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في الواجهة

تمديد الوالية لم يعد ينتظر قانون االنتخاب
شــرع ـيــة ل ـل ـم ـعــارضــة ال ـس ــوري ــة ،وهــو
مـطـلــب أم ـيــركــي وع ــرب ــي ف ــي األس ــاس
مل ـ ـنـ ــع ال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري مـ ـ ــن فـ ــرض
سـيـطــرتــه عـلــى ك ــل امل ـن ــاط ــق» .وتـقــول
َّ
املـصــادر إن «الــورقــة تـبــدو فــي الشكل
جامعة ،إنما في جوهرها الكثير من
الـ ـخ ــاف ،إذ ك ــل ط ــرف ف ــي الـحـكــومــة
ينظر إلى هذا امللف من زاوية مختلفة،
تـتـعـلــق إم ــا بــاسـتـخــدامــه كــورقــة ضد
ال ــدول ــة الـ ـس ــوري ــة ،وإم ـ ــا الـ ـخ ــوف من
خلل ديموغرافي أو تحقيق مصلحة
سياسية وأمنية».
ف ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،أك ـ ـ ـ ــدت م ـ ـص ـ ــادر ت ـي ــار
املستقبل أن ما يقوم به الحريري هو
«عملية ضغط على املجتمع الــدولــي
لتحصيل حقوق لبنان» ،وأن أهــم ما
في الورقة هو «املناطق اآلمنة ،إذ إننا
نسعى إلى االحتكام لقانون املجتمع
ّ
الدولي الذي يتولى تعريفها ،وهو من
يحدد أماكنها ،إذ إننا لن نتحمل نحن
مـســؤولـيــة إعـ ــادة ال ـن ــازح ــن» .وفيما
يتهرب املستقبل من اإلجابة عن سؤال
حــول التنسيق مــع الجهات الرسمية
السورية ،رفضت املصادر وصف كالم
ال ـحــريــري بــالـعــدائــي أو التحريضي،
مـشـيــرة إل ــى أن حــديـثــه ع ــن «ن ــزاع ــات
أهلية لبنانية ـ ـ ســوريــة محتملة هو
أمــر واق ــع وقــد بــدأنــا نشهده فــي أكثر
من منطقة».
ّ
وكـ ــان ال ـحــريــري ق ــد ح ــث م ــن بــاريــس
أمـ ــس «الـ ـ ـ ــدول ع ـل ــى م ـس ــاع ــدة لـبـنــان
فــي الــوضــع الــذي يعانيه بظل وجــود
نــازحــن على أرض ــه» ،مشيرًا إلــى أنه
«ي ـجــب ع ـلــى املـجـتـمــع ال ــدول ــي الـنـظــر
إلى املوضوع بنحو مختلف ،ولبنان
ال ي ـس ـت ـط ـي ــع تـ ـحـ ـم ــل عـ ـ ــن امل ـج ـت ـم ــع
الــدولــي مليون ونصف مليون نــازح،
خ ــاص ــة أن األزم ـ ــة ال ـس ــوري ــة ل ــم تنته
ب ـ ـعـ ــد» .ولـ ـف ــت فـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ــه بـعــد
لقائه نظيره الفرنسي برنار كازنوف
إلــى أن «املجتمع الــدولــي ليس واعيًا
لألزمة التي نعيشها في لبنان نتيجة
ال ـنــزوح» .أمــا وزيــر الخارجية جبران
باسيل ،فقد اعتبر في خالل محاضرة
لــه فــي جامعة سيدني أنــه «لـيــس من
ال ـض ــروري أن يـكــون جميع الالجئني
أبرياء ،وهناك خطر عالي املستوى من
أن يستفيد اإلرهاب من مسألة اللجوء
َّ
لعبور الـحــدود» ،مؤكدًا أن «موضوع
الالجئني يؤثر بالوضع الديموغرافي
في لبنان».

