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في الواجهة

مساعي الحظوظ المتساوية:
قانون نسبي أو القانون النافذ
الوطني الحر والـقــوات «هــو نفسه
بــأدق التفاصيل فــي قضية قانون
االنتخاب».
ويـ ـط ـ ّـب ــق ن ــائ ــب الـ ـ ـق ـ ــوات مـ ــا ق ــال ــه
النائب وليد جنبالط في مقابلته
ّ
مــع «األخـ ـب ــار» (ال ـع ــدد  )٣١٧٠بــأن
«ال ـ ـ ــدور امل ـط ـل ــوب م ــن ع ـ ـ ــدوان ،في
ظ ــل ال ـتــاقــي ب ــن الـ ـق ــوات وال ـت ـيــار
الوطني الحر ،محاولة إقناع التيار
ّ
بأفكار جــديــدة» .على الرغم من ّأن
الــدور الذي يلعبه عــدوان «استفز»
ق ـي ــادة ال ـت ـي ــار ،بـحـســب مـعـلــومــات
«األخـ ـب ــار» ،إال أن ــه تــابــع تحركاته
ف ــي ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن ،وآخ ــره ــا
كان أول من أمس مع باسيل .أبلغ
عــدوان عــددًا من القوى السياسية،
ومـ ــن ب ـي ـن ـهــا ح ــرك ــة أم ـ ــل ،ت ـف ــاؤل ــه.
وات ـصــل بــه ب ـ ّـري شــاك ـرًا إي ــاه على
ّ
مـ ـسـ ـع ــاه ،إال أن رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس
ك ــان ف ــي قـ ــرارة نـفـســه غـيــر ُمـقـتـنـ ٍـع
بالتوصل إلى نتيجة إيجابية.
وقال بري لـ«األخبار»« :ال نزال في
مرحلة املراوحة .لو كان هناك خرق
جدي وأجــواء إيجابية لكنا علمنا
بــذلــك» .وعــن الـنـقــاش فــي النسبية
ومجلس الـشـيــوخ ،أش ــار بــري إلى
أن ـ ــه «ل ـ ــم ي ـص ــل إل ـ ــى ن ـت ـي ـجــة ب ـعــد.
نسمع ّأن الجميع ب ــات يـ ّ
ـؤيــد هــذا
نر ّ
الطرح ،لكننا لم َ
أي ترجمة فعلية
ّ
ّ
لهذا الـكــام» .كذلك فــإن بــري يؤكد
تـمـ ّـسـكــه ب ــ«إس ـنــاد رئــاســة مجلس
الشيوخ إلــى الطائفة الــدرزيــة .هذا
أم ــر ال م ـجــال لـلـبـحــث بـ ــه» .رئـيــس
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي سـيـنـتـظــر حتى
اإلث ـن ــن« ،إذا لــم يـحـصــل ّ
أي تـقـ ّـدم
ّ
فستؤجل جلسة التمديد وأسحب
ّ
ّ
مشروعي من التداول .قدمت كل ما
أسـتـطـيــع تـقــديـمــه ،وع ـلــى الجميع
أن ُيدرك أن املخاطر ستكون كبيرة
جدًا على البلد» .وعن عدم ممانعة
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر ف ـتــح دورة
اسـتـثـنــائـيــة قـ ــال« :هـ ــذا أم ــر جـيــد،
لكن عقد جلسات من دون أن يكون
هناك قانون ملناقشته ال يعني ّ
أي
شي ،وقد يعود قانون الستني الى
ّ
الـ ـت ــداول» .ورأى ب ـ ّـري أن «انـتـهــاء
ال ـ ـ ـ ـ ــدورة االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة م ـ ــن دون
التوصل إلــى اتـفــاق ،نكون حينها
قد دخلنا في الفراغ».
ال ـح ــدي ــث ع ــن الـ ـق ــان ــون ح ـض ــر فــي
استقباالت الــرئـيــس ميشال عــون،
فقال ّإنــه «يجب أن ُي ّ
عبر عن إرادة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ويـ ـعـ ـك ــس ت ـم ـث ـي ـل ـهــم
الحقيقي ضمانًا لـلــوحــدة» .ورأى
ّ
أن «االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات تـعـطـيـنــا اّل ـحــق
في إدارة شــؤون البالد ،إال أنها ال
تعطينا الـحــق فــي حــرمــان الـنــاس
حـقــوقـهــا ،فــالـكـيــديــة واالن ـت ـقــام في
السياسة علينا التخلص منهما».
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،وبـ ـع ــد تــوج ـيــه
الـسـعــوديــة ال ــدع ــوة إل ــى الـحــريــري
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـق ـم ــة ال ـع ــرب ـي ــة ـ ـ
اإلسالمية ـ األميركية في الرياض
فـ ــي  21أيـ ـ ـ ــار واسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء رئ ــاس ــة
الجمهورية من الــدعــوة ،نفت قناة
«أو تــي فــي» وج ــود ّ
أي خــاف بني
ب ـع ـبــدا وال ـ ـسـ ــراي ،وأن «الـتـنـسـيــق
قائم بدليل مرافقة وزير الخارجية
لرئيس الحكومة في الزيارة» .وفي
اإلطار عينه ،قالت مصادر سياسية
رفيعة املستوى لـ«األخبار» إن ثمة
ات ـف ــاق ــا ب ــن رئ ـي ـ َـس ــي ال ـ ّج ـم ـهــوريــة
وال ـح ـكــومــة عـلــى أن يـمــثــل األخـيــر
لـ ـبـ ـن ــان ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ـمـ ــة ،ت ـ ـفـ ــاديـ ــا ألي
إح ــراج يمكن أن ينشأ ،ألن رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة س ـي ـع ـتــرض ع ـلــى ّ
أي
مقررات للقمة أو بيان يصدر عنها
ّ
يتضمن إدانة لحزب الله.

