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تلويح عون بالفراغ أبعد من قانون االنتخاب
فـ ــي ال ـ ـشـ ــأن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ،سـيـجـتـمــع
مجددًا اليوم .على ان رئيس املجلس
ل ــم ي ـجــد ف ــي غ ـي ــاب مـمـثـلــن لـلـحــزب
التقدمي االشتركي والقوات اللبنانية
وسواهما اقصاء ،وكشف ان اتصاالت
اجـ ـ ــراهـ ـ ــا ب ــالـ ـن ــائ ــب ول ـ ـيـ ــد ج ـن ـب ــاط
إلخـطــاره بفحوى املناقشات ،ناهيك
ب ـت ــأك ـي ــده ان م ــوق ــف ح ــرك ــة ام ـ ــل فــي
اجتماعات الفريق الرباعي هو نفسه
املوقف املتفق عليه مع جنبالط.
يضيف ان امللف اضحى اآلن بني ايدي
ح ـكــومــة ال ـح ــري ــري« :م ـنــذ ف ـتــرة وان ــا
اكــرر ان ليس لــدى مجلس الـنــواب ما
يفعله حيال قانون االنتخاب بعدما
اشـبــع االقـتــراحــات الـتــي عـنــده نقاشًا

فريق االربعة
يجتمع مجددًا
اليوم

وخالفات .املوضوع اآلن لدى الحكومة
التي تعهدت في بيانها الوزاري وضع
قانون جديد لالنتخاب .من البارحة
اص ـب ـحــت مـنــاقـشــة ال ـق ــان ــون عـنــدهــا،
واالفرقاء االربعة الذين اجتمعوا في
قـصــر بـعـبــدا يـمـثـلــون الـحـكــومــة اكثر
منهم يمثلون املـجـلــس .لــذلــك عليهم
االتفاق على هذا القانون ،وانا سأكون
في انتظاره في املجلس .ما ان يصل
ّ
الي نباشر درسه واقراره بسرعة».
ي ـض ـي ــف« :قـ ـل ــت دائ ـ ـمـ ــا ان ال ق ــان ــون
انتخاب بال توافق .اذا تفاهم االفرقاء
االربـ ـع ــة وط ـب ـعــا اآلخ ـ ـ ــرون ال ــذي ــن لم
ي ـش ــارك ــوا ف ــي اج ـت ـم ــاع ق ـصــر بـعـبــدا
وت ــوص ـل ـن ــا ،ب ـت ــواف ــق س ـي ــاس ــي ،ال ــى
مـ ـس ــودة ق ــان ــون ان ـت ـخ ــاب ،ل ــن ي ـكــون
ً
الـ ــوقـ ــت عـ ــامـ ــا ض ــاغـ ـط ــا ع ـل ـي ـن ــا فــي
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،نـ ـق ـ ّـره ون ــذه ــب الــى
االن ـت ـخــابــات فـ ــورًا .اذا اقـتـضــى االمــر
تمديدًا تقنيًا لوقت قصير يلحظه كما
ً
قلت قبال القانون الجديد لالنتخاب
ب ـ ــال ـ ــذات .ن ـح ــن ذاهـ ـ ـب ـ ــون ح ـت ـم ــا ال ــى
االنتخابات».

