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في الواجهة

رئيس المجلسّ :
وقعنا في ما حذرت منه
االفصاح المتنامي
تدريجًا من السر الى العلن
يعطي ،شاء المعنيون أم ال،
بعد مكابرة طويلة وانكار
اطول ،شهادة للرئيس فؤاد
شهاب .بعد  56عامًا ،ال يزال
قانون  26نيسان ،1960
المسمى اليوم «قانون
الستين» ،يحظى بأوسع
تأييد سياسي واصرار عليه
كأنه ابن اليوم
نقوال ناصيف
بري :ال وجود ألي
عرض من الحريري
لفرنجية على عكس
كل ما يشاع (هيثم
الموسوي)

والدة الحكومة» .وقد أشار الرئيس
ب ـ ّـري ل ـ «األخ ـب ــار» إلــى أن «األم ــور ال
تــزال على حالها ،وهــو لــن يفتح أي
موضوع بشأن أي حقيبة مع رئيس
ت ـيــار املـ ــردة سـلـيـمــان فــرنـجـيــة ،ألنــه
ال وجـ ـ ــود ألي ع ـ ــرض م ــن الــرئ ـيــس
الحريري على عكس كل ما يشاع».
وف ـي ـم ــا ن ـق ـل ــت قـ ـن ــاة «أو تـ ــي فـ ــي»،
أم ــس ع ــن م ـص ــادر مــواك ـبــة لـتــألـيــف
ال ـح ـك ــوم ــة أن «ال ـب ـح ــث دخـ ــل جــديــا
فــي عــرض حقيبة وزاري ــة على تيار
املـ ـ ــردة ،غ ـيــر ال ـح ـقــائــب ال ـث ــاث الـتــي
يطالب بــإحــداهــا حــالـيــا ،أي وزارات
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،الـ ـط ــاق ــة واألشـ ـ ـغـ ـ ــال»،
س ــرت مـعـلــومــات غـيــر م ــؤك ــدة تفيد
بـ ــأن «ال ــرئـ ـي ــس عـ ــون م ـس ـت ـعــد لـ ّـحــل
العقدة املتعلقة بحقيبة املــردة ،لكنه
فــي انتظار الــوزيــر باسيل لبت هذا

األم ـ ـ ـ ــر» .وق ــال ــت مـ ـص ــادر سـيــاسـيــة
إن «بــاس ـيــل س ـي ــزور رئ ـيــس ال ـقــوات
اللبنانية سمير جعجع ،للتباحث
فــي أمــر حقيبة األش ـغــال» ،بالتزامن
مــع مــا تــردد عــن «زي ــارة سيقوم بها
جعجع إلى قصر بعبدا».
ال ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،دع ـ ـ ـ ــت ك ـ ـت ـ ـلـ ــة «ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــاء
للمقاومة» إلــى «اإلس ــراع في تأليف
الحكومة» ،مشيرة الــى أنــه «ال مبرر
لـلـتــأخـيــر ،وخ ـصــوصــا أن الـعـقـبــات
ّ
عصية على ال ـحــل» ،مطالبة
ليست
ب ـ «تــوسـيــع قــاعــدة التمثيل لتشمل
ك ــل امل ـك ــون ــات» .وف ــي ب ـيــان لـهــا بعد
اجتماعها أم ــس ،أعــربــت الكتلة عن
استهجانها ل ـ «املـمــاطـلــة فــي انجاز
ق ــان ــون اإلنـ ـتـ ـخ ــاب ،وك ـ ــأن امل ـق ـصــود
احباط الشعب الذي يرفض التمديد
وقانون الستني».

رس ـ ــم وقـ ــائـ ــع جـ ــديـ ــدة ع ـل ــى االرض،
ومـحــاولــة االنظمة امل ـجــاورة لسوريا
التكيف مع هذه التطورات ،ومجاراة
تداعياتها ،مــع ابـقــاء كــل االحتماالت
مـفـتــوحــة ،وخـصــوصــا فــي ظــل الـكــام
عــن ان مــا يـجــري فــي حـلــب محصور
ف ـي ـه ــا ،وان ح ـل ــب لـ ــن تـ ـك ــون خــات ـمــة
حــروب سوريا الطويلة ،بل قد تكون
خاتمة التدخل الروسي العسكري في
الشكل الكبير الذي جرى فيه.
وفيما تنتظر سوريا واملنطقة تسلم
االدارة االميركية الـجــديــدة مهماتها
الستطالع مــوقــف الرئيس االميركي
امل ـن ـت ـخــب دون ــال ــد ت ــرام ــب فـعـلـيــا من
مصير نظام االســد ،ومفاوضاته مع
روسيا التي تحاول خلق دور أحادي
لها في سوريا ،فان لبنان مقبل على
م ــرحـ ـل ــة حـ ـس ــاس ــة داخ ـ ـل ـ ـيـ ــا ،تـعـكــس