مع بداية األزمة السورية ،ففتح بازار
ّ
«التسول» على ظهورهم في مؤتمر
ّ
بروكسل ،ثم تنبأ بوقوع «صدامات
أه ـل ـيــة لـبـنــا ًنـيــة ـ ـ سـ ــوريـ ــة» ...وت ـلــك،
تنتهي ع ــادة بطلب فئة مــن الفئات
بـحـمــايـتـهــا م ــن «األكـ ـث ــري ــة» ،تـمــامــا
كما حصل بعد الـصــدامــات األهلية
«اللبنانية ـ الفلسطينية»!
رفض القوانني االنتخابية الطائفية
واإلصـ ــرار على قــانــون نسبي كامل
ع ـلــى أس ـ ــاس ل ـب ـنــان دائـ ـ ــرة واح ـ ــدة،
مسؤولية األحزاب والقوى الوطنية
الـلـبـنــانـيــة وال ـعــابــرة لـلـطــوائــف قبل
أي أحـ ــد آخ ـ ــر .ف ــي األي ـ ــام األخـ ـي ــرة،
عـ ّـبــرت غالبية أط ــراف فــريــق  8آذار،
مـسـيـحـيــن ومـسـلـمــن وعـلـمــانـيــن،
عــن رفـضـهــا الـسـيــر بــاق ـتــراح قــانــون
باسيل في لقاءات منفصلة مع نائب

ال يكاد يمر يوم ال يدلي سياسي
أو حزب بموقف واثق بأن ال
فراغ في البرلمان ما ان تنتهي
واليته .يتحوط منه بحل
وحيد هو التمديد .تتوقف
التصريحات عند هذا الحد ،دونما
الجزم بقانون جديد لالنتخاب أو
إجراء االنتخابات في موعدها،
وإن بالقانون النافذ
نقوال ناصيف
ب ـعــدمــا كـ ــان الـ ـك ــام ع ــن ت ـمــديــد والي ــة
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب م ـح ـت ـش ـم ــا ب ـع ـب ــارة
«تقني» ال يتعدى أشهرًا قليلة ال تزيد
ع ــن ث ــاث ــة ،ه ــي املـهـلــة الـكــافـيــة إلج ــراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وف ـ ــق الـ ـق ــان ــون ال ـجــديــد
لالنتخاب املفترض ان االتـفــاق استقر
ع ـل ـيــه ،ب ــات ال ـك ــام ع ـلــى ال ـت ـمــديــد اآلن
ب ـمــرور الــوقــت طبيعيًا وحـتـمـيــا ،وقــد
تـ ـط ــول م ــدت ــه الـ ـ ــى سـ ـن ــة ،وال يـنـتـظــر
ب ــالـ ـض ــرورة وض ـ ــع الـ ـق ــان ــون ال ـجــديــد
لــانـتـخــاب .كـلـمــا أزف ــت نـهــايــة الــواليــة
يصبح التمديد أقــرب لتعويم البرملان
الحالي.
فــي االي ــام االخ ـي ــرة ،ع ــادت ال ــى واجـهــة
املداوالت فكرة تدور في رؤوس ،تتحدث
عن استمرار السلطة االشتراعية متى
تعذر ـ في آن ـ إجراء انتخابات نيابية
ع ــام ــة وق ــارب ــت ال ــوالي ــة ال ـحــال ـيــة على
األفول من دون التمكن ربما من تمديد
ال ــوالي ــة ح ـتــى ،آخ ــذة فــي الـحـسـبــان ما
ن ـصــت عـلـيــه املـ ـ ــادة  55ف ــي ال ــدس ـت ــور،
وف ـقــرت ـهــا ال ـثــال ـثــة ت ـح ــدي ـدًا .اذ تجيز
للمجلس االسـتـمــرار متى تعذر إجــراء
انـتـخــابــات نـيــابـيــة ب ـنـ ً
ـاء عـلــى مــرســوم
ح ـل ــه .ي ـق ــول امل ـ ـنـ ــادون ب ـه ــذا الـ ـ ــرأي إن
القياس يصح أيضًا على نهاية الوالية
ـت ،مــن دون التمكن من
فــي حــال أوشـكـ
َ َ
انـتـخــاب بــرملــان خــلــف لـلـقــائــم .عـلــى أن
ه ــؤالء يـجــزمــون كــذلــك ب ــأن الـبــديــل من
خياري التمديد أو االستمرار الحكمي
وفق املادة  55ـ واألصح وفق تفسيرهم
لها ـ هو الفراغ الحقيقي والكامل.
ت ــدي ــن الـ ـفـ ـق ــرة ال ـث ــال ـث ــة فـ ــي املـ ـ ـ ــادة 55
بوضعها للرئيس ميشال عون بالذات.
ُ
في مسودة اتفاق الطائف عام
وضعت ُ
دمجت في الدستور املنبثق
 ،1989ثم أ ِ
مــن إصــاحــات االتـفــاق عــام  ،1990ولم
ت ـكــن ف ــي االس ـ ــاس ف ــي أص ــل امل ـ ــادة 55
الـ ـت ــي س ـب ــق أن ع ــدل ــت ب ـع ــد وض ـع ـهــا
ع ــام  1926م ــرت ــن ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،قبل

