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المشهد السياسي

بري :الحسم االنتخابي منتصف أيار
الحكومة على حاله من
فيما بقي ملف تأليف
ّ
دون حدوث أي خرق يذكر ،يحث الرئيس نبيه بري الخطى
النيابية إلنتاج قانون انتخابي جديد قبل منتصف
الشهر املقبل
حدد رئيس املجلس النيابي نبيه بري
م�ن�ت�ص��ف أي ��ار امل�ق�ب��ل م��وع �دًا لجلسة
نيابية ح��اس�م��ة بالنسبة إل��ى ق��ان��ون
االن �ت �خ ��اب ��ات .وش � ��دد ع �ل��ى «ض � ��رورة
التوصل إلى قانون جديد خالل مهلة
ال�ش�ه��ر ال�ت��ي ح��ددت�ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للمجلس في جلستها األخيرة».
وج� � � ��دد ب � � ��ري ف � ��ي «ل� � �ق � ��اء األرب � � �ع� � ��اء»
النيابي تأكيد «أهمية تشكيل حكومة
وف��اق وطني تتصدى لالستحقاقات
وامل�ل�ف��ات ال�ك�ث�ي��رة ال�ت��ي ت��واج��ه لبنان
وال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي�ي�ن ف � ��ي ه � � ��ذه امل� ��رح � �ل� ��ة».
وع �ل �م��ت «األخ � � �ب � ��ار» أن ب � ��ري أج� ��رى
اتصاالت برئيس الجمهورية ميشال
سليمان ،ليشدد على ض��رورة تأليف
حكومة سياسية ق��ادرة على مواجهة
ال�ت�ح��دي��ات .وف��ي اإلط ��ار ع�ي�ن��ه ،أك��دت
م � �ص� ��ادر س �ي��اس �ي��ة ل� � �ـ«األخ� � �ب � ��ار» أن
ً
ت��واص�لا ج��رى ب�ين سليمان والنائب
م � �ي � �ش ��ال ع � � � ��ون ،ل � �ك ��ن ع � �ب ��ر وس � �ي ��ط،
لبحث ملف تأليف الحكومة .وأك��دت
م �ص��ادر م��ن ق ��وى  8آذار ل �ـ«األخ �ب��ار»
أن ه� ��ذه ال� �ق ��وى ب �ع �ث��ت ب��رس��ائ��ل إل��ى
رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة امل �ك �ل��ف ت �م��ام س�لام
إلبالغه بأنها ترفض تسليمه أسماء
 3م��رش �ح�ين ل �ك��ل وزارة ل �ك��ي ي�خ�ت��ار
منهم واحدًا .وتضيف املصادر أن هذه
القوى لن تسلم أي أسماء قبل االتفاق
ع�ل��ى ش�ك��ل ال�ح�ك��وم��ة وع�ل��ى الحقائب
التي ستتسلمها.
وت� �ع� �ق ��د ل �ج �ن��ة ال � �ت� ��واص� ��ل ال �ن �ي��اب �ي��ة
اج�ت�م��اع��ًا ال �ي��وم وس��ط «ت �ف��اؤل» ق��وى
 14آذار بالتوصل إلى قانون توافقي،
ف �ي �م ��ا ت� ��وق� ��ع رئ � �ي� ��س ح� � ��زب ال � �ق� ��وات
اللبنانية سمير جعجع ،أن «تحصل
االن �ت �خ��اب��ات ف��ي أف �ض��ل ال �ح ��االت في
ال�ص�ي��ف امل�ق�ب��ل» ،م��ؤك �دًا أن «ال�ق��ان��ون
االن� �ت� �خ ��اب ��ي ال� �ج ��دي ��د س �ي �ك ��ون ع�ل��ى
قاعدة القانون املختلط» .وفي موقف
أميركي يعكس اعتراضًا على مشاركة
حزب الله في الحكومة ،قالت السفيرة
األم �ي��رك �ي��ة م� ��ورا ك��ون�ي�ل�ل��ي« :إن �ن��ا لم
نتعامل مباشرة مع وزراء حزب الله،

تشعر شخصيات
بأن المكان
في  8آذار ّ
الوحيد للمشاركة هو
«لقاء األحزاب»

