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تقرير

لماذا ال يضغط حزب الله إلجراء االنتخابات؟

املتوسطة أو غيرها ،قاضيًا
الدوائر
ّ
بــذلــك عـلــى ف ـكــرة ال ـقــانــون املـخـتـلــط.
غير أن كــام فضل الله أكمله الحقًا
ال ـن ــائ ــب ن ـق ــوال ف ـ ّـت ــوش ف ــي مــراف ـعــة
دسـتــوريــة مهنية لكن نـ ّ
ـاريــة ،نسف
فيها فكرة القانون املختلط ،فيما بدا
موقفه تعبيرًا عن موقف الكثير من
الـقــوى السياسية ،بينها حركة أمل
وحزب الله .ويأتي كالم فضل الله مع
معطيات ّ
تم تداولها أمس على لسان
أكثر من مسؤول في قوى  8آذار ،بأن
حزب الله لن يقبل بغير قانون على
أساس النسبية الكاملة ،لكنه منفتح
بشأن الــدوائــر بما يطمئن اآلخرين،
ال ّ
سيما التيار الوطني الحر ،ليبقى
السؤال حول إمكانية موافقة التيار
ّ
الحر على النسبية الكاملة
الوطني
يفضلها ،في ظل
أنه
عون
د
يؤك
التي ّ
ّ
ّ
معارضة رئيس حزب القوات سمير
جعجع لـهــا ،وكيفية توفيق رئيس
الجمهورية بــن حليفيه ،حــزب الله
والقوات.
االن ـ ـ ـق ـ ـ ـسـ ـ ــام الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ح ـ ـ ـ ــول قـ ــانـ ــون
االنتخاب ،وخــاف حركة أمل وتيار
املستقبل حــول التعيينات فــي قوى
األمـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ،ل ــم ي ـم ـن ـعــا ال ـق ــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة م ــن ال ـت ــواف ــق ع ـلــى اســم
م ــدي ــر املـ ـخ ــاب ــرات ال ـج ــدي ــد الـعـمـيــد
أن ـطــوان مـنـصــور (م ــن دورة ،)1986
يتوقع أن يصدر تعيينه خالل
الذي
ّ
األيـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن بــاس ـيــل
ـضــل اخـتـيــار الـعـمـيــد الـيــاس
ك ــان يـفـ ّ
ساسني للمنصب.
مـ ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى  ،ق ـ ـ ــرر «م ـج ـل ــس
ال ـ ـ ــوزراء الـ ـع ــرب» ع ـقــد دورت ـ ــه ال ـعــام
ـاء على اقتراح
املقبل فــي بـيــروت ،بـنـ ً
وزيــر الداخلية نهاد املشنوق .كذلك
تبنى املؤتمر اقتراح املشنوق إنشاء
ّ
«نواة صلبة أمنية معلوماتية عربية
ملواجهة التحديات اإلرهابية بقيادة
ولي العهد السعودي وزير الداخلية
محمد بن نايف» .ورأى املشنوق أن
«هـ ــذا اإلجـ ـم ــاع ال ـعــربــي دل ـيــل كبير
ع ـلــى ح ـجــم ال ــدع ــم ال ـع ــرب ــي ل ـلــدولــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وإي ـ ـمـ ــان الـ ـع ــرب بـمـســار
اس ـت ـعــادة ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة قــرارهــا
السياسي واألمني».
(األخبار)

تعهد الحريري بعقد
جلسة وزارية ترسل
مشروع قانون انتخاب
إلى مجلس النواب

لن يكون االمتحان االنتخابي الذي
ستخوضه حكومة «استعادة الثقة»
ً
ّ
يـ َ
املهمة،
ـوم االثـنــن سـهــا .مــا ُيعقد
اختصره النائب ابراهيم كنعان في
مــداخـلـتــه بـكــامــه عــن التلطي خلف
مـجـلــس الـ ـن ــواب وم ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء.
ف ــاألق ـط ــاب الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـت ــي جـهــدت
منذ أشهر في كواليس االجتماعات
الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة والـ ـث ــاثـ ـي ــة وال ــرب ــاعـ ـي ــة
وف ـش ـل ــت ،ه ــي ن ـف ـس ـهــا م ــن سـتـلـتــف

