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سياسة

ّ
بري :الفراغ! ...لن نصل إليه أبدًا
في الواجهة

كأن قانون االنتخاب كان يحتاج
الى مثل كالم رئيس الجمهورية
االربعاء كي تصبح البالد في مقلب
مختلف .الجميع يتحدث اآلن عن
قانون جديد لالنتخاب بعدما ادار
ظهره او يكاد لقانون  .2008حتى
اؤلئك المتشبثين به سارع المعنيون
الى تطمينهم

نقوال ناصيف
بعد اختبار اول رافق تأليف حكومة
الرئيس سعد الحريري ،عندما اصر
ع ـلــى ان ـب ـثــاق ـهــا م ــن تـ ـ ــوازن سـيــاســي
وت ـم ـث ـي ـل ــي م ـي ـث ــاق ــي ح ـق ـي ـق ــي ،دخ ــل
رئـيــس الجمهورية ميشال عــون في
اخـتـبــار ثــان االرب ـع ــاء ،هــو ممارسته
صالحياته الدستورية بالقوة التي
ت ـت ـصــف بـ ـه ــا ،ب ــرف ــض الـ ـخ ــوض فــي
تــدابـيــر اجـ ــراء االنـتـخــابــات النيابية
وف ــق ال ـقــانــون ال ـنــافــذ ( .)2008ذهــب
الـ ــى ج ــرع ــة اث ـق ــل م ـمــا كـ ــان مـنـتـظـرًا،
من رئيس يصعب توقع ردود فعله،
بالقول انه يفضل الفراغ في السلطة
االشتراعية على نشوء مجلس نيابي

جديد تبعًا لذلك القانون.
ال يحتاج الرئيس بالتأكيد الــى َمن
يـ ـج ـ ّـرب ــه .ع ـن ــدم ــا ط ـع ــن ف ــي شــرعـيــة
مجلس النواب عــام  ،1989لم يتردد
في دفعه الى الفراغ باصداره الرابعة
فـ ـج ــر  5تـ ـش ــري ــن ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،س ــاع ــات
قـلـيـلــة ق ـبــل ان ـت ـخــابــه الــرئ ـيــس ريـنــه
مـعــوض ،مــرســوم حله ،وكــان رئيسًا
لحكومة عسكرية انتقالية ذات صفة
دستورية .حينذاك عـ ّـد ذلــك البرملان
ّ
فــاقــد ال ـص ـفــة الـتـمـثـيـلـيــة ف ـحــلــه .في
الـغــداة صــرح العميد ريمون اده من
باريس انه يعتبر املرسوم دستوريًا
وصـ ــار ي ـصــف نـفـســه نــائ ـبــا ســابـقــا.
بـعــد ت ـمــديــدي  2013و 2014ـ ـ ـ ـ وهــو
اح ــد اعـضــائــه ورئ ـيــس كتلة نيابية

ك ـب ـي ــرة ـ ـ ـ ـ ـ ط ـع ــن ايـ ـض ــا فـ ــي شــرع ـيــة
املجلس ،وتساجل حيال هذا املوقف
ً
مــع الــرئـيــس نـبـيــه ب ــري ط ــوي ــا ،الــى
ان ان ـت ـخ ـب ــه هـ ـ ــذا ال ـ ـبـ ــرملـ ــان رئ ـي ـســا
ل ـل ـج ـم ـهــوريــة .م ــا ق ــال ــه ال ــرئ ـي ــس في
مجلس الوزراء عكس صورة ّ
مكملة:
رفض تمديد والية مجلس لم تتغير
ص ــورت ــه ل ــدي ــه م ـنــذ عـ ــام  2013وإن
انتخبه رئيسًا للجمهورية كي ينقذ
االستحقاق فــي ذات ــه .اال انــه يرفض
ايضًا اجــراء انتخابات نيابية تبعًا
للقانون الذي يعيد انتخاب املجلس
نفسه في ظل خلل تمثيلي ميثاقي
ال يــزال مستمرًا منذ عام  .1992هذه
ّ
املــرة ال يهدد عون بحل املجلس ،بل
يتركه يذهب من تلقائه الــى الفراغ.

ّبري :كالم عون للتشجيع على استعجال وضع قانون االنتخاب ،وانا اؤيده (هيثم الموسوي)

