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في الواجهة

الشيوخ»
ّ
بــأن مصادر نيابية اشتراكية أكــدت
ل ــ«األخ ـبــار» أن «اّل ـحــزب االشـتــراكــي
ال يــريــد فـتــح مـلــف مجلس الشيوخ
اآلن ،وأبلغنا حتى حليفنا الرئيس
بري بذلك ،ألن هذه املسألة مرتبطة
ّ
بـســلــة واح ـ ــدة ه ــي تـطـبـيــق الـطــائــف
وإلغاء الطائفية السياسية وتشكيل
ً
مـجـلــس نـ ــواب وط ـن ــي» ،مـعـتـبــرة أن
«الـ ـط ــرح اآلن ب ـه ــذه الـصـيـغــة هــدفــه
الـ ـت ــوتـ ـي ــر ووضـ ـ ـ ــع امل ـس ـي ـح ـي ــن فــي
مواجهة الدروز من دون سبب».

اجتماع الخارجية «عقيم»

ّ
على الرغم من الرفض الكلي من قبل
بري وجنبالط للقانون «التأهيلي»،
ّ
إل أن ال ـ ـقـ ــانـ ــون كـ ـ ــان حـ ــاض ـ ـرًا فــي
ّ
اج ـت ـمــاع أمـ ــس ،م ــع ت ـص ــدر م ـشــروع
النسبية الذي طرحه ّ
بري ،إلى جانب
ال ـن ـق ــاش حـ ــول م ــا إذا كـ ــان الـبـحــث
ف ــي تـشـك ـيــل م ـج ـلــس ش ـي ــوخ يـسـيــر
ب ــال ـت ــوازي م ــع ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب أو
يـتـ ّـم الـفـصــل بــن املـســألـتــن .وأسـهــم
غـيــاب الــوزيــر علي حسن خليل عن
ً
االجـتـمــاع ،ال ــذي ّ
ربـمــا كــان مشغوال
َ َ
أو «تـ ــشـ ــاغـ ــل» ،ف ــي ت ـظ ـه ـيــر مــوقــف
الرئيس بـ ّـري املعترض ،بعد أن كان
بـ ّ
ـري قد تلقى أول من أمــس إشــارات
إيجابية بعد لقاء الحريري مع عون.
ّ
لكن اإليجابية سرعان ما تالشت مع
تصريحات لباسيل اعتبرها رئيس
املجلس سلبية.
غياب وزير املال عن االجتماع ّ
عوضه
حـ ـض ــور ال ـع ــري ـض ــي الـ ـ ــذي زار عــن
التينة أمــس ،واضعًا بـ ّـري في أجواء
ّ
االجـ ـتـ ـم ــاع .وأك ـ ـ ــد أك ـث ــر م ــن م ـصــدر
ش ــارك فــي اجـتـمــاع الـخــارجـيــة أمس
أنه لم ّ
ّ
التوصل إلى أي اتفاق ولم
يتم
ّ
يحدد اجتماع مقبل .ففي حني كان
ّ
هــدف بــري من طــرح تشكيل مجلس
الـ ـشـ ـي ــوخ املـ ـس ــاع ــدة لـ ـل ــوص ــول إل ــى
قــانــون انـتـخــاب عـلــى أس ــاس نسبي
وتخفيف ّ
حدة الطائفية فيه ،ال يزال
بــاس ـيــل وم ـع ــه ال ـح ــري ــري يـطــالـبــان
بالقانون «التأهيلي» ،ومعه تشكيل
مجلس الشيوخ ،بما ّ
يفرغ الخطوة
مـ ــن م ـع ـن ــاه ــا .وقـ ــالـ ــت املـ ـ ـص ـ ــادر إن
«الـ ـع ــريـ ـض ــي س ـ ــأل الـ ـح ــاض ــري ــن إن
كـ ــان خ ـي ــار ال ـت ـصــويــت ع ـلــى قــانــون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ال ي ـ ــزال م ـط ــروح ــا أم أن
سيتم بالتوافق» ،فـ ّ
ّ
ـرد النائب
األمــر
أالن ع ــون ب ــأن «األمـ ــر يـجــب أن يـتــمّ
ب ــالـ ـت ــواف ــق لـ ـك ــن الـ ـتـ ـص ــوي ــت خ ـي ــار
ّ
م ـط ــروح» .وب ـعــد أن ذك ــر العريضي
ب ــأن قــانــون االن ـت ـخــاب أم ــر مصيري
ويـجــب أن يـتـ ّـم بــالـتــوافــق ،قــال عــون:
«كنتم ذاهبون ّإلى التمديد من دون
ت ـ ــواف ـ ــق» ،وتـ ــدخـ ــل ب ـع ــده ــا املـ ـع ــاون
الـسـيــاســي لــأمــن ال ـعــام لـحــزب الله
السيد حسن نصرالله الحاج حسني
ّ
الخليل ،مؤكدًا أن «قانون االنتخاب
أمــر كبير ال يـجــوز أن يحصل عليه
شرخ وطني».
ّ
ولــخ ـصــت م ـص ــادر م ـشــاركــة نتيجة
امل ـ ـش ـ ــاورات ب ـ ــأن «أول ن ـت ـي ـجــة هــي
سقوط جلسة التمديد ،أما النتيجة
الثانية فهي أن الجميع بــاتــوا أمــام
حتمية التوصل إلى قانون انتخاب،
ألن ال ـ ـفـ ــرص بـ ـ ـ ــدأت تـ ـضـ ـي ــق» .ه ــذا
ف ــي م ــا ُي ــرت ـج ــى م ــن االجـ ـتـ ـم ــاع .أمــا
فــي الــوقــائــع ،فبعد اإليـجــابـيــة التي
ظ ـهــرت نـتـيـجــة ق ـبــول جـمـيــع الـقــوى
بـمـشــروع الــرئـيــس ب ــري الـقــائــم على
إنشاء مجلس شيوخ وإق ــرار قانون
اان ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة وفـ ــق ال ـن ـظــام
النسبي ،عــاد «التأهيلي» من بوابة
ال ـ ـت ـ ـيـ ــاريـ ــن ،املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل وال ــوطـ ـن ــي
الـ ـح ــر ،ل ـت ـعــود االزمـ ـ ــة إلـ ــى مــربـعـهــا
األول ،ولـتـصـبــح ال ـبــاد أم ــام أربـعــة
خـيــارات :االتفاق على مشروع بري،
إق ــرار «التأهيل الـطــائـفــي» ،التمديد
(بقانون أو بالعودة إلى «الستني»)،
أو الـ ـف ــراغ .وف ــي ال ـخ ـي ــارات الـثــاثــة
األخيرة ،أزمة وطنية كبرى.