يراعى تمثيلنا ،في وزارات ّالتيار الوطني
ِّ
الحر ُوظ��ف العديد من السنة وال��دروز من
املحسوبني على (ال�ن��ائ��ب ول �ي��د) جنبالط
وال�ح��ري��ري ،باإلضافة إل��ى الخدمات التي
ق� ّ�دم��ت ل�ج�م�ه��ور ج�ن�ب�لاط ،ي �ب��دو أن ف��ي 8
آذار ابن ّ
ست وابن جارية» .يستخدم هؤالء
ً
أرس �ل�ان م �ث��اال« ،ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ن��ال فيه
أرسالن وزارة من دون حقيبة ،نال جنبالط
ثالث حقائب خدمات ،كان جنبالط حاجة
ل�ن�ي��ل ال �ح �ك��وم��ة ال �ث �ق��ة ،ن�ف�ه��م تخصيصه
ب ��وزارات ال�خ��دم��ات ،ولكن ك��ان على التيار
وبري التعويض على حلفائهما بخدمات
وتعيينات أيضًا».
ال ي �ق��ف ال �ن �ق��د ع �ن��د ح � ��دود «ال �ت �ه �م �ي��ش»
واستبعاد القوى خ��ارج التحالف الثالثي

ل �ـ  8آذار .ي�س��رد «امل�ع�ت��رض��ون» م �س��ارًا من
الضعف يعانيه ال�ت�ح��ال��ف ،إذ تغيب عنه
ّ
ّ
املنظم« ،ال إعالم ّ
موحد وال
الخطة والعمل
وجود لشيء اسمه بروباغندا 14 ،آذار «متل
صحن ال�ن�ح��اس» ،فريقنا يعمل بالقطعة
ال باستراتيجية واض�ح��ة ،نحن ن� ّ
�رد فعل
وال نفعل» .قد ال يكون في بال املعترضني
حنني إلى زمن «الحركة الوطنية» وإدارتها
من قبل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر
ع ��رف ��ات ،ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ت �ك��راره��م ال��دائ��م

ون� �ع � ّ�ده م�ن�ظ�م��ة إره ��اب �ي ��ة ،وواج �ه �ن��ا
مشاكل مع حكومة ميقاتي بسبب دور
الحزب في تشكيلها» ،آملة «أن يسمح
ت �ش �ك �ي��ل أي ح �ك��وم��ة م �ق �ب �ل��ة ب��ال�ع�م��ل
م�ع�ه��ا» .وف��ي ال �ش��أن االن�ت�خ��اب��ي ،رأت
ك��ون�ي�ل�ل��ي ف��ي ح��دي��ث ت�ل�ف��زي��ون��ي أن��ه
ي�ج��ب «ع ��دم االخ �ت �ي��ار ب�ين االس�ت�ق��رار
واالنتخابات» ،آملة أن يحصل التوافق
ع�ل��ى ق��ان��ون ج��دي��د س��ري�ع��ًا .وأش ��ارت
إلى أن «أي تأجيل لالنتخابات قد يتم
اع�ت�ب��اره دول �ي��ًا ع�ل��ى أن ل�ب�ن��ان أصبح

رؤساء الحكومات:
انتخابات المجلس
الشرعي باطلة

متورطًا في النزاع السوري».

جولة باراغوانث
على صعيد آخر ،التقى رئيس املحكمة
ال ��دول �ي ��ة ال �خ��اص��ة ب �ل �ب �ن��ان ال �ق��اض��ي
داي� �ف� �ي ��د ب � ��اراغ � ��وان � ��ث ب ��رف� �ق ��ة ن��ائ �ب��ه
القاضي رالف رياشي والوفد املرافق،
وزي� � ��ر ال � �ع� ��دل ف� ��ي ح �ك ��وم ��ة ت �ص��ري��ف
األع � �م� ��ال ش �ك �ي��ب ق ��رط� �ب ��اوي ،وج ��رى
ب�ح��ث ف��ي ق�ض��اي��ا ت�ه��م امل�ح�ك�م��ة .فيما
ن��ددت «الهيئة العلمية لنشـر الثقافة
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة» ب �ن �ش��ر أس � �م� ��اء وص� ��ور
الشهود في املحكمة الدولية ،وطالبت
بكشف املسربني وحماية املتضررين
وتغريـم الناشرين.