يستخدم الصالحيات التي يمنحه
ايـ ــاهـ ــا ال ــدسـ ـت ــور كـ ــي ي ـم ـنــع ت ـك ــرار
ً
ري ــاض ــة ال ـت ـمــديــد اوال ،وك ــي ينهي
«االرث الـســوري» في تقاسم املقاعد
امل ـس ـي ـح ـيــة ث ــان ـي ــا وقـ ــد ت ـخ ـلــص مــن
جزء منه لدى تأليف الحكومة ،وكي
ي ــذه ــب الـ ــى ق ــان ــون ان ـت ـخ ــاب جــديــد
يـعـيــد االع ـت ـبــار ال ــى املـيـثــاقـيــة الـتــي
ت ـحــدث عـنـهــا ات ـف ــاق ال ـطــائــف ثــالـثــا.
هو االتفاق الذي يصر على تطبيقه
بـ ـع ــدم ــا ح ـ ــل م ـج ـل ــس نـ ـ ـ ــواب 1989
بسببه.
الق ــى رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـن ــواب رئـيــس
الجمهورية فــي مــا قــالــه االرب ـع ــاء .لم
ي ـت ـصــل ب ــه ك ــي ي ـت ـحــدثــا ف ــي امل ــوق ــف
«الـصــدمــة» ،ولــم يـ َـر بــري حتى حاجة
الـ ـ ـ ــى تـ ـفـ ـسـ ـي ــر م ـس ـت ـف ـي ــض ملـ ـ ــا ق ــال ــه
ال ــرئـ ـي ــس« :أؤيـ ـ ـ ــد م ــا ق ــال ــه واع ـت ـب ــره
صــدمــة ايـجــابـيــة ،ولـيــس كـمــا يـحــاول
البعض االيـحــاء بــأنــه يـلــوح بالفراغ.
لسنا ذاهبني الى فراغ ،ولن يكون ثمة
فراغ ألن احدًا ال يريده .تأكدوا .هذا ما
لن نصل اليه ابدًا».
يـضـيــف« :م ــا قــالــه الــرئـيــس ع ــون يقع
فـ ــي ب ـ ــاب ال ـت ـش ـج ـي ــع وال ـ ـحـ ــض عـلــى
الــذهــاب الــى قانون جديد لالنتخاب.
الوقت لم يفت بعد لوضعه .كما سبق
وقلت عندما نتفق على قانون جديد
ال تعود املهل املقيدة ذات اهمية ،ألننا
نستطيع ان ن ــورد فــي امل ــادة االخـيــرة
م ــن الـ ـق ــان ــون ت ـع ـل ـيــق امل ـه ــل بـتـمــديــد
تقني للوالية ريثما تتخذ االجــراءات
ال ــازم ــة لتطبيق ال ـقــانــون ،والــذهــاب
الى االنتخابات على اساسه .القانون
الجديد شــرط التمديد التقني .لذلك
لـيــس لـلــوقــت اهـمـيــة اذا عـكـفـنــا على
وضعه .قلت ذلك من قبل وقاله رئيس
الـجـمـهــوريــة ال ـب ــارح ــة .عـلــى ك ــل حــال
ارفــق الرئيس عون كالمه في مجلس
الوزراء بدعوة الوزراء الذين اجتمعوا
على االثر الى ان يسارعوا الى االتفاق
على قانون جديد .لن يكون ثمة تمديد
للمجلس ،وانا والرئيس متفقان على
ذلــك ،واالفرقاء جميعًا يريدون اجراء
االنتخابات».
ي ـقــول ب ــري ان فــريــق الـعـمــل الــربــاعــي
الـ ـ ــذي ع ـق ــد اج ـت ـم ــاع ــا اول ف ــي قـصــر
بعبدا امس ،وضم ممثلي امل وحزب
الله وتيار املستقبل والتيار الوطني
الـ ـح ــر ،مـصـطـحـبــا ك ــا م ـن ـهــم خـبـيـرًا

تقرير

نحو إعادة فتح معبر جوسيه الحدودي :يساعد في عودة نازحين
نهاية آب  2012أقفلت الدولة
السورية معبر جوسيه (األمانة)
الحدودي في البقاع الشمالي .اليوم،
وبعد عودة اإلستقرار الى جانبي
الحدود اللبنانية ـ ـ السورية ،ثمة ّنية
رسمية من الدولتين إلعادة فتح
المعبر الصيف المقبل ،بعد إنجاز بعض
«الترتيبات األمنية الالزمة»
رامح حمية
مـ ـن ــذ اربـ ـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوات أقـ ـفـ ـل ــت الـ ــدولـ ــة
ال ـســوريــة مـعـبــر جــوسـيــه ال ـح ــدودي،
بعد اسـتـهــدافــه بــالـصــواريــخ مــن قبل
املجموعات املسلحة ،وإصابة حافالت
زوار ومبان تابعة ملراكز أمنية سورية
داخ ــل املـعـبــر ،ومـهــاجـمـتــه م ــرات عــدة

م ـ ــن جـ ـه ــة جـ ـ ـ ــرود الـ ـ ـق ـ ــاع وج ــوس ـي ــه
وال ـقــرى امل ـجــاورة لـهــا .يومها انقطع
شريان الحياة الرئيسي بالنسبة إلى
القاعيني والبقاعيني .أوصــدت أبواب
امل ـحــات الـتـجــاريــة ومـكــاتــب الـتــأمــن
عـنــد نقطتي ال ـح ــدود ،وأف ــل مــزارعــو
املنطقة إل ــى خـســائــر زراعــات ـهــم ،بعد
ق ـطــع امل ـع ـبــر الــوح ـيــد الـ ــذي يــربـطـهــم
بـ ــاألسـ ــواق وامل ـع ــام ــل وال ـص ـيــدل ـيــات
ال ــزراعـ ـي ــة داخ ـ ــل األراض ـ ـ ــي ال ـســوريــة
وتحديدًا حمص.
ومع عودة الحياة إلى محافظة حمص
وريف القصير ،بدأت الدولة السورية
قبل أسابيع تأهيل وترميم وصيانة
مباني مركزها الحدودي ،والتي باتت
جاهزة الستقبال املسافرين .ولم يبق
إال قـ ــرار ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة بــافـتـتــاح
املـعـبــر .وعلمت «األخ ـب ــار» ،التواصل
ب ـ ــن الـ ــدول ـ ـتـ ــن انـ ـطـ ـل ــق عـ ـب ــر ل ـج ــان
درســت «املوافقات الرسمية الالزمة»،
وأن االج ـت ـمــاعــات ال ـتــي تـعـقــد حاليًا
ه ــي الس ـت ـك ـم ــال «بـ ـع ــض اإلجـ ـ ـ ــراءات

