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تقـرير

الراعي على خطى بري:

أقليتان كبيرتان؟
 4ـ �ـ �ـ خ�ل�اف��ًا ل�ل�أف��رق��اء اآلخ ��ري ��ن ،ي�غ��ال��ي
حزب الله في رفض قانون  2008عندما
ّ
يعده «مشروع حرب» ويؤكد معارضة
ق��اط �ع��ة إلج � ��راء االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة

ع �ل��ى أس� ��اس� ��ه .وش � ��أن م ��ا ت �ط �م��ح إل �ي��ه
قوى  14آذار بتأييدها الضمني قانون
 ،2008ي �ع �ت �ب��ر ال� �ح ��زب أن� ��ه ي � ��ؤول إل��ى
انتزاع الغالبية النيابية منه ويضعها
ّ
ف ��ي خ �ص��وم��ه ،وي �م��ك��ن امل� �ع ��ارض ��ة ف��ي
انتخابات  2013من الحصول على 62
ن��ائ�ب��ًا ف��ي ح� ّ�د أدن ��ى م��ن دون حاجتها
إلى تحالف جنبالط معها ،ال يعوزها
إذ ذاك ب� ��ذل ج �ه��د غ �ي��ر م �ن �ه��ك ل�ب�ل��وغ
األكثرية املطلقة التي تضع حكم لبنان،
في تقدير حزب الله ،بني يدي قوى 14
آذار.
 5ـــ رغم االعتقاد بأن االنتخابات واقعة
ف��ي  9ح ��زي ��ران ،إال أن أح � �دًا م��ن ط��رف��ي
ال� �ن ��زاع ال ي�س�ت�ب�ع��د ت��أج�ي�ل�ه��ا م ��ن غير
الخوض في ذرائعه .إال أن أحدًا منهما ال
يسعه ّ
تحمل وزر املطالبة بتمديد والية
البرملان إلى ما بعد االتفاق على قانون
جديد لالنتخاب.
 6ـ �ـ �ـ ب �ع �ي �دًا م ��ن األض� � ��واء ي �ج��ري ت �ب��ادل
اق � �ت� ��راح� ��ات وص � ��ل ص� ��داه� ��ا إل � ��ى ب� � ّ�ري
وم �ي �ق ��ات ��ي وج� �ن� �ب�ل�اط ت� �ق ��ول ب �ت �ع��دي��ل
ق��ان��ون  2008وم �ح��اول��ة ت�ج�م�ي�ل��ه ،على
ن�ح��و يسهل م�ع��ه تحقيق ت��واف��ق ال�ح� ّ�د
األدنى استنادًا إلى أربع قواعد:
أواله � � � ��ا ،ت �ح �س�ي�ن ال �ت �م �ث �ي��ل امل �س �ي �ح��ي
بإعادة النظر في تقسيم بعض الدوائر
ّ
بما يقلل من كثافة اقتراع ناخبني غير
مسيحيني ف��ي ح�س��م م�ق��اع��د مسيحية.
ف � ��ي أح � �س� ��ن األح � � � � ��وال إع� � �ط � ��اء ج � ��دوى
ل�ل�ص��وت امل�س�ي�ح��ي ف��ي دوائ� ��ر ال يعطل
تقسيمها فاعلية الناخب غير املسيحي،
ّ
ش ��أن ت�ق�س�ي��م ع��ك��ار دائ ��رت�ي�ن إ ّح��داه �م��ا
ّ
مسيحية ،إال أن ال �ص��وت ال�س��ن��ي يظل
فيها يرجح نتائج االقتراع.
ث��ان �ي �ت �ه��ا ،ت�ق�س�ي��م ل �ل��دوائ��ر ي� ��ؤدي إل��ى
م �س��اواة ب�ين ن��ائ��ب ون��ائ��ب ف�لا ُينتخب

وفرة الفيتوات
تفتح الباب على «تجميل»
قانون 2008
مساواة بين ناخب
وناخب ونائب ونائب

