ــد اح ـ ــد ي ـت ـحــدث،
كاالسابيع االخيرة ،عن نصف فراغ،
كـ ــأن ت ـس ـت ـمــر ه ـي ـئــة م ـك ـتــب املـجـلــس
ب ـي ـن ـمــا ت ـن ـق ـطــع ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة عــن
االل ـت ـئــام لـفـقــدانـهــا والـ ـن ــواب جميعًا
ال ـص ـفــة ال ـقــانــون ـيــة .ب ــات ــوا مقتنعني
تمامًا بهول كارثة تهبط عندئذ.
ّ
 2ـ بعدما سلم االفرقاء ،في الحكومة
ومـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــواب ،بـ ـ ـ ـ ــأن رئ ـ ـيـ ــس
الـجـمـهــوريــة لــن يــوقــع مــرســوم دعــوة
الهيئات الناخبة اآلن وغدًا ما ان امتنع
ً
عن فعل ذلــك ماضيًا ،لن يكون سهال
عليهم بالتأكيد الــذهــاب الــى تمديد
والية املجلس على انه هدف في ذاته،
ف ــي م ـع ــزل ع ــن ال ـت ــواف ــق ع ـلــى قــانــون
ج ــدي ــد .ع ــائ ـق ــان رئ ـي ـس ـي ــان ي ـح ــوالن
دون مجازفة الغالبية النيابية باقرار
قانون تمديد الوالية :اولهما من داخل
الـبــرملــان هــو املــوقــف املـتـكــرر لرئيسه
بــرف ـضــه ال ـخ ــوض ف ــي ت ـمــديــد خ ــارج
سـيــاقــه املــوقــت امل ــازم لــوضــع قــانــون
جــديــد ،وثانيهما رئيس الجمهورية
ال ــذي يملك صالحيتني دستوريتني
احــداهـمــا تكمل االخ ــرى ،ملنع اضفاء
شرعية دستورية على قانون تمديد
منفصل عن قانون جديد لالنتخاب:
احداهما املادة  57التي تنيط به اعادة
ال ـقــانــون ال ــى مـجـلــس ال ـن ــواب الع ــادة
النظر فيه حتى اذا ّ
اصر االخير عليه
ّ
حــتــم الـتـصــويــت ثــانـيــة لـكــن بغالبية
الـنـصــف ،1+غالبية كهذه يصبح من
ال ـص ـعــوبــة ب ـم ـكــان تــوف ـيــرهــا ع ـلــى ان
الــوصــول الـيـهــا تـحــد مـبــاشــر لرئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة والـ ــدخـ ــول ف ــي اشـتـبــاك
معه .اما الصالحية الثانية فهي املادة
 19اذ تمنح الــرئـيــس حــق الطعن في
دستورية القانون .ومــا دام طعن في
قانون تمديد والية املجلس عام 2014
كنائب ،لن يتردد فيه كرئيس للدولة.
 3ـ ـ حــري ان املجلس الــدسـتــوري في
ضوء املبادىء التي ادرجها في قراره
رق ــم  2014/7ف ــي  28تـشــريــن الـثــانــي
 ،2014اعــادة تأكيد مــا ادلــى بــه ،وهو
دوري ـ ـ ــة االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة عـلــى

ّ
فيصل ك ــرام ــي» .فــي ه ــذا الــوقــت ،نظم
الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ص ـف ــوف ــه فــي
عاصمة الشمال« ،فانتسب العديد من
شبابنا إلى التيار» .وحني ّقرر «املردة»
مــأس ـســة تـ ـي ــاره ،ل ــم ي ـغـ ّـيــب طــراب ـلــس.
تسلم املسؤولية دياب الذي ّ
كون حالة
خــاصــة ب ــه ،نـتـجــت ع ــن عـضــويـتــه في
بلدية امليناء ووج ــود عائلته املحلي.
رشحه في ال ــ ٢٠٠٥النائب عبد املجيد
رافـ ـع ــي ع ـل ــى الئـ ـحـ ـت ــه ،ب ـع ــد أن زك ــاه
فرنجية .ح ــاول الـتـيــار الـعــونــي كسبه
في صفوفه ،فطلب في حينه استئذان
فــرنـجـيــة ق ـبــل ق ـب ــول الـ ـع ــرض .األخ ـيــر
بارك الخطوة ،خاصة أنه لم يكن يتجه
ّ
إلى تنظيم «املردة» في طرابلس .ولكن
ديــاب عدل عن االنتساب إلى «التيار»
رغـبــة مـنــه فــي عــدم االن ـخــراط بالعمل
الـحــزبــي .قبل أن يـعــرض عليه الــوزيــر
سـعــادة أن يكون مـســؤول «امل ــردة» في
طــراب ـلــس ،فــوافــق فـ ــورًا .مـعـظــم الـقــوى

