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المشهد السياسي

التمديد للمجلس النيابي في غضون أيام؟

الـ ـ ـق ـ ــرار .وك ـ ــل الـ ـق ــوى الـفـلـسـطـيـنـيــة
مجمعة عـلــى أن ــه لــم يـعــد مسموحًا
بــأن يبقى بــال بــدر وظــاهــرتــه ،وأي
سي َ
طرف سيتدخل لنصرته ُ
واجه».
وأكــدت أن «ال أحــد يفكر في توسيع
رق ـعــة االش ـت ـبــاكــات .تــدخـلــت عصبة
األنصار ملنع تمدد االشتباكات إلى
أحـيــاء أخــرى داخــل املخيم ،ونشرت
عـ ـن ــاص ــره ــا ف ـ ــي مـ ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة
مـجـمــوعــات إســام ـيــة أخ ــرى تسرب
عناصر بدر إليها»ّ .
م ـص ــادر أم ـن ـيــة ح ـ ــذرت ب ــدوره ــا من
أن «إط ــال ــة أم ــد امل ـعــركــة ق ــد يدخلها
ف ـ ــي ب ـ ـ ـ ــازار ال ـ ـخـ ــافـ ــات ال ـف ـت ـح ــاوي ــة
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة والـ ـع ــربـ ـي ــة» .لـكـنـهــا
اعتبرت أن انضمام أمير «كتائب عبد
الله عزام» توفيق طه إلى املعركة إلى
جانب بدر «سيؤجج النار املشتعلة
بـمــا ي ـحــرج ك ــل ال ـق ــوى الفلسطينية
ويجعل التراجع عن مطلب استسالم
ب ـ ــدر ش ـب ــه م ـس ـت ـح ـيــل ،وإال فـسـيـقــع
املخيم وكل هذه القوى أسرى بدر في
تكرار لتجربة تيار املستقبل وأحمد
األسير في صيدا».

من يقاتل من؟
يـ ـبـ ـق ــى أنـ ـ ـ ــه ب ـ ـعـ ــد أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة أيـ ـ ـ ـ ــام مــن
املـعــركــة املـتــواصـلــة ،لــم تنفد ذخـيــرة
ال ـت ـك ـف ـيــريــن ولـ ــم ي ـن ـقــص عــديــدهــم.
فممن يتألفون؟
وف ـ ــق امل ـ ـصـ ــدر ،ت ـم ـك ـنــت ال ـج ـم ــاع ــات
املـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــددة ف ـ ــي املـ ـخـ ـي ــم م ـ ــن إع ـ ـ ــادة
ت ـج ـم ـي ــع صـ ـف ــوفـ ـه ــا بـ ـع ــد ت ـش ـت ـت ـهــا
عــام  2007عندما دخــل الجيش إلى
تـعـمـيــر ع ــن ال ـح ـل ــوةُ ،م ـن ـه ـيــا حــالــة
«ج ـن ــد ال ـ ـشـ ــام» .ل ـك ــن ان ـ ـ ــدالع األزمـ ــة
ال ـس ــوري ــة أس ـه ــم ف ــي تـجـمـيــع بـقــايــا
«ج ـ ـنـ ــد ال ـ ـ ـشـ ـ ــام» و«فـ ـ ـت ـ ــح اإلس ـ ـ ـ ــام»
و«كتائب عبد الله عزام» التي شكلت
في ما بعد تجمع «الشباب املسلم».
عـ ـ ــودة ع ـ ــدد م ــن أبـ ـن ــاء امل ـخ ـي ــم بـعــد
مـعــركـتــي الـقـصـيــر والـقـلـمــون برفقة
الـ ـعـ ـش ــرات م ــن امل ـق ــات ـل ــن ال ـس ــوري ــن
وال ـ ـع ـ ــرب ،وال س ـي ـم ــا ال ـس ـع ــودي ــون
وال ـت ــون ـس ـي ــون واملـ ـص ــري ــون ،أس ـهــم
بـتـعـبـئــة ج ـيــل ال ـش ـب ــاب وال ـن ــازح ــن
ال ـســوريــن واسـتـقـطــابـهــم إل ــى الفكر
ّ
التكفيري .وشكل املخيم ممرًا أو مقرًا
ل ــرم ــوز م ــن «الـ ـق ــاع ــدة» و«ال ـن ـص ــرة»
و«داع ــش» وغـيــرهــا ،مــن بينهم أمير
«الـكـتــائــب» الـسـعــودي مــاجــد املــاجــد
وامل ــوق ــوف أح ـمــد األس ـيــر وجـمــاعـتــه
وامل ـط ـلــوب ش ــادي امل ــول ــوي .التعبئة
واالس ـت ـق ـطــاب وال ـت ــدري ــب الـعـسـكــري
في بستان الطيار وبستان اليهودي
وإدخــال الذخائر واألم ــوال من خالل
األنفاق واملعابر غير الشرعية ،كانت
تجري على قدم وساق في ظل تراخي
«فتح» والقوى الوطنية الفلسطينية.
التراخي بلغ أشــده فــي السكوت عن
االغ ـ ـت ـ ـيـ ــاالت الـ ـت ــي طـ ــاولـ ــت قـ ـي ــادات
الـحــركــة والـتــي اتـهــم بــدر بتنفيذها،
ثم في موافقتها املتكررة على وقف
إطـ ــاق ال ـن ــار ف ــي االش ـت ـبــاكــات الـتــي
اندلعت بينها وبني املتشددين.