األمني العام لحزب الله الشيخ نعيم
ق ــاس ــم .وي ـم ـك ــن الـ ـق ــول إن حـصـيـلــة
ال ـن ـق ــاش ــات خ ــرج ــت ب ـش ـبــه إج ـم ــاع
عـلــى املـطــالـبــة بـقــانــون نسبي كامل
على أس ــاس لبنان دائ ــرة انتخابية
هامش للنقاش في
واحــدة ،مع تــرك
ٍ
حجم الــدوائـ ّـر ،على أن ال تكون هذه
الدوائر «مقزمة» على قياس مذهب
أو طائفة.
وفيما ال يزال حزب الله وحركة أمل
يـ ـص ـ ّـران ع ـلــى مــاح ـظــات ـه ـمــا حــول
قـ ــانـ ــون ب ــاسـ ـي ــل ،مـ ــن دون إب ــاغ ــه
رفضهما الكامل لهذا القانون على
أس ــاس أن املــاحـظــات عليه تنسفه
مــن أســاســه ،بــات لــزامــا على القوى
ّ
وتعبر عن
األخرى أن ترفع الصوت
رفضها املطلق للقانون االنتخابي
الـطــائـفــي وم ــا يـ ّ
تقسيم
ـؤسـســه مــن
ٍ