بين المشاورات حول
قانون االنتخاب ،والنقاشات
حول مصير االنتخابات،
تكمن المفارقة في
الكالم عمن له مصلحة
في حصول االنتخابات أو
إرجائها .ولماذا ال يضغط
حزب الله اليوم أكثر
إلجرائها؟
هيام القصيفي
ق ــد ي ـك ــون سـمـيــر فــرنـجـيــة ـ ـ ـ ـ الـحــاضــر
ّ
الدائم ـ ـ وفارس سعيد الذي ال يمل من
اب ـت ــداع األف ـك ــار وامل ــؤت ـم ــرات ،أك ـثــر من
يعبران عن مرحلة انتخابات عام 2005
حني اختارا السير بإجراء االنتخابات
النيابية في موعدها آنــذاك ،مهما كان
ُّ
شـكــل ال ـقــانــون .ات ـهــم الـثـنــائــي بأنهما
ّ
فرطا في قانون الستني ،ملصلحة قانون
عام  ،2000فدفعا الثمن انتخابيًا .لكن
حجتهما ،كما يـقــول سعيد ،أن إجــراء
االنتخابات بدعم دولي في تلك املرحلة
ك ــان ض ــروري ــا ،وإال كـيــف يـمـكــن قطف
ث ـمــار االن ــدف ــاع ــة الـشـعـبـيــة ال ـتــي جــرت
ح ـي ـن ـهــا ،إن ل ــم ت ـجــر االن ـت ـخ ــاب ــات في
موعدها.
ال ـ ـعـ ــودة الـ ــى هـ ــذه ال ــواقـ ـع ــة ض ــروري ــة
ّ
يصر سعيد
لالنطالق الى السؤال الذي
ع ـلــى ت ـ ـ ــرداده ف ــي هـ ــذه األي ـ ـ ــام :مل ـ ــاذا ال
يقطف حزب الله ،في مرحلة حساسة،
ث ـمــن ان ــدف ــاع ـت ــه اإلق ـل ـي ـم ـيــة وان ـت ـخــاب
ح ـل ـي ـفــه رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد
ميشال عون وتشكيل حكومة بالتوافق
مــع الــرئـيــس سعد الـحــريــري ،فيضغط
مــن أجــل إج ــراء انتخابات نيابية بأي
قانون ،طاملا أنه سيتمكن من تحصيل
ح ـصــة ك ـب ـيــرة م ــع حـلـفــائــه مسيحيني
ومسلمني في املجلسُ ،
فيحكم سيطرته
على مفاصل الحياة السياسية؟ وملاذا
ال تضغط القوى السياسية كلها إلجراء
االن ـت ـخــابــات ب ــأي ث ـمــن ،ألن حصولها
بعد تمديدين أهم من القانون؟
ال شك في أن املقارنة بني  2005و2009
وانتخابات عــام  ،2017إذا حصلت ،ال
تقتصر فقط على إشكالية القانون في
حــد ذات ــه .وه ــي ال تـصـ ّـب فــي مصلحة
استثمار انتخاب رئيس للجمهورية
وتـ ـشـ ـكـ ـي ــل ح ـ ـكـ ــومـ ــة دي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــا،
بـعــدمــا تـغـيــر املـشـهــد الـسـيــاســي كليًا.
فاالنتخابات ،اليوم ،ليست بني موالني

حــول طــاولــة رئـيــس الجمهورية في
قـصــر بـعـبــدا بــدايــة األس ـب ــوع .وهــذا
عـمـلـيــا ،يـعـنــي ال ـ ـ ــدوران ف ــي الـحـلـقــة
ذات ـه ــا ،طــاملــا أن االت ـف ــاق الـسـيــاســي
غ ـي ــر مـ ـ ّ
ـؤمـ ــن .ب ـك ــل األح ـ ـ ـ ــوال ،س ــارع
الــرئ ـيــس سـعــد ال ـحــريــري أم ــس إلــى
امتصاص «الهجوم» الذي كان ّ
معدًا
سلفًا على الحكومة قبل الدخول إلى
قــاعــة الـهـيـئــة ال ـع ــام ــة ،ت ـحــت ع ـنــوان
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة ع ـ ــن إنـ ـج ــاز
ال ـق ــان ــون ال ـج ــدي ــد .س ــاع ــده الـتـعـهــد
ب ـع ـق ــد ال ـج ـل ـس ــة ال ـ ـ ــوزاري ـ ـ ــة ب ـع ــرض
قانون انتخاب تمهيدًا إلرساله إلى
مجلس النواب ،إلى تحويل النقاش
إلــى مكان آخــر .فبعدما كــان متوقعًا
أن يكون القانون هو نجم الجلسة،
ّ
حــلــت محله ملفات الـفـســاد والـهــدر.
حني بــدأت الجلسة ،ســارع الحريري
الـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــرض إن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات ح ـك ــوم ـت ــه،