العودة الى قانون 2008
أسهل بكثير من الذهاب
الى قانون جديد .األول خبره
المخضرمون ـ وبينهم
من عاصر نسخة 1960
ـ والحديثو السن حتى.
يلعنونه في السر اآلن
ويتمسكون به في العلن.
أما الثاني فال أحد يعرف كيف
الوصول الى التوافق عليه
نقوال ناصيف
مــذ تـشـ ّـعــب ال ـكــام عــن أن الــوقــت ال يــزال
م ـت ـس ـعــا ل ـل ـت ــواف ــق ع ـل ــى قـ ــانـ ــون جــديــد
ل ــان ـت ـخ ــاب ،ي ـص ــل ال ـ ــى ال ــرب ــع ال ـســاعــة
االخـيــر مــن نهاية والي ــة مجلس الـنــواب
منتصف ليل  19حزيران ،ثم كالم االمني
الـعــام لحزب الله السيد حسن نصرالله
بعض الوقت،
يشجع على إمهال الوقت ّ
لم يعد من الصعوبة بمكان توقع خيارات
املرحلة املقبلة .بــات التعويل على االيــام
ال ــ 28املتبقية حتى  19حــزيــران يفترض
بضعة معطيات منها:
 1ـ ـ ـ ال عـجـلــة ف ــي ال ـت ـئــام الـهـيـئــة الـعــامــة
ملجلس الـنــواب االثـنــن املقبل ( 15ايــار)،
وهو املوعد الذي حدده لها رئيسه نبيه
بري بالتزامن مع تأجيل انعقاد البرملان
شهرًا في  12نيسان املاضي .وفي ضوء ما
يلمح اليه بري ،فإن جلسة نيابية مقبلة
ً
مــن اآلن ال ــى  31اي ــار يـتـعـ ّـن عليها أوال
التصويت على قانون جديد لالنتخاب.
َس َح َب من التداول اقتراح القانون املعجل
املـكــرر بالتمديد للمجلس لسنة املــدرج
في جلسة في  13نيسان ،وبات يقول إنه
أصبح من املاضي.
بذلك فإن اكتمال نصاب أي جلسة عامة
مقبلة أصبح معلقًا على التفاهم املسبق
على جدول أعمالها ،وتحديدًا على البند
الرئيسي واالول ،وهــو الـقــانــون الجديد
لالنتخاب .مــع ذلــك ،ال يستبعد البعض
انعقاد املجلس في  22أيار قبل الوصول
الى ُنهاية العقد العادي االول في  31أيار
متى أنجز االتفاق على القانون الجديد.
وقــد ال يـكــون مستغربًا تعويل املجلس
عـلــى الــربــع الـســاعــة األخ ـيــر .فــي  31أيــار