ال ــوص ــول ال ــى ال ـف ـقــرة الـثــالـثــة املـحــدثــة
عام  .1990املبرر املباشر لوضعها في
اتفاق الطائف ،ما نجم عن قــرار عون ـ
وكــان ال يــزال رئيسًا لحكومة عسكرية
انتقالية ( 1988ـ ـ  )1990ـ ـ عندما أقــدم
الــراب ـعــة فـجــر  5تـشــريــن ال ـثــانــي 1989
على إصدار مرسوم حل مجلس النواب
ملنعه من انتخاب النائب رينه معوض
رئيسًا للجمهورية قبل ظهر ذلك اليوم.
بيد انــه لــم يـ ُ
ـدع الــى انتخابات نيابية
جديدة.
تـ ـف ــادي ــا لـ ـتـ ـك ــرار الـ ـس ــابـ ـق ــة تـ ـل ــك بـحــل
امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ،والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــؤول دون فـ ـ ـ ــراغ فــي
السلطة االجرائية ينجم عن تعذر إجراء
انتخابات نيابية جديدة أو عدم الدعوة
الـيـهــا ،أتــت الـفـقــرة الثالثة املـحــدثــة في
امل ــادة  55تـسـتــدرك ه ــذا ال ـفــراغ بالقول
ب ـع ــودة امل ـج ـلــس امل ـن ـحــل ال ــى مـمــارســة
مهماته ،متى أخفق إجــراء االنتخابات
النيابية الجديدة في املوعد الدستوري
املقرر لها في خالل ثالثة اشهر.
ع ـلــى أن ال ـف ـق ــرة ال ـثــال ـثــة ت ـحــدثــت عــن
م ــرس ــوم ح ــل امل ـج ـلــس ي ـص ــدره رئـيــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،بـ ـع ــد م ــوافـ ـق ــة مـجـلــس
ال ــوزراء ،بغية إنهاء الــواليــة القانونية
ال ـح ــال ـي ــة ل ـل ـم ـج ـلــس ق ـب ــل أوان ـ ـهـ ــا ،وال
تتناول بالذات انتهاء الوالية القانونية
للمجلس .كــذلــك تبطل الـفـقــرة الثالثة
إجـ ـ ـ ـ ـ ً
ـراء اتـ ـخ ــذت ــه ال ـس ـل ـط ــة االج ــرائـ ـي ــة
ب ـمــرســوم أصـ ــدره رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
بـتـقـصـيــر والي ـ ــة امل ـج ـلــس م ــن دون أن
ي ـخ ـل ـفــه آخـ ـ ــر ،إال أنـ ـه ــا ال ت ـط ـيــل عـمــر
والي ــة انتهت بفعل الـقــانــون وال يمكن

تجديدها خارج إرادة الوكالة الشعبية،
وخارج اآللية القانونية لتعديل قانون
االنتخاب.
ومــع أن الفقرة الثالثة في املــادة  55لم
تكن في زمان الدكتور إدمون رباط ،إال
أنــه كتب وجـهــة نـظــره مــن حــل مجلس
ال ـن ــواب تـبـعــا ل ـل ـمــادة  55ال ـقــدي ـمــة في
كتابه املوسوعي بالفرنسية «الدستور
ال ـل ـب ـنــانــي» ال ـ ــذي أصـ ـ ــدره عـ ــام ،1982
وشـ ـ ـ ـ ّـرح ف ـي ــه م ـ ـ ــواد ال ــدسـ ـت ــور ال ـن ــاف ــذ
ح ـي ـنــذاك .فــي م ـعــرض مناقشته امل ــادة
 ،55وسبل تحوط السلطة االشتراعية
من فراغ فيها يترتب على تعذر إجراء
ان ـت ـخ ــاب ــات ن ـيــاب ـيــة ب ـع ــد ح ــل مـجـلــس
الـ ـن ــواب ،ي ـق ــول ربـ ـ ــاط )...(« :ل ـكــن ثمة
فــرضـيــة ليست أبـ ـدًا بـعـيــدة االحـتـمــال،
حيث إن حل مجلس النواب قد يحدث
م ــن دون أن ت ـك ــون االن ـت ـخ ــاب ــات الـتــي
سبق أن ُح ّدد موعدها في مرسوم الحل
قــد أمـكــن إجــراؤهــا ،لسبب قــوة قــاهــرة،
عـ ــدوان خ ــارج ــي ،ث ــورة داخ ـل ـيــة ،حــرب

ّ
متجددة عن
أحاديث
استمرار المجلس بعد
انتهاء الوالية

كيف ّ
فسر رباط تعويم والية مجلس النواب؟ (هيثم الموسوي)