ّ
ّ
بري :يلعبون معي لعبة حافة الهاوية؟ ليجربوا
في األيام االخيرة وضع
الرئيس نبيه بري على طاولة
التداول مشروعين :أحدهما
قانون انتخاب يعتمد النسبية
وفق دوائر مرنة تكبر او
تصغر تبعًا للتوافق الذي
يمكن ان تحوزه ،واآلخر
تطبيق المادة  22من
الدستور .مذذاك كل حوار
وتشاور خارجهما قليل
االهمية
نقوال ناصيف
م ــا ب ــات يـقــولــه رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
نـ ـبـ ـي ــه ب ـ ـ ــري ان ـ ـ ــه ذاه ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ــى ت ـط ـب ـيــق
ال ــدسـ ـت ــور ،ولـ ـي ــس ال ـ ــى وض ـ ــع ق ــان ــون
ج ــدي ــد لــان ـت ـخــاب ف ـح ـســب .ب ـيــد ان ما
اف ـص ــح ع ـنــه ي ـف ـتــح الـ ـب ــاب ع ـلــى ورش ــة
دس ـ ـتـ ــوريـ ــة أكـ ـث ــر م ـن ـه ــا ال ـ ـخـ ــوض فــي
تـقـسـيــم دوائـ ــر ق ــان ــون ان ـت ـخــاب جــديــد،
ّ
لب املناقشات واملشاورات واالتصاالت
واالقتراحات املتطايرة من فوق رؤوس
االفرقاء جميعًا.
ليست املرة االولى يطرح بري استحداث
م ـج ـلــس ل ـل ـش ـي ــوخ م ـق ـت ــرن ــا بــان ـت ـخــاب
مـجـلــس نـيــابــي خ ــارج الـقـيــد الـطــائـفــي.
املــرة االخـيــرة كانت الــى طــاولــة الحوار
الوطني ابــان الشغور الــرئــاســي ،وكــان
ينتظر أجوبة الجالسني اليها عن هذه
الخطة ،قبل ان تطيح الخالفات الطاولة
وتنسف أعمالها نهائيًا .طــرح الفكرة
ن ـف ـس ـهــا ف ــي م ــا م ـض ــى ال ــرئ ـي ــس سـعــد
الحريري في مرحلة غيابه عن البالد.
لــم تختلف مقاربة بــري انـشــاء مجلس
الـ ـشـ ـي ــوخ اآلن عـ ـم ــا كـ ـ ــان ط ــرح ــه قـبــل
سـنـتــن ،مجتهدًا فــي تفسير امل ــادة 22
من الدستور التي ترعى في آن انتخاب
ب ــرمل ــان وط ـن ــي ال طــائ ـفــي واس ـت ـح ــداث
مجلس للشيوخ ،على نحو مغاير ملا
نصت عليه املادة:
ً
ف ـ ّـس ــر اوال ك ـل ـم ــة «م ـ ــع» ب ــأن ـه ــا تـعـنــي
ال ـحــاضــر واملـسـتـقـبــل ف ــي وق ــت واح ــد،
كي يقول ان في االمكان حصول هذين
االجراءين بالتزامن ،من غير ان يسبق
انتخاب البرملان الوطني غير الطائفي