الـ ـخ ــاف ــات امل ـس ـت ـم ــرة ع ـل ــى م ـق ــارب ــة
الوضع السوري.
فـتــدخــل ح ــزب الـلــه فــي ح ــرب ســوريــا،
ومشاركته فــي معركة حـلــب ،ال صلة
ل ـه ـمــا ب ــامل ــوق ــف ال ـل ـب ـنــانــي ال ــرس ـم ــي،
ال ســابـقــا وال حــالـيــا .وانـتـخــاب تيار
املـسـتـقـبــل ل ـع ــون ،ال يـعـنــي الـتـسـلـيــم
بــأي مــن ال ـقــراءات االقليمية السابقة
ل ـ ـ ـعـ ـ ــون .ووص ـ ـ ـ ـ ــول عـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ــى ق ـصــر
بعبدا يعني ان مرحلة تدوير الزوايا
مطلوبة ،ألن مواقف عون العلنية من
الرابية تختلف جذريا عن مواقفه من
بعبدا ،ازاء سوريا وحروبها الطويلة
وم ـس ـت ـق ـب ـل ـهــا ،وخ ـص ــوص ــا ان ع ــون
ل ــن يـبـقــى وح ـي ـدًا ف ــي م ـقــاربــة ال ـشــأن
السوري ،بعد تأليف الحكومة ،ووزير
الخارجية جبران باسيل املفترض ان
يبقى في منصبه سيكون ايضا تحت

يــومــا بـعــد آخ ــر يـتـضــح ،اك ـثــر فــأكـثــر،
سـبــب تـعـثــر تــألـيــف حـكــومــة الــرئـيــس
سعد الحريري واستنزاف هيبة العهد
ف ــي ش ـهــره االول كــأنــه ف ــي منتصفه،
يتجاذبه فــريــق م ــوال وآخ ــر مـعــارض.
حقيبة النائب سليمان فرنجية عقبة،
ـس ب ـعــد ازم ـ ــة ومـشـكـلــة
لـكـنـهــا ل ــم ت ـم ـ ّ ِ
تطوع الرئيس نبيه بري
مستعصية.
لحلها ،فتريث الرئيس املكلف ينتظر
مزيدًا من التشاور .ال احد يتحدث عن
عقبة ســواهــا فــي الـظــاهــر عـلــى االق ــل.
على ان املشكلة تقيم في مكان آخر هو
االنتخابات النيابية املقررة قانونًا ما
بني  20نيسان و 20حزيران.
ف ــي ال ـع ـل ــن م ـع ـظــم االف ـ ــرق ـ ــاء ي ـقــولــون
انـهــم ال يــريــدون قــانــون  2008املنبثق
مــن تسوية الــدوحــة وك ــان شهد دورة
انـتـخــابـيــة واحـ ــدة ع ــام  2009وتلطى
وراءه تـمــديــدان للبرملان عــامــي 2013
و 2014افضيا الى واليــة كاملة ثانية.
فــي الـسـ ّـر ال احــد تقريبًا يــريــد قانونًا
جديدًا لالنتخاب ،وال يريد خصوصًا
ان ي ـغــامــر بـكـتـلـتــه الـنـيــابـيــة الـحــالـيــة
ويـخـســرهــا ،ول ـيــس قـ ــادرًا فــي املـقــابــل
ع ـلــى فـ ــرض ق ــان ــون ان ـت ـخ ــاب يـحــافــظ
على حجمه السياسي الــراهــن .اال ان
الـجـمـيــع مـتـفـقــون ،فــي الـظــاهــر كــذلــك،
على الذهاب الى انتخابات  ،2017مع
الحاحهم على رفض تمديد ثالث .بذلك
يعاد تدريجًا تعويم قانون  ،2008ما
دام هو النافذ ،كي تجرى على اساسه
االنتخابات النيابية العامة املقبلة .في

س ـقــف قـ ــرار ال ـح ـكــومــة ورؤي ـت ـه ــا الي
تطور عربي ،كما سبق ان قال بنفسه
ب ـعــد ال ـض ـجــة ال ـت ــي اثـ ـي ــرت ،م ــن دون
وجــه حــق ،حــول موقفه فــي الجامعة
العربية.
لذا يكمن سر العودة الى الحديث عن
الـحـيــاد كــأهــون ال ـش ــرور ،تـفــاديــا الي
مطبات وعـثــرات ال يريدها اي طرف
من الذين شاركوا في ترتيب انتخاب
رئ ـ ـيـ ــس لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،ف ـ ــي ان ـت ـظ ــار
اسـتـتـبــاب الــوضــع الــداخـلــي (حكومة
وان ـت ـخ ــاب ــات ن ـيــاب ـيــة) وبـ ـل ــورة اكـثــر
وضــوحــا للوضع ال ـســوري .وهــو امر
قــد يـســاهــم فــي تخفيف تــوتــر جميع
االف ــرق ــاء ،وال سـيـمــا بـعــد االحـتـضــان
السعودي النتخاب عون ودعوته الى
زيــارتـهــا مــا اثــار حساسيات محلية،
ل ـكــن ال ــوق ــوف ع ـلــى ال ـح ـيــاد ال يعني

