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سياسة

 2016ميشال عون رئيسًا

الجلسة األطول و«األثقل» :فشل في استثارة الجنرال
ّ
أنـ َـجــز مجلس ال ــن ــواب أم ــس مهماته
بـعــد م ــرور  46جـلـســة ،وص ــار العماد
ميشال عون رئيسًا للجمهورية .بنصاب
ُم ـ ّك ـت ـمــل وحـ ـض ــور عــربــي ودولـ ــي،
حقق «الـجـنــرال» ُ
المزمن منذ
لمه
ح
ُ
التسعينيات ،فــي جلسة لــم تخل من
المفاجآت ّوالخفة واللعب من تحت
الطاولة ،لكنها انتهت بنتيجة مرضية
الكفاح السياسي
بعد  26سنة من ِ
ميسم رزق
ّ
… وصـ َـار ميشال عــون رئيسًا .حقق
ُ
حلمًا مزمنًا له وألنـصــاره .يوم كبير
ّ
يستطيع أي نسيان التغلب عليه.
لن
ّ
يـ ـ ـ ٌ
ـوم ت ــأخ ــر  26ع ــام ــا ،وف ـت ــح ال ـب ــاب
عهد ينطوي على ألف عالمة
باتجاه ٍ
اس ـت ـف ـه ــام .إل ـ ــى أن انـ ـعـ ـق ــدت جـلـســة
االن ـت ـخ ــاب أمـ ــس ،ب ـقــي «ال ـك ــاره ــون»
مـصــريــن عـلــى أن وص ــول «الـجـنــرال»

بو صعب كتب اسم العماد
عون والمشنوق أسقطه في
صندوق االقتراع
إلى بعبدا ضرب من ضروب الخيال.
ف ـقــط ،حـقـيـقـتــان ثــابـتـتــان ك ــان ُيمكن
ُمــام ـس ـت ـه ـمــا داخ ـ ــل ال ـق ــاع ــة ال ـعــامــة
ُ
ل ـل ـبــرملــان« :املـ ـ ـ ــراد» ال ــرئ ــاس ــي أصـبــح
ً
في متناول اليد ،هذا أوال .وثانيًا ،أن
ّ
ثمة من «استكتر» على العماد عون
سـلــوك طــريــق قصر الشعب مــن دون
ولو في الدقائق األخيرة ،
صعوباتَ ،
ّ
فأبى إال أن يمنح رئيس تكتل التغيير
ّ
واإلصالح لقب الفخامة «بالقطارة»!
ّ
لـعــلــه ال مبالغة فــي ال ـقــول إن جلسة