 ،2013ال ـيــوم األخ ـيــر مــن الـعـقــد ال ـعــادي
االول ،ص ـ ّـوت عـلــى تـمــديــد والي ـت ــه سنة
وستة اشهر قبل  19يومًا فقط من نهاية
عامذاك.
واليته
ُ
 2ـ ـ ـ ـ بـ ـع ــدم ــا ف ـ ـ ّـس ـ ــر اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام رئ ـي ــس
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون املـ ــادة  59من
ال ــدس ـت ــور بـمـنــع ان ـع ـقــاد امل ـج ـلــس ط ــوال
ً
ش ـهــر ب ــأن ــه ل ـل ـح ــؤول أوال دون تـمــديــد
ال ــوالي ــة لـسـنــة ،وق ـيــل حـيـنــذاك منتصف
ن ـي ـس ــان ،إن م ــن غ ـي ــر الـ ـ ـ ــوارد ف ـت ــح عقد
اس ـت ـث ـنــائــي لـلـمـجـلــس بــان ـق ـضــاء الـعـقــد
ال ـعــادي االول للسبب نفسه ،بــات توقع
ص ــدور مــرســوم العقد االستثنائي اآلن
واجبًا ملبررين على االقــل :أولهما توافق
االفرقاء جميعًا بال استثناء على الحاجة
الى مزيد من الوقت لالتفاق يصل الى 19
حزيران ،وثانيهما سحب تمديد الوالية
لسنة من التداول نهائيًا.
لن يعوز املجلس من العقد االستثنائي
س ــوى  19ي ــوم ــا ف ـق ــط ،ه ــي املـتـبـقـيــة من
واليـتــه القانونية التـخــاذ أحــد تدبيرين
ال يسعه التنصل من أي منهما :أحدهما
التصويت على قانون جديد لالنتخاب
مقترنًا بتحديد موعد إجراء االنتخابات
النيابية وفق االحكام الجديدة بعد ثالثة
اشهر على االكثر من موعد نفاذه ،وهو
مــا ُي ـعـ ّـد تـمــديـدًا تقنيًا م ـح ــدودًا .واآلخ ــر
االجتماع ايضًا لتعديل املهل القانونية
املـنـصــوص عليها فــي قــانــون االنتخاب
النافذ ( ،)2008وتأجيل اقتراع املغتربني
املنصوص عليه ايضًا في القانون كإجراء
ملزم الى الدورة املقبلة ،فسحًا في املجال
ً
أم ــام إجـ ــراء االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة عمال
بــالـقــانــون الـنــافــذ خ ــال االش ـهــر الثالثة

