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سياسة
المشهد السياسي

توافق على التعيينات في «المعلومات» أم بداية خالف بين «أمل» و«األمن الداخلي»؟

قانون االنتخابات :كفى تضييعًا للوقت!

تعترف القوى السياسية بأنها «محشورة بالوقت» ،نتيجة تجاوز جميع المهل القانونية والدستورية المتصلة باالنتخابات النيابية .رغم
ذلك ،فإنها تستمر بتضييع الوقت في نقاش مشروع الوزير جبران باسيل ،رغم أن المالحظات عليه تجعله غير قابل للحياة ،من دون أن
وبناء على ذلك ،باتت القوى السياسية مطالبة أكثر من ّ
يملك ّ
أي منها شجاعة إسقاطه بإعالن رفضها لهً .
أي وقت مضى بوقف تضييع
ً
الوقت ،والذهاب نحو خيارات قابلة للتطبيق :النسبية الكاملة مثال
ب ــات ال ـك ــام ف ــي م ــا خ ـ ّـص ال ـب ـحــث عن
ق ــان ــون جــديــد لــان ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة
ُم ـ ـك ـ ــررًا ،خ ــاص ــة ل ـ ــدى ت ــذك ـي ــر ال ـق ــوى
ّ
ـوم يمضي ،بأنها
السياسية ،مع كل يـ ٍ
ال تـعـمــل س ــوى عـلــى تـضـيـيــع الــوقــت.
آخ ــر الـصـيــغ امل ـطــروحــة عـلــى الـنـقــاش
بــن الكتل هــي امل ـشــروع «التقسيمي»
الــذي ّ
تقدم به وزيــر الخارجية جبران
ب ــاسـ ـي ــل ،رغ ـ ــم أن ـ ــه ح ـظ ــي ب ــاع ـت ــراض
م ـ ـع ـ ـظـ ــم األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب وال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات
السياسية عليه .مع ذلك ،ال يزال ُينازع
الـبـقــاء .مل ــاذا خ ـســارة الــوقــت فــي بحث
ساقط؟ وملاذا ال تجرؤ أي من
مشروع
ٍ
القوى املعترضة على املجاهرة برفض
م ـشــروع بــاسـيــل ،فينتقل الـبـحــث إلــى
مناقشة صـيــغ أخ ــرى ب ــدل االسـتـمــرار
في تضييع الوقت في هذه َ
«الحشرة»؟
يواجه مشروع رئيس التيار الوطني
الحر ،حتى الساعة ،أربعة اعتراضات
أســاسـيــة؛ منها مــا هــو ُمضمر ومنها

مصادر «الوطني» :حزب الله
لن يمشي ،تحت ضغط الفراغ،
بقانون أمر واقع
ما هو ُمعلن؛ من جهة ،هناك اعتراض
النائب وليد جنبالط ،وحزب الكتائب،
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوى الـ ـعـ ـلـ ـم ــانـ ـي ــة ،و ّم ـ ـ ــا ُي ـس ـ ّـم ــى
ّ
م ـس ـت ـقــلــي  14آذار و«سـ ــنـ ــة»  8آذار،
والــرئـيــس نجيب ميقاتي ،وع ــدد آخر
من القوى .وكان جنبالط قد ّ
أكد ،على
وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،أن ــه
«ال يمكن الـقـبــول بـمـشــروع انتخابي
يقسم بني اللبنانيني ويلغي الشراكة
ّ
والتنوع».
االع ـ ـ ـتـ ـ ــراض الـ ـث ــان ــي ي ــأت ــي مـ ــن جـهــة
الرئس نبيه بــري ،الرافض للتصويت
ال ـ ـطـ ــائ ـ ـفـ ــي ،ولـ ــآل ـ ـيـ ــة املـ ـعـ ـتـ ـم ــدة فــي
التصويت النسبي في مشروع باسيل،
لجهة تقسيم الدوائر وحصر الصوت
التفضيلي في القضاء.
من جهة تيار املستقبل ،ورغــم إبالغه
ب ــاس ـي ــل أن ـ ــه م ــواف ــق ع ـل ــى م ـش ــروع ــه،
ّ
ف ــإن التعبير األوض ــح ملــوقــف «الـتـيــار
األزرق» ج ــاء عـلــى لـســان األم ــن الـعــام
لتيار املستقبل أحـمــد الـحــريــري ،قبل
أس ـبــوع ،حــن عـ ّـبــر عــن رف ــض مـشـ َّـروع
الـلـقــاء األرثــوذك ـســي ول ــو ك ــان ُمـقــنـعــا.
والـ ـح ــدي ــث ه ـن ــا عـ ــن الـ ـش ــق األكـ ـث ــري

قاسم :إذا أردنا أن نستفيد من الوقت المتبقي ،فعلينا أن نعود إلى النسبية (مروان بوحيدر)

الحريري :لبنان يقترب من االنهيار!
ّ
قبل أيام من انعقاد مؤتمر النازحني السوريني في بروكسل ،حذر الرئيس سعد
الحريري من ّأن لبنان يقترب من «نقطة االنهيار بسبب ضغوط استضافة  1.5مليون
الجئ سوري»ّ .
وعبر عن خشيته من «اضطرابات قد تندلع بسبب التوتر بينهم
(الالجئني) وبني املجتمعات اللبنانية» .تصريح الحريري جاء أمام صحافيني عاملني في
وسائل إعالم أجنبية ،وأضاف أنه «إذا ّ
تجولت في معظم مناطق املجتمعات املستضيفة،
فستجد توترًا كبيرًا بني اللبنانيني والسوريني ،وأخشى وقوع اضطرابات أهلية».
ورغم ّأن لبنان كان «محظوظًا جدًا بعدم تأثير هذه األزمة على املجتمعات املستضيفة
لالجئني ،لكننا ّ
جربنا حظنا آلخر مداه».
(األخبار)