أمس بساعاتها ،كادت تكون األطول
واألث ـ ـ ـقـ ـ ــل ف ـ ــي ح ـ ـيـ ــاة ع ـ ـ ــون ونـ ــوابـ ــه
وعــائ ـل ـتــه .ل ــو أم ـع ــن أحـ ـ ٌـد ال ـن ـظــر في
مالمح وجــوه بنات الجنرال وأقاربه
ومحبيه الذين تجمعوا على الجانب
األي ـم ــن م ــن مـقــاعــد امل ــدع ــوي ــن ،ألدرك
أن ـه ــم وحـ ـ َـدهـ ــم م ــن ع ــاش ــوا الـلـحـظــة
ب ـصــدق .لــم يــزيـحــوا ببصرهم ثانية
واح ـ ـ ــدة ع ــن األب والـ ـق ــائ ــد ،وك ـ ــأن ال
وجـ ـ ــود ل ـغ ـيــر ع ـ ــون ف ــي الـ ـق ــاع ــة .أم ــا
األحفاد ،فالزموا مقاعدهم إلى جانب
أمهاتهم .ابتسامات تعلو وجوههم،
ّ
يـقـطـعـهــا ت ــوت ــر ع ــاب ــر ،وع ـيــون ـهــم ال
محيا ّ
تفارق ّ
جدهم.
قبل نصف ساعة من موعد الجلسة
امل ـح ـ ّـدد عـنــد مـنـتـصــف ال ـن ـهــار ،كــان
ن ـصــف الـ ـن ــواب ق ــد وص ــل إل ــى قــاعــة
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة .أول ال ـح ــاض ــري ــن
نـ ــواب كـتـلــة «ال ـت ـن ـم ـيــة وال ـت ـحــريــر»،
وآخــرهــم ن ــواب «ال ــوف ــاء للمقاومة»،
ع ـلــى األرجـ ـ ــح ب ـعــدمــا ّأدوا صــاتــي
الظهر والعصر .شخصيات عسكرية
وسـيــاسـيــة وديـبـلــومــاسـيــة ورؤس ــاء
سابقون ،ضاقت املساحة املخصصة
لـلـمــدعــويــن ب ـهــم ،حـتــى اض ـطــر عــدد
ال بــأس بــه منهم إلــى الجلوس على
ال ـ ـ ـ ــدرج ،مل ـت ــاب ـع ــة الـ ـ ـح ـ ــدث .ل ـح ـظــات
وبـ ـ ـ ــدأت ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة.
ص ـ ـنـ ــدوق زجـ ــاجـ ــي لـ ــاق ـ ـتـ ــراع127 ،
ورق ـ ــة ،م ــرش ــح مـعـلــن وآخـ ــر مستتر
ب ــاألوراق البيضاء ،مطرقة ورئيس
م ـج ـلــس نـ ـ ــواب وم ـ ــن ث ــم ق ـ َـس ــم .ك ــان
يفترض بلعبة التصويت أال تتعدى
نصف ساعة .فكل شيء متفق عليه،
وامل ـش ـهــد م ــرس ــوم ق ـبــل الـ ـن ــزول إلــى
ساحة النجمة ،والنتائج محسومة
سلفًا وكــذلــك «ال ـبــوان ـتــاج» الـعــونــي.
غير أن «ج ـنــون» اللحظات األخـيــرة
غـ ّـيــر مـســار الجلسة لـتـكــون فكاهية
في آن ،واستفزازية في آن آخر .كثيرة
كانت الخروقات التي ُس ّجلت داخل
الجلسة ،كاشفة عــن مــدى استهتار
بعض نواب األمة بحساسية اللحظة.
يبدو األمر طبيعيًا مع نواب ال يوجد
م ــن يــوقـفـهــم وال ُيـحــاسـبـهــم ســابـقــا
ّ
عــن ّ
وتسيبهم ،وتقاضيهم
تغيبهم

هناك من «استكتر» على عون سلوك طريق قصر الشعب دون صعوبات ولو في الدقائق األخيرة (هيثم الموسوي)

رواتب من دون ّ
كد وعناء مقابل عدم
الحضور! فاملشاهد الكوميدية التي
رافقت الجلسة ،أكدت أن من حسنات
خفة بعض أصحاب السعادة أنهم ال
ً
يستطيعون إخفاء سيئاتهم طويال.
ح ـ ـتـ ــى فـ ـ ــي حـ ـ ـض ـ ــور ال ـش ـخ ـص ـي ــات
ال ـعــرب ـيــة وال ــدول ـي ــة ،وت ـحــت أض ــواء
الكاميرات والهواتف الذكية والنقل