رؤساء الحكومات
م ��ن ن��اح �ي��ة أخ � � ��رى ،اج �ت �م��ع رؤس � ��اء

مل �س��اوئ وح �س �ن��ات ال�ت�ج��رب��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة.
مذ خرجت سوريا من لبنانّ ،
تحول حزب
ّ
الله إلى «حائط مبكى» ،يندب سنة ودروز
ّ
 8آذار عليه ح��ظ�ه��م ال�س�ي��ئ وغ�ي��رت�ه��م من
اس�ت�ع�م��ال ال �ق��وى ال��رئ�ي�س�ي��ة ل�ه��م ك�غ�ط��اء:
«يريدوننا عندما يريدون القول إننا تيار
ّ
ويبعدوننا عندما يريدون
فيه كل األطياف،
ّ
التسويات ،ال يرون سنة في لبنان إال عند
الحريري وال دروزًا إال عند جنبالط».
ّ
كيف ّ
فرنجية وحزب
دب��ر النائب سليمان

الحكومات السابقون أم��س بحضور
رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة امل�ك�ل��ف ت�م��ام س�لام،
للتباحث في ما يجب فعله بعد إجراء
مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد
ق�ب��ان��ي ان �ت �خ��اب��ات امل�ج�ل��س ال�ش��رع��ي
وف � � ��وز م �ع �ظ��م األع� � �ض � ��اء ب��ال �ت��زك �ي��ة.
وب�ح�س��ب ب�ي��ان أص� ��دروه ،ف��إن رئيس
ح� �ك ��وم ��ة ت� �ص ��ري ��ف األع� � �م � ��ال ن�ج�ي��ب
ميقاتي «أعطى تعليماته بعدم نشر
أي ق��رار في الجريدة الرسمية يشكل
خ��روج��ًا على منطق ال��دول��ة وس�ي��ادة
ال �ق��ان��ون واح� �ت ��رام س�ل�ط��ة ال �ق �ض��اء»،
أي ع � ��دم ن �ش��ر ن �ت��ائ��ج االن �ت �خ ��اب ��ات.
ف��امل �ج �ت �م �ع��ون رأوا أن االن �ت �خ��اب��ات
ال� �ت ��ي ج � ��رت األح � � ��د امل� ��اض� ��ي ب��اط �ل��ة
بسبب قرار مجلس الشورى القاضي
بوقفها .مصادر دار الفتوى تساءلت
ع��ن كيفية نشر رئ��اس��ة الحكومة في
ال� �ج ��ري ��دة ال��رس �م �ي��ة ف ��ي 2012/3/7
دع� � � � ��وة ق � �ب� ��ان� ��ي ل� �ل� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ن ��اخ� �ب ��ة
النتخاب املجلس الشرعي ،ونشرها
ف ��ي  2013/4/11أس� �م ��اء امل��رش �ح�ين
ل �ع �ض��وي��ة امل� �ج� �ل ��س ،ب �ي �ن �م��ا ت��رف��ض
ن �ش��ر ن �ت �ي �ج��ة االن� �ت� �خ ��اب ��ات؟ ي�ج�ي��ب
ال��وك�ي��ل ال�ق��ان��ون��ي ملفتي الجمهورية
فايز اإليعالي ب��أن «رؤس��اء الحكومة
السابقني يشكلون ج��زءًا بسيطًا جدًا
من املجلس االنتخابي ال��ذي يحق له
اتخاذ ق��رار إعفاء املفتي من منصبه،
وال ي�ج��وز أن ي�ت�خ��ذوا أي ق ��رار يؤثر
ع�ل��ى ع�م��ل امل�ف�ت��ي ق�ب��ل إص� ��دار ال �ق��رار
بإعفائه م��ن منصبه» .ويضيف« :ما
ف �ع �ل��وه م �خ��ال��ف ل� �ل� �ق ��ان ��ون» .وي��ؤك��د
اإلي�ع��ال��ي أن «ال ح��اج��ة لنشر ق��رارات
م �ف �ت ��ي ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ف � ��ي ال� �ج ��ري ��دة
الرسمية؛ ألن�ه��ا ن��اف��ذة ب��ذات�ه��ا ،كذلك
ال ي��وج��د ن��ص قانوني يقضي بنشر
نتائج انتخابات املجلس في الجريدة
الرسمية».
م��ن جهته ،جمع املفتي أم��س أعضاء
املجلس الشرعي الفائزين بالتزكية،
«ل�ل�ت�ع��ارف» ،ع�ل��ى أن ي�ح��دد ف��ي وق��ت
الح� � ��ق ت � ��اري � ��خ إج � � � ��راء االن� �ت� �خ ��اب ��ات
الفرعية في طرابلس والبقاع .أما إذا
أراد رؤس� ��اء ال �ح �ك��وم��ات االع �ت��راض،
فتقول مصادر دار الفتوى« :يمكنهم
أن ي�ط�ع�ن��وا أم� ��ام ال�ه�ي�ئ��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة
ف��ي دار ال �ف �ت��وى؛ ف�ه��م م �ج��رد أع�ض��اء
عاديني في املجلس الشرعي واملفتي
رئيسهم وه��م ال يملكون ق ��رارًا عليه
ألنه أعلى منهم».

