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لبنان

لبنان

رسائل
إلى المحرر
ّرد من شارل عربيد
ج ـ ـ ــاء ن ـ ـ ــا م ـ ـ ــن رئ ـ ـي ـ ــس املـ ـجـ ـل ــس
االق ـت ـصــادي االجـتـمــاعــي ،شــارل
عربيدّ ،
الرد اآلتي:
ل ـق ــد طــال ـع ـت ـنــا «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» فــي
ع ـ ــدده ـ ــا ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ي ـ ـ ـ ــوم أمـ ــس
بمقال يحمل عنوان «البطريرك
مـصـ ّـر عـلــى انـتـخــابــات «مجلس
الـ ـ ـك ـ ــاث ـ ــولـ ـ ـي ـ ــك» :ان ـ ـق ـ ـسـ ــام حـ ــول
جــريـصــاتــي» ،تناولني فــي جزء
منه بشكل مغاير كليًا لحقيقة
األمــور ،لــذا ّ
أود توضيح النقاط
اآلتية:
لم أكن يومًا ضمن أي اصطفاف
سياسي أو حزبي ،في بلد أؤمن
بأنه أحوج ما يكون إلى قواسم
تجمع الناس ال ّ
تفرقهم.
إن االجتماع املذكور في موضوع
امل ـق ــال ق ــد ت ــداع ــى إل ـيــه ع ــدد من
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات الـ ـك ــاث ــولـ ـيـ ـكـ ـي ــة
ذات ال ـ ـح ـ ـض ـ ــور والـ ـحـ ـيـ ـثـ ـي ــة،
وه ــي شـخـصـيــات ال ارت ـبــاطــات
س ـي ــاس ـي ــة وح ــزبـ ـي ــة لـ ـه ــا ،وأنـ ــا
كغيري مــن الحاضرين حريص
على عدم إدخــال املجلس األعلى
«ب ــزواري ــب الـسـيــاســة الـضـيـقــة»،
لكونه إطــارًا جامعًا يتعالى عن
الـصـغــائــر الـتــي ي ـحــاول البعض
حـشــره فيها لحسابات خاصة،
و«دل ــع» سياسي لــم يعد خافيًا
علي الكثيرين.
دوم ـ ـ ــا كـ ـن ــت مـ ــن امل ــؤمـ ـن ــن ب ــأن
«املجلس األعلى» يجب أن يبقى
خارج أية اصطفافات سياسية،
وذلــك مــن خــال ضمه أشخاصًا
مـسـتـقـلــن ق ــادري ــن ع ـلــى الـقـيــام
بمهماتهم جـنـبــا إل ــى جـنــب مع
غبطة البطريرك يوسف العبسي
ال ــذي يعلم أكـثــر مــن أي شخص
آخر مصلحة الطائفة وحاجاتها
وشجونها.
ل ــذا ال ي ـجــوز أن ي ـكــون املـجـلــس
ً
األع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ــدخـ ـ ــا أو م ـس ـت ـق ـرًا
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـع ـ ــض إلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة تـ ـ ـع ـ ــوي ـ ــم
حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوره ـ ـ ــم ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــي أو
السترجاعه أو للمحافظة عليه.
فالوقت غير مناسب للمناكفات
وال ـتــراشــق وال ـت ـبــارز اإلعــامــي،
فـهــل ب ــات ه ـ ّـم الـكــاثــولـيــك الـيــوم،
كسائر اللبنانيني وخاصة جيل
ال ـش ـب ــاب ،ه ــو بــاف ـت ـعــال م ـعــارك
وانـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات وهـ ـمـ ـي ــة؟ وملـ ـ ــاذا
تـ ـك ــون الـ ـح ــرك ــة ال ـق ــائ ـم ــة ح ــول
امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى مـ ـج ــرد حــركــة
م ــوسـ ـمـ ـي ــة كـ ـ ــل ثـ ـ ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات
قـبــل مــوعــد االنـتـخــابــات ليدخل
بعدها املجلس في سبات وعدم
إنتاجية؟
وأخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ،إن األص ـ ـ ـ ــول امل ـه ـن ـيــة
لـلـعـمــل الـصـحــافــي املــوضــوعــي،
ّ
تتطلب بالحد األدن ــى أل تبنى
ال ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــات وكـ ــأن ـ ـهـ ــا «حـ ـق ــائ ــق
مطلقة» على مصادر ومتابعات،
ب ـي ـن ـم ــا ال ي ـ ـتـ ـ ّـم ال ـ ـتـ ــواصـ ــل مــع
ال ـش ـخ ــص امل ـع ـن ــي الس ـت ـي ـضــاح
حقه في التوضيح واإلجابة عن
أي استفسارات كانت.
ول ـ ـ ـكـ ـ ــم مـ ـ ـن ـ ــي خـ ـ ــالـ ـ ــص الـ ـشـ ـك ــر
والتقدير
شارل عربيد