ومعارضني ،وحكمًا ليست بني  8و14
آذار ،ط ــامل ــا أن ت ـ ـيـ ــارات أس ــاس ـي ــة مــن
الفريقني تحالفت في تسوية الرئاسة
وتـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة .ول ــم ت ـعــد تحمل
االنتخابات عناوين سياسية باملعنى
الــذي حملته في الــدورتــن السابقتني.
واألبـ ـ ــرز ،أي ـض ــا ،أن هــامــش الـشــريـحــة
امل ـس ـت ـق ـل ــة بـ ــن ال ـ ـت ـ ـيـ ــارات واألح ـ ـ ـ ــزاب
املـتـنــافـســة ب ــات ضـيـقــا ،وس ــط تــأرجــح
بعض املستقلني بني انتمائهم املذهبي
وال ـطــائ ـفــي وب ــن االن ـت ـم ــاء الـسـيــاســي
للخط الــذي يريدون في نهاية املطاف
ال ـت ـحــالــف م ـعــه ل ـل ـفــوز بــاالن ـت ـخــابــات،
علمًا بأن لكل حالة أو شخصية تصور
ن ـف ـس ـهــا م ـس ـت ـق ـلــة ،م ـس ـي ـح ـيــا وس ـن ـيــا
وشيعيًا ودرزيـ ــا ،مـسـتــوى معينًا من
التحالفات ال بــد مــن أن يـفــرض نفسه
ع ـلــى ح ـســاب اسـتـقــالـيــة م ــا .فينتفي
بــذلــك حـضــور املستقلني كـحــالــة عامة
تـ ـظـ ـه ــر فـ ـ ــي امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــي ك ـمــا
كانت الـحــال فــي املجلس الــذي أفرزته
ان ـت ـخــابــات ع ــام  2000وأسـ ــس لـحــالــة
ن ـي ــاب ـي ــة فـ ــي عـ ــز ال ـ ــوج ـ ــود ال ـ ـسـ ــوري،
وانبثقت منه الحقًا نواة قرنة شهوان
وما تالها من تحرك للمعارضني ،ضد
الـ ـس ــوري ــن وضـ ــد س ـي ــاس ــة ح ـكــومــات
الرئيس الــراحــل رفيق الحريري ،وهو

ما ال نراه اليوم.
وإذا كانت الحالة السياسية الراهنة ال
تبشر باحتمال الذهاب الــى انتخابات
نيابية وفق مشاريع ورؤية محددة كما
كانت الحال في انتخابات  2005و،2009
طــاملــا أن الـجـمـيــع يـتـحــدث ع ــن مـعــارك
على أســاس الحصص ،يصبح السؤال
عن االنتخابات مرتبطًا ليس بالقانون،
وإن ـم ــا ب ــاألس ـب ــاب ال ـت ــي تـجـعــل إم ـكــان
إجرائها على املحك .ففي وقت تتقاذف
فيه الكتل النيابية كرة القانون من دون
أن يتمكن أي فريق من دفع عربة الحل
ال ــى األم ـ ــام ،يـكـبــر االن ـط ـبــاع ل ــدى أكـثــر
م ــن ج ـهــة س ـيــاس ـيــة ب ــأن ال ان ـت ـخــابــات

ُ
وضع القانون على
الحكومة
طاولة
َ
يعني دفع األزمة إلى
حدها األقصى

هل يقبل الرئيس بنسبية كاملة خالفًا لرأي األكثرية المسيحية؟ (هيثم الموسوي)