لم يتلقف سياسيون تلويح رئيس
يجر
الجمهورية بالفراغ إذا لم ِ
التوصل إلى قانون انتخاب بترحيب،
في ظل الخشية من مؤتمر
حواري وتعديالت على الطائف
في ظل وجود رئيس الجمهورية
هيام القصيفي
ال يذهب تلويح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
بالقبول بالفراغ في املجلس النيابي في اتجاه سليم
لدى جميع الذين سمعوه من القوى السياسية ،وال
سيما تلك التي لم تهضم مطلقًا استمرار الفراغ في
رئاسة الجمهورية لسنتني ونصف سنة.
فتلويح عون بالفراغ يبدو ،في ظاهره ،حرصًا على
ضـ ــرورة إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة فــي مــوعــدهــا
وإص ــرارًا على حتمية التوصل إلــى قــانــون انتخاب
ً
جــديــد ب ــدال مــن اعـتـمــاد قــانــون ال ــدوح ــة أو التمديد
للمجلس النيابي .وه ــذا ،بطبيعة الـحــال ،يـصـ ّـب في
خــانـتــه إي ـجــابــا ،عـلــى قــاعــدة أن رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
يستكمل مــا ب ــدأه فــي تكتل التغيير واإلص ــاح من
م ـعــركــة الس ـت ـع ــادة ح ـقــوق املـسـيـحـيــن ف ــي الـنـيــابــة
والحكومة واإلدارة.
لكن ال يمكن استعادة الكالم عن الفراغ في املجلس
النيابي من عــدم ،ألن هــذا التلويح سيف ذو ّ
حدين،
وال ـض ـغــط م ــن أع ـلــى مــرجـعـيــة رئــاس ـيــة بـسـيـنــاريــو
يشبه سـيـنــاريــوهــات مــا قـبــل اسـتـعــادة املــؤسـســات
الرسمية لعملها ال ينذر بكثير من التفاؤل ويدعو
إلى االستغراب ،وال سيما أن أسئلة بدأت تطرح عن
الخلفية الحقيقية لهذا اإلنذار ،بما يتعدى فقط قانون
االنتخاب.
حني اندلعت األزمــة الحكومية قبل انتخابات رئاسة
الجمهورية ،بفعل مواقف التيار الوطني الحر املمثل
في الحكومة آنــذاك واالختالف على عدم ّ
بت قانون
االن ـت ـخ ــاب ،تـ ــردد ف ــي ال ــوس ــط الـسـيــاســي ك ــام عن
التوجه إلــى تمديد ثالث للمجلس ،وهــو مــا رفضته
القوى املسيحيةّ ،
ولوحت بالفراغ في املجلس النيابي،
أي فــي الــرئــاســة الـثــانـيــة .فــي حـيـنــه ك ــان رد رئيس
املجلس النيابي نبيه بــري ،عبر أوســاط اطلعت على
باق في منصبه
موقفه ،أن ال فراغ في املجلس ،وأنه ٍ
مترئسًا لهيئة مكتب املجلس التي تستمر في عملها.
وهذا األمر ال يزال ساري املفعول ،حتى لو لم ُي َّ
مدد
تجر انتخابات في أيار املقبل.
حاليًا ولم ِ

دخول «مغامرة» الفراغ إلعادة بناء النظام؟(هيثم الموسوي)

آنـ ــذاك ،تـبــدلــت األوضـ ــاع فــي أســابـيــع قـلـيـلــة ،وجــرت
االنتخابات الرئاسية ،ليعود الكالم اليوم عن الفراغ
ف ــي املـجـلــس ال ـن ـيــابــي ،وم ـص ــدره ه ــذه امل ــرة القصر
اجتماعات القوات
الرئاسي .وهــو منبثق أيضًا من
َ
اللبنانية والتيار الوطني الحر ،التي لم تنأ بنفسها
ُّ
عن القبول بالفراغ ،في حال تعذر اتفاق جميع القوى
السياسية على قانون جديد .وهنا يكمن بعض اللغط
الذي أثار سياسيني يدافعون عن اتفاق الطائف ،وهم
على تماس مع الطرفني.
ُ
فاإلطناب الكثيف الذي سمع أخيرًا على لسان التيار
الوطني ،تحديدًا حول الطائف والتزامه ،يثير هواجس
ّ
تصب في خانة تعزيز هذا االتفاق
حول احتماالت ال
ُ
وتنفيذه .فالطائف ،بحسب تطبيقاته العمالنية ،يظهر
يومًا بعد آخر بعض العقبات والعثرات في تنفيذه،
وهو ما تجلى في تأليف الحكومة وقانون االنتخاب
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إلى سوريا؟
م ـع ـب ــر ج ــوس ـي ــه ال ـ ـح ـ ــدودي بـكـثـيــر
مــن االه ـت ـمــام .فـهــو ،مــن جـهــة ،يعيد
ل ـ ـبـ ــاد ب ـع ـل ـب ــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـهـ ــرمـ ــل اآلم ـ ـ ــال
االقـتـصــاديــة والـتـجــاريــة مــع الـجــارة
حمص ،فيرتاح املزارع ملصير إنتاج
بـســاتـيـنــه ،ال ــذي تـخـلــت عـنــه الــدولــة
اللبنانية أكـثــر مــن م ــرة ،كما حصل
مع إنتاج التفاح والـكــرز واملشمش،
والـ ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان س ــابـ ـق ــا ي ـع ـت ـم ــد عـلــى
معامل حمص والقصير وأسواقهما.
وأم ـن ـي ــا ،يـسـمــح إعـ ـ ــادة ف ـتــح املـعـبــر
بــإقـفــال ســائــر املـعــابــر غير الشرعية
التي تشكل عبئًا كبيرًا على األجهزة
األم ـن ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة .إال أن الـجــانــب
األهـ ـ ــم ي ـك ـمــن فـ ــي ف ـت ــح ال ـ ـبـ ــاب أمـ ــام
عودة بعض النازحني السوريني إلى
قراهم في سوريا .إذ رجحت مصادر
ل ــ»األخ ـبــار» إمكانية وج ــود «ضغط
مــن األمــم املتحدة إلع ــادة فتح معبر
ً
جوسيه ال ـحــدودي ،تسهيال لعودة
ال ـنــازحــن ال ـســوريــن ،خـصــوصــا أن
محافظة حمص باتت آمنة منذ فترة

