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سياسة
قضية اليوم

مطلب سعودي لقانون االنتخاب :إراحة الحريري
تتحدث معلومات عن مرحلة ما بعد زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للسعودية ،ربطًا بالنقاشات
الجارية حول قانون االنتخاب .هل تنتظر السعودية موقفًا من عون حول قانون االنتخاب بما يتوافق مع
مصلحة الرئيس سعد الحريري؟
هيام القصيفي
مـفــاعـيــل زي ـ ــارة رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون للسعودية لن
تـنـتـهــي ق ــري ـب ــا .ل ـل ــزي ــارة الــرئــاس ـيــة
دالالت وم ـ ــوجـ ـ ـب ـ ــات أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ،ألن
نتائجها لن تكون محصورة بطرف
واح ــد .فكما أدت الـسـعــوديــة دورهــا
ف ــي االن ـف ـت ــاح ع ـلــى ال ـع ـهــد ال ـجــديــد،
سـ ـيـ ـك ــون لـ ـه ــا ت ــأثـ ـي ــر ف ـ ــي امل ــرح ـل ــة
املـقـبـلــة لـتـقـلـيــص فـ ــارق الـسـلـبـيــات.
في املقابل ،على رئيس الجمهورية
وض ـ ــع ث ـق ـلــه ك ــي ال ت ـت ـك ــرر املــرح ـلــة
السابقة الـتــي أدت الــى مــا أدت إليه
من تعثر في العالقات .فكل ما يمكن
أن ي ـح ـص ــل ب ـع ــد ال ـ ــزي ـ ــارة س ـت ـكــون
ارتـ ــداداتـ ــه مـحـســوبــة ع ـلــى الـســاحــة
الداخلية وعـلــى الـعــاقــات الثنائية.
واالس ـت ـح ـقــاق األس ــاس ــي وف ـقــا لذلك
سيكون قانون االنتخاب.
ال ي ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــن اخ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ــارة
ب ــاإليـ ـج ــابـ ـي ــات الـ ـت ــي ظـ ـه ــرت خ ــال
الساعات التي أمضاها عون والوفد

هل يعود قانون الستين
إلى الشارع المسيحي من
البوابة السعودية؟
ال ــرئ ــاس ــي ف ــي ال ـ ــري ـ ــاض .وال يـمـكــن
اختصار الحذر الــذي ال يــزال يشوب
الـعــاقــات بغياب ولــي العهد محمد
ب ــن نــايــف وولـ ــي ول ــي الـعـهــد محمد
بــن سلمان عــن الــريــاض أثـنــاء زيــارة
ع ـ ـ ــون .ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــذر ي ـم ـك ــن مــراق ـب ـتــه
ت ــدري ـج ــا م ــن اآلن وص ـ ــاعـ ـ ـدًا ،س ــواء
عـبــر املـظــاهــر الـبــروتــوكــولـيــة بـعــودة
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي أو ب ـ ــزي ـ ــارات
مسؤولني ووزراء سعوديني للبنان.
ل ـك ــن االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد الـ ـسـ ـع ــودي لـفـتــح
صفحة جديدة مع رئيس الجمهورية
ال ــذي ص ــاغ شـبــه تـســويــة مــع رئيس
الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري ،لــن يكون
مــن دون سـقــف مــرســوم وان ـت ـظــارات
ت ـت ـط ـل ــع الـ ـسـ ـع ــودي ــة وامل ـ ـسـ ــؤولـ ــون
املباشرون عن امللف اللبناني إليها
بحذر أيضًا.

االستعداد السعودي لفتح صفحة جديدة مع رئيس الجمهورية لن يكون من دون سقف مرسوم (هيثم الموسوي)

السعودية أبدت استعدادها للتعامل
مع عون بوصفه رئيسًا للجمهورية.
وعـ ـل ــى ه ـ ــذا األس ـ ـ ـ ــاس ،أمـ ــامـ ــه ت ـحـ ّـد
ك ـب ـيــر ي ـت ـع ـلــق ب ــان ـت ـق ــال ــه م ــن خـصــم
ســابــق لـلـحــريــري وم ــن ط ــرف ســاهــم
ف ــي إبـ ـع ــاده ع ــن ال ـح ـكــومــة ول ـب ـنــان،
الــى رئـيــس للجمهورية يتعامل مع
الحريري بوصفه شريكًا فــي الحكم
وفـ ـ ــي مـ ـلـ ـف ــات كـ ـثـ ـي ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى ،وم ــع