ال ـلــوج ـس ـت ـيــة وال ـت ــرت ـي ـب ــات األم ـن ـيــة
الضرورية من قبل الجانب اللبناني».
بشير خضر محافظ بعلبك ـ الهرمل
أكد لـ»األخبار» أن لجانًا من األجهزة
األم ـن ـي ــة وم ـن ـهــا األم ـ ــن الـ ـع ــام «بـ ــدأت
فعليًا فــي درس حيثيات وتفاصيل
ُفتح املعبر» ،لكنه شــدد على أنــه «لم
أ ّب ـلــغ رسـمـيــا وبـشـكــل مـبــاشــر» بـقــرار
فـتــح امل ـع ـبــر ،وأن األم ــر يـقـتـصــر على
ّ
وشدد
التواصل األمني بني الطرفني.
خضر على ضرورة فتح معبر شرعي
ملحافظة بعلبك ـ الهرمل ،للتخفيف من
أعـبــاء املسافة الطويلة للوصول إلى
حمص عبر نقطة املصنع الحدودية.
ووفـ ــق الـتــرجـيـحــات سـيـعــاد افـتـتــاح
املعبر بــدايــة الصيف املقبل .مصادر
أمـنـيــة مـطـلـعــة أكـ ــدت ل ــ»األخ ـب ــار» أن
ال ـت ــرت ـي ـب ــات األم ـن ـي ــة وال ـلــوج ـس ـت ـيــة
تـنـطــوي عـلــى نـقــل امل ـبــانــي الـخــاصــة
باألمن العام اللبناني والجمارك من
املـكــان املــوجــودة فيه فــي بـلــدة الـقــاع،
إلى جانب مراكز األمن العام السوري

تواصل أمني
لبناني ـ سوري
لوضع ترتيبات إعادة
فتح المعبر

عند املعبر في محلة مشاريع القاع،
األم ــر ل ـعــدم إب ـقــاء منطقة عــازلــة بني
املراكز السورية واللبنانية بطول 11
كيلومترًا (محلة مشاريع القاع).
لكن إلى أين ستنتقل مراكز الجمارك
واألمن العام ،في ظل عدم وجود أبنية
مـ ـج ــاورة مل ــراك ــز األجـ ـه ــزة ال ـســوريــة؟
رئ ـيــس بـلــديــة ال ـقــاع بـشـيــر مـطــر أكــد

لـ»األخبار» تواصل جهاز األمن العام
مـعــه مــن أج ــل فـتــح املـعـبــر ،كــاشـفــا أن
عقار  3ـ  6من منطقة «جــوار مائي»،
هي «أرض للقاعيني مصنفة منطقة
إداري ـ ـ ــة وف ـق ــا لـلـمـخـطــط الـتــوجـيـهــي
وهي بمساحة  5آالف متر ،خصصت
ل ـب ـنــاء م ــرك ــز ل ــأم ــن ال ـع ــام الـلـبـنــانــي
مـ ـج ــاور مل ـع ـبــر ج ــوسـ ـي ــه» .وبـ ـم ــا أن
املنطقة ما زالت بدون بناء ،فاالنتقال
إلـ ــى ج ــان ــب امل ـع ـبــر ق ــد ي ـح ـتــاج وفــق
امل ـصــادر األمـنـيــة املطلعة إلــى «غــرف
جاهزة» ،وهو ما يتم بحثه إلى حني
االنتهاء من البناء.
ومـ ــن «ال ـت ــرت ـي ـب ــات األمـ ـنـ ـي ــة» أي ـض ــا،
بحسب املـصــادر األمـنـيــة ،استحداث
مــراكــز ونـقــاط للجيش إضافية على
الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـش ــرق ـي ــة ملـ ـش ــاري ــع ال ـق ــاع
و»الـجــورة» ،لتوفير الحماية الالزمة
م ـ ــن أي هـ ـجـ ـم ــات مل ـس ـل ـح ــي تـنـظـيــم
«داع ـ ـ ـ ــش» امل ـت ـم ــرك ــزي ــن فـ ــي «ج ـ ــرود
النعيمات.
ال ـج ــان ــب ال ـل ـب ـنــانــي ي ـن ـظــر إلـ ــى فتح