سبيل الوصول الى هذا الهدف يتأخر
تأليف الحكومة ويسهل ام ــرار مزيد
من الوقت الضائع .اذ ذاك ال تعود ثمة
اهـمـيــة لـلـخــاف الـنــاشــب عـلــى حقيبة
فرنجية .بالتأكيد ثمة نــزاعــات مهمة
اخ ــرى عـلــى هــامـشـهــا مـنـهــا االنـقـســام
املـسـتـجــد ب ــن الـثـنــائـيـتــن املسيحية
وال ـش ـي ـع ـي ــة ،اح ــداهـ ـم ــا ف ــي مــواج ـهــة
االخرى.
ي ـ ـ ــوم وض ـ ـ ــع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ف ـ ـ ـ ــؤاد ش ـه ــاب
ق ـ ــان ـ ــون  ،1960وك ـ ـ ـ ــان م ـ ــن ت ـف ـص ـيــل
نـسـيـبــه الـشـهــابــي اآلخ ــر امل ــدي ــر الـعــام
لـ ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة االم ـي ــر عـبــدالـعــزيــز
ش ـه ــاب ،ع ـ ـ ّـده اجـ ـ ــراء ان ـت ـقــال ـيــا مــوقـتــا
بغية تصحيح خلل في تمثيل نيابي
ن ـشــأ ع ــن ان ـت ـخــابــات  ،1957م ــا حمله
ّ
ع ـ ــام  1960ع ـل ــى ح ـ ــل م ـج ـل ــس 1957
قبل اكماله واليــة السنوات االرب ــع .لم
ُيدرج الرئيس الراحل قانون االقضية
فــي ع ــداد اص ــاح سـيــاســي لــم ُيـتــح له
اجـ ـ ــراؤه ش ــأن م ــا ف ـعــل ع ــام  1959مع
االص ـ ــاح االداري .اال ان ــه ل ــم يـتــوقــع،
وال العهود التي تلته ،ان يعيش اكثر
مــن نصف ق ــرن .قبل ان تعيد احـيــاءه
تـ ـس ــوي ــة الـ ـ ــدوحـ ـ ــة ع ـ ـ ــام  ،2008اي ـ ــده
الرئيس رفيق الحريري عشية اغتياله

رئيس المجلس:
كالم المشنوق ...أعوذ
بالله ال يلزم احدًا
عــام  2005رغــم تمسكه ببيروت دائــرة
انتخابية واحدة .قبله قالت به بالحاح
بـ ـك ــرك ــي مـ ــذ رفـ ـض ــت ق ــان ــون ــي 1992
و 1996ولم تقتنع بدوائر قانون ،2000
وكاد يستجيب طلبها وزير الداخلية
سليمان فرنجية حتى شباط .2005
عـنــدمــا ُي ـســأل رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
رأيه في الكالم االخير لوزير الداخلية
نهاد املشنوق عــن تعذر االتـفــاق على
قـ ــانـ ــون ج ــدي ــد ل ــان ـت ـخ ــاب واي ـح ــائ ــه
ب ــان ـت ـخ ــاب ــات ن ـي ــاب ـي ــة وف ـ ــق ال ـق ــان ــون
النافذ ،يجيب« :هذا الكالم سمعته من
زمان .على اآلخرين ان يسمعوه ايضًا.
عندما تحدثنا عن سلة ،فيها االتفاق
على الحكومة وقانون االنتخاب قبل

التخلي عن رسم استراتيجية العهد
ف ــي م ـق ــارب ــة ان ـع ـك ــاس وض ــع ســوريــا
وم ـس ـت ـق ـب ـل ـهــا ع ـل ــى لـ ـبـ ـن ــان .وال ــزخ ــم
الديبلوماسي الغربي واالقليمي الذي
يـشـهــده لـبـنــان حــالـيــا ،يـمـكــن االف ــادة
منه في تحويل الزيارات ذات املستوى
الرفيع ،التركية واالملــانـيــة والكندية،
بـعــد ال ــزي ــارات الـسـعــوديــة والـقـطــريــة،
وغـيــرهــا املـتــوقـعــة ،مــن مـجــرد تهنئة
باالنتخاب الى تفعيل الدعم االقليمي
وال ــدول ــي لـلـبـنــان فــي مــواجـهــة محنة
االرت ـ ـ ــدادات ال ـســوريــة عـلـيــه ،عـلــى كل
سـتــويــات االقـتـصــاديــة ،وهــي باتت
املـ ّ
ت ـمــثــل اع ـب ــاء مـكـلـفــة ،واالم ـن ـي ــة الـتــي
ت ـتــزايــد فــي شـكــل خ ـطــر ،مــع الضغط
امل ـس ـت ـم ــر ل ـل ـم ـســاه ـمــة فـ ــي حـ ــل ازمـ ــة
النازحني املستفحلة ،النها اوال وآخرا
من العناصر املتفجرة داخليا.