بعدما أعاد املجلس النيابي كرة قانون
االنتخابات إلــى ملعب الحكومة التي
عـقــدت أمــس أول اجتماعاتها إليجاد
مـخــرج وت ـفــادي مــا هــو أص ـعــب ،يبدو
س ـي ـن ــاري ــو ت ــأج ـي ــل االن ـت ـخ ــاب ــات عـبــر
التمديد للبرملان هو األقرب إلى الواقع.
ل ـك ــن ه ـ ــذا الـ ـخـ ـي ــار ي ـس ـت ـب ـطــن مـشـكـلــة
ك ـب ـيــرة ،طــرف ـهــا األول رئ ـي ــس مجلس
النواب ،ومن خلفه حزب الله ،وطرفها
الثاني رئيس الجمهورية ،ومن خلفه
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر وال ـق ــوات .وكــان
ب ــارزًا أمــس حديث رئيس الجمهورية
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون ،عــن ع ــدم وجــود
الـ ـ ـف ـ ــراغ فـ ــي الـ ــدس ـ ـتـ ــور وفـ ـ ــي ق ـ ـ ــرارات
املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري .وفـ ـيـ ـم ــا ف ـ ّـس ــر
البعض كــام عــون بأنه رفــض للفراغ،
قال آخرون إن رئيس الجمهورية يرى
في املواد الدستورية ما ّ
يؤمن استمرار
السلطة التشريعية بعد نهاية واليــة
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي ،وه ــو م ــا يـعــارضــه
الــرئـيــس نبيه ب ــري ال ــذي يـجــزم بعدم
وج ــود أي فـتــوى تتيح الـتـشــريــع بعد
انقضاء والية املجلس.
ّ
وفيما ألــف مجلس ال ــوزراء أمــس لجنة
ل ـب ـح ــث قـ ــانـ ــون االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ،ب ـق ــي ب ــري
متمسكًا بـيــوم الخميس املقبل كسقف
زمني للتوصل إلى قانون جديد ،أو على
األقــل االتفاق على مبادئ هــذا القانون.
ودعا بري هيئة مكتب املجلس لالنعقاد
اليوم والبحث في «أمور مجلسية» كما
قيل .وأشارت مصادر عني التينة إلى أن
«الهدف من هذه الدعوة دراسة إمكانية
عقد جلسة للتمديد التقني ،إذ إن ّبري
ً
لن ينتظر طويال» .ورجحت املصادر أن
تنعقد الجلسة فــي خــال أي ــام ،على أن