ال� �ط ��اش� �ن ��اق أم ��ره� �م ��ا؟ ي �ض �ح��ك امل� �ص ��در،
«سليمان بيك خ��ان��ق كتير ل�ص��ار يحضر
اجتماعات ّ
هوي أو ممثلينو ،الزم نخانق
ّ
لناخد حقنا؟».
ّ
ّ
ما الحل إذًا؟ سبق ألكثر من شخصية في
ق ��وى  8آذار م��ن بينها م ��راد وأرس �ل��ان أن
ط��رح��ت ب�ش�ك��ل ج� � ّ�دي ع�ل��ى ال��رئ �ي��س نبيه
ب � ّ�ري وال�ن��ائ��ب ميشال ع��ون وق �ي��ادة حزب
ال�ل��ه ،تشكيل إط��ار ج��ام��ع وخ�لاي��ا تنسيق
سياسية دائمة للنواب وال��وزراء وقيادات
ال �ص��ف األول ،ت�ظ�ه��ر ت�م��اس��ك ه ��ذه ال�ق��وى
وتنسيقها أمام الرأي العام« ،لكن ال نعرف
بأي درج نامت ،يبدو أنهم يتناسون األمر
عن قصد ،حتى ما ّ
يزعلو حدا».
ل��ن ي �ت��رك أح ��د  8آذار ،ع �ل��ى األق� ��ل ه ��ذا ما
ّ
ي��ؤك��ده املعترضون جميعًا ،وم��ا خ��رج من
ال �غ �ض��ب س�ب �ب��ه «ال �ض �غ��ط ال �ش �ع �ب��ي أم ��ام
ق��واع��د ه� ��ؤالء» ،إذ ال ي �ج��دون أج��وب��ة أم��ام
مناصريهم عن سبب إبعادهم عن القرار،
في اإلعالم على األقل« ،نحن بقينا وسنبقى
ألننا متحالفون مع املقاومة ،بلعنا املوس
ألج ��ل ح ��زب ال �ل ��ه ،وإلدراك � �ن� ��ا أن امل �ق��اوم��ة
ّ
مشغولة
تتعرض لحملة كبيرة وس��وري��ا
ّ
بنفسها ،لوال هذا الشعور ملا بقي أحد منا
في هذا التحالف املجحف».