انـتـخــاب رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،رفـضــوا
وق ـ ــال ـ ــوا ان ـ ـهـ ــا شـ ـ ـ ــروط م ـس ـب ـق ــة عـلــى
الــرئـيــس .اآلن ال حـكــومــة وال يــريــدون
قــانــون انتخاب جــديـدًا .ال بــل يقولون
انـ ـه ــم غ ـي ــر قـ ــادريـ ــن ع ـل ــى وض ـ ــع ه ــذا
الـقــانــون .مــا حــذرت منه فــي مــا مضى
وقعنا اليوم في محظوره .ألم أقل مرة
قلوبهم مع قانون الستني وسيوفهم
عـلـيــه .يــريــدونــه ولــذلــك يـحــولــون دون
االتفاق على آخر».
ع ـل ــى ان ب ـ ــري ي ــاح ــظ ،ف ــي ض ـ ــوء مــا
قــالــه وزي ــر الــداخ ـل ـيــة ،ان ال ــذه ــاب الــى
االن ـت ـخــابــات بــالـقــانــون الـنــافــذ «ال ــذي
اعــارضــه وســأقــاومــه سيضعنا ،ليس
ال ـع ـه ــد ف ـق ــط ب ــل ن ـح ــن ج ـم ـي ـعــا ،ام ــام
الشعب اللبناني الــذي يرفضه تمامًا،
وهو ما كشفته االحصاءات اخيرًا».
هـ ــل ي ـع ـت ـقــد ان ك ـ ــام املـ ـشـ ـن ــوق ي ـلــزم
االفرقاء؟
يجيب رئـيــس املجلس « :اع ــوذ بالله.
كلنا ضده .سبق ان اتفقت مع الرئيس
ميشال عــون على مـبــدأ قــانــون جديد
لــان ـت ـخــاب ،وانـ ــا وح ــرك ــة ام ــل اتفقنا
وتـكـتــل التغيير واالصـ ــاح وتـحــديـدًا
الوزير جبران باسيل قبل االنتخابات
الــرئــاس ـيــة عـلــى وض ــع ق ــان ــون جــديــد،
وتـحــدثـنــا فــي بـعــض التفاصيل التي
تــركــزت عـلــى اف ـكــار اقترحتها تعتمد
التأهيل على القضاء والنسبية على
لـبـنــان دائ ــرة انتخابية واحـ ــدة .وافــق
الوزير باسيل .طلبت منه ان يأتي ّ
الي
بـمــوافـقــة ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة عـلـيــه كي
ّ
التحرك ،فذهب ولم يعد».
اباشر
اال ان بـ ــري ي ـق ــول انـ ــه ل ــم ي ـس ـمــع مــن
ال ــرئـ ـي ــس املـ ـكـ ـل ــف ،ق ـب ــل االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ــرئ ــاس ـي ــة وبـ ـع ــده ــا ،اي م ــوق ــف مــن
قــانــون جــديــد لــانـتـخــاب س ــوى قوله
له انــه يخوض في هــذا املوضوع بعد
انتخاب رئيس للجمهورية.
يـ ـضـ ـي ــف رئ ـ ـيـ ــس امل ـ ـج ـ ـلـ ــس« :قـ ــانـ ــون
الستني ال يضر بــي .عــام  2013عندما
ك ـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك ت ـح ـض ـي ــر ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ق ـب ــل تــأج ـي ـل ـهــا وال ـت ـم ــدي ــد
للمجلس ،تــرشـحــت وف ــزت بالتزكية.
من تسعة مرشحني فازوا بالتزكية في
كل لبنان سبعة في الئحتي».
عـلــى ان ــه اع ــاد تــأكـيــد تمسكه بقانون
يعتمد النسبية ،مشيرًا الــى ان عــون،
قبل انتخابه رئيسًا ،ابلغ اليه موافقته
على اكثر من صيغة لقانون انتخاب
جــديــد وف ــق الـنـظــام الـنـسـبــي :الــدائــرة
ال ـ ــواح ـ ــدة ،امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـخ ـم ــس ،مــع
الدوائر الـ.»13

عون يتسلم أوراق اعتماد السفيرة األميركية إليزابيت
ريتشارد (داالتي ونهرا)