مع قانون بطرس
أح ��ده� �م ��ا ب� � � � �ـ 120أل� � ��ف ص� � ��وت واآلخ� � ��ر
بعشرة اآلف ص��وت وأحيانًا أق��ل ،وبني
ن ��اخ ��ب ون ��اخ ��ب ف�ل�ا ي �ن �ت �خ��ب أح��ده �م��ا
نائبني واآلخر عشرة نواب.
ثالثتها ،تقسيم ال��دوائ��ر إل��ى  34دائ��رة
ي� ��راوح ع ��دد ن ��واب ك��ل م�ن�ه��ا ب�ي�ن ث�لاث��ة
وخمسة ن ��واب ،بحيث يشمل التقسيم
معظم الدوائر.
ّ
راب �ع �ت �ه��ا ،ن �ق��ل م �ق��اع��د م��ن دوائ � ��ر ي�ق��ل
ف�ي�ه��ا ن��اخ�ب��و ط��ائ�ف�ت�ه��ا امل�خ�ص��ص لها
إل��ى دوائ��ر تفتقر إل��ى عدالة في توزيع
املقاعد عليها نظرًا إلى كثافة ناخبيها.
ه ��ي ح ��ال م �ق��اع��د ض��ائ �ع��ة ب�ل�ا ن��اخ�ب��ي
�راب� �ل ��س،
ط��ائ �ف �ت �ه��ا ك� ��امل� ��ارون� ��ي ف� ��ي ط � ّ
وال� � � � ��درزي ف� ��ي ب � �ي � ��روت ،وال� �س ��ن ��ي ف��ي
بعلبك ـ الهرمل.
 7ـــ لن يكون من السهل إقناع قوى  8و14
آذار ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى إع ��ادة تقسيم ك��ان
ّ
تطلب ع�ن� ً
�اء مضنيًا ف��ي مفاوضات
ق��د
الدوحة في أيار  2008من أجل التوصل
إل � � ��ى خ ��ري� �ط ��ة ان� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة رض � � ��ي ب �ه��ا
ال� �ط ��رف ��ان ،إال أن �ه ��ا أدخ� �ل ��ت ال �ع��اص �م��ة
القطرية ف��ي األح�ي��اء الداخلية لبيروت
الثانية قبل رسو التفاهم عليها .يبدو
األم� ��ر أك �ث��ر ت�ع�ق�ي�دًا ال �ي��وم ب �ع��دم��ا خبر
فريقا  8و 14آذار ق��ان��ون  2008املنبثق
م��ن ات �ف��اق ال ��دوح ��ة ،وه ��و آخ ��ر م��ا بقي
من االتفاق .أفضت انتخابات  2009إلى
ترجيح كفة ق��وى  14آذار متحالفة مع
جنبالط على خصومها.
ل� �ك ��ن ال� �ف ��ري� �ق�ي�ن ت �س ��اب �ق ��ا إل� � ��ى ان � �ت� ��زاع
الغالبية ال�ن�ي��اب�ي��ة :ق��وى  14آذار آخ��ذة
بنتائج انتخابات  2009بفضل تحالف
جنبالط معها ،وق��وى 8آذار بانقالبها
ع �ل��ى ن �ت��ائ��ج ان �ت �خ��اب��ات  2009ب�ف�ض��ل
تحالف جنبالط معها أيضًا.
ع �ل��ى أن ال � �ت ��داول ال ��دائ ��ر ف ��ي األوس� ��اط
املطلعة على مواقف سليمان وجنبالط
ّ
التوصل إلى قانون
وميقاتي هو سبل
لالنتخاب ،عبر قانون  2008أو بسواه،
يحيل قوى  8و 14آذار أقليتني كبيرتني.
ال تملك إحداهما الغالبية ،وال السيطرة
ع �ل ��ى ال� �ح� �ك ��م ،وال امل � �غ � ��االة ف� ��ي أح �ل�ام
االس� �ت� �ئ� �ث ��ار ب �ت��أل �ي��ف ح �ك��وم��ة ال �ف��ري��ق
الواحد .ال يزيد عدد نوابهما معًا على
 112نائبًا ،وكتلتاهما تقل كل منهما عن
 60نائبًا.
ب �ي �ن �ه �م��ا ت �ق �ي��م أق �ل �ي��ة ث��ال �ث��ة ص �غ �ي��رة،
تمسي في واقع الحال أقوى منهما معًا،
ألنها تحول دون حصول أي من القوتني
األخريني على األكثرية املطلقة.
ف��ي ه��ذا ال�خ�ي��ار ق��د ت�ك�م��نّ ،
رب �م��ا ،مهمة
شبه مستحيلة للجنة الفرعية.