ُ ّ
التصويت اإللكتروني معلق منذ  12عامًا
هديل فرفور
ّ
ـدورة الـثــانـيــة الن ـت ـخــاب رئـيــس
ث ــاث مـ ــرات اق ـتــرع ال ـ ّن ــوابّ ،أم ــس ،ف ــي ال ـ ـ ّ
الجمهورية ،بعدما تـ ّبــن ،ملــرتــن ،وج ــود مغلف «زائ ــد» عــن عــدد الـنــواب
املـقـتــرعــن ( 128مغلفًا فــي مـقــابــل  127نــائـبــا) .وه ــذا مــا دف ــع برئيس
مجلس النواب نبيه بري الى تكليف النائبني مروان حمادة وأنطوان زهرا
«حــراســة» الصندوق الــذي ُوضــع في منتصف القاعة ،فيما نــودي على
أسماء النواب لالقتراع.
هــذه «املـســر ُحـيــة» كــان يمكن تفاديها عبر اعـتـمــاد مـشــروع التصويت
سبب
اإللكتروني املعلق في مجلس النواب منذ أكثر من عشر سنواتّ .
التعليق ليس تقنيًا ،وال هو متعلق باملس بسرية التصويت ،بل متعلق
برفض رئيس املجلس مكننة التصويت.
فمجلس الـنـ ّـواب ُم ّ
جهز باملعدات الــازمــة إلجــراء التصويت اإللكتروني.
ّ
ّ
هذا ما يؤكده النائب غسان مخيبر ،الذي قدم عام  2004مشروع قانون
يقضي باعتماد التصويت اإللكتروني في البرملان اللبناني .العائق أمام
ّ
اعتماد تصويت ُيجنب «لخبطة» الـظــروف إذًا ليس تقنيًا .يقول وزيــر
الداخلية والبلديات السابق زياد بارود في اتصال مع «األخبار» إن تعديل
آلية التصويت يستدعي تعديل النظام الداخلي ملجلس النواب .وبحسب
ً
إجراء بسيطًا من املجلس إذا ما أراد األخير
بارود ،هذا التعديل يستدعي
ً
فعال اعتماد التصويت اإللكتروني.
ُي ّ
ميز بــارود بني آلية التصويت ملشاريع ّالقوانني أو إعطاء ثقة أو غيرها
من قرارات املجلس وبني آلية االقتراع املتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية
ً
مثال ،إذ إن االقتراع اإللكتروني قد ّ
يمس بسرية االقتراع ،لكنه سرعان ما
ً
يستطرد« :في البرازيل مثال ،هناك عازل يدخل إليه النائب ويكون هناك
ّ
السرية» ،الفتًا الى
ُمشغل واحد ،يستطيع النائب أن ينتخب بشكل يحفظ
ضــرورة اعتماد التصويت اإللكتروني من أجل «تحقيق الشفافية وكي

يعرف املواطن اتجاه كل نائب إزاء القضايا التي ُيناقشها ُممثلوه» .يؤكد
بارود أن التجهيزات موجودة في املجلس وأن تعديل اإلجراء «يلزمه إجراء
بسيط فقط» ،فلماذا إذًا لم يعتمده املجلس منذ  12عامًا؟
يقول مخيبر إنه عندما قـ ّـدم املشروع عام ّ ،2004قدمه ضمن مشروع
تعديل النظام الــداخـلــي للمجلس ،لكن رئيس املجلس نبيه بـ ّـري رفض
املشروع بداية بحجة «عدم عرض املشروع على لجان مختصة» .في ما
بعد ،أعــاد مخيبر تقديم املـشــروع ،وبالتالي أعــاد طــرح مسألة «مكننة»
«لكن االقتراح لم يؤخذ حينها على محمل ّ
التصويتّ ،
الجد».
ُ
ووفق مخيبر ،تقدم النائب سامي الجميل عام  ،2010بمشروع مشابه،
ّ
عندما كثرت
ُلكنه جوبه بالرفض أيضًا من قبل بــري .يقول مخيبر إنه ً
املـطــالـبــات باعتماد التصويت اإللـكـتــرونــي ،أبــرز بــري «معضلة» أخــرى
مفادها أن تعديل آلية التصويت يحتاج الى تعديل الدستور« ،وهــو أمر
ُ
أخالف فيه الرئيس بـ ّـري ،إذ نستطيع االستناد الــى القوانني التي تجيز
للمجلس تعديل القوانني وتعطيه هــذه الصالحية عوضًا عن االستناد
الى الدستور».
يوافق مخيبر على مسألة «الفصل» بني آلية االقتراع من أجل االنتخاب
ً
وآلية التصويت على القرارات األخرى ،لكنه يطرح تساؤال آخر مفاده« :هل
التصويت على الورقة وكتابة النائب السم املرشح الى جانب زميله يحفظ
السرية»؟ ويلفت الى أن الحفاظ على السرية ُيطبق عبر إجراءات عملية،
قد ال تكون بالضرورة اعتماد االنتخاب اإللكتروني في هــذه الحاالت،
ً
«علمًا بأن باإلمكان اعتمادها ،فنقابة املحامني ،مثال ،استطاعت أن تالقي
ّ
ً
مخرجًا في هذا األمر»ُ .يعطي مخيبر مثاال عن إجراءات «بسيطة» تتمثل
بتوزيع ظروف مختومة وبإجراء عازل ينتخب النواب من ورائه مرشحوه.
هذا يعني أن طلب الشيخ سامي من رئيس املجلس اعتماد ستار عازل
كان «منطقيًا» ،أمس؟ ُيجيب مخيبر« :اقتراح الشيخ سامي كان منطقيًا،
ال بل ُم ّ
همًا».