ت ــراوح مــدة التمديد بــن  3أو  6أشهر،
وثمة احتمال ألن تقر الحكومة مشروع
ت ـمــديــد تـقـنــي م ـش ــروط ب ـم ـب ــادئ عــامــة
ت ـ ـحـ ـ ّـدد ش ـك ــل ال ـص ـي ـغ ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة»،
ّ
ملمحة إل ــى أن «م ـشــروع الـتـمــديــد بــات
ّ
جاهزًا ،وقد مهد له النائب نقوال فتوش
فـ ــي ال ـج ـل ـس ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة» .ويـ ــريـ ــد ب ــري
صدور قانون التمديد قبل يوم الجمعة
املقبل ،ليبقى املجال متاحًا أمام املجلس
النيابي كي يعيد تأكيد صدور القانون
إذا ّ
رده رئيس الجمهورية.
لـ ـك ــن ه ـ ــل يـ ـحـ ـظ ــى الـ ـتـ ـم ــدي ــد بـ ـت ــواف ــق
الجميع؟ تنقل املصادر حرص الرئيس
ّبري على التفاهم عليه مع األكثرية ،لكن
حـتــى اآلن «ه ـنــاك ت ـخــوف مــن مقاطعة
الـقــوات والتيار الوطني الـحــر» ،وبذلك
«ت ـف ـق ــد ال ـج ـل ـســة م ـي ـثــاق ـي ـت ـهــا ،ف ــي ظــل
حديث عن عدم حضور الكتائب في ظل
املقاطعة ،مــا يفتح الـبــاب على احتمال
رفـ ــض ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــري ــري امل ـش ــارك ــة».
ّ
وفي السياق ،أكــد باسيل رفض الفراغ،
إذ «ال أحــد يسعى إلــى الـفــراغ في بداية
عهد جديد ،وال أحد ُيريد أن ّ
يخرب هذا
املسار».
الثابت أن البالد متجهة إلى أزمة كبرى.
وب ـع ــد ي ــوم ــن م ــن تـكـثـيــف االتـ ـص ــاالت
والـلـقــاءات التي ّ
توجت بــزيــارة وفــد من
حزب الله أول من أمس لبعبدا ،وأخرى
ل ـلــوزيــر ج ـب ــران بــاسـيــل لـلـقــاء الــرئـيــس
سعد الحريري ،لم ينجح مجلس الوزراء
الــذي عقد برئاسة العماد ميشال عون
ف ــي ال ـتـ ّ
ـوصــل إل ــى ات ـف ــاق عـلــى مـشــروع
ق ــان ــون ج ــدي ــد ،إلرسـ ــالـ ــه إلـ ــى املـجـلــس
النيابي .النتيجة الوحيدة كانت تشكيل
لجنة وزارية برئاسة الحريري يستطيع

أي وزير االنضمام إليها ،على أن تبقى
منعقدة في جلسات مفتوحة .وتشكيل
اللجنة هــو اق ـتــراح قــدمــه الــوزيــر ملحم
رياشي ،وتتألف من الــوزراء علي حسن
خليل ،طالل أرسالن ،أيمن شقير ،جبران
ب ــاسـ ـي ــل ،ح ـس ــن ال ـ ـحـ ــاج حـ ـس ــن ،ب ـيــار
أبــي عاصي وجـمــال الـجــراح ،لــدرس كل
أوراق العمل املتعلقة بقانون االنتخاب
وال ـخــروج بخالصة ملــواضـيــع النقاش،

ّ
مهد فتوش
األسبوع الماضي
لصدور قانون للتمديد
بحجة «تفادي الفراغ»
ُ
وستعقد اللجنة اليوم أول اجتماعاتها
في السرايا الحكومية.
وفيما ّ
شدد كل من عون والحريري على
ض ــرورة إنـتــاج قــانــون جــديــد ،كــان الفتًا
ك ــام رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة لـجـهــة رفضه
وقوع البرملان في الفراغ ،إذ إنه أكثر من
م ــرة أعـلــن تفضيله ال ـفــراغ عـلــى قــانــون
الـسـتــن أو ال ـت ـمــديــد ،فـيـمــا رأى رئـيــس
ال ـح ـكــومــة أنـ ــه إذا ف ـش ـلــت األخـ ـي ــرة في
ُ
إنجاز القانون ،فكأنها لم تنجز شيئًا.
وبحسب التسريبات التي تلت جلسة
ّ
ّ
الجو
يتغير أي شــيء في
الحكومة ،لم
ال ـعــام .وأشـ ــارت م ـصــادر حـكــومـيــة إلــى