جنازة غير الئقة
شربل نحاس
ب �ع��دم��ا ف �ش��ل ال �ن �ظ��ام ف ��ي إج ��راء
ان �ت �خ��اب��ات ،ول� ��و ك��ان��ت ص��وري��ة،
ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى اآلل� �ي ��ات ال�ش�ك�ل�ي��ة
الن�ت�ظ��ام ال��دول��ة ،ت��رك��ز ه� ّ�م أرك��ان��ه
ع � �ل ��ى إي� � �ج � ��اد ال� �ص � �ي ��غ امل �م �ك �ن��ة
إلخ��راج فشله املتمادي ..فتفتقت
ع�ب�ق��ري�ت�ه��م ع ��ن ال �ح �ب �ك��ة امل��رك�ب��ة
التالية:
1ـ� �ـ� �ـ ي ��ؤج ��ل ت� ��اري� ��خ االن �ت �خ ��اب ��ات
أس�ب��وع��ا ب�م��رس��وم ي��وق�ع��ه رئيس
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ورئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال � � � ��وزراء ووزي� � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ،ق�ب��ل
ان �ق �ض��اء م�ه�ل��ة ال �ت��رش��ح امل �ح��ددة
مسبقا عند الساعة  24م��ن يوم
األرب�ع��اء في  10نيسان ،فتصبح
نهاية مدة الترشح عند الساعة 24
من يوم األربعاء في  17نيسان.
 2ـ �ـ �ـ ي�ج�ت�م��ع م�ج�ل��س ال� �ن ��واب في
األس�ب��وع املستقطع ،فيعلق املهل
امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف� ��ي ق ��ان ��ون
االن �ت �خ��اب ال �ق��ائ��م ،وي �ل �غ��ي امل ��ادة
ال�ت��ي تجعل م��ن امل��رش�ح�ين ال��ذي��ن
تقدموا خالل فترة الترشح وقبل
انقضائها ملراكز ال منافسني لهم
عليها نوابا بالتزكية.
فيتحقق انتصار باهر بكسب (أو
بهدر ،ال فارق) شهر أو ما يقارب
ذلك النتظار هبوط الوحي (أو عدم
هبوطه ،ال فارق أيضا).
لكن ما حصل أن:
1ـ� �ـ� �ـ امل � ��رس � ��وم ال � � ��ذي وق � ��ع ف� ��ي 6
نيسان لم ينشر في ملحق خاص
ل�ل�ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة ،ب��ل ن�ش��ر في
عددها املعتاد الذي صدر في 11
ن�ي�س��ان ،وب��دأ س��ري��ان��ه م��ن تاريخ
نشره،
 .2وال �ق��ان��ون ال ��ذي أق ��ره امل�ش�ت��رع،
وال��ذي ص��در بتاريخ  13نيسان،
ل�ح��ظ أن إل �غ��اء امل� ��ادة  50ي�س��ري
م��ن ت��اري��خ ن �ش��ره أي �ض��ا ،أي من
دون مفعول رجعي ،باالتكال على
دقة ضبط تواريخ إصدار مرسوم
التأجيل.
وعليه ،بات املرشحون املنفردون
ف��ائ��زي��ن ب��ال�ت��زك�ي��ة م�ن��ذ منتصف
ليل أمس!
وع�ل��ى وزارة الداخلية بالتالي أن
تعلن فورا عن فوزهم عمال باملادة
 50ال �ت��ي ك��ان��ت ال ت � ��زال س��اري��ة
املفعول عند انتهاء مهلة الترشيح،
وه� ��ي ت �ن��ص ع �ل��ى م ��ا ي� �ل ��ي« :إذا
انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم
مل �ق �ع��د م �ع�ي�ن إال م ��رش ��ح واح � ��د،
يعتبر هذا املرشح فائزًا بالتزكية
وت��وج��ه ال� ��وزارة ف ��ورًا ك�ت��اب��ًا بذلك
إلى رئيس مجلس النواب».
ه��ل وراء امل �خ��رج ال�ف��اش��ل مخرج
داه �ي ��ة ح � ّ�رك ��ه وض �ح��ك ع �ل �ي��ه ،أم
أن إدارة الجريدة الرسمية قامت
ب�ع�م�ل�ي��ة ان �ق�ل�اب ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام ،أم
أن األم��ان �ت�ي�ن ال �ع��ام �ت�ين ملجلسي
ال � ��وزراء وال �ن��واب خ��رب�ط�ت��ا اللعبة
للفكاهة؟ الله أعلم.
ت�خ�ب��ط ال �ن �ظ��ام ح �ت��ى ف ��ي إخ ��راج
مسرحية تغطية تخبطه.
وك � ��ال � �ع � ��ادة ان� �ت� �ب ��ه ال� �ب� �ع ��ض إل ��ى
التخبيصة متأخرين (ولعله في
الوقت املناسب؟ ولكننا ال نحاسب
ع�ل��ى ال �ن��واي��ا) ،ف��اس�ت��دع��ى أرك ��ان
ال�ن�ظ��ام ال�ق�ض��اء لستر ع��ورات�ه��م،
وه��م ط�ب�ع��ا س��وف ي�ت�ص�ل��ون (إن
ل ��م ي �ك��ون��وا ق ��د ات� �ص� �ل ��وا) ب�ه�ي�ئ��ة
التشريع واالستشارات وبمجلس
ال �ش��ورى وب��امل�ج�ل��س ال��دس �ت��وري
الستصدار فتاوى انقاذية تستر
عورة النظام املتهالك.
ودقي يا مزيكة معزوفة الجنازة!
ه ��ل ي�س�ت�ط�ي��ع ال �ن �ظ��ام أن ي�ن�ج��ز
مراسم دف��ن ال��دول��ة بلياقة؟ أم أنه
يجب وقف املهزلة وإعادة تأسيس
دول��ة فعلية في ه��ذا البلد تتخطى
مسؤولياتها مهام إدارة املراسم؟
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