السعودية بما تمثله من موقع عربي
وإق ـل ـي ـم ــي ،وبــوص ـف ـهــا وافـ ـق ــت على
صفقة عون ـ ـ الحريري.
لكن هذا الترتيب ال ينتهي هنا .فمهما
تأرجحت عالقة الرياض بالحريري،
وأخــذ عليه مسؤولون فيها اتخاذه
خـطــوات مغلوطة ،إال أن السعودية،
بحسب سياسي مطلع ،ال يمكن أن
ترضى بــأن يستهدف الحريري مرة

ثانية ،وخــال وجــود عــون فــي قصر
ب ـع ـب ــدا .ف ـع ــون أب ـ ــدى ك ــل اس ـت ـع ــداده
ملرحلة جديدة ومغايرة ،وفريقه بالغ
في مدح الزيارة وتبيان إيجابياتها
ونتائجها ،والرياض تبني مواقفها
ب ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى وع ـ ـ ـ ــود مـ ـن ــه ب ـت ـح ـســن
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مـ ـعـ ـه ــا ،وهـ ـ ــي سـتـنـتـظــر
تــرجـمـتـهــا ف ــي ك ــل املـ ـج ــاالت ،ومنها
األوراق اإلي ـج ــاب ـي ــة الـ ـت ــي يـضـعـهــا

أمامها وأمام الحريري .بهذا املعنى،
ال يمكن أن يصبح قانون االنتخاب
مكسر عصا ،أو مناسبة للقضاء على
«م ـيــراث» الـحــريــري النيابي .واألهــم
أن ــه ال يمكن أن يصبح م ــادة ابـتــزاز
مــن خ ـصــوم الـسـعــوديــة وال ـحــريــري،
أي ح ــزب ال ـلــه بـطـبـيـعــة ال ـح ــال ،كما
حصل قبل تكليف الحريري برئاسة
ال ـح ـكــومــة .وب ـح ـســب املـطـلـعــن على

المشهد السياسي

ّ
ّ
بري «يبق البحصة» :االنتخابات في موعدها وفق «الستين»
ّ
بق الرئيس نبيه بري البحصة ،وقال
أمــس بصريح العبارة أمــام زواره إن
االنتخابات حاصلة في موعدها وفق
قانون الستني ،وال مجال إلقرار القوى
السياسية أي قانون آخر اآلن.
وكــان قد سبق كالم بري تمهيد قوي
م ــن وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ن ـه ــاد امل ـش ـنــوق
نعى فيه إمكانية الوصول إلى قانون
جـ ــديـ ــد ،ف ـي ـم ــا بـ ـ ــدأ عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـق ــوى
السياسية التصرف منذ أيام باعتبار
ّ
يتبي بعد
«الستني» أمـرًا واقعًا .ولــم
إن ك ــان ــت ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ستجد
مـخــرجــا مــائـمــا لــرئـيــس الجمهورية
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون ال ــذي تعهد في
خطاب القسم بإقرار «قانون انتخابي
يـ ّ
ـؤم ــن ع ــدال ــة ال ـت ـم ـث ـيــل ،ق ـب ــل مــوعــد
ّ
االنتخابات املقبلة» .ويعول العونيون
على مجموعة تعديالت صغيرة على

الـ ـق ــان ــون الـ ـح ــال ـ ّـي ت ـت ـيــح ل ـه ــم ال ـق ــول
إن ـ ـهـ ــم حـ ـقـ ـق ــوا جـ ـ ـ ــزءًا مـ ــن وعـ ــودهـ ــم،
وس ـي ـح ـق ـق ــون امل ــزي ــد ب ـم ـج ــرد ال ـف ــوز
بـمــزيــد مــن املـقــاعــد الـنـيــابـيــة .ويـقــول
العونيون في مجالسهم الخاصة إن
أزمة «املناصفة» لم تعد ضاغطة كما
كانت قبل بضعة أشهر بحكم انتخاب
ً
الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ـ ــون رئ ـي ـس ــا أوال،
وال ـت ـحــالــف االن ـت ـخــابــي املـنـتـظــر بني
العونيني والـقــوات ثانيًا .فالتحالف،
م ـع ـطــوفــا ع ـلــى م ـج ـمــوعــة ت ـفــاه ـمــات،
ّ
النيابي .وال
يكفي لتصحيح التمثيل
ّ
بد من التذكير هنا بأن املس الرئيسي
باملناصفة سببه فــوز تيار املستقبل
بفضل القوانني االنتخابية املتعاقبة
بأكثرية املقاعد النيابية املخصصة
ل ـل ـطــوائــف امل ـس ـي ـح ـيــة .ل ـكــن ت ـن ــازالت
«املستقبل» األخـيــرة وتحالف التيار