املـقـبـلــة عـلــى أب ـ ــواب ال ـخــريــف ،قـبــل فتح
املدارس أبوابها.
 3ـ ـ ـ ألن تــوق ـيــت ال ـت ــواف ــق ع ـلــى ال ـقــانــون
الـجــديــد لــم يـعــد أق ــل أهـمـيــة مــن الـقــانــون
نفسه وأحكامه ،وقد أوشكت الوالية على
األفول ،يواجه السباق مع الوقت صعوبة
في إيجاد املخرج املالئم لألفرقاء جميعًا
للخروج من املــأزق .أسقط تباين املواقف
معظم االقتراحات املتداولة ،في حني ربط
رئـيــس املجلس إق ــرار اقـتــراحــه باملوافقة
ع ـلــى ت ــزام ــن تـطـبـيــق ش ـق ـيــه :انـتـخــابــات
ن ـيــاب ـيــة ب ـس ــت دوائـ ـ ـ ــر وف ـ ــق ال ـت ـصــويــت
الـنـسـبــي ،واس ـت ـحــداث مـجـلــس للشيوخ
وفق التصويت االكثري.
ألي ــام خـلــت ق ــال ب ــري إن اقـتــراحــه يؤخذ
كما هــو أو يـتــرك كما هــو ،رافـضــا فصل
أحد شقيه عن اآلخــر ،تحت شعار تنفيذ
هذا الجانب امللزم من اتفاق الطائف ،مع
إصــراره على االتفاق املسبق على مذهب
رئيس املجلس وصالحياته على نحو ما
اقترح .في املقابل ،يتحدث بعض املعنيني

نحو االكتفاء
بقانون انتخاب نسبي
دون استحداث
مجلس للشيوخ

التئام المجلس ينتظر توافقًا على القانون لجديد أو تعديل مهل القانون
النافذ (هيثم الموسوي)

بالجهود الـجــاريــة عــن تفاهم أق ــرب الى
االكتفاء بقانون انتخاب يعتمد النسبية
نظام اقتراع ،منه الذهاب الى استحداث
م ـج ـلــس ل ـل ـش ـي ــوخ ،نـ ـظـ ـرًا ال ـ ــى خ ــاف ــات
متشعبة ال تقتصر على مذهب رئيسه،
بل تشمل ايضًا ـ وخصوصًا ـ صالحياته
التي يقتضي أن ينص عليها الدستور
وهـيـئــة مكتبه وع ــدد أع ـضــائــه وطــريـقــة
انـتـخــابــه وآل ـي ـتــه .وه ــي ن ـص ــوص ،شــأن
ّ
البرملان ،موزعة ما بني الدستور وقانون
االنتخاب.
يبعث على هذا الخالف عصارة التجربة
اليتيمة ،غير املكتملة والقصيرة العمر،
الـتــي خبرها لبنان ملجلس الـشـيــوخ ،لم
ت ــدم أك ـثــر م ــن سـنــة م ــا ب ــن عــامــي 1926
و 1927قبل إلغاء املجلس ُودمج أعضائه
بمجلس الـنــواب .حينذاك أعطي مجلس
ال ـش ـيــوخ صــاح ـيــات تـشــريـعـيــة مــوازيــة
ملجلس النواب ّ
نصت عليها املادة  19من
دسـتــور  ،1926وألــزمــت لنشر أي قانون
مــواف ـقــة مـجـلــس ال ـش ـيــوخ عـلـيــه ،وتــالـيــا
امتالكه صالحية وضع يده على قانون
ناقشه مجلس الـنــواب وصـ ّـوت عليه ،ما
ً
يحيل دوره االش ـتــراعــي مـكـمــا ملجلس
ال ـن ــواب ،ك ــون السلطة االجــرائ ـيــة ملزمة
إب ـ ــاغ مـجـلــس ال ـش ـي ــوخ ال ـق ــوان ــن الـتــي
ي ـص ــادق عليها مـجـلــس ال ـن ــواب كشرط
م ـس ـب ــق ل ـن ـش ــره ــا .أض ـ ــف أن امل ـ ـ ـ ــادة 16
القديمة نصت على أن الهيئة املشترعة
اث ـن ـت ــان ه ـمــا مـجـلــس الـ ـن ــواب ومـجـلــس
الشيوخ.
ص ــاح ـي ــات ك ـه ــذه تـ ــرك اتـ ـف ــاق ال ـطــائــف
ملرحلة ما بعد استحداث مجلس الشيوخ
تحديدها .وهــو سبب كــاف فــي ذاتــه ألن
يجعل هذا املجلس ـ ما ان يباشر الخوض
الـجــدي السياسي واملذهبي فيه ـ ـ قنبلة
موقوتة بني االفــرقــاء ،كما بني السلطات
الدستورية االخرى.
على وفــرة تناقض مــواقــف االفــرقــاء من
الصيغ املـتــداولــة لـقــانــون االنـتـخــاب ،ما
ي ـج ـعــل اح ـت ـم ــال ال ـت ــواف ــق ع ـلــى احــدهــا
ـ ـ ـ وب ــال ــذات ال ـق ــان ــون الـنـسـبــي ـ ـ ـ يـحـتــاج
ً
فعال الى معجزة ،أو الى تنازل سياسي
كبير يشبه املعجزة في احسن االحــوال،
ك ــال ــذي فـعـلــه الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـحــريــري
حينما انضم الــى انتخاب عــون رئيسًا
ل ـل ـج ـم ـهــوريــة .إال أن الـ ـت ــواف ــق الـفـعـلــي
ال ــوحـ ـي ــد الـ ـق ــائ ــم بـ ــن هـ ـ ــؤالء اآلن هــو
عـلــى رف ــض ال ـف ــراغ ال ـكــامــل فــي السلطة
االش ـتــراع ـيــة ،وع ــدم إغ ــاق االب ـ ــواب في
وجه العودة الى قانون .2008