استحداث مجلس الشيوخ بالضرورة.
بــل يسير الــوصــول اليهما فــي امل ــوازاة
ف ـي ـن ـب ـث ـق ــان م ـ ـعـ ــا .مـ ــع ان مـ ــا قـ ـي ــل فــي
ه ــذا امل ــوض ــوع مـنــذ اقـ ــرار االصــاحــات
ال ــدس ـت ــوري ــة ع ــام  1990ان اس ـت ـحــداث
مجلس الـشـيــوخ يلي انـتـخــاب مجلس
نواب وطني ال طائفي.
فـ ّـســر ثــانـيــا ان ـت ـخــاب ال ـبــرملــان الــوطـنــي
عـ ـل ــى انـ ـ ــه م ـن ــاص ـف ــة ب ـ ــن امل ـس ـي ـح ـيــن
واملـسـلـمــن ،مــن دون أن يلحظ توزيعًا
مــذهـبـيــا داخـ ــل ك ــل مـنـهـمــا ،ع ـلــى نحو
م ـغ ــاي ــر ملـ ـغ ــزى اقـ ـ ـت ـ ــران هـ ـ ــذا ال ـب ــرمل ــان
بــاسـتـحــداث مجلس للشيوخ ،وهــو ان
يكون املجلس املنتخب وطنيًا بكل ما
للكلمة من معنىُ ،
فينتخب بال حساب
امل ـن ــاص ـف ــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة ،وانـ ـم ــا ت ـب ـعــا ملــا
تفضي اليه نتائج االنتخابات النيابية
الـعــامــة .على ان يصير فــي املـقــابــل الى
ضـمــان حـقــوق الـطــوائــف وامل ــذاه ــب في
مـجـلــس ال ـش ـي ــوخ ال ـ ــذي يـلـحــظ ب ــدوره
ً
تمثيال متساويًا لها فيه.
منذ اقــراره ،ما خال احاديث عابرة غير
ذات مـغــزى ،لــم يصر مــرة الــى الخوض
ف ــي اج ـ ــراء ي ـ ــن م ــؤج ـل ــن ال ـ ــى ام ـ ــد غـيــر
ُ
ـصــغ ات ـفــاق ال ـطــائــف سبل
م ـحــدد ،لــم يـ ِ
ال ــوص ــول الـيـهـمــا وتـنـظـيــم انتخابهما
وآل ـي ـت ـه ـمــا ،وال بــال ـتــأك ـيــد تــوقـيـتـهـمــا،
فأجريت اربع دورات انتخابات نيابية
ع ــام ــة ( 1992و 1996و 2000و2005
و )2009مذذاك دونما التفكير في وضع
املــادة  ،22بشقيها املتالصقني ،موضع
الـتـنـفـيــذ .نــاهـيــك بــواليــة تـمــديــد كاملة
للبرملان ( 2013ـ ـ  .)2017بيد ان وضع