فــي مـشــروع بــاسـيــل ،الـقــائــم على منع
امل ـس ـي ـح ـي ــن م ـ ــن ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب م ـس ـل ـمــن
وال ـع ـكــس .وم ــا ت ـجـ ّـرأ أحـمــد الـحــريــري
ّ
على البوح بــه ،يهمس به سـرًا كــل من
شـقـيـقــه ن ــادر ال ـحــريــري (مــديــر مكتب
الرئيس سعد الحريري) والوزير نهاد
امل ـش ـنــوق وال ـنــائ ـبــن فـ ــؤاد الـسـنـيــورة
وسمير الجسر ،وآخرون في التيار.
أما حزب الله ،فقد أبلغ باسيل انفتاحه
عـلــى م ـشــروعــه ،ومــواف ـق ـتــه عـلــى جــزء
منه ،ووجــود «مالحظات» على الجزء
اآلخر (آلية التصويت النسبي وحصر
الصوت التفضيلي في القضاء).
ّ
جـمــع ك ــل ه ــذه املــاح ـظــات ي ــؤدي إلــى
نتيجة واح ــدة :رفــض كامل للمشروع
ّ
الـبــاسـيـلــي مــن ك ــل ال ـقــوى ال ــوازن ــة في
ال ـب ـل ــد .رغـ ــم ذل ـ ــك ،تـسـتـمــر ال ـن ـقــاشــات
بشأنه ،وتستمر مضيعة الوقت ،لعدم
إق ـ ــدام ّ
أي م ــن امل ـفــاوضــن عـلــى إع ــان

ّ
يتمسك
رفضه للمشروع ،وكون باسيل
بمشروعه كما هــو ،رافـضــا ّ
أي تعديل
جوهري عليه .وعلى سبيل املثال (ال
الحصر)ّ ،
يتريث «املستقبل» في إعالن
موقفه ،ألنه يريد أن تصدر الـ«كال» من
جــانــب حليفي الـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر:
حزب الله وحركة أمل.
وخ ــاف ــا ل ـ ــ«االب ـ ـتـ ــزاز» ال ـ ــذي ُي ـمــارســه
ّ
ّ
ال ـب ـعــض بـ ــأن ال ح ــل س ــوى بـمـشــروع
ُ
ب ــاسـ ـي ــل ،بـ ـ ــدأ يـ ـحـ ـك ــى فـ ــي األوسـ ـ ـ ــاط
السياسية عــن مـشــروع قــانــون يعتمد
ال ـن ـس ـب ـي ــة فـ ــي سـ ــت دوائـ ـ ـ ـ ــر :بـ ـي ــروت،
الجنوب ،البقاع ،الشمال ،جبل لبنان
ال ـج ـن ــوب ــي وجـ ـب ــل ل ـب ـن ــان ال ـش ـم ــال ــي.
الـنـسـبـيــة ف ــي ه ــذه ال ـ ّـدوائ ــر تـمـنــع ما
َي ـخ ـشــى م ـن ــه ،ع ــن حـ ــق أو ع ــن بــاطــل،
راف ـ ـض ـ ــوه ـ ــا لـ ـجـ ـه ــة ت ـ ـحـ ــذيـ ــرهـ ــم مــن
الطغيان العددي للطائفتني املسلمتني.
ف ـهــو ي ـح ـصــر ال ـك ـتــل ال ـطــائ ـف ـيــة داخ ــل

ً
امل ـحــاف ـظــات ال ـتــاري ـخ ـيــة ،ح ــائ ــا أم ــام
قدرتها على التأثير في املقاعد الـ.128
كــذلــك فــإنــه يتيح للكتل الـطــائـفـيــة ،إن
كانت تملك األكثرية ،انتخاب نوابها.
على الرغم من أن القيد الطائفي ال يزال
معتمدًا ،لكن ليس في هذا املشروع أي
سـلـبـيــة م ــن سـلـبـيــات م ـش ــروع جـبــران
باسيل .لكن الحديث عن هذا االقتراح
ال يزال في مراحله األولى.
وف ــي املـلــف االنـتـخــابــي ،وخ ــال لقائه
ّ
وف ـدًا مــن «الـلـقــاء الــوطـنــي» ،أك ــد نائب
األم ــن الـعــام لـحــزب الـلــه الشيخ نعيم
قاسم أنه «حتى اآلن ال اتفاق واضحًا
على قــانــون جديد لالنتخابات» ،وأن
الـ ـح ــزب ق ـ ـ ّـدم «ع ـ ــدة م ــاح ـظ ــات» على
م ـش ــروع بــاس ـيــل .وق ــال ــت م ـص ــادر في
الـلـقــاء الــوطـنــي ل ــ«األخ ـبــار» إن «حــزب
ال ـلــه لــن يـمـشــي ،تـحــت ضـغــط الـخــوف
من الفراغ ،بقانون أمر واقع ،ألن الفراغ