ان ـهــا م ـبــدأ دس ـت ــوري ال ي ـجــوز مـســه،
وقد وجد في ربط اجــراء االنتخابات
النيابية باالتفاق على قــانــون جديد
ً
لــانـتـخــاب ع ـمــا مـخــالـفــا لـلــدسـتــور،
مناديًا ـ ـ حينذاك بعد تمديد سنتني
وس ـب ـعــة اش ـه ــر ع ــام  2014ـ ـ ـ ـ ب ــاج ــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة فـ ــور ان ـت ـهــاء
ال ـظــروف االستثنائية وع ــدم انتظار
انتهاء الوالية املمددة .ومع ان الظروف
االسـتـثـنــائـيــة تـلــك كــانــت انـقـضــت مع
ص ــدور ق ــرار املـجـلــس الــدس ـتــوري ،لم
ي ـصــر ال ــى اج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات نـيــابـيــة
ع ــام ــة ،ف ــأك ـم ــل م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ال ــى
اآلن والي ـ ــة ال ـس ـن ـتــن وس ـب ـعــة اشـهــر
بــذريـعــة الـشـغــور الــرئــاســي .مــع ذلــك،
خ ــاف ــا ل ـ ـقـ ــرار املـ ـجـ ـل ــس ال ــدسـ ـت ــوري
اي ـضــا ،يـعــاد ربــط اج ــراء االنـتـخــابــات
بوضع قانون جديد لالنتخاب ،تارة
بذريعة رفض القانون النافذ ،وطورًا
ب ــذري ـع ــة تـ ـف ــادي الـ ـف ــراغ ال ـش ــام ــل في
السلطة االشتراعية ،ما يــؤول الى ما

ناقض كالم المشنوق
قرار المجلس الدستوري
بفصل االنتخابات عن
قانون االنتخاب

هو ابعد من قرار املجلس الدستوري:
الذهاب مجددًا الى تمديد الوالية من
جراء تعذر التوافق على قانون جديد
لالنتخاب.
ع ـل ــى ان مـ ــا ادل ـ ـ ــى بـ ــه ام ـ ــس ال ــوزي ــر
امل ـ ـش ـ ـنـ ــوق بـ ـع ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــه ب ــرئ ـي ــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،مـ ــن ان ال ان ـت ـخ ــاب ــات
نيابية بال قانون جديد لالنتخاب ـ ـ
وهــو موقف يعكس ربما وجهة نظر
الحكم ـ ـ يقف على طــرف نقيض من
ال ـق ــرار نـفـســه لـلـمـجـلــس ال ــدس ـت ــوري،
حينما فصل بــن اج ــراء االنتخابات
وب ـ ــن ال ـت ـف ــاه ــم ع ـل ــى قـ ــانـ ــون جــديــد
ل ــان ـت ـخ ــاب م ــن جـ ـه ــة ،وح ـي ـن ـمــا اك ــد
دورية انتخابات ال تنتظر بالضرورة
االتـفــاق على قــانــون جــديــد بــل تذهب
وف ــق مهلها الـقــانــونـيــة والــدسـتــوريــة
الى القانون النافذ من جهة اخرى.
ال قانون انتخاب جديدًا يعني ايضًا
ال انتخابات نيابية.

كان الطرابلسيون
يشعرون باألمان لوجود
زعيم يحمي ظهرهم
لدى النظام السوري

ّ
الـسـيــاسـيــة تـعـتـقــد أن ديـ ــاب «ح ــال ــة»
تضيف إلى «املردة» وليس العكس.
حاليًا ،يريد «املردة» العودة إلى «قلب»
طرابلس ،مستفيدًا من مبادرة الرئيس
سـعــد ال ـحــريــري الــرئــاس ـيــة «ف ـلــم يعد
ّ
الـجــو مـعــاديــا»ُ .يــذكــر مـصــدر «امل ــردة»
باللقاء الذي نظمه املفتي مالك الشعار