حسن عليق
يجزم سياسيون في فريق  8آذار بأن الرئيس نبيه بري جاد في طرحه
إع ��ادة إح �ي��اء م �ش��روع لجنة ف ��ؤاد ب�ط��رس ل�ل�ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ي .يجري
البحث حاليًا في التعديالت الواجب إدخالها على مشروع بطرس ،لكي
َ
يصبح عدد النواب مناصفة بني الذين ُينتخبون على أساس النسبية في
املحافظات ،وأولئك الذين سيفوزون وفقًا للنظام األكثري في األقضية.
وبحسب مقربني من بري ،فإنه منفتح على أي تغييرات ممكن أن تطلب
بعض الجهات السياسية إدخالها على تقسيمات الدوائر ،وخاصة تلك
ُ
التي ستجرى االنتخابات فيها وفقًا للنظام النسبي.
وي�ق��ول بعض زوار ع�ين التينة ال��دائ�م�ين إن ب��ري ي��ري��د م��ن ه��ذا الطرح
تهريب البالد من األزم��ة التي سيولدها البقاء على قانون الستني .فقد
تناهت إل��ى مسامع رئيس املجلس معلومات تفيد ب��أن الرئيس سعد
ال�ح��ري��ري ص��ار أك�ث��ر تمسكًا م��ن ذي قبل بقانون الستني ،رب�ط��ًا بكونه
يرى أن النظام السوري يقضي األشهر األخيرة من حياته قبل السقوط
الحتمي .وبحسب امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي تلقاها رئ�ي��س ح��رك��ة أم��ل ،ال يريد
الحريري تقديم أي تنازل لخصومه خ�لال ه��ذه الفترة ،في ظل اقتناع
الرئيس السابق للحكومة بأن قوى  8آذار وحلفاءها سيتلقون ضربة
موجعة من دمشق لن يكونوا بعدها قادرين على رفع سقف مطالبهم
في لبنان .من هنا ،ينبع تخوف بري الذي يرى أن الوصول إلى حائط
ُ
«الستني» ُ
سيدخل البالد في أزمة ال تعرف نهايتها .فحلفاؤه املصرون
على تطيير االنتخابات في ظل قانون الستني ال يملكون بعد خريطة
ط��ري��ق واض �ح��ة تتيح ل�ه��م م�ن��ع ح�ص��ول عملية االق� �ت ��راع .امل�ق��اط�ع��ة لن
تكون مجدية ،بل إنها ستدخل البالد في نفق «ميثاقي وربما أمني»
يصعب ال�خ��روج منه من دون ثمن باهظ .والثمن ذات��ه ستدفعه البالد
إن تقرر تعطيل االنتخابات بالقوة .أم��ام ه��ذه امل�خ��اوف ،لجأ ب��ري ،مع
الذين تربطه بهم عالقات «طيبة» من الوسطيني ـــ وأولهم الرئيس نجيب
ميقاتي ـــ إلى البحث جديًا في مشروع بطرس .وبحسب املتابعني ،فإن
هذا القانون يمنح القوتني املتصارعتني في البالد الحظوظ ذاتها في
الربح والخسارة .وفي العمليات الحسابية املسبقة ،فإن املجلس النيابي
ال��ذي سينتجه مشروع بطرس سيكون شبه مطابق ،من ناحية توزع
ال�ق��وى داخ �ل��ه ،للمجلس ال�ح��ال��ي .وب��ال�ت��ال��ي ،ف��إن م��ن سيحسم وجهته
السياسية وشكل الحكومة املقبلة هو الكتلة «الوسطية» ،أي الرئيس
نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبالط وع��دد من النواب الذين سيتيح
لهم القانون الفوز بسهولة ،كالنائب السابق إيلي سكاف.
توجه بري الجديد يتقاطع مع الرأي الذي تبناه أخيرًا البطريرك املاروني
ب�ش��ارة ال��راع��ي ال��ذي ع��اد ليصر على رف��ض ق��ان��ون الستني .وه��و يبدي
في بعض مجالسه امتعاضه من الحريري «املوجود خارج لبنان ويريد
ّ
التحكم بمصائرنا م��ن ه �ن��اك» .ك��ل��ف أخ �ي �رًا مجموعة م��ن السياسيني
وال �خ �ب��راء دراس� ��ة م�ش��اري��ع ال �ق��وان�ين امل �ط��روح��ة ،خ�ل�ص��ت إل��ى أن الحل
األق ��رب إل��ى التحقق لتخطي الحائط االنتخابي امل�س��دود ه��و مشروع
ّ ً
معدال .وبدأ بعض أعضاء هذه املجموعة اتصاالته للقاء
لجنة بطرس
املرجعيات املارونية األربع ،أي النائبني ميشال عون وسليمان فرنجية
ّ
الجميل ورئيس ح��زب القوات اللبنانية سمير جعجع،
والرئيس أم�ين
ملحاولة تحقيق «إج�م��اع مسيحي» ح��ول ه��ذه الفكرة .وي��رى البطريرك
ّ
املاروني أن إجماعًا كهذا سيشكل رافعة ألي قانون انتخابي ،ما سيدفع
جميع القوى السياسية األخرى إلى «اللحاق بنا».
نتيجة م��ا سبق مرهونة بموقف النائب ول�ي��د جنبالطَ .
فبيده وح��ده
مفتاح تغيير القانون االنتخابي .وحتى ال�ي��وم ،ال ي��زال رئيس «جبهة
ُ َ
النضال الوطني» مستفزًا من أي طرح تذكر فيه كلمة النسبية .والرجل
املستعد للمساومة على أي ت��وج��ه أو خ�ي��ار س�ي��اس��ي« ،يتكهرب» فور
وصول الحديث إلى قانون االنتخابات .لكن حاملي لواء مشروع «لجنة
ب�ط��رس» يراهنون على أن هاجس «دور ال ��دروز» ال��ذي يشغل ب��ال بيك
ُ
املختارة لن ُي َم ّس في أي انتخابات تجرى وفقًا للقانون املختلط الذي
يسوقون له .لم ُيسمعوا رأيهم هذا لجنبالط بعد .وأملهم ضعيف جدًا.
لكنهم ي �ع��ودون م�ب��اش��رة إل� ّ�ى ح�ي��ث ي�ق��ف ال��رئ�ي��س س�ع��د ال �ح��ري��ري ،أي
األزمة السورية :فماذا لو تيقن جنبالط ،العارف بما يجري في ميادين
ً
بالد الشام ،من أن النظام السوري سيصمد طويال؟ «قد يتبنى حينها
خيار إنقاذ لبنان من شر الستني».
الراعي املنزعج من أداء الحريري عاد إلى الجزم برفض الستني (أرشيف ـ هيثم املوسوي)