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

قضية

مقالة

االنتخابات النيابية الفرعية في حزيران؟
تتجه رئاسة الجمهورية
إلى الدفع نحو إجراء
االنتخابات النيابية الفرعية
في أول أحد من شهر
ُحزيران المقبل .الموضوع
وضع على طاولة البحث،
ففي ميزان الربح والخسارة،
إجراء هذه االنتخابات لملء
المقاعد التسعة في ست
دوائر يعطي األفضلية
لقوى السلطة؛ خصوصا
أن  5دوائر منها ستخوض
االنتخابات وفقًا للنظام
األكثري
رلى إبراهيم
ال ان ـت ـخ ــاب ــات ن ـيــاب ـيــة م ـب ـك ــرة ،ليس
األمـ ـ ـ ــر بـ ــامل ـ ـفـ ــاجـ ــأة ،ف ــاس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ال ـنــواب املستقيلني الثمانية (م ــروان
حـمــادة ،هنري حلو ،بــوال يعقوبيان،
نـ ــديـ ــم ال ـ ـج ـ ـمـ ـ ّـيـ ــل ،سـ ــامـ ــي الـ ـجـ ـم ـ ّـي ــل،
إلـيــاس حنكش ،نعمة اف ــرام وميشال
م ـع ــوض) بــاالس ـت ـقــالــة ع ـقــب انـفـجــار
املــرفــأ ظـنــا منهم أن ذلــك سـيـقــود الــى
حـ ــل ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ن ـت ـي ـج ــة ت ــوق ـع ـه ــم ك ـ ّـر
سـبـحــة االس ـت ـق ــاالت ،ب ــاءت لحظتها
بالفشل ،وال سيما أن تعويلهم على
ل ـحــاق ق ــوى  14آذار بـهــم م ــن أح ــزاب
ال ـقــوات واملستقبل واالش ـتــراكــي أتــى
في غير محله .وبالتالي ،خسر هؤالء
مقاعدهم النيابية ّولم يربحوا شيئًا
في املقابل .يومها ،وقع وزير الداخلية
محمد فهمي مرسوم دعــوة الهيئات
ال ـنــاخ ـبــة إل ــى االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
الـفــرعـيــة ل ـهــذه امل ـقــاعــد ،وأرس ـل ــه الــى
الحكومة موصيًا بإجراء االنتخابات
الفرعية قبل تاريخ  13تشرين األول،
أي خــال شهرين ُمن تاريخ الشغور.
إال أن ّال ـح ـكــومــة املـ ـص ـ ّـرف ــة لــأع ـمــال
ل ــم ت ــوق ــع املـ ــرسـ ــوم ،ودخـ ـل ــت مـســألــة
عــدم تعيني موعد لالنتخابات خالل
شهرين من تاريخ االستقالة في إطار
املـخــالـفــة الــدس ـتــوريــة .لـكــن م ــع وف ــاة
النائب املتني ميشال املر أخيرًا ،عاد
الحديث عــن إج ــراء انتخابات فرعية
مللء شغور  9مقاعد موزعة على ست
دوائر .وعلمت «األخبار» أن املوضوع
كان مدار بحث في قصر بعبدا ،وثمة
اتجاه لدى رئاسة الجمهورية للدعوة
إلى تعيني موعد لالنتخابات الفرعية
يوم األحد  6حزيران املقبل.
قــرار رئيس الجمهورية ميشال عون
ب ـمــلء ال ـش ـغــور ف ــي امل ـقــاعــد الـنـيــابـيــة
يعني أن  6دوائــر ستكون على موعد
م ــع م ـع ــارك انـتـخــابـيــة م ـب ـكــرة .ورغ ــم
أن ه ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات س ـت ـجــري وفــق
«ق ــان ــون ال ـن ـس ـب ـيــة» ،إال أن  5دوائـ ــر