طويلة ،وكذلك الطريق إلى الساحل
ً
السوري ،وصوال الى حلب.
امل ـح ــاف ــظ اع ـت ـب ــر أن «وج ـ ـ ــود مـعـبــر
شـ ــرعـ ــي قـ ــريـ ــب ي ـس ـم ــح ل ـل ـس ــوري ــن
ً
بالعودة إلــى بلدهم ،بــدال مــن معبر
املـصـنــع الـبـعـيــد نـسـبـيــا ع ــن منطقة
بعلبك ـ ـ الهرمل ،وعن حمص أيضًا».
أمــا رئـيــس بلدية الـقــاع فأثنى على
الـتــواصــل الـقــائــم لفتح املـعـبــر ،األمــر
الـ ــذي «ي ـم ـنــع الـ ـس ــوري م ــن الــدخــول
بـ ـشـ ـك ــل غ ـ ـيـ ــر ش ـ ــرع ـ ــي م ـ ـ ــن الـ ـجـ ـه ــة
اللبنانية أو السورية ،واالختفاء في
محلة مـشــاريــع ال ـقــاع ،وال ـهــرب عبر
املعابر غير الشرعية باتجاه سوريا
أو لبنان».
ت ـ ـجـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى أن ال ـج ـي ــش
اللبناني أقفل يــوم األربـعــاء املاضي
ب ــالـ ـس ــوات ــر الـ ـت ــرابـ ـي ــة أح ـ ــد امل ـع ــاب ــر
غ ـيــر ال ـشــرع ـيــة ف ــي ب ـل ــدة امل ـش ــرف ــة ـ ـ
قضاء الهرمل ،بعد ازدي ــاد عمليات
التهريب باتجاه األراضــي اللبنانية
والسورية.