بــري اآلن امل ــادة  22فــي ص ــدارة الحدث،
ومن ثم التالزم في تطبيق شقيها على
انـهــا ال ـبــاب الــوحـيــد الن ـقــاذ انـتـخــابــات
ّ ،2017
عول على بضعة معطيات كشف
عنها رئيس املجلس:
اولـ ـه ــا ،تـلـمـيـحــه ال ــى ان ت ـمــديــد والي ــة
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب سـ ـن ــة ك ــامـ ـل ــة ص ــار
م ــن امل ــاض ــي .ورغ ـ ــم ات ـه ــام ــه ب ــأن ــه اول
املشجعني على هذه املــدة ،يقول رئيس
امل ـج ـلــس ان ــه ل ــم ي ــواف ــق عـلـيـهــا مـ ــرة ،ال
فــي الجلسة الـتــي كــانــت م ـقــررة فــي 13
ن ـي ـس ــان ،ولـ ــن ي ـك ــون ك ــذل ــك ف ــي جلسة
 15ايـ ـ ـ ــار .ي ـض ـي ــف« :ل ـ ــم اوافـ ـ ـ ــق س ــوى
على تمديد مقترن بقانون جديد ملدة
مـحــددة ترتبط باملهلة الكافية الجــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ع ـل ــى اس ــاس ــه،
وه ــي فــي احـســن االحـ ــوال ارب ـعــة اشهر
لـيــس اك ـثــر» .اال انــه يفصل بــن دعــوتــه

الحريري عن بري :لن
تجدوا شيعيًا سواه
يوافق على التخلي
عن صالحيات أساسية
لمجلس النواب

بري :تطبيق المادة  22لمصلحة العهد .ليس عهدي وال عهد
الرئيس الحريري ،بل عهد الرئيس عون (هيثم الموسوي)