تقرير

ُ
وزير المال يطلق مسار التجديد لرياض سالمة اإلثنين
ميسم رزق
ت ـن ـت ـهــي ف ــي ت ـم ــوز  ٢٠١٧واليـ ـ ــة حــاكــم
م ـصــرف لـبـنــان ري ــاض س ــام ــة .ويـبــدو
أن مـســار التجديد لــه قــد ب ــدأ ،إذ علمت
«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن وزي ـ ــر امل ـ ــال ع ـلــي حـســن
خـلـيــل سـيـتـقــدم ن ـهــار االث ـن ــن بــاقـتــراح
ال ـت ـج ــدي ــد ل ـس ــام ــة .وط ـ ـ ــوال األس ــاب ـي ــع
املاضية ،مارس ّ
مؤيدو التجديد لسالمة
ضغوطًا تهويلية كبيرة ،على قاعدة أن
سالمة هو «الوحيد القادر على تمرير
املــرحـلــة الصعبة الـتــي يـمــر بـهــا لبنان،
نقديًا وماليًا واقتصاديًا» .وبنى رعاة
الـتـجــديــد «تـهــويـلـهــم» عـلــى املـعـلــومــات
ال ـتــي تـشـيــر إل ــى أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
االم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ص ـ ــدد ف ـ ــرض ع ـقــوبــات
جــديــدة عـلــى لـبـنــان ،وأن مــواجـهــة هــذا
التحدي بحاجة إلــى سالمة شخصيًا،
«كونه بنى النظام القائم حاليًا ،ويعرف
مفاصله ونقاط ضعفه جيدًا».
وفي املعلومات أن النائب ياسني جابر،
العائد من الــواليــات املتحدة االميركية

حديثًا ،أكد أمام رئيس املجلس النيابي
نبيه ب ــري «ضـ ــرورة الـتـجــديــد لسالمة
قـ ـب ــل ذه ـ ـ ـ ــاب األخـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ــى واشـ ـنـ ـط ــن،
خصوصًا أن هــذا االستحقاق الخطير
ّ
ي ـت ـعــلــق ب ــال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة ال ـتــي
ت ـعـ ّـد لـهــا اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ال ـجــديــدة،
واملـ ـ ـس ـ ــودة الـ ـخ ــاص ــة ب ـه ــا الـ ـت ــي ُي ـق ــال
إنـ ـه ــا س ـت ـص ــدر عـ ــن الـ ـك ــونـ ـغ ــرس عـبــر
قــانــون جــديــد» .وعـلــى وقــع هــذا الـكــام،
زار الـ ــوزيـ ــر خ ـل ـيــل ق ـص ــر ب ـع ـب ــدا قـبــل
أسبوعني ،مفاتحًا الرئيس ميشال عون
ب ــامل ــوض ــوع ،لـكـنــه ل ــم يـلـمــس ت ـجــاوبــا،
وق ــد ظـهــر ع ــون وكــأنــه ي ـحــاول الـتـ ّ
ـريــث
بــاملــوافـقــة .دف ــع ذل ــك خليل إل ــى مقابلة
رئيس الحكومة سعد الحريري ،الذي ال
ّ
يشجعه على التجديد
يحتاج إلــى من
لسالمة ،فأكد لوزير املال ضرورة إدراج
هذا االقتراح على جدول أعمال مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء .وأش ـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـصـ ــادر وزاريـ ـ ـ ــة
لـ«األخبار» إلى أن «الحريري يستعجل
التجديد لسالمة ويــريــده بــأي طريقة،
لكنه يرفض أن يكون هــو فــي الواجهة