مـ ــن أص ـ ــل  6س ـت ـق ـت ــرع وف ـ ــق ال ـن ـظــام
األك ـ ـثـ ــري ،وذل ـ ــك ألن ال ـف ـق ــرة الــراب ـعــة
م ــن املـ ـ ــادة  43م ــن ق ــان ــون االن ـت ـخــاب
 2017/44تـ ـن ـ ّـص ع ـل ــى أن «ت ـج ــري
االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة ال ـفــرع ـيــة ملــلء
املقعد الـشــاغــر على مستوى الــدائــرة
الصغرى العائد لها هذا املقعد ،وفقًا
لـنـظــام االقـ ـت ــراع األك ـث ــري عـلــى دورة
ُ
وت ّ
حدد مراكز االقتراع ضمن
واحــدة،
هــذه الــدائــرة بقرار من الــوزيــر .أمــا إذا
ّ
تخطى الشغور املقعدين في الدائرة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة الـ ـكـ ـب ــرى ،اع ـت ـم ــد ن ـظــام
االق ـ ـتـ ــراع ال ـن ـس ـبــي ِوف ـ ــق أحـ ـك ــام هــذا
ال ـق ــان ــون» .م ــا ت ـقــدم يـعـنــي أن قـضــاء
ال ـش ــوف سـيـخــوض انـتـخــابــاتــه وفـقــا
ل ـل ـن ـظــام األكـ ـث ــري ملـ ــلء ش ـغ ــور مقعد
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النائب املستقيل مروان حمادة ،كذلك
األم ــر بــالـنـسـبــة إل ــى املـقـعــد امل ــارون ــي
الشاغر في عاليه بعد استقالة هنري
ال ـح ـلــو .وألن ع ــدد امل ـقــاعــد ال ـشــاغــرة
في دائــرة بيروت األولــى هو مقعدين
(ن ــدي ــم ال ـج ـمـ ّـيــل وب ـ ــوال ي ـع ـقــوب ـيــان)،
فــإن االنتخابات ستجري أيضًا على
أس ـ ـ ــاس الـ ـنـ ـظ ــام األك ـ ـث ـ ــري .فـ ــي امل ــن
الشمالي ،ثالثة مقاعد شاغرة ،وذلك
َ
ي ـق ــود الـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات وفـ ـق ــا لـلـنـظــام
ال ـن ـس ـبــي ع ـلــى امل ـق ـعــديــن امل ــارون ـي ــن
(خـ ـلـ ـف ــا لـ ـس ــام ــي الـ ـجـ ـمـ ـي ــل وال ـ ـيـ ــاس
حنكش) واملقعد األرثــوذكـســي (خلفًا
مل ـي ـشــال امل ـ ــر) .أم ــا ف ــي كـ ـس ــروان الـتــي
اس ـت ـقــال مـنـهــا ال ـنــائــب نـعـمــت افـ ــرام،
ف ـسـ ُـي ـع ـت ـمــد ال ـن ـظ ــام األكـ ـ ـث ـ ــري .األم ــر
نفسه في زغرتا حيث استقال ميشال
معوض.
ما سبق ،يرجح كفة األحزاب على كفة
املستقلني أو املجتمع املدني .وذلك ألن
«ب ـل ــوك» األحـ ــزاب فــي األقـضـيــة كفيل
بميل الدفة لصالحهم عند احتساب
النتائج بواسطة النظام األكثري ،وال
سيما أنــه ال بـلــوك مقابل ملجموعات
املجتمع املدني بل مجموعة تحالفات
مـسـتـقـلــة بـعـضـهــا ع ــن ب ـع ــض .وثـمــة
من يرى أن ترشح النواب املستقيلني
إلـ ــى امل ـق ــاع ــد نـفـسـهــا مـ ــرة أخ ـ ــرى في
ان ـت ـخــابــات فــرعـيــة ال ع ــام ــة ،ه ــو «مــن
دون طائل» سياسيًا ،اذ ما الدافع إلى
استقاالتهم اذًا ،إن كــانــوا سيعيدون