املباشر التي ّ
حولت جلسة االنتخاب
إلى فيلم ُيعرض على املأل .وسط كل
ه ــذه األج ـ ــواء ،لــم يلتفت الـكـثـيــر من
أعضاء املجلس إلى دورهم الحقيقي،
وال مكانة الـكــراســي الـتــي يجلسون
عليها ،بصفتهم ممثلي األم ــة ،ولم
يستشعروا ضخامة التحديات في
لـحـظــة ف ــارق ــة م ــن ع ـمــر الـ ـب ــاد ،غير
آبـهــن فيما لــو ُوص ــف أداء بعضهم
بـ«املسخرة».
ُ
امل ــؤك ــد أن ه ــذه امل ـم ــارس ــات ل ــم تــكــن
عابرة ،بل حصلت عن سابق إصرار
وت ـ ـ ّ
ـرص ـ ــد ،تـ ـح ــديـ ـدًا حـ ــن ب ـل ــغ ع ــدد
ً
األص ــوات  128بــدال مــن  ،127ليتبني
أن أحد النواب قرر االقتراع بظرفني
ً
ب ـ ــدال م ــن واح ـ ـ ــد .األكـ ـي ــد أن ال ـظ ــرف
الـثــانــي لــم يسقط س ـه ـوًا ،خصوصًا
أن األم ـ ـ ــر تـ ـك ــرر مـ ــرتـ ــن .هـ ـن ــاك مــن
أراد أن «يـلـعــب بــأعـصــاب» الـجـنــرال
ع ــون .وهـنــاك مــن لــم يــرد لــه أن يهنأ
فــي الجلسة ،وال أن يعطى لــه اللقب
بــالـســرعــة املـتــوقـعــة .ال ب ــأس بساعة
إضـ ــاف ـ ـيـ ــة م ـ ــن «ال ـ ـك ـ ـيـ ــديـ ــة» ت ـض ــاف
إل ــى  26عــامــا م ــن ال ـص ـعــوبــات الـتــي
ّ
ّ
تحملها الــرجــل ،علها تحني ظهره.
إال أن عون كان على عكس ما توقعه
«مستفزوه» :أكثر هــدوءًا وطمأنينة
وتـمــاسـكــا مــن كــل ن ــواب تـكـتـلــه .كما
ك ـ ــان ع ـل ــى ع ـك ــس الــدي ـب ـلــومــاس ـيــن
ال ــذي ــن بـ ــدا االس ـت ـي ــاء واضـ ـح ــا على
وجوههم مستغربني تعاطي النواب
ّ
بخفة مع املناسبة ،ما دفــع الرئيس
بـ ـ ـ ّـري إل ـ ــى ال ـت ــوج ــه إل ـي ـه ــم ب ــال ـق ــول:
«لـ ـبـ ـن ــان بـ ــأسـ ــره ي ـت ــاب ـع ـن ــا ،وه ـن ــاك
هيئات ديبلوماسية موجودة معنا
داخل القاعة .وما حصل ليس مدعاة
للفخر ،يا عيب الشوم».
لــم ُيـنـتـخــب ع ــون مــن الـ ــدورة األول ــى
ك ـمــا كـ ــان م ـتــوق ـعــا .ح ـصــل ع ـلــى 84
صـ ــوتـ ــا ،مـ ـق ــاب ــل  36ورقـ ـ ـ ــة ب ـي ـضــاء
وألغيت  6أوراق ،خمس منها كتب
عليها «ثورة األرز مستمرة من أجل
لبنان» تعود إلى نواب كتلة الكتائب.
فدعا الرئيس بـ ّـري إلــى دورة ثانية.