مجلس النواب الى االنعقاد في جلسة
 13نيسان كما في جلسة  15ايار ،وبني
واج ــب توجيه الــدعــوة مــرة بعد اخــرى
قبل ان تنقضي مــدة الــواليــة القانونية
للبرملان الحالي تجنبًا لوقوع السلطة
االشتراعية في الفراغ .فعل االمر نفسه
عـنــدمــا دع ــا املـجـلــس ال ــى االن ـع ـقــاد 45
مرة النتخاب رئيس الجمهورية ،وكان
متيقنًا من تعذر االنتخاب آنذاك ،اال انه
تمسك بصالحياته الدستورية.
ثانيها ،جزمه بأنه لن يكون في فريق
تـمــديــد ال ــوالي ــة ف ــي الـجـلـســة املـقـبـلــة ال
يقترن بقانون جديد لالنتخاب .يقول:
«يـ ــراه ـ ـنـ ــون ّعـ ـل ــى ت ــأيـ ـي ــدي ال ـت ـم ــدي ــد،
حتى اذا تـعــذر يظنون ان فــي وسعهم
استدراجي الــى القانون الــذي يريدون.
ي ـل ـع ـبــون ل ـع ـبــة ح ــاف ــة الـ ـه ــاوي ــة؟ ان ـهــا
شغلتي القديمة .ليجربوا؟».
ثــالـثـهــا ،اع ـت ـقــاده ب ــان ك ــل االق ـتــراحــات
املـ ـت ــداول ــة ل ـق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ت ـه ــاوت
تباعًا ،واحدًا بعد آخر ،وآخرها مشروع
التأهيل بعدما نعاه نهائيًا قبل ايــام.
مــن ثــم قــول بــري انــه ذاهــب الــى تطبيق
الــدسـتــور ،مــع تأكيده ان مــن الـضــرورة
الـ ــذهـ ــاب ال ـ ــى ق ــان ــون ان ـت ـخ ــاب وط ـنــي
واس ـ ـت ـ ـحـ ــداث م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ بـغـيــة
انـ ـق ــاذ ال ـع ـه ــد وفـ ــي س ـب ـيــل مـصـلـحـتــه:
«ال ي ـت ـص ــورن اح ــد ان ــه ع ـه ــدي انـ ــا ،او
عهد الرئيس سعد الـحــريــري .انــه عهد
الــرئـيــس مـيـشــال ع ــون فـحـســب» .وضــع
بـ ـ ــري املـ ـف ــاضـ ـل ــة بـ ــن خ ـ ـيـ ــاري ق ــان ــون
النسبية بــدوائــر مــرنــة وتطبيق املــادة
 .22لـكــل مـنـهـمــا مـهـلــة م ـح ــددة تــوجــب
ت ــأخ ـي ــر اج ـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
املـقــررة قبل  20حــزيــران املقبل «بيد ان
ال تأجيل لها او تـمــديـدًا فــي مـعــزل عن
اي منهما».
راب ـ ـع ـ ـهـ ــا ،ي ـق ـي ـن ــه مـ ــن حـ ـص ــول خـطـتــه
الـجــديــدة املــزدوجــة الـهــدف على تأييد
اوسع شريحة بني االفرقاء «بما في ذلك
اولئك الذين يناقشون ما بــات معروفًا
اننا نرفضه» .سمع من رئيس الحكومة
تــأي ـيــده خـطـتــه ت ـل ــك ،وب ـل ــغ ال ـي ــه ايـضــا
م ــا ق ــال ــه ال ـح ــري ــري ع ـنــه ف ــي االوس ـ ــاط
اللصيقة به وهــو يشجع على انتخاب
ال ـبــرملــان الــوطـنــي واس ـت ـحــداث مجلس
ل ـل ـش ـي ــوخ« :لـ ــن تـ ـج ــدوا ش ـي ـع ـيــا س ــواه
ي ــواف ــق ع ـل ــى ال ـت ـخ ـلــي ع ــن صــاح ـيــات
اســاس ـيــة ملـجـلــس الـ ـن ــواب» ،ف ــي اش ــارة
الــى املـســودة الـتــي اعــدهــا بــري ملشروع
اسـتـحــداث مجلس الـشـيــوخ وتنظيمه
وصالحياته.

مقال

مناقشات قانون االنتخاب :سلطة تهددنا بالخراب لتثبيت وجودها
محمد عبيد
قال اإلمام السيد موسى الصدر بتاريخ :24/11/1969
«يجب أن نميز بني صيغة املجتمع التي هي «التعايش»
بني مجموعات حضارية في وطن واحد على أساس
الحرية ،ذلك أن التعايش أقدم من امليثاق الوطني ،وبني
النظام القائم على الطائفية السياسية التي تكرس
االنعزال والقوقعة والتي تهدد التعايش ...والتجارب
التي مر بها لبنان منذ «لبنان الصيغة» أكبر دليل».
تـبــدو املرحلة الـتــي نعيش اآلن شبيهة إلــى حــد كبير
بمرحلة ما قبل الحرب األهلية من حيث عودة اللبنانيني
إل ــى الـبـحــث عــن الـصـيـغــة ال ـتــي يـجــب أن ي ـقــوم عليها
هذا اللبنان وعالقات مكوناته االجتماعية ـ ـ الطائفية
بعضها مع بعض ،وما تختزنه نياتهم من محاوالت
إلنكار املتغيرات االجتماعية ـ ـ السياسية الكامنة التي
تتراكم والتي تحفر عميقًا ًفي قلب النظام وتؤسس
لخواء يهزه فيسقطه مــرة ويعدله مــرات أخــرى أو
فيه
ٍ
يــزرع فيه فوضى مقوننة مستدامة كالتي شهدناها
ونشهدها منذ االنتخابات النيابية عام .1992
لكنها املــرة األولــى منذ إقــرار اتفاق الطائف وتعديله
عرفيًا بتسوية الدوحة وقف اللبنانيون فيها بعضهم
بـمــواجـهــة الـبـعــض اآلخ ــر م ــن دون وس ـيــط «غــريــب»
اعـتــادوه .فسارعوا الستنهاض سالحهم التقليدي:

ال ـطــائ ـف ـيــة بــاع ـت ـبــارهــا الــوس ـي ـلــة ال ـت ـع ـبــويــة الــوح ـيــدة
ُ
شعر اآلخر أو باألصح الشريك
لتحشيد اصطفافات ت ِ
املفترض بالجهوزية للذهاب إلى املجهول مهما كلف
الثمن.
هي لعبة قديمة ـ ـ جديدة ممجوجة يدخل عليها بني
الحني واآلخ ــر العـبــون جــدد ،يقدمون أنفسهم بأنهم
من خــارج نــادي التقليديني السياسيني الذين أمعنوا
فــي الـفـســاد ،وأنـهــم يسعون إلــى اإلص ــاح واملــواطـنــة.
وألن السياسة ُتقوم على الوقائع واألفعال ،وليس على
النيات مهما َصل َحت ،يلجأ هؤالء إلى استعارة اآلليات
واألساليب ذاتها التي بنى عليها التقليديون إماراتهم
الطائفية ،علهم بذلك يجارونهم طائفية ومحاصصة
ونفوذًا.
ل ــذا ،لــم يعد خفيًا على املتابعني واملهتمني أن منطق
النقاش حول إنتاج قانون جديد لالنتخابات النيابية
َ
ُيستهلك باملناورة الرخيصة التي تقوم على اإلحساس
بــاالمـتــاء لــدى كــل طــرف عندما ينجح فــي رمــي كرة
التعطيل فــي ملعب اآلخ ــر ،أو حينما ُي ـحـ ِـرج الـطــرف
اآلخــر باملزايدة «الوطنجية» من خــال طــرح شعارات
براقة حول سعيه إلحقاق تــوازن وطني عبر تمسكه
بقانون طائفي أو مذهبي ،واألده ــى يتجلى بمحاولة
الـتــذاكــي على الـنــاس حــن يـقــول إنــه مــع قــانــون وطني
يـجـمــع وال ي ـف ــرق ،وإن ــه ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه سيصوت

لقانون طائفي إذا نال تأييد أكثرية األطراف األخرى!
الــواقــع الـيــوم أننا أمــام قـ ً
ـوى لديها الرغبة فــي تكريس
انقسام طائفي عمودي وقوننته ،لكن ليس لديها القدرة
لتحقيق ذلــك وحدها ،فتتكل ضمنًا على قــوى قــادرة
على إحداث نقلة نوعية في النظام السياسي من خالل
اإلصــرار على إقــرار قانون عصري لالنتخابات .غير
أنها ال ترغب في ذلــك ،بحجة أنها ال تريد أن تختلف
مع أحد ،وهذا أيضًا يندرج في إطار املناورة التي تلزم
أصحابها فيصبحون أسرى تفاصيلها!
اآلن ،تفصلنا أيــام عن موعد التجديد للنظام الحالي
امل ـت ـهــالــك ،أي ــا ك ــان ق ــان ــون االن ـت ـخــاب ال ــذي ُ
سيعتمد،
«ستيني» أو «تأهيلي طائفي» ،وإال نذهب نحو املجهول
في حال انتهاء الوالية َّ
املمددة للبرملان.
لكن الذي يجري فعليًا ،هو وضع اللبنانيني في مواجهة
معضلة مـفـتــرضــة مــن قـبــل ق ــوى الـسـلـطــة مجتمعة،
حول الفراغ وعدم الفراغ والنقاش في مواد دستورية
مختلفة .لكن الهدف الفعلي هو إغراق اللبنانيني بالقلق
على املصير والــوجــود ،وتـهــديــد الـتــوازنــات الطائفية،
وإشغال الناس بأخبار اجتماعات الطبقة السياسية
وج ـه ــوده ــا ل ـلــوصــول إل ــى ت ـســويــة تــواف ـق ـيــة .فـتـكــون
النتيجة أن هذه الطبقة نجحت مرة جديدة في تجنيب
لبنان واللبنانيني السقوط ،بينما الحقيقة هي أن قوى
ّ
السلطة جنبت نفسها ،ومتحدة ،السقوط!