َ
أن «الـ ُـعــقــد ال ت ــزال هــي نـفـسـهــا ،لكنها
انتقلت إلى طاولة الحكومة مع ّ
تمسك
ّ
الحر والقوات اللبنانية
التيار الوطني
بـمـشــروع الــوزيــر باسيل املــرفــوض من
أغ ـل ــب الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ف ــي مـقــابــل
تـمـ ّـســك ك ــل م ــن ح ــزب ال ـلــه وح ــرك ــة أمــل
بتطبيق النسبية الكاملة».
في املقابل ،لفتت مصادر وزاريــة أخرى
إلــى أن الحكومة ،بعد الجلسة األولــى،
أصبحت بني ّ
حدين :األول رفض الفراغ،
وال ـثــانــي رف ــض خ ـيــار الـتـصــويــت الــذي
ط ــرح ــه ك ــل م ــن ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر
والـقــوات اللبنانية ،ســواء في الحكومة
أو في مجلس النواب» .وأشــارت إلى أن
«املشروع املختلط سقط ،والتوجه اآلن
نحو مناقشة النسبية الكاملة» ،كاشفة
أن «الصيغة الجديدة التي وضعت في
ع ـهــدة الـلـجـنــة ه ــي ال ـق ــان ــون الـتــأهـيـلــي
ف ــي ال ـط ــوائ ــف وال ـن ـس ـب ـيــة ع ـلــى أس ــاس
وط ـن ــي» .وأبـ ــدت امل ـص ــادر تـخـ ّـوفـهــا من
ّ
أن «يتلطى التيار الوطني خلف موقف
رئيس الـقــوات اللبنانية سمير جعجع
ال ــذي يــرفــض الـنـسـبـيــة الـكــامـلــة لنسف
هذا الطرح».
وبحسب املعلومات «جرى اتفاق عشية
مجلس الوزراء بني التيار والقوات على
التمسك برفض النسبية املطلقة والسير
بمشروع الوزير باسيل» ،وقد ترجم ذلك
داخ ــل الـجـلـســة ،حـيــث «رف ــض الـطــرفــان
ومعهما الــوزيــر أيـمــن شقير النسبية،
فيما دافــع عنها حــزب الله وحــركــة أمل
واملــردة» .وأشار عدد من الــوزراء إلى أن
طرح مشروع القانون القائم على تأهيل
الطائفي «جاء عرضًا ولم يكن مشروعا
متقدمًا في النقاش».

تقرير

الهروب إلى «الستين»
غسان سعود
النقاش الحاصل بشأن الفراغ والتمديد يوحي كأن
هناك فرقًا بني الفراغ والتمديد للمجلس النيابي ّ
املمدد
لنفسه :رئيسًا ولجانًا ونوابًا .الفراغ يخيف ّ
املكونات
السياسية للطائفة الشيعية الذين يواجهون للمرة
األولى خطرًا محدقًا بأهم مكتسباتهم في النظام
ّ
الطائفي .ورغم كل ما قاله وفد حزب الله في بعبدا
أخيرًا ،فإن تلفزيون «أو تي في» أعاد ،أمس ،التركيز
على فكرة واحدة ّ
مررها الرئيس في سياق حديثه
مع وفد حزب الله وتقول بأنه «ال فراغ في الدستور»،
ألن املادتني  25و 74واضحتان .وباالنتقال إلى هاتني
املادتني ّ
يتبي أن األولى ( )25تفيد بأن قرار «حل
مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوى إلجراء
انتخابات جديدة في مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر».
أما املادة  74فتقول إن الهيئات الناخبة تدعى فور
ّ
حل املجلس النيابي .وعليه فإن العونيني يستعدون
للقول إنهم حاولوا إقرار قانون انتخابات جديد،
لكن محاوالتهم فشلت ،وملا كان الفراغ أمرًا واقعًا
لرفضهم التمديد ،فإن االنتخابات ستجرى بعد
ّ
االنتخابي الساري املفعول:
ثالثة أشهر وفق القانون
الستني ،علمًا بأن هناك من سأل فورًا حني سمع
هذا الطرح ّ
عما يحول دون إجراء االنتخابات إذًا وفق
قانون الستني دون املرور بهذا الخطر املؤسساتي