م �س��ؤول�ي�ن ب� ��ارزي� ��ن ف ��ي ال �ك �ت��ائ��ب« ،ل��م
يستطع إيلي ماروني بعد الخروج من
ِ
ّ
قضية اغ�ت�ي��ال أخ�ي��ه ،ال�ت��ي تشكل خطًا
أحمر لكل ممارساته».
ّ
الجميل .يقتنع األخير
األشرفية لنديم
بهذه املقولة .فحلم «البشير» بدأ من هنا،
وال أحد يستطيع قتله .هناك ،يتصرف
ال��وري��ث ال�ث��ان��ي بصفته ال�ح��اك��م ب��أم��ره.
اس �ت �ط��اع ت�ث�ب�ي��ت ق��دم�ي��ه ف��ي االس�ف�ل��ت،
ً
رغم أنه ما زال متكال على الرافعة التي
ّ
ّ
تشكلها صورة بشير الجميل واملؤسسة
التي تحمل اسمه في املنطقة« .مشكلة
نديم» بحسب املمتعضني أنفسهم« ،أنه
ل��م يفهم بعد كيفية الفصل ب�ين ال�ن��زاع
العائلي الداخلي مع أوالد العم ،واللعبة
ال��دي �م��وق��راط �ي��ة داخ� ��ل ال� �ح ��زب .ي�ف��رض
ن �ف �س��ه ك ��أم ��ر واق� � � ��ع ،م �ت �خ �ط �ي��ًا امل �ك �ت��ب
السياسي .ال يخضع ألي آل�ي��ة ،متربعًا
ع �ل��ى ع ��رش األش��رف �ي��ة ال �ك �ت��ائ �ب��ي ،ش��اء
الحزب أو أبى».