الـتــرشــح إل ــى مـقــاعــد اسـتـقــالــوا منها
بـ ــإرادات ـ ـهـ ــم ب ـح ـج ــة سـ ـق ــوط شــرع ـيــة
امل ـج ـل ــس ال ـن ـي ــاب ــي وإص ـ ــراره ـ ــم عـلــى
االنـتـخــابــات النيابية املـبـكــرة فــي كل
لبنان؟
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب الـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــث فـ ـ ـ ــي ال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة
ل ـل ـم ـع ـل ــوم ــات م ـح ـم ــد ش ـم ــس ال ــدي ــن
فـ ــإن «خ ـ ــوض االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـفــرع ـيــة
عـلــى أس ــاس الـنـظــام األك ـث ــري فــي كل
م ــن ال ـش ــوف وع ــال ـي ــه ،ي ـضــع مـفــاتـيــح
املقعدين في جيب الحزب االشتراكي.
كــذلــك بــالـنـسـبــة إل ــى املـقـعــد املــارونــي
فــي زغــرتــا الــذي ُيـعـ ّـد محسومًا لتيار
املـ ـ ـ ــردة .أمـ ــا الـ ــدوائـ ــر ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن
ت ـش ـهــد مـ ـع ــارك ف ـهــي بـ ـي ــروت األولـ ــى
واملنت الشمالي وكسروان» .ففي دائرة

سيعمد التيار
الى ترشيح وجوه
مستقلة وغير نافرة،
نظرًا الى أنه لم يخسر
أي مقعد نيابي

ب ـيــروت األول ــى الـتــي تـضــم األشــرفـيــة
والرميل والصيفي وامل ــدور ،النتائج
مــرت ـب ـطــة بــال ـت ـحــال ـفــات االن ـت ـخــاب ـيــة،
علما بــأن نسبة االق ـتــراع فيها كانت
 ،%33.2وه ــي األدنـ ــى فــي كــل لـبـنــان.
ويقول شمس الدين إن «نسبة االقتراع
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـفــرع ـيــة تنخفض
حكمًا» .في العام  ،2018حازت الئحة
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر  18373صــوتــا
مـقــابــل  16772صــوتــا ل ـقــوى  14آذار
التي ّ
ضمت يومها القوات والكتائب
وميشال فرعون وأنطون صحناوي،
فـيـمــا جـمـعــت الئ ـحــة املـجـتـمــع املــدنــي
«كـلـنــا وط ـنــي»  6842صــوتــا والئـحــة
«نحنا بيروت» التي رأستها ميشال
جبران تويني  1272صوتًا.
يـ ـت ــوق ــع أن ك ـت ـل ــة ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ـن ــاخ ـب ــة
ت ــراج ـع ــت ،نـتـيـجــة األداء الـسـيــاســي
وج ـ ــزء م ــن أص ـ ـ ــوات امل ــرش ــح ال ــراح ــل
م ـس ـعــود األشـ ـق ــر .ل ـكــن إع ـ ــادة تجمع
ق ـ ــوى  14آذار ب ـع ـض ـه ــا م ـ ــع ب ـعــض
ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر
وحـ ــزب ال ـطــاش ـنــاق سـتـشـعــل مـعــركــة
ف ــي الـ ــدائـ ــرة ،اال أن خ ـ ــروج الـكـتــائــب
مـ ــن ه ـ ــذا ال ـت ـح ــال ــف وكـ ــذلـ ــك ف ــرع ــون
وصحناوي يعني أن القوات وحدها
فــي امل ـيــدان ،وقــد نــال مرشحها عماد
واكـ ـ ـي ـ ــم ،إضـ ــافـ ــة ال ـ ــى ري ـ ـ ــاض ع ــاق ــل،
ن ـح ــو  4آالف ص ـ ــوت فـ ـق ــط .الـ ـس ــؤال
الرئيسي هنا هــل سيشارك املجتمع
املدني في االنتخابات الفرعية؟ تقول