وإدارة الـحـكــم عـمــومــا ،وال سيما مــع اسـتـعــارة كل
فريق ما يحلو له من الطائف للمطالبة بتنفيذه حني
يتالءم ذلك مع مصلحته السياسية .لكن الكالم عن
ً
منحى جديًا
عيوب تشوب التطبيق بدأ يتزايد ويأخذ
كلما ظـهــرت معضلة تنفيذية تعترض سير عمل
املؤسسات وتمثيل القوى السياسية .وهــو يترافق
مع إعادة التذكير ،كما حدث أيضًا في مرحلة الذهاب
إلى الطائف وما بعده ،بأن غياب رئيس الجمهورية
في نهاية الثمانينيات في أول شغور رئــاســي ،أدى
إلــى هــذه الصيغة مــن االت ـفــاق ،وإل ــى الـتـنــازالت التي
قدمها األفرقاء املسيحيون في سبيل التوصل إلى
اتفاق الطائف.
اليوم ،مع وجــود رئيس للجمهورية يمثل أكبر كتلة
مـسـيـحـيــة ،ووص ــول ــه إل ــى ب ـع ـبــدا بـصـفـتــه الـضــامــن
لحقوق املسيحيني ،تـطــرح ت ـســاؤالت سياسية عن
ّ
الهدف من التلويح بالفراغ النيابي ،إذا تعذر التوصل
إلى اتفاق على قانون ترضى عنه جميع الفئات .وهو
أمر ّسيكون أشبه باملعجزة في أيام قليلة بعد خالف
ال يقل عن ثماني سنوات .والدخول في مغامرة من
هذا النوع ،مع بداية العهد ،وفي ظل حكومة يفترض
أن تكون ظرفية ،وليست طويلة العمر ،يفتح الباب
أم ــام ط ــرح أسـئـلــة م ـحــوريــة ،ال بــد مـنـهــا :هــل الـفـ ّـراغ
مـطـلــوب مــن أج ــل أن تــؤخــذ أزم ــة الـنـظــام الـتــي ُحــلــت
مرحليًا بفعل توافق خارجي ،إلى ّ
حدها األقصى؟
وهــل يمكن أن يكون هــدف طــرح «خطير» ،كالفراغ
النيابي ،إع ــادة طــرح أي تعديالت على هــذا االتـفــاق،
خ ــال وج ــود رئـيــس لـلـجـمـهــوريــة فــي س ــدة الـحـكــم،
واسمه ميشال عون الــذي سبق أن طالب بتعديالت
عـلـيــه؟ وه ــل يمكن أن يـكــون ال ـهــدف أبـعــد مــن إن ــذار
الـكـتــل الـسـيــاسـيــة ،وال ـض ـغــط عـلـيـهــا إلقـ ــرار قــانــون
جــديــد ،ليصبح الـخـيــار الــوحـيــد ال ــذه ــاب إل ــى حــوار
جامع أو مؤتمر ما «تأسيسي» أو غير تأسيسي،
يـتــرأســه رئـيــس الجمهورية نفسه ،فــا يـعــود هناك
مجال للخوف ألنه يشكل هو الضمانة بعدم التفريط
بــأي حقوق لــم ُت ـ َ
ـراع قبل أكثر مــن ربــع قــرن ،إلعــادة
طرح الهواجس وتعديل ما يمكن تعديله .وهل يمكن
الرئيس نبيه بري وحزب الله أن يؤيدا هذه الدعوة ،ما
دام ال فراغ عمليًا في املجلس ،فيجدا ما يالئمهما في
إعادة البحث في بنود ومواضيع لم تجد بعد طريقها
إل ــى التنفيذ الـعـمــانــي فــي ال ـطــائــف ،أو الــذهــاب إلــى
اقتراحات جديدة تعيد بناء النظام في شكل يتالءم
مــع املـتـغـيــرات الـتــي دخـلــت إلــى التركيبة السياسية
الــداخـلـيــة .كلها أسـئـلــة مـ ّشــروعــة مفتوحة للنقاش
السياسي في وسط ال يسلم بأن كالمًا من هذا الوزن
قد يكون جرس إنذار للدفع نحو قانون انتخاب فقط.

