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سياسة
في الواجهة

ّ
إخراج التمديد التقني يتقدم القانون الجديد ...لكن
في مثل هذا النهار من الشهر
المقبل تكون انتهت والية برلمان
انتخب عام ّ ،2009
ومدد بنفسه
لنفسه مرتين على التوالي عامي
 2013وّ 2014كي يصل والية
اولى بثانية ،وفكر الشهر الفائت
في تمديد ثالث ،ولم يفقد االمل
فيه بعد
نقوال ناصيف
م ــن ال ـســاعــة ص ـفــر م ــن  20ح ــزي ــران
امل ـقـبــل ،بـعــد شـهــر واح ــد تـمــامــا من
اآلن ،يقتضي ان تـكــون الـبــاد امــام
واق ــع جــديــد :إم ــا ف ــراغ كــامــل لتعذر
التوافق على قانون جديد لالنتخاب
ً
ورف ـ ــض اج ـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات ع ـمــا
بــال ـقــانــون ال ـن ــاف ــذ م ـنــذ ع ــام ،2008
او تـمــديــد لبضعة اشـهــر يـقــود الــى
العودة مجددًا الى القانون النافذ .ال
تكمن الفضيحة في العودة الى هذا

هل يكون العقد االستثنائي
أفضل حظًا من المادة  59في
الوصول الى قانون جديد؟
القانون ،وهو قانوني ودستوري ما
دام انبثق منه برملان وأربع حكومات
وانتخب في ظله رئيس الجمهورية،
بل في إهــدار أربعة أشهر بال طائل
من االنقسامات والخالفات أطاحت
إج ـ ـ ـ ـ ــراء االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاق ف ـ ــي م ــوع ــده
الــدسـتــوري بــذريـعــة رفــض األفــرقــاء
جميعًا تقريبًا خــوض االنتخابات
وفـ ــق أح ـك ــام ــه م ــع إط ــاق ـه ــم أوس ــع
حملة تشهير بــه ،ثــم املـســارعــة الى
الركون إليه على أنه قــارب نجاتهم

من الفراغ .بانقضاء االشهر االربعة
املـ ـنـ ـص ــرم ــة مـ ـن ــذ ش ـ ـب ـ ــاط ،امل ــوع ــد
االول لتوجيه الــدعــوة الــى الهيئات
الناخبة ،انقلبت معادالت املفاضلة
رأســا على عقب :بعد مفاضلة اولى
بــن القانون النافذ وقــانــون جديد،
ثم مفاضلة ثانية بني القانون النافذ
وال ـت ـمــديــد ،ث ــم مـفــاضـلــة ثــال ـثــة بني
التمديد وال ـفــراغ ،انتهى االم ــر اآلن
بمفاضلة رابعة على احــد خيارين:
القانون النافذ او الفراغ.
ومع ان اجتماعات التشاور املعلنة
والبعيدة عن االضواء ال تتوقف عن
ت ـبــادل االق ـت ــراح ــات ،اال ان الـتــوافــق
على االقتراع النسبي بدا غير كاف
في ذاته لالتفاق على قانون جديد،
في ظل تشعب افكار تقسيم الدوائر،
يـبــدأ بـســت دوائ ــر وف ــق مــا يقترحه
رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـن ــواب نـبـيــه بــري
وال ي ـن ـت ـهــي ب ـخ ـمــس ع ـش ــرة دائـ ــرة
ي ـق ـتــرح ـهــا ث ـنــائــي ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
الحر والقوات اللبنانية.
وع ـلــى غ ــرار اسـتـنـفــاد ال ــوق ــت ال ــذي
احـ ـت ــاج ال ـي ــه اق ـ ـتـ ــراح ال ـت ــأه ـي ــل كــي
يـ ــرف ـ ـضـ ــه االفـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــاء ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــون
وي ـحــرمــونــه فــرصــة ال ـتــوافــق عليه،
فـ ــان ال ـس ـج ــال ال ــدائ ــر ح ـي ــال دوائـ ــر
النسبية مــن شأنه استنزاف االيــام
امل ـت ـب ـق ـيــة م ــن ال ـع ـقــد الـ ـع ــادي االول
لـلـبــرملــان نـهــايــة ه ــذا الـشـهــر قـبــل ان
يسقط .في احسن االحــوال محاولة
االتـفــاق على حــل وســط بغية انقاذ
ما تبقى من والية املجلس ،اكثر منه
االت ـف ــاق ال ـج ــاد عـلــى ق ــان ــون جــديــد.
والواقع ان اجتماع عني التينة االحد
ال ـف ــائ ــت وارفـ ـض ــاض ــه ع ـلــى ّخ ــاف،
ع ـكــس ال ـت ـبــاعــد ال ـ ــذي ي ـت ـع ــذر معه
التفاهم على تقسيم الدوائر ،ال على
نظام االقتراع فحسب .اذ تولد فكرة
ُ
من فكرة .طرح في عني التينة اقتراح
ُ
ـرض مضيف االجـتـمــاع رئيس
لــم ي ـ ِ
املجلس بشقيه 15 :دائــرة انتخابية
(ب ـي ــروت اث ـن ـتــان ،وك ــل م ــن الـشـمــال
والـ ـبـ ـق ــاع والـ ـجـ ـن ــوب ث ـ ــاث دوائـ ـ ــر،