النائبة السابقة بوال يعقوبيان إنهم
«مستمرون في مواجهة هذه السلطة
وال ـت ـم ـســك بــال ـح ـيــاة الــدي ـم ـقــراط ـيــة».
وتـ ـشـ ـك ــك فـ ــي حـ ـص ــول االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ْ
الفرعية «إن تأكدت السلطة أن القوى
املدنية ستشارك» .في جميع األحوال،
ت ـض ـيــف ي ـع ـقــوب ـيــان« ،س ـن ـس ـيــر وفــق
قـ ـ ــرار ال ـت ـح ــال ــف واملـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ـتــي

ّ
ننسق معها .أما رأيي الشخصي فهو
بضرورة املشاركة دائمًا ،لفتح املجال
أمام الناس للتعبير عن نبض الثورة
داخ ـ ــل ال ـص ـن ــادي ــق .ف ـ ــدور امل ـعــارضــة
هو الــوقــوف في وجــه السلطة في كل
االنتخابات ،أكانت نيابية أم نقابية
أم بـلــديــة أم طــابـيــة وتـقــديــم مـشــروع
بــديــل .ينبغي تفعيل دور التصويت
الـ ـعـ ـق ــاب ــي لـ ـكـ ـس ــره ــم» .أمـ ـ ــا مـ ـص ــادر
ال ـك ـت ــائ ــب ،ف ـت ـش ـيــر الـ ــى أن م ــوض ــوع
املشاركة أو عدمها يناقش في حينه
في املكتب السياسي ومع املجموعات
املدنية التي نتحالف معها.
فــي امل ــن الـشـمــالــي ،حـيــث ستخوض
أح ـ ـ ــزاب ال ـ ـقـ ــوات والـ ـتـ ـي ــار وال ـك ـتــائــب
(إذا ات ـخــذ ق ــرار امل ـش ــارك ــة) والـقــومــي
وال ـط ــاش ـن ــاق امل ـع ــرك ــة وف ـق ــا لـلـنـظــام
الـنـسـبــي وع ـلــى ثــاثــة م ـقــاعــد .وهـنــا
ث ـمــة ارتـ ـب ــاك ل ــدى األحـ ـ ــزاب ح ــول من
سيخلف النائب الــراحــل ميشال املــر،
وكـيــف سـتـصـ ّـوت كتلته وال ــى جانب
أي أحـ ــزاب ،وإذا مــا ك ــان ابـنــه الــوزيــر
ال ـســابــق ال ـي ــاس املـ ــر ،أو اب ــن شقيقه
ميشال املر ،سيترشحان .ومن املتوقع
أن ي ـت ـحــالــف ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر
وال ـط ــاش ـن ــاق وال ـق ــوم ــي ،لـنـيــل مقعد
ع ـل ــى األق ـ ـ ــل ،وت ــوق ــع ال ـح ـص ــول عـلــى
ـان بــواسـطــة الـكـســور .رغــم أن
مقعد ث ـ ٍ
الـتـحــالـفــات الـسـيــاسـيــة أي ـضــا تلعب
دورًا مهما فــي قلب الـنـتــائــج ،إضافة
الى هوية املرشحني.
وت ـش ـي ــر املـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ــى أن ال ـت ـي ــار
سيعمد الــى ترشيح وج ــوه مستقلة
وغ ـي ــر ن ــاف ــرة ف ــي ك ــل الـ ــدوائـ ــر ،وذل ــك
ألن ــه ل ــم يـخـســر فـعـلـيــا أي ن ــائ ــب ،بل
سيضيف ربحًا غير متوقع في حال
الفوز.
في كسروان ،ثمة مجموعة من القوى
التي تتحكم في اللعبة .النائب فريد
ّ
وسينسق قراره مع تيار
الخازن قوة
املردة ،نعمة افرام قوة ،التيار الوطني
الـحــر ق ــوة .بــن الـثــاثــة ثـمــة أرجحية
لـلـتـيــار ،مــع الـعـلــم ب ــأن ال ـقــوى الـثــاث
شبه متكافئة .يلي هــذه القوى حزب
القوات ثم منصور البون .تتحرك هذه
الخارطة مع تحرك التحالفات.
في هذا الصدد ،يرى شمس الدين أن
االنتخابات الفرعية كما االنتخابات
النيابية املبكرة وفق قانون العام 2018
نفسه ،لن ّ
تؤسس لنتائج جذرية ،ألن
أي تغيير فــي أي دائـ ــرة يـحـتــاج الــى
تـبــدل م ــزاج مــا بــن  3آالف و 10آالف
ناخب .القانون األنسب إلنجاز تغيير
حقيقي يكمن في اعتماد لبنان دائرة
واحــدة وفــق النظام النسبي ،على أن
يحق لكل ناخب االقتراع ملرشح واحد
يختاره.