فـعـلــي لـلـنـظــام ال ـس ـيــاســي ،وف ــرض
ما فشلت الحرب األهلية في فرضه
على اللبنانيني .فالرئيس نبيه ّ
بري
يهرب مــن رفــع الـصــوت ضــد قانون
االنتخابية،
باسيل مع ضيق املهل
ً
ح ـ ـتـ ــى ال ُي ـ ـف ـ ـهـ ــم مـ ــوق ـ ـفـ ــه خـ ـشـ ـي ــة
شـخـصـ ّـيــة م ــن الـ ـف ــراغ ف ــي املـجـلــس
ٌ
مستعد
النيابي ،وهو قال سابقًا إنه
لـحـمــل ال ـس ــاح م ــن جــديــد والـقـتــال
ضــد التقسيم ،فيما يـحــرص حزب
الـلــه على عــدم ال ـصــدام مــع باسيل،
وإف ـ ـشـ ــال م ـس ــاع ــي ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
وحزب القوات اللبنانية في إحداث
شرخ مع رئيس الجمهورية ميشال
ٍ
عون في هذه اللحظة الحساسة في
ّ
املـنـطـقــة ،وفــي ظــل مــواقــف الرئيس
ال ــداع ـم ــة ل ـل ـم ـقــاومــة ،وس ــط الـتــآمــر
الـ ـع ــرب ــي والـ ـغ ــرب ــي واإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي

ّ
املتجدد على لبنان ومقاومته.
لـ ــم ي ـع ــد ك ــاف ـي ــا أن ت ـن ـت ـظــر ق ـ ــوى 8
آذار مــوقــف حــزب الـلــه لتبني سقف
تحركاتها عـلــى أســاســه ،أو تنتظر
ّ
م ـ ــن ال ـ ـح ـ ــزب أن يـ ـن ــظ ــم ص ـف ــوف ـه ــا
ّ
لـلـمـعــارضــة .ف ــا ح ــزب ال ـلــه تقمص
الدور السوري في لبنان ،وال الشيخ
ن ـع ـي ــم ق ــاس ــم أو «الـ ـ ـح ـ ــاج س ــاج ــد»
يديران اللعبة كاللواء غازي كنعان.
إذا كان حزب الله محرجًا في التعبير
ع ــن ه ــواجـ ـس ــه ،ف ـم ــا ه ــي ح ـســابــات
اآلخ ــري ــن؟ وبــاسـيــل يــراهــم «فــراطــة»
ً
أصالّ .ربما يكون موقف هذه القوى
م ـخ ــرج ــا ل ـل ـح ــزب ل ــرف ــض ال ـق ــان ــون
الطائفي من أساسه ،أو حتى ضغطًا
عـلـيــه ك ــي ال يـضـعــف أمـ ــام االب ـت ــزاز
والخوف من الفراغ.
وم ـ ــن ه ـن ــا أي ـ ـضـ ــا ،ت ـق ــع م ـســؤول ـيــة