ّ
قواتية من قانون االنتخاب
جردة
الى التعيينات
هيام القصيفي
ال توافق مصادر بارزة في القوات اللبنانية على أن أداء الحزب
السياسي تراجع في االسابيع االخيرة .هناك تمايز ،بالنسبة
إليها ،بني التضامن ال ــوزاري ورغبة الـقــوات في عــدم إفشال
مسار الحكومة والعهد ،واملــواقــف السياسية للقوات التي ال
تنوي التراجع عن ثوابتها في مقاربة امللفات العديدة املطروحة
للبحث.
مـنــذ أن ط ــرح رئ ـيــس ح ــزب ال ـق ــوات الــدك ـتــور سـمـيــر جعجع
ّ
مــوضــوع الـكـهــربــاء ورشـ ــح الحـقــا الــدك ـتــور ف ــادي سـعــد في
البترونّ ،
ورد مصادر التيار الوطني على ذلك مرتني ،بدا أن
الــرســائــل بــن ال ـقــوات والـتـيــار الــوطـنــي تــأخــذ منحى مختلفًا
عن املرحلة التي سبقت انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا
للجمهورية.
لكن القوات تستغرب ما يثار عن ملف الكهرباء «الذي يعني
التيار والقوات وجميع الوزراء ،وما طالبت به القوات لم يكن له
أي خلفية سياسية .وحــن شعرت أن ثمة حساسية معينة،
حصلت لقاءات عدة لفك العقد ،وتبيان هدف القوات ،خصوصًا
أن التيار يعمل منذ سـنــوات للمطلب نفسه .وبما أنــه معني
بوزارة الكهرباء اليوم ،فمن الطبيعي أن تكون القوات معه لدفع
هــذا امللف الــى االم ــام» .وهــذا مــا حصل ،إذ إن الرئيس سعد
الحريري حدد موعدًا لجلسة خاصة للكهرباء ،كان يفترض
أن تعقد خالل عشرة أيام ،لوال تطورات االيام االخيرة ،وسفر
الحريري الى مصر« ،وقــد طلب من وزيــر الطاقة إعــداد ملف
حول الكهرباء ،ما يعني أن هذا امللف بات أولوية حكومية».
أمــا فــي الـشــق املتعلق بترشيح سعد فــي الـبـتــرون ،فالقوات
تجزم بأن االمر ليس مناورة وال يمكن لها أن تناور بترشيح
شخصية كـسـعــد ،وه ــو االم ــن ال ـعــام الـســابــق لـلـحــزب ،علمًا
بأن للقوات تفسيرًا مختلفًا ّ
عما يقال عن ترشيح سعد من
الساحل وترك املقعد في الجرد للنائب بطرس حرب ،كرسالة
الى الوزير جبران باسيل .وبحسب هذه املصادر ،فإن القوات
حزب موحد ،والقواتيون ملتزمون كبلوك انتخابي واالقتراع
ملرشح الحزب ،سواء كان من الجرد أو الساحل ،كما حصل
في كل املناطق عام  ،2009وألي مرشح تتحالف معه القوات.
«ال يمكن للقوات أن تقوم بهذه األالعيب السياسية مع حلفائها»،
إذ ثمة إصرار قواتي على أنها ستخوض االنتخابات مع التيار
الوطني الحر من الشمال الى الجنوب ومن البقاع الى بيروت،
«هــذا قــرار سياسي نفرضه على أنفسنا وال نفرضه على
أحد» .فالقوات بعد ورقة إعالن النوايا وتفاهمها مع التيار على
خوض معركة قانون االنتخاب واالنتخابات معًا« ،لم تتراجع
عن هذا التفاهم ،وإن راعت حصة أصدقائها كما يراعي التيار
حصة أصدقائه» .وال ّ
تفوت هذه املصادر اإلشارة الى أن عامل
املناكفات الشخصية قد يطغى أحيانًا على الجو السياسي،
وقد يترك بعض اآلثار السلبية ،لكن مهمة قيادات الطرفني أن
تعيد مللمة الصفوف «ألننا ذاهبون الى االنتخابات معًا ،ويجب
أال تترك أي تأثيرات شخصية تفعل فعلها».

