2

اإلثنين  15أيار  2017العدد 3175

سياسة
المشهد السياسي

تحالف الحريري ـ جعجع ـ باسيل ينسف مبادرة بري

ّ
الفراغ يهدد لبنان

ّ
ُ ّ
تتأزم ،ما ُي ّ
ويحتم فتح
صعب االتفاق على قانون جديد خالل الدورة العادية لمجلس النواب
المفاوضات في قانون االنتخاب
دورة استثنائية .ليل أمس ،سحب الرئيس نبيه بري مشروعه ،بعدما أتاه رئيس الحكومة والنائب جورج عدوان بتعديالت
ّ
تفرغ االقتراح من مضمونه
انتهت ليل أمس املهلة التي كان قد
ّ
حددها رئيس مجلس النواب نبيه
ب ـ ّـري لالتفاق على مـشــروع قانون
االنتخابات الــذي ّ
قدمه ،والقاضي
بانتخاب «مجلس ن ــواب وطـنــي»،
بــاع ـت ـمــاد ال ـن ـس ـب ـيــة ف ــي  6دوائ ـ ــر،
وبــإن ـشــاء مـجـلــس لـلـشـيــوخ .وبـمــا
أن امل ـه ـلــة ان ـت ـهــت م ــن دون ات ـف ــاق،
سحب بــري مشروعه مــن الـتــداول،
ليعود النقاش إلى النقطة الصفر،
وتصبح الـبــاد أم ــام خـيــار وحيد:
ال ـفــراغ ال ــذي يـهــدد كــل املــؤسـســات،
ال املجلس النيابي وح ــده .ومــا لم
يتم ت ــدارك هــذا الخطر ،فــإن البالد
تتجه نحو أزم ــة كـبــرى ،ستنتهي

سحب بري اقتراحه من
التداول وأرجأ «جلسة التمديد»
إلى  29أيار
فــي أفـضــل الـسـيـنــاريــوات بالعودة
إلى قانون الستني.
رئ ـي ــس امل ـج ـل ــس ،ح ـســب تـعـبـيــره،
ّ
ق ـ ّـدم ك ــل مــا لــديــه ،ثــم أرج ــأ رسميًا
ُ
الجلسة النيابية التي كانت م ّ
قررة
الـيــوم ،وعلى رأس جــدول أعمالها
للمجلس النيابي ،إلى 29
التمديد
ُ
أيار ،على أن تعقد بجدول األعمال
نفسه .الالفت في البيان الصادر عن
عني التينة أمس ،تشديد ّ
بري على
ّ
هــذه النقطة ،ما يعني أن التمديد
ُ
ال ي ـ ــزال ورق ـ ــة ض ـغــط ســتـسـتـعـمــل
في حال عرقلة االتفاق على قانون
ّ
جديد ،وأن األمور تتجه إلى املزيد
من التعقيد.
حـتــى ال ـســاعــة ،ال يـ ــزال الـفـشــل في
يؤمن صحة
وضع قانون عصريُ ،
التمثيل ،هــو املسيطر .تـعــزز هذه
الـخــاصــة ،نتيجة االجـتـمــاع الــذي
ُعقد أمس في عني التينة بني ّ
بري
ورئـيــس الحكومة سعد الحريري

ّ
بأن محاوريه ّ
عدلوا مشروعه جذريًا (علي فواز)
فوجئ ّبري أمس

قاووق :لبنان لن ينصاع لإلمالءات السعودية
محور سعودي ،ولن يكون منصاعًا
«لبنان لن يكون جزءًا من محور أميركي أو ّ
لإلمالءات السعودية والوصاية األميركية» .هكذا علق عضو املجلس املركزي في حزب
ُ
الله الشيخ نبيل قاووق على ّ
القمة العربية ـ ـ األميركية التي ستعقد في السعودية في
 21أيار ،مؤكدًا ّأن لبنان «ال يستفيد من هذه القمة بشيء ال من قريب وال من بعيد.
فلبنان عنوان االنتصار والتحرير على العدو اإلسرائيلي والتكفيري ،وال سيما أنه
يزداد قوة وانتصارًا عليه ،بينما تزداد إسرائيل خوفًا من املقاومة» .في حني أنه في هذه
مجددًا للعروبة ،ألنها تخذل فلسطني والقدس ،وتغطي العدوان السعودي
القمة ُ«يساء
ً
على اليمن ،فضال عن التكفير الذي يفتك باألمة» .وتناول قاووق ،خالل احتفال ديني،
اختراق إسرائيل شبكة االتصاالت الهاتفية في لبنان خالل إلقاء األمني العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله كلمته .فوصف األمر بـ«أحد أشكال العدوان اإلسرائيلي على كل
السيادة اللبنانية .وهذا االختراق يؤكد استباحة إسرائيل لشبكة االتصاالت ،وينسف
أسس املحكمة الدولية وركائزها».
(األخبار)