تمكث كتلة
الكتائب تحت المجهر
وتخضع للمحاسبة
النظرية ال العملية

ف� ��ي ال� �ك� �ت ��ائ ��ب ،ن ��ائ ��ب ت �س �ك �ن��ه ال �ع �ق��دة
ال �ب �ت��رون �ي��ة .إن ��ه س��ام��ر س� �ع ��ادة ،ن��ائ��ب
الحزب في مدينة طرابلس ،لكنه يسعى
إل� ��ى ت �ح �ص �ي��ل م ��ا زرع � ��ه وال� � ��ده ج ��ورج
س� �ع ��ادة ف ��ي ال� �ب� �ت ��رون .اس �ت ��رج ��اع إرث
األج � ��داد ،ه��و ال�ش�غ��ل ال�ش��اغ��ل ل�س�ع��ادة.
لكن ،أين هو نائب طرابلس الذي ما زال
أمر ترشيحه يطرح عالمة استفهام؟ إنه
في الس فيغاس يقضي عطلته بهدوء،
ف��ي وق ��ت تشتعل ف�ي��ه م��دي�ن��ة ط��راب�ل��س

على إيقاع صخبها املعتاد .ينثر صوره
ع�ب��ر ه��ات�ف��ه امل�ح�م��ول ،متباهيًا بصفاء
ال�ج��و ف��ي امل��دي�ن��ة األم�ي��رك�ي��ة ،ن��اس�ي��ًا أن
مدينته تعبق برائحة الدخان والبارود.
وح � � ��ده ال� �ن ��ائ ��ب ف � � ��ادي ال� �ه� �ب ��ر ي�ح�ظ��ى
ب ��رض ��ى ك �ت��ائ �ب��ي ه� ��ذه األي � � ��امُ .ي �ح��اف��ظ
على ح�ض��وره ف��ي ال�ج�ب��ل ،م��راه�ن��ًا على
التوافق الدائم بني ال��دروز واملسيحيني
ف��ي منطقة ع��ال�ي��ه .ل��م ي�خ��رج ال�ه�ب��ر من
آذاري��ة حزب الكتائب ،من دون أن يقطع
نهائيًا العالقة م��ع جبهة النائب وليد
ج�ن�ب�لاط .ح��ائ��ز ل�ق��ب «أف �ض��ل ن��ائ��ب في
ال �ك �ت��ائ��ب» ع �ل��ى امل �س �ت��وي�ين ال�س�ي��اس��ي
والخدماتي ،وال سيما أنه حاضر دائمًا
إل��ى ج��ان��ب أه��ل ال�ج�ب��ل ،رغ��م أن «ال�ع�ين
ب�ص�ي��رة وال �ي��د ق�ص�ي��رة .وأه ��م م��ا يمكن
تسجيله للهبر ،هو مسيرته السياسية
ً
ال�ت��ي أظ �ه��رت ت �ح��وال إي�ج��اب�ي��ًا ،م��ن أداء
متوسط إلى أداء مقبول» ،بحسب زمالء
له في الحزب.