الكبير املتمثل بحل املجلس النيابي ،فسمع أطروحة
عن حفظ ماء الوجه أمام الرأي العام .والواضح في
هذا السياق أن «الثنائية الشيعية» لن تستسلم
ّ
العوني؛ فدعوة رئيس املجلس النيابي
للموقف
أمس هيئة املجلس إلى االنعقاد اليوم يفترض أن
تكون مقدمة لدعوة الهيئة العامة إلى جلسة إلقرار
التمديد ،يختلف األفرقاء في تحديد موعدها املرتقب:
الخميس أو الثالثاء املقبل ،في ظل إجراء العونيني
والقوات والكتائب وعدة مجموعات من الحراك
املدني اتصاالت سرية في ما بينهم أمس لالتفاق
على خطة مشتركة ملواجهة التمديد ،وهو ما يتوقع
العونيون أن يحرج حزب الله .لكن مصادر سياسية
أخرى تؤكد أن الحزب سبق أن أبلغ من يعنيهم األمر
أنه أعطى التيار الكثير ،لكنه يشعر اليوم أن خطرًا
وجوديًا يحدق برئاسة املجلس النيابي ،وال يسعه
املهادنة في هذا املوضوع ،ال سيما أنه استنفد جميع
محاوالت الهروب إلى األمام ،علمًا بأن مقدمة «أو
تي في» قالت أمس« :ال ّ
يهو ّلن ّأي كان بفراغ» ،مع أن
أصحاب القناة هم من ّ
يهولون بالفراغ ،وهي كررت
متتالية القول ّإن الرئيس قاطع في قراره:
ثالث ّمرات ّ
لن يوقع ،لن يوقع ،لن يوقع .إال أن توقيع الرئيس أو
عدمه على قانون التمديد ّ
سيان بعد مرور املهل
الدستورية ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
وعندها لن يبقى أمام الرئيس سوى اللجوء إلى

ّ
سيؤجل الحكم كالعادة
املجلس الدستوري الذي
ريثما يصبح التمديد أمرًا واقعًا .وعليه ،هناك فراغ
يريد العونيون أن يؤدي إلى انتخابات نيابية بعد
ثالثة أشهر وفق قانون الستني ،وهناك تمديد يريده
الرئيس سعد الحريري لعام كامل ،وهناك خيار
ثالث ما زال ممكنًا يريده الرئيس نبيه بري ،ويتمثل
في االتفاق على املبادئ األولية لقانون االنتخابات
ليصبح التمديد تقنيًا ملدة ثالثة أشهر فقط .وتشير
املعلومات إلى أن خشية الحريري على االستقرار
السياسي تدفعه إلى الضغط على نحو خيالي في
عدة اتجاهات.
وفي النتيجة ،تمديد أو فراغ تليه انتخابات وفق
قانون الستني لتأمني التمديد في صناديق االقتراع
هذه املرة؛ األمر نفسه .املؤسف في املوضوع أن عهد
التغيير واإلصالح الذي شهد مجموعة عثرات حتى
اآلن على وشك تحقيق نقلة نوعية في مستوى
تخييب اآلمال منه؛ فاملواطنون الذين ّ
يحبون العماد
ميشال عون كانوا يتوقعون أن يلتزم بخطاب قسمه
وفق قانون
لناحية إجراء
االنتخابات في موعدها ّ
ّ
جديد ،وهم كانوا يفضلون ألف مرة أن يطل عليهم
ويصارحهم بعدم قدرته على نقلهم من املزرعة التي
يعيشون فيها إلى الدولة املدنية ،أو يقول لهم أقله إن
هناك حوله وبعيدًا عنه من يخشون االحتكام إلى
صناديق االقتراع ويدفعونه إلى النكث باكرًا بقسمه.