من جديد دار الصندوق على النواب،
وب ـع ــد ان ـت ـه ــاء ال ـت ـصــويــت ،ت ـب ـ ّـن أن
ّ
ً
فــي داخـلــه  128مغلفًا بــدال مــن .127
اقترح بــري أن يجري الـفــرز ،وإذا ما
كان الفرق صوتًا واحدًا يبحث األمر،
فــاع ـتــرض ال ـنــائــب ســامــي الـجـمـ ّـيــل،
م ــا دف ــع رئ ـيــس امل ـج ـلــس إل ــى إع ــادة
الـ ــدورة ،لـتـعــاد ال ـكـ ّـرة ويـتـ ّـبــن أيضًا
أن في الصندوق  128مغلفًا .أغضب
األمـ ــر الــرئ ـيــس ب ـ ـ ّـري ،وف ـي ـمــا اعـتـبــر
أن ه ـنــاك «شـيـطـنــة» يـمــارسـهــا أحــد
األطراف ،اقترح أن يوضع الصندوق
ف ــي وسـ ــط ال ـق ــاع ــة ال ـع ــام ــة ،ع ـلــى أن
ي ـخ ـضــع مل ــراق ـب ــة ال ـن ــائ ـب ــن أن ـط ــوان
زه ــرا ومـ ــروان ح ـمــادة الـلــذيــن أطلق
عـلـيـهـمــا ص ـفــة ح ـ ـ ّـراس ال ـه ـي ـكــل .في
الجولة الرابعة لم تختلف النتيجة
كـثـيـرًا .حـصــل ع ــون عـلــى  83صــوتــا،
م ـق ــاب ــل 36 ،ورق ـ ــة ب ـي ـض ــاء ،وص ــوت
للنائبة ستريدا جعجع ،وست أوراق
ملغاة .وف ــور تخطي عــدد األص ــوات
 65ملصلحة عون ،عال تصفيق نواب
ّ
الحر .وبني الجوالت
التيار الوطني
األرب ـ ـ ـ ــع ب ـ ـ ــدأت ال ـ ـخ ـ ـلـ ــوات ال ـث ـنــائ ـيــة
والـثــاثـيــة تـظـهــر ،وب ــدأت التكهنات
حــول من هم النواب الذين تراجعوا
ّ
عن دعم عون .تيار «املستقبل» يؤكد
أن هـنــاك خـمـســة ن ــواب لــم يـصــوتــوا
للجنرال ،هم فــؤاد السنيورة ،أحمد
فـتـفــت ،ع ـمــار حـ ــوري ،مـحـمــد قباني
وسمير الجسر ،فيما التزمت بقية
َ
خيار الرئيس سعد الحريري.
الكتلة
ّ
ورجـ ــح الـبـعــض أن أح ــد ن ــواب كتلة
ّ
الـنــائــب ولـيــد جنبالط ب ــدل رأي ــه في
ال ـل ـح ـظــة األخـ ـي ــرة ت ـح ــدي ـدًا املــرشــح
ال ـســابــق ه ـنــري ح ـلــو ،وك ــذل ــك ن ــواب
«البعث» و «القومي».
ربما كانت اإليجابية الوحيدة بعد
وصـ ـ ــول ع ـ ــون إل ـ ــى سـ ـ ـ ّـدة ال ــرئ ــاس ــة،
ك ـمــا ظ ـهــر ف ــي ال ـج ـل ـســة ،ه ــي ع ــودة
الكيمياء الشخصية بني نواب التيار
ّ
الحر واملستقبل ووزرائهما.
الوطني
اختفت فـجــأة تــرسـبــات املــاضــي ،مع
التحضير لعهد املـســاكـنــة .حتى أن