خيار التمديد للمجلس
أو قانون انتخاب جديد
الحصول على أكثرية تسمح بانتخاب رئيس جديد من
هيام القصيفي
خط سياسي مختلف ،إضافة الى أن هذه األكثرية سبق
منذ أشـهــر ،وال ـكــام عــن االنـتـخــابــات النيابية يتقدم في أن وصلت الى املجلس ملرتني ،ولم تحقق نتائج سياسية
املـجــالــس الـسـيــاسـيــة ،متقاطعًا مــع ال ـكــام عــن مستقبل تذكر.
االنتخابات الرئاسية ،واحتماالت الفراغ وفــق السيناريو وألن اقتراح االنتخابات املبكرة لم يالق ردود فعل مؤيدة،
املعتاد عند انتهاء كل واليــة رئاسية .لكن الــواضــح حتى ب ــدأت حـمـلــة سـيــاسـيــة فــي ات ـجــاه إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات في
اآلن أن االنتخابات ومستقبل املجلس النيابي ال يشغالن مــوعــدهــا بــالـحــد األدنـ ــى ،وتـكـثـيــف الـضـغــط ملـنــع التمديد
بال سوى القوى املسيحية وحدها ،وفق اعتبارات ورؤى للمجلس .وهذه الحملة تكثفت في االيام االخيرة ،وتوسعت
مختلفة حيال هذا االستحقاق.
قاعدة املشككني في إجــراء االنتخابات .وما يجمع هؤالء
جديد
قانون
حول
النقاش
بري
قبل أشهر ،فتح الرئيس نبيه
املشككني هو أنهم ينتمون الــى الفريق السياسي نفسه.
بني
والبحث
اللجان
طاولة
على
لالنتخاب ،وبدأ يضع امللف
فــاسـتـبــاق مــوعــد االسـتـحـقــاق وال ـس ـي ـنــاريــوات املـتــوقـعــة،
االطــراف السياسيني ،ضاغطا في اتجاه تعديله ،رغــم أن ينطلق من خشية أن تكون املواجهة املقبلة بني مشروعني:
اإلش ــارت االول ــى أظـهــرت بــدء اصطفاف مسيحي ضــده .التمديد أو إقرار قانون انتخاب جديد ،ألن مؤيدي تعديل
تـضــافــرت جـهــود ال ـقــوات اللبنانية والـتـيــار الــوطـنــي الحر القانون من بــري واملستقبل وجنبالط ،لن يتراجعوا عن
ملواجهة تمرير أي مشروع قانون انتخاب جديد ،في مقابل مطالبتهم بتعديل القانون كي ال يتعذر ذلك الحقًا بسبب
تأييد بري واملستقبل ورئيس الحزب التقدمي االشتراكي ضيق الــوقــت ،وهــو األمــر الــذي انطلق منه بــري وحلفاؤه
وليد جنبالط للبحث في تغيير القانون الحالي ،وكل واحد لـطــرح امل ـشــروع للنقاش ،الـعــام الـفــائــت .ال بــل إن األزم ــات
ألسباب تتالقى في نهاية املطاف
السياسية الحالية واملــواجـهــات
حــول تــأمــن السيطرة على عدد
ح ــول ال ـح ـكــومــة ،ت ـضــاعــف من
من املقاعد التي ذهبت إلى أحزاب
حججهم لتغيير صورة املجلس
وتيارات أخرى.
وتعزيز حصصهم النيابية .إال
ك ـ ــان م ــوق ــف الـ ـق ــوى املـسـيـحـيــة لم يعد النقاش مجديًا بشأن
أن وضــع الـبــاد أمــام نــوع جديد
حـ ــازمـ ــا فـ ــي ت ــرح ـي ــل الـ ـق ــان ــون،
االنتخابات النيابية المبكرة،
مــن امل ـب ــارزة الـسـيــاسـيــة تتعلق
ب ــن ك ــام ال ـنــائــب ج ــورج ع ــدوان بسبب تكتل قوى سياسية تؤيد ب ــال ـت ـم ــدي ــد قـ ــد ت ـخ ـل ــق م ـت ـغ ـي ـرًا