قـبــل أن ي ـبــدأ دور ال ـن ــواب ،لتتحول
الجلسة إلــى خطابات استعراضية،
شـ ّـددت على وجوب مكافحة الفساد
«بشطف الــدرج من األعلى» كما قال
النائب أنور الخليل.
واس ـ ـت ـ ـهـ ــل ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ال ـ ـنـ ــائـ ــب وائ ـ ــل
ً
أب ــو ف ــاع ــور ،م ـت ـنــاوال مـســألــة قــانــون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ،الـ ـ ــذي ي ـج ــب أن «يـبـقــى
الـ ـت ــواف ــق ب ـش ــأن ــه ه ــو األس ـ ـ ــاس ألن
الـ ـتـ ـص ــوي ــت س ـي ـع ـن ــي االن ـ ـق ـ ـسـ ــام».
ثـ ــم رك ـ ــز الـ ـن ــائ ــب ح ـس ــن ف ـض ــل ال ـلــه
ع ـلــى م ـلــف ال ـف ـس ــاد ،م ــؤكـ ـدًا أن «مــا
يــؤرق اللبنانيني هــو الــوضــع املالي
واالقـ ـتـ ـص ــادي» ،حـيــث «ه ـن ــاك كثير
م ــن ال ــوظ ــائ ــف الــوه ـم ـيــة ف ــي الــدولــة
وأفـ ـ ــراد ي ـت ـقــاضــون روات ـ ــب م ــن دون
عمل .وهناك جيش من املستشارين
يـسـتـنــزفــون ال ـح ـكــومــة» .وأشـ ــار إلــى
«قرار استثنائي أخذ من جهة رسمية

أع ـط ــى امل ـ ـصـ ــارف أربـ ــاحـ ــا ب ـق ـي ـمــة 5
مليارات دوالر» .وقال إن «ثمة وزراء
تــواق ـي ـع ـهــم ع ـل ــى املـ ـع ــام ــات لـيـســت
بأقل من مليون دوالر»! وللمفارقة،
خ ــرج ال ـنــائــب ع ـقــاب ص ـقــر متحدثًا
ع ــن األخ ــاق ـي ــات وم ـح ــارب ــة الـفـســاد
وض ــرورة تسمية األم ــور بأسمائها
ح ـت ــى ال ي ــذه ــب «الـ ـص ــال ــح ف ــي ع ــزا
الـطــالــح» ،مطالبًا ب ــ«رفــع الحصانة
السياسية عن املوظفني الفاسدين»،
ودع ــا «الـحـكــومــة الــى أن تعمل على
مشروع املدن املنزوعة السالح ،على
أن تبدأ من بيروت الكبرى» ،منتقدًا
«سرايا املقاومة ألنها ضربت هيبة
الـ ــدولـ ــة»! والحـ ـق ــاّ ،
رد ال ـنــائــب ن ـ ّـوار
ّ
الساحلي عليه مــن دون أن يسميه،
فسأل إن كان من ّ
تحدث عن السالح
ن ــائ ـب ــا ،ل ــ«أن ـن ــا ن ـع ــرف أنـ ــه مـشـغــول
ببيع الحليب».