أهـلـيــة ،أو كــارثــة طبيعية حـتــى .إذ إن
هناك خطر الــوقــوع في الديكتاتورية،
وال يـمـكــن ت ــرك ال ـح ـيــاة ال ـعــامــة معلقة
ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ــراغ الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن أن ي ـحــدثــه
االضمحالل املفاجئ للتمثيل الوطني.
الحل في ظرف كهذا ال يمكن أن يظهر إال
بالعودة الى القبة البرملانية للمجلس
الــذي جرى حله في وقت غير مناسب.
ً
من املؤكد أن هناك ميال الى اعتبار هذا
التمثيل ليس سوى ضرب من الخيال،
ٌ
إال أنــه مطمئن وصدقيته ال تكون في
الـغــالــب أقــل مــن تلك املتعلقة بمجلس
جــرى تمديد واليته بسبب عــدم إجــراء
االنتخابات الجديدة كانتخابات 1972
التي استمر العمل بها حتى اآلن» (ص:
 387ـ .)388
واق ــع األم ــر أن الـقـيــاس الفعلي ملــا بني
امل ــادة  55القديمة وتفسير رب ــاط لها،
والفقرة الثالثة في املــادة  55الجديدة،
يكمن في مالحظتني على االقل:
 1ـ ـ ـ ال ت ـح ــول دون إج ـ ـ ــراء ان ـت ـخــابــات
نيابية عــامــة ســوى الـقــوة الـقــاهــرة ،أو
العدوان الخارجي ،أو الثورة الداخلية،
أو الحرب االهلية ،أو الكارثة الطبيعية
حتى .وهو ما اقرنه رباط ببرملان 1972
حينما صار ،بسبب الحرب اللبنانية،
الى تمديد واليته ثماني مــرات انتهت
ع ــام  .1992ك ــان أف ـت ــى لـلــرئـيــس كــامــل
االس ـع ــد ع ــام  1976بــال ـت ـمــديــد بسبب
انـ ـ ـ ـ ــدالع االحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ح ـ ـي ـ ـنـ ــذاك ،وتـ ـع ــذر
إج ــراء انتخابات نيابية عــامــة .ليست
الـ ـح ــال ك ــذل ــك اآلن .ل ــم ي ـخ ـطــر ف ــي بــال
رب ـ ــاط وقـ ـت ــذاك الـ ـك ــام ال ــرائ ــج اآلن أن
املانع الفعلي دون إجرائها هو قانون
االنتخاب بــالــذات ،ألن االفــرقــاء تــارة ال
ي ــري ــدون ال ـت ـفــاهــم ع ـلــى ق ــان ــون جــديــد
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ،وطـ ـ ـ ــورًا ال ي ـس ـت ـس ـي ـغــون
القانون النافذ.
 2ـ ـ ال يمكن تعويم واليــة مجلس قائم
صـ ـ ــدر مـ ــرسـ ــوم حـ ـل ــه سـ ـ ــوى فـ ــي ح ــال
إخ ـف ــاق الـسـلـطــة االج ــرائ ـي ــة ف ــي إج ــراء
االنتخابات العامة في االشهر الثالثة
التالية ملــرســوم الـحــل .خشية حصول
خ ـل ــل ف ــي الـ ـ ـت ـ ــوازن م ــا ب ــن ال ـس ـل ـطــات
واستئثار تلك بالحكم ـ ما دعاه رباط
في ظل الدستور السابق الديكتاتورية
ـ ـ يستعيد املـجـلــس مهماته كــي يكمل
الوالية القانونية الى موعد انتهائها،
فـيـبـطــل ت ـل ـقــائ ـيــا م ــرس ــوم ح ــل تــوخــى
تقصير واليـتــه .بذلك ترتبط قانونية
ال ــوالي ــة ب ــامل ــدة امل ـن ـصــوص عـلـيـهــا في
ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ،إال إذا ص ـ ــار ال ــى
تعديلها.
وه ــو بـيــت القصيد فــي قـلــة االحـتـشــام
اآلن ،ف ــي الـ ـك ــام الـ ــدائـ ــر ع ـل ــى تـمــديــد
الوالية ،ال على «تمديد تقني» فحسب.

«تـ ــوض ـ ـيـ ــح امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــف» ع ـ ـلـ ــى ع ــات ــق
فـخــامــة رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،وشــرح
مــوقـفــه مــن اق ـتــراح قــانــون انتخابي
ي ـقـ ّـســم امل ــؤس ـس ــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،بــدل
ت ــوح ـي ــد ال ـل ـب ـنــان ـيــن ون ـ ّـوابـ ـه ــم فــي
نـظــام مــدنــي وطـنــي يـبــدأ مــن قانون
ان ـت ـخ ــاب ــي ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس ال ـن ـس ـب ـيــة.
فكيف يكون «لبنان القوي» ،إذا كان
ّ
قانونه االنتخابي ال ينتج إل ضعفًا
ً
وفــرقــة؟ وهــل يستوجب الفصل بني
الــرئــاســة والـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر كل
هذا التباين في املواقف بني الوطنية
فــي خـطــاب الــرئـيــس والـطــائـفـيــة في
خطاب باسيل؟
مقاومة إسرائيل ال تأتي بالصواريخ
واملـ ــواقـ ــف ف ـح ـس ــب ،ب ــل بــاس ـت ـفــادة
لبنان من تحوله إلى نموذج مضاد
لـ«الدولة العنصرية»!