ّ
ل ـفــرن ـج ـيــة وج ـم ــع خ ــال ــه كـ ــل ق ـي ــادات
امل ــديـ ـن ــة ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـ ــوزي ـ ــر أشـ ــرف
ريـ ـف ــي ،ف ــي ن ـي ـســان امل ــاض ــي .ت ـتــرافــق
«ال ـعــودة» مــع «صداقتنا الجديدة مع
ت ـيــار املـسـتـقـبــل» .ل ــم تـتـضــح ال ـصــورة
ان ـت ـخــاب ـيــا لـ ــدى «املـ ـ ـ ـ ــردة» ،وسـيـسـيــر
ّ
على خطى كــل القوى في عــدم الكشف
ع ــن أوراقـ ـ ــه ق ـبــل االتـ ـف ــاق ع ـلــى قــانــون
جديد لالنتخابات .علمًا أنه سياسيًا،
ّ
ال ي ــزال أق ــرب إل ــى خ ــط مـيـقــاتــي .وفــي
ّ
ك ـ ــل األحـ ـ ـ ـ ــوال« ،ل ـس ـن ــا ع ـب ـئــا ع ـل ــى أي
الئـ ـح ــة» .م ــن امل ـتــوقــع أن ي ـك ــون دي ــاب
هــو املــرشــح عــن املـقـعــد األرثــوذك ـســي،
«ول ـك ــن ال ش ــيء مـحـســومــا ب ـع ــد» .وال
ً
يـجــد امل ـصــدر الــزغــرتــاوي ع ــدال فــي أن
ُيـسـتـبـعــد «امل ـ ــردة» عــن أي الئ ـحــة وأن
ً
يكون هناك مرشح قواتي مثال« ،املردة
ّ
مـقـبــولــون وحـضــورنــا أف ـعــل» .رغ ــم أن
ع ــددًا مــن ال ـقــوى الـطــرابـلـسـيــة املحلية
ّ
تعتبر أن التيار العوني «أكثر تنظيمًا

تستعد الـقــوات لالنتخابات ،مع التيار ،كما ّ
تنسق معه في
ً
موضوع قانون االنتخاب ،الذي ال يزال يشكل عامال مشتركًا
بينهما« ،وخصوصًا أن القوات دعمت مشروع الوزير باسيل
االخ ـي ــر ،فــي حــن أفـشـلــه ح ــزب ال ـلــه ،لـكــن امل ــراوح ــة الحالية
ً
في القانون لن تستمر طــويــا .فكما اتفق على االنتخابات
الرئاسية مــن دون أن يــوافــق الجميع على شخص الرئيس،
واتـفــق على رئـيــس الحكومة مــن دون تــوافــق الجميع عليه،
ـرض
فـكــذلــك سيتم االت ـفــاق عـلــى قــانــون االنـتـخــاب ول ــو لــم يـ ِ
الجميع بالكامل».
وألن قانون الستني «مــرفــوض مسيحيًا بالكامل» ،ال يوجد
س ــوى م ـشــروعــن قــابـلــن للتطبيق :الـنـسـبـيــة ال ـتــي رفضها
الـحــريــري ،بحسب الـقــوات ،واملختلط« .األرج ــح حتى اآلن أن
يتم تعديل املختلط الذي تقدم به باسيل ،ألن القضية تتعلق
بـعـشــرة مـقــاعــد مسيحية ال يـمـكــن ألي ط ــرف مسيحي أن
يتخلى عنها إذا قبل بمشروع النسبية ،فيما يؤمنها املختلط.
وهذا املشروع هو األقرب الى أن يكون نافذًا».
للمرة االولــى تدخل الـقــوات الــى الحكومة بثالثة وزراء ،وهي
تقارب هذه التجربة من زاوية تتعلق بدور وزرائها الذين باتوا
حاضرين في كل امللفات السياسية والوزارية ،وإعالميًا في
شكل دائمّ .
لكن للقوات أيضًا حضورًا سياسيًا في الحكومة،
وهذا ال يتعلق فقط بملفات الــوزراء التقنية ،وهي تسعى الى
الـتــوفـيــق بــن خـيــاراتـهــا وتـحـقـيــق تـقــدم مـلـمــوس فــي ملفات
حيوية تسعى منذ سنوات للمطالبة بها .من هنا دخلت على
مناقشة املوازنة في مجلس الوزراء ،وسلسلة الرتب والرواتب
في مجلس النواب ،اذ تضغط لعدم إصدار موازنة فضفاضة
وال ـعــودة الــى مبلغ  22ألــف مليار ،مــع رزمــة مــن االصــاحــات
تحدث عنها جعجع أمــس ،وتسعى الى عقد جلسات جديدة
ملناقشة املوازنة« ،وعدم تحميلها تبعات تأمني موارد السلسلة
التي سعت القوات من خالل نوابها الى الحصول عليهاّ .
لكن
هناك أطرافًا سياسيني موجودين في السلطة منذ سنوات،
ّ
يتحملوا مسؤوليتهم أيضًا في تأمني النفقات ،من
يجب أن
دون فرض أعباء وضرائب جديدة على املواطنني».
لم تعرقل القوات التعيينات االخيرة ،وإن كانت اعترضت على
الطريقة التي تمت بها .ولم ترفض ،بحسب مصادرها ،تعيني
قائد الجيش الجديد جــوزف عــون .اعتراضها بقوة ُكان ألن
التعيينات الشاملة «جاءت على شكل أسماء محددة أ ِبلغ بها
ّ
الوزراء للموافقة عليها وليس ملناقشتها .وملا كانت التعيينات
االم ـن ـي ــة ض ــروري ــة ف ــي هـ ــذه امل ــرح ـل ــة وال ي ـج ــوز إعـ ـط ــاء أي
صورة تمس الصورة الشعبية للتعيينات ،وافق املعترضون
عليها .لكن كان في ّ اإلمكان التريث في التعيينات القضائية
والجمركية حتى يطلع الــوزراء على جميع املعطيات املتعلقة
بــاملــرشـحــن .وق ــد وع ــد الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري فــي جلسة
التعيينات االخـيــرة بــأن تراعى هــذه املتطلبات في التعيينات
املقبلة» .ومــا حـصــل ،بالنسبة الــى ال ـقــوات ،لــن يـتـكــرر ،ألنها
«أبلغت الجميع أنها لن تقبل بعد اآلن أن تكتفي بالتوقيع على
ما يعرض في مجلس الوزراء ،أو أن تبصم على بياض».