فـ ــي الـ ــوقـ ــت املـ ـنـ ـظ ــور .وتـ ــريـ ــث ال ـق ــوى
السياسية في خوض غمار االستحقاق
ن ــاب ــع مـ ــن ث ـ ــاث الءات :ال ق ـ ــان ـ ــون ،ال
مواعيد لالنتخابات وال تحالفات .إذًا،
ك ـيــف ي ـم ـكــن ألي طـ ــرف أن ي ـغ ــام ــر فــي
حشد الناخبني مبكرًا ،واستنفاد املال
والعصب بال طائل؟
وال يمكن القفز فوق مصير االنتخابات
في ضــوء عاملني :األول احتمال وضع
القانون على طاولة مجلس الوزراء ،مع
ما يعني ذلك من دفع األزمة الى حدها
األقصى .ألن طرح القانون في الحكومة
سـيـضــع جـمـيــع األف ــرق ــاء أم ــام امـتـحــان
خطر ،إذ يتعذر عليهم حينها التهرب
من مواجهة مثل هــذا االستحقاق ،كما
يحصل فــي لجنة االنـتـخــابــات املكلفة
إجراء الحوارات بني أربع قوى أساسية.
والـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ع ـ ـ ــدم إج ـ ـ ـ ـ ــراء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ت ـحــت أي ذريـ ـع ــة س ـي ـســاهــم ف ــي األك ــل
مــن صـحــن الــرئــاســة ،ألن ــه مـهـمــا كانت
التبريرات ،فإن املستهدف األول سيكون
الـعـهــد ،ولـيــس ال ـقــوى السياسية التي
لبعضها مصلحة فعلية في عدم إجراء
االنتخابات في الوقت الراهن ،وأوالها
تيار املستقبل.
وإذا ك ــان ــت األكـ ـث ــري ــة امل ـس ـي ـح ـيــة غـيــر
قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى إن ـ ـتـ ــاج قـ ــانـ ــون ان ـت ـخ ــاب،
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ح ـ ـ ـصـ ـ ــرت دوره ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـم ـع ــرك ــة
اسـتـعــادة حـقــوق املسيحيني ،وإذا كان
العهد غير قادر أيضًا على فرض إجراء
االنـتـخــابــات ،مثله مثل تـيــار املستقبل
املـهــادن هــذه األي ــام تحت سقف ترتيب
وضـعــه والــدفــاع عــن وج ــوده ،كما حال
الـنــائــب ول ـيــد جـنـبــاط فــي اسـتـعــراض
امل ـخ ـت ــارة ،ف ـمــا ح ـجــة ح ــزب ال ـل ــه ال ــذي
ي ــراك ــم حــالـيــا أوراق تـحـكـمــه بمفاصل
الحياة السياسية في عدم تعجيل مسار
االنتخابات؟ .فهل هي انتظارات جالء
املشهد اإلقليمي ،كما كانت الحال قبل
انتخابات الرئاسة ،أم هو التموضع في
انـتـظــار مـعــرفــة مصير األنـظـمــة ورســم
دساتيرها مجددًا ،فيكون لبنان سائرًا
ع ـلــى ال ـطــري ــق ن ـف ـســه؟ وف ــي ظ ــل غـيــاب
الـ ـق ــرار ال ــواض ــح ب ــإج ــراء االن ـت ـخــابــات،
تبقى كل األسئلة مشروعة حتى يتضح
ال ـع ـكــس ،م ــن دون ت ـجــاهــل انـطـبــاعــات
تتعلق بتمسك الحزب بقانون النسبية
الكاملة في دوائــر متوسطة ،واحتمال
ال ـس ـيــر ب ــه م ــن دون ت ــراج ــع وال ـض ـغــط
على رئيس الجمهورية لقبوله .وهذه
االنـطـبــاعــات تـشـيــر ال ــى احـتـمــال قبول
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ب ــامل ـش ــروع خــافــا
ل ــرأي األك ـثــريــة املـسـيـحـيــة ،انـطــاقــا من
َ
«اس ـ ـت ـ ـشـ ــارات» تـ ـق ــول إن ـ ــه ال ـح ــك ــم بــن
اللبنانيني ،وإن ــه لــم يـعــد رئـيــس فريق
مسيحي ،وإن إج ــراء االنـتـخــابــات أهــم
من القانون نفسه.

وتـطــرقــت الـكـلـمــات فــي الجلسة إلــى
ملفات حيوية أخرى ،إذ أكد الرئيس
نـجـيــب مـيـقــاتــي «أن ـن ــا ب ـحــاجــة إلــى
الـشـفــافـيــة ف ــي م ـلــف ال ـن ـفــط وال ـغ ــاز.
وفــي ملف الكهرباء ،يمكن استبدال
البواخر بحلول أكثر استدامة» .وعن
مـلــف ال ـن ـفــايــات ،أش ــار ال ـنــائــب أك ــرم
شهيب ال ــى أن «م ــا أقــرتــه الحكومة
الـ ـس ــابـ ـق ــة ل ـ ــم يـ ـك ــن ال ـ ـحـ ــل ال ـب ـي ـئ ــي
ال ـص ـح ـي ــح ،إنـ ـم ــا هـ ــو حـ ــل ال ـحــاجــة
نـتـيـجــة ال ـكــارثــة ال ـتــي وقـعـنــا فيها،
ونحن ذاهـبــون إلــى أزمــة كارثية في
عام  ،2018وسنقع في املشكلة نفسها
مرة أخرى» .فيما تحدث النائب علي
امل ـقــداد عــن آث ــار الــوضــع البيئي في
البقاع ،مشيرًا إلــى «األزم ــة الناجمة
ع ــن عـ ــدم وج ـ ــود صـ ــرف ص ـحــي في
عــرســال التي بــات يسكنها أكثر من
 150ألف شخص».