والـ ـق ــوات يـمـكــن أن يــدف ـعــا املستقبل
إل ــى مــا يـصـفــه الـعــونـيــون بتصحيح
التمثيل تحت سقف «الـسـتــن» الــذي
يـ ـح ــاف ــظ فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ع ـل ــى م ـصــالــح
املستقبل أكثر من أي قانون آخر .وال
شك في هذا السياق أن قبول املستقبل
ب ـشــروط الـعــونـيــن وال ـق ــوات يتطلب
منهما رفــع السقف في األيــام القليلة
املقبلة والتصعيد والـقــول إن رئيس
الجمهورية لــن يــرضــى بغير النظام
الـنـسـبـ ّـي .واألك ـيــد هـنــا أن الـعـهــد كــان
وال يزال يملك كل العزم الالزم لخوض
معركة مبدئية مــن أجــل إق ــرار قانون
جديد لالنتخابات يؤمن عدالة تمثيل
ح ـق ـي ـق ـي ــة .وبـ ـمـ ـع ــزل عـ ــن اس ـت ــرض ــاء
الحريري للعونيني بمقعد فــي عكار
ـان ف ــي الـ ـك ــورة وث ــال ــث ف ــي دائـ ــرة
وثـ ـ ـ ٍ
بيروت الثالثة ،يبقى أن الفرصة التي

كانت متاحة اليوم يصعب تكرارها.
وكــان النائب أنـطــوان زهــرا قد واصل
القول أمس في تصريح تلفزيوني إن
القوات اللبنانية لن تقبل العودة إلى
قــانــون الـسـتــن ول ــن تقبل فــي الــوقــت
ن ـف ـســه «ب ـق ــان ــون ن ـس ـبــي ك ــام ــل حتى
فــي حــال تعديله» .فــي املـقــابــل ،توجه
ب ـطــريــرك ال ـ ــروم األرثـ ــوذكـ ــس يــوحـنــا
الـعــاشــر يــازجــي بالتحية إلــى رئيس
الـجـمـهــوريــة والـحـكــومــة خ ــال عظته
أمس ،مشددًا على أهمية السير قدمًا
نحو تبني قانون انتخاب مناسب.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار»
أن مـ ــوضـ ــوع ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات األمـ ـنـ ـي ــة،
وخصوصًا قـيــادة الجيش واملديرية
العامة لقوى األمن الداخلي ،بات على
ّ
ط ــاول ــة ال ـب ـحــث .ول ــم يــتـضــح ب ـعــد ما
إذا كــان سيوضع على ج ــدول أعمال

َ
لـقــاء (لــم ُيعلن عـنــه) ُيعقد الـيــوم بني
الوزير جبران باسيل ورئيس وحدة
االرتـ ـب ــاط والـتـنـسـيــق ف ــي ح ــزب الـلــه
وف ـيــق ص ـفــا .وأكـ ــدت م ـصــادر وزاري ــة
ُ
ـدرج عـلــى
أن م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ل ــن يـ ـ ـ ـ ِ
ج ــدول أع ـمــالــه ه ــذه الـتـعـيـيـنــات قبل
أس ـب ــوع ــن ع ـلــى أقـ ــل ت ـق ــدي ــر .وي ـبــدو
واضحًا من سياق املـشــاورات األولية
أن أحدًا ال يتمسك ببقاء قائد الجيش
ج ــان ق ـهــوجــي أي وق ــت إض ــاف ـ ّـي ،بل
إن جـمـيــع م ـكــونــات مـجـلــس ال ـ ــوزراء
تنتظر كلمة رئـيــس الـجـمـهــوريــة في
ُ
هذا الشأن .وتظهر مصادر املستقبل
ما يشبه تسليم الحريري أيضًا بحق
رئـيــس الـجـمـهــوريــة فــي تسمية قائد
الجيش ،شرط اختيار شخصية شبه
مـقـبــولــة م ــن الـجـمـيــع ،مـقــابــل ضـمــان
حقه بتسمية املدير العام لقوى األمن