حـيـنـهــا أن «املـشـكـلــة لـيـســت في
آخ ـ ــر .ف ــاالص ـط ـف ــاف ل ــن يـكــون
تعديل القانون الحالي
تغير القانون بــل محاولة تغيير
بــالـضــرورة على الـصــورة ذاتها
النظام» ،وكــام النائب أالن عون
كما فــي االنقسام الحالي حول
أن «أه ــم إن ـجــاز لـلـقــانــون الحالي
قانون انتخاب جديد ،إذ إن هناك
تمثيل املكونات كافة ،وال يجوز
ش ـكــوكــا ب ـش ــأن م ــوق ــف ال ـت ـيــار
ّ
واملهدد
العودة عنه» .انتهت جلسات اللجان على ترحيل النقاشات ،الوطني املعارض تقليديًا للتمديد للمجلس النيابي،
ودخ ــل البلد فــي أزم ــة الحكومة وتشكيلها .لكن لــم يكد بالتظاهرات ضــده ،بــأن ال يكون في الحدة نفسها ،ال بل
البحث يطوى مرحليًا حول القانون ،حتى بدأ بعض القوى قد يصبح أقــرب الــى القبول بــه .ينطلق التيار من مقاربة
املسيحية تحديدًا ،يلفت الــى احتماالت التمديد للمجلس معاكسة ملقاربة القوات بعد املتغيرات التي طالت قاعدته
النيابي ،وسط استعادة القوات طرح االنتخابات النيابية ألسباب عامة لها صلة بأداء العهد ،وداخلية تتعلق بالتيار
املبكرة الذي كان سبق أن اقترحه حزب الكتائب .عمليًا لم وتحالفاته االنتخابية وما لحق بكتلته النيابية ،قد يعترف
يعد النقاش مجديًا بشأن االنتخابات النيابية املبكرة ،ليس بـهــا كــام ـلــة .وب ــن اح ـت ـمــاالت خ ـس ــارة مـقــاعــد ف ــي تكتله
بسبب الوقت الــذي لم يعد سانحًا إلجرائها وحسب ،بل النيابي والتمديد للمجلس النيابيّ ،
يرجح الخيار الثاني،
أيضًا بسبب تكتل قوى سياسية هي نفسها التي تؤيد مع االستعداد لتقديم تبريرات كافية بحجة امليثاقية وبقاء
تعديل القانون الحالي.
املــواقــع املسيحية وع ــدم املــس بــالـتــوازنــات داخ ــل املجلس
تنطلق «ال ـقــوات» مــن مـبــدأ أن االنـتـخــابــات املقبلة ستغير ومواجهة احتماالت الـفــراغ .وهــذا من شأنه أن يفتح بابًا
خــريـطــة املـجـلــس الـحــالــي وتــركـيـبـتــه وأك ـثــري ـتــه ،وبــالـتــالــي خالفيًا جــديـدًا داخــل الـقــوى املسيحية ،ويـعـ ّـزز االنقسام
تسمح بانتخاب رئيس جديد انطالقًا من أكثرية مغايرة عـلــى أبـ ــواب ان ـت ـخــابــات رئــاس ـيــة .وس ـي ـضــاف ال ــى سجل
للسائدة حاليًا ،علمًا بأنها تــواجــه بــانـتـقــادات منها أنها الـعـثــرات الـتــي راف ـقــت الـعـهــد ورئ ـيــس الـجـمـهــوريــة العماد
تحاول تحسني حصتها املسيحية في االنتخابات املبكرة ميشال عون الذي بنى مطالعاته السياسية مع التيار على
على قاعدة املتغيرات التي جرت منذ أقل من سنتني وطالت رفــض التمديد والـفــراغ في كل أشكاله ،قبل أن يصل الى
العهد ،وضاعفت قاعدتها الشعبية .لكنها في املقابل لم سدة الرئاسة .فهل ينهي عهده بالتمديد للمجلس بعدما
تعد تملك التحالفات التي كانت تخولها سابقًا مع حلفائها وقف والتيار ضده في بداية عهده؟