تفاديًا ألي اشتباك مع عون» ،خصوصًا
أنــه «يظهر مرتبكًا نتيجة الـجــو الــذي
س ـ ـ ــاد ج ـل ـس ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـت ــي
سـبـقــت جـلـســة مـجـلــس ال ـن ــواب ،والـتــي
كــانــت مـقــررة للتمديد فــي  ١٥نيسان».
آن ــذاك «ط ــرح وزراء املستقبل والـقــوات
ومعهما الوزير مروان حمادة موضوع
ح ــاك ـم ـي ــة م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ،وأش ـ ـ ـ ــادوا
بـســامــة وسـيــاسـتــه ،مــؤكــديــن ض ــرورة
ال ـت ـجــديــد ل ــه ،ف ــي م ـقــابــل ص ـمــت وزراء
ّ
التيار الوطني الحر» ،فيما بلغ سالمة
بعد عودته من باريس من يهمهم األمر
أن ــه ل ــن ي ــذه ــب ال ــى واش ـن ـطــن م ــن دون
تـفــويــض رس ـم ــي .وب ـعــد ورود رســائــل
ال ـيــه بــالــواس ـطــة ،م ـفــادهــا الـتـجــديــد له
ثــاث سـنــوات ،أي «نـصــف والي ــة» ،كان
دائ ــم الـقــول إنــه «غـيــر مهتم ،وإذا كنتم
تــريــدون التجديد لي فليكن ،وإن كنتم
ترفضون فليس لدي شيء ألقوله».
وت ـش ـيــر امل ـع ـلــومــات ال ــى أن «الــرئ ـيــس
الـ ـح ــري ــري ك ـ ــان أول ال ــداعـ ـم ــن ل ـهــذه
الـ ـخـ ـط ــوة ،مـ ــع م ــوافـ ـق ــة كـ ــل األفـ ــرقـ ــاء،

باستثناء التيار الوطني الحر الذي ال
ّ
يتريث في إعطاء موافقته» .غير
يــزال
أن مـصــادر الـتـيــار تشير الــى أنــه أبلغ
املـعـنـيــن أن ــه «ال ي ـعــارض فــي امل ـبــدأ».
في املقابل ،تقول مصادر «وسطية» إن
موافقة التيار مقرونة «بدفتر شروط
يتضمن إجراء تعديالت في السياسات
النقدية املتبعة».
وعلى ما يبدو ،فإن القوات تحذو حذو
ال ـت ـي ــار ،إذ أشـ ـ ــارت م ـص ــادره ــا الـ ــى أن
«معراب لم تحسم موقفها بعد» ،مشيرة
الى أن «املشاورات قائمة ،لكنها لن تقف
فــي وجــه التجديد فــي حــال تــم التوافق
عليه بــن جميع املـكــونــات السياسية».
ولفتت الى «أننا نأخذ وقتنا في التفكير.
وحرصًا منا على الوضع املالي والثبات
الــذي استمر سـنــوات ،لن نعترض على
التجديد لسالمة .أما في حال كان هناك
بديل منه ،فإننا نــرى أن االمــر يستحق
ال ـ ــدرس» .وقــالــت إن «ال ـق ــوات لــن تعلن
مــوقـفـهــا اآلن ،وعـنــدمــا تـتـضــح األم ــور،
حينها لكل حادث حديث».