والـنــائــب ج ــورج عـ ــدوان ،بحضور
ال ــوزي ــر ع ـلــي ح ـســن خـلـيــل ومــديــر
مـكـتــب ال ـحــريــري ،ن ــادر ال ـحــريــري.
زوار بـ ــري ل ــم ي ـك ــون ــوا ي ـت ـحـ ّـدثــون
باسمهم وحسب ،بل كانوا ممثلني
ً
لـتـحــالــف ي ـضـ ّـم ك ــا م ــن ال ـحــريــري
ورئ ـي ــس ح ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
س ـم ـي ــر ج ـع ـج ــع ورئـ ـ ـي ـ ــس ال ـت ـي ــار
الوطني الحر جبران باسيل.
وخ ــاف ــا ل ــأج ــواء اإلي ـجــاب ـيــة الـتــي
حـ ــاول زوار ع ــن الـتـيـنــة ال ـتــرويــج
ّ ّ
تبي أن االجتماع
لها قبل اللقاء،
لم ُيــراكــم ســوى السلبيات ،أبرزها
ّ
تضييع الـفــرصــة /ال ـحــل ،املتمثلة
باقتراح ّ
بري االنتخابي.
بنى رئيس مجلس الـنــواب طرحه
على أســاس تحقيق أمــريــن :إنشاء
مجلس شيوخ تتمثل فيه املذاهب
ُ
ويـ ـنـ ـتـ ـخ ــب وفـ ـ ــق م ـ ـشـ ــروع ال ـل ـق ــاء
األرثوذكسي ،ليتم حصر التمثيل
امل ــذهـ ـب ــي ف ـ ـيـ ــه .واالن ـ ـ ـطـ ـ ــاق نـحــو

انتخاب مجلس نــواب على أساس
وطني .وحولّ هذه النقطة األخيرة،
يعتبر بـ ّـري أنــه قـ ّـدم تـنــازلــن .فهو
ً
أوال ،تـنــازل عــن بعض صالحيات
مجلس النواب ملصلحة «الشيوخ».
والـ ـث ــان ــي ،ت ـخ ـف ـي ـفــه م ــن ه ــواج ــس
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض مـ ـ ــن إل ـ ـ ـغـ ـ ــاء الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة
السياسية عبر إيجاد «فـتــوى» ملا
ورد في اتفاق الطائف عن انتخاب
مجلس نواب ُ خارج القيد الطائفي،
تقضي ب ــأن تـلـغــى املــذهـبـيــة .فيتم
ان ـت ـخــاب  64نــائ ـبــا مـسـيـحـيــا و64
ن ــائ ـب ــا م ـس ـل ـم ــا ،مـ ــن دون م ــراع ــاة
ال ـ ـح ـ ـصـ ــص امل ـ ــذهـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة .أم ـ ـ ـ ــا ع ــن
ّ
الست ،فيعتقد
النسبية في الدوائر
ّ
بـ ـ ّـري أن ه ــذا الـتـقـسـيــم يـ ــؤدي إلــى
ارتفاع نسبة تفاعل أبناء الطوائف
امل ـخ ـ ّت ـل ـفــة ب ــن ب ـع ـض ـهــم ال ـب ـعــض،
ويخفف من ّ
حدة املذهبيةُ ،
ُ
ويفسح
امل ـ ـجـ ــال أمـ ـ ـ ــام ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ـل ـمــان ـيــة
والـ ــاطـ ــائ ـ ـف ـ ـيـ ــة ب ـت ـح ـس ــن ف ــرص ــة

ّ
تمثيلها .إال أن بـ ّـري فوجئ ،خالل
ّ
اللقاء أمس وفي املشاورات املمهدة
ّ
ل ــه ،ب ــأن مـحــاوريــه يــريــدون تفريغ
املشروع من مضمونه.
فالطرح الذي حمله تيار املستقبل
والـقــوات اللبنانية إلــى ب ـ ّـري ،وفقًا
مل ـع ـلــومــات «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ق ــائ ــم على
إن ـشــاء مجلس الـشـيــوخ وانـتـخــاب
مجلس النواب وفق النظام املذهبي
املعمول به .ويعني ذلك أنه عوض
البدء بخطوات نحو تخفيف حدة
املذهبية ،يخطو ممثلو هذه القوى
خـ ـط ــوات إلـ ــى ال ـ ـ ـ ــوراء ،ع ـب ــر وض ــع
تصور ملجلسني مذهبيني .النقطة
ال ـث ــان ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـح ــدث ــوا ب ـه ــا هــي
تصغير الــدوائــرُ ،
بمعدل قضاءين
ّ
ل ـك ــل دائـ ـ ــرة ان ـت ـخــاب ـيــة ،م ــع حصر
ال ـص ــوت الـتـفـضـيـلــي ف ــي ال ـق ـضــاء،
ما يعني تعزيز االقـتــراع املذهبي.
وإضــافــة إلــى تحفظاته األساسية
على نسف مشروعه ،يتوجس ّ
بري