اخبار

إطالق صاروخ نحو طائرة
معادية فوق الجنوب
في خطوة تؤكد سعي املقاومة إلى التصدي لطائرات العدو اإلسرائيلي
ّ
التي تخترق األجــواء اللبنانية ،منذ سقوط ّ
مسيرة إسرائيلية مفخخة
وانـفـجــار أخ ــرى فــي منطقة مـعــوض فــي الضاحية الجنوبية لبيروت
عــام  ،٢٠١٩أطلقت املـقــاومــة أمــس صــاروخــا بــاتـجــاه طــائــرة استطالع
إسرائيلية كانت تحلق فــوق الجنوب .وقــال املــراســل العسكري للقناة
ال ـ  12االسرائيلية نير دفــوري إن «حــزب الله أطلق صــاروخــا ُمضادًا
ُ
للطائرات نحو طائر ٍة من دون طيار ،ولم تحدث أي إصابات» .وفي وقت
الحق ،أعلن الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي جوناثان كونريكس أنه تم

«إطالق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة ّ
مسيرة إسرائيلية في نشاط
عادي كانت تحلق فوق لبنان ولم تتم إصابتها» .ويتخوف جيش العدو
من تثبيت هذه املعادلة ،وقال املحلل العسكري في القناة الـ  ،12روني
دنيال ،إن الجيش اإلسرائيلي يجري حاليًا نقاشات حول «إمكانية الرد
ّ
املسيرة في لبنان .وهناك
على إطــاق النار تجاه الطائرة اإلسرائيلية
تخوفات من أن عدم الرد قد يؤدي إلى تهديدات أخرى ضد الطائرات».
(األخبار)

توقيف خلية لـ«داعش» في عرسال
أوقـفــت اسـتـخـبــارات الجيش  18شخصًا بشبهة االنـتـمــاء إلــى تنظيم
«داعش» في بلدة عرسالّ ،
ليتبي ّأن عددًا منهم كان موقوفًا في سجن

روم ـيــة امل ــرك ــزي .وكـشـفــت املـعـلــومــات ّأن خمسة منهم هــم لبنانيون،
فيما الـ ١٣الباقني من التابعية السورية ،يشكلون جميعًا خلية واحدة.
وعن ارتباطهم بتنظيم «داعش» ،أشار مصدر أمني لـ«األخبار» إلى ّأن
ّ
تلقى رسالة مفادها ّأن «إخوتكم في سوريا والعراق ّ
تحركوا،
بعضهم
ّ
فماذا تنتظرون؟» .واعتبر املصدر أن لجوء التنظيم إلى إعــادة تجنيد
سجناء سابقني ّ
مرده إلى ّأن هؤالء يكونون من ذوي الخبرة ،وال سيما
في ظل عدم إمكانية التدريب التي كانت متاحة سابقًا في األراضي التي
كانت تخضع لسيطرة «داعــش» .كما أشــارت املصادر إلى ّأن املشتبه
فيهم كانوا يحاولون تعلم تصنيع املتفجرات عبر اإلنترنت ،الفتة إلى
ُ
أنــه لم يكن لديهم أسلحة نوعية ،حيث ضبطت معهم بنادق رشاشة
وقنابل يدوية فقط.
(األخبار)