اقتراح  15دائرة ونقل مقعدين مارونيين اطاح اجتماع عين التينة (هيثم الموسوي)

ج ـب ــل ل ـب ـن ــان ارب ـ ـ ــع دوائ ـ ـ ـ ـ ــر) ،ون ـقــل
مـقـعــديــن م ــارون ـي ــن (م ــن طــرابـلــس
ال ــى ال ـب ـتــرون وم ــن ال ـب ـقــاع الـغــربــي
الــى جبيل ،اولـهـمــا الرض ــاء الــوزيــر
جبران باسيل بغية تعزيز حظوظه
في الدائرة التي خيبته اكثر من مرة،
وثانيهما الرضاء القوات اللبنانية

ك ــي تـشـغــل م ـق ـع ـدًا م ـت ـعــذرًا ل ـهــا في
جبيل).
لــم يكن إخـفــاق اجتماع عــن التينة
َ
ال ــوح ـي ــد او االخـ ـي ــر ،ب ـيــد انـ ــه أبـ ــرز
وطأة تناقض مقاربة كل من االفرقاء
املعنيني الـقــانــون الـجــديــد ،مــن دون
ان يسع اي احد ان يجهر بتحبيذه

العودة الى قانون .2008
على نحو كـهــذا ،يقيم وزر املشكلة
اآلن في جانب آخر ،هو سبل اخراج
الـتـمــديــد الـتـقـنــي ،ثــاثــة اشـهــر على
االرجـ ـ ــح ،ق ـبــل ال ــوص ــول ال ــى نـهــايــة
ال ــوالي ــة فــي م ـعــزل عــن ال ــذه ــاب الــى
الـ ـق ــان ــون الـ ـن ــاف ــذ او االت ـ ـفـ ــاق عـلــى

تقرير

خالفة لحام :دمشق وحلب تتصارعان في بيروت
حتى اآلن ،يقتصر التنافس على
مطران حلب ومطران دمشق (النائب
البطريركي) لخالفة البطريرك ّلحام
على رأس طائفة الروم الملكيين
الكاثوليك ،التي تشهد واحدًا من أكثر
صراعاتها حدة منذ اتفاق الرهبانية
الباسيلية المخلصية والرهبانيتين
الباسيليتين الشويرية والحلبية
غسان سعود
ت ـت ــأل ــف اإلدارة ال ـك ـن ـس ـيــة عـمــومــا
م ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــازيـ ـ ــن :ال ـ ـبـ ـطـ ــريـ ــركـ ـيـ ــات
وال ـ ـ ــرهـ ـ ـ ـب ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات؛ ولـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل م ـن ـه ــا
هيكليتها العامة .في البطريركيات
ال ت ـخ ـت ـلــف األوضـ ـ