واملسيحيني يحبون شخصية ميشال
عــون» .في هذا اإلطــار ،يقول ديــاب إنه
«لتعزيز الوجود يجب أن يكون هناك
مكتب وميزانية» .في الفترة املاضية،
أحجم فرنجية عن افتتاح مكتب «حتى
ال يكون سببًا ألي إشكال في املدينة».
ّ
إال أن ديــاب ال يجد أن ذلــك مؤثر على
وجـ ــود «املـ ـ ـ ــردة» .ه ــو م ــرت ــاح ل ـق ــدرات
تياره الشعبية« ،في البلدية ّ
جيرنا ما
بــن  600و 700ص ــوت لــائـحــة .وحــن
تــرش ـحــت م ـن ـف ــردًا ف ــي  ٢٠٠٩حصلت
عـلــى  ٪٢٥.١م ــن األصـ ـ ــوات .م ــا يعني
أننا مقبولون».
صحيح أن التحالفات االنتخابية لم
تـتــوضــح بـعــد بالنسبة إل ــى «املـ ــردة».
ع ـلــى ال ـع ـكــس م ــن امل ـ ــرج ،الـ ــذي يــؤكــد:
«ســأدعــم فرنجية أق ــوى مــن السابق».
رغــم أنــه طلب مــوعـدًا مــن نــائــب زغرتا
مـنــذ أكـثــر مــن ثــاثــة أشـهــر «ول ــم أتلق
ج ــواب ــا ب ـع ــد .مـمـكــن أن ي ـك ــون ال ي ــزال

ع ـت ـب ــان عـ ـل ـ ّـي ــي» .أل ـ ــن ي ــؤث ــر ذل ـ ــك فــي
عــاقـتــك بــريـفــي خــاصــة أن ــك ترشحت
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــائ ـ ـح ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي دع ـ ـم ـ ـهـ ــا ف ــي
االنتخابات البلدية األخيرة؟ «صحيح
ّ
أن الـ ــوزيـ ــر ريـ ـف ــي ص ــدي ـق ــي وح ـصــل
تنسيق انتخابي محدود بيننا ،ولكن
أنا ّ
ضد خالفه مع فرنجية» .مقارنة مع
التيار العوني والـقــوات« ،فرنجية هو
ً
األق ــوى» .أصــا« ،فــي  ٢٠٠٥نــال أرقامًا
ّ
عالية رغم أن الدم كان حاميًا وأنا كنت
ّ
ض ـ ـ ّـده» .امل ــرج ال ــذي ســمــى اب ـنــه البكر
بشير تيمنًا باسم بشير الجميل «ألنه
ك ــان ض ـ ّـد ال ـس ــوري والـفـلـسـطـيـنــي في
لبنان» ،وابنه الثاني سليمان «بسبب
ص ــداق ـت ــي م ــع ف ــرن ـج ـي ــة» ،سـيـتــرشــح
إل ــى االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة ّ«ملحاسبة
الذين وضعوا فيتو على ترشحي إلى
البلدية» (آل الـحــريــري) .وفــي املقابل،
ّ
«بدي كون مع فرنجية ،حليف مني ما
كان».