الورقة السياسية لـ «الوطني الحر»:
لسنا انعزاليين ...وهؤالء حلفاؤنا

أكد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران
باسيل أن تحالفات التيار تتمحور حول
 3م ـك ــون ــات أس ــاس ـي ــة« :اوال حـ ــزب الـلــه
للدفاع عــن األرض والـسـيــادة والحماية
من اإلرهــاب ،ثانيا القوات اللبنانية من
اجل وحــدة املجتمع وقوته ،وثالثا تيار
املستقبل من أجل بناء الدولة».
وأوضح باسيل في كلمة له خالل اعالن
الــورقــة الـسـيــاسـيــة للتيار «ان ـنــا نسعى
الى تعزيز وحدتنا الوطنية بتفاهم مع
الحزب التقدمي االشتراكي وحركة أمل
مــع الحفاظ على كــل شركائنا ،ونسعى
لـ ـبـ ـن ــاء ع ـ ــاق ـ ــات مـ ـمـ ـي ــزة م ـ ــع االح ـ ـ ـ ــزاب
الـبــاقـيــة» ،م ـشــددًا عـلــى ان «هــدفـنــا بناء
أف ـ ـضـ ــل ال ـ ـعـ ــاقـ ــات م ـ ــع جـ ـمـ ـي ــع الـ ـق ــوى
واألفرقاء».
وفـ ــي ق ــان ــون اإلنـ ـتـ ـخ ــاب ،أش ـ ــار الـ ــى أنــه
«يبقى للقانون االرثــوذوكـســي األولوية
فــي الـنـظــام الـطــائـفــي ،وقــانــون النسبية
ال ـكــام ـلــة األول ــوي ــة ف ــي ال ـن ـظــام امل ــدن ــي»،
م ــوض ـح ــا انـ ــه «تـ ـف ــادي ــا ل ـل ـت ـمــديــد نـقـبــل
بـقــانــون يــدخــل الـنـسـبـيــة» ،مــؤك ـدًا «انـنــا

في التيار الوطني الحر امام  3خيارات:
مـخـتـلــط ب ــال ـع ــدد ،وامل ـخ ـت ـلــط بــاملــراحــل،
واملختلط بالتصويت الذي يعتمد دوائر
متوسطة ويجمع بني النسبية الوطنية
واالكثرية الوطنية وهو الذي يسمح لكل
فــريــق ان يـنــال مــا يمثله فعليا» .وشــدد
على أن «مطلبنا هو وحــدة املعايير مع
اصالحات انتخابية كخفض عدد النواب
الــى  108وتصحيح الـتــوزيــع ومـشــاركــة
املــرأة من خالل اللوائح املختلطة» .وأكد
«ان ـن ــا نـسـعــى ل ـل ـعــودة الـفــاعـلــة لـ ــإدارة،
وعلى «التيار الوطني الحر» القيام بجهد
اتـثـنــائــي واع ـطــاء األول ـيــة للمنتسبني»،
م ـشــددًا عـلــى ض ــرورة «مـكــافـحــة الفساد
ووجوب تعيني وتفعيل دور وزير الدولة
ملكافحة الفساد» .وأوضح انه «في العمل
االعالمي نشدد على وجوب اعداد خطة
واض ـحــة واع ـت ـمــادهــا كــوسـيـلــة ملكافحة
الفاسدين».
وف ــي االق ـت ـصــاد ،أعـلــن بــاسـيــل أن اعــدت
الـلـجـنــة اإلق ـت ـص ــادي ــة ف ــي ال ـت ـيــار أع ــدت
ورقــة اقتصادية ملحقة ويتم العمل مع

بقية الجهات للعمل على اقــرار املوازنة
العامة واقــرار املشاريع املتوقفة» ،داعيًا
الــى تفعيل الشراكة بني القطاعني العام
وال ـخ ــاص» .أم ــا فــي الـسـيــاســات الـعــامــة،
فأكد «وجــوب اعــادة تظهير دور «التيار
الــوط ـنــي ال ـحــر» ل ـلــدفــاع عــن املـظـلــومــن،
وف ــي امل ـ ــوازاة تظهير ال ـصــورة الوطنية
لـلـتـيــار ال ـتــي تــؤكــد ان ــه ل ــن ي ـكــون ت ـيــارا
مسيحيا انـعــزالـيــا» ،داعـيــا الــى «تفعيل
ح ـض ــور ال ـت ـي ــار ف ــي م ـك ــون ــات املـجـتـمــع
اللبناني».
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة «ال ـت ـش ــدي ــد عـلــى
عالقات خارجية وازنة ،وتقوية الجيش
ودعمه ملكافحة االرهاب ومواجهته وفي
مقاومة اسرائيل».
ودع ــا بــاسـيــل ال ــى «تـشـجـيــع املـ ــرأة على
ابـ ـ ــراز طــاقــات ـهــا واش ــراكـ ـه ــا بــالـحـكــومــة
واملجلس النيابي» ،والى «ضرورة ايالء
قطاع الشباب اهتماما كبيرا والعمل على
الحد من الهجرة وجعلهم ينخرطون في
العملني السياسي والحزبي».
(األخبار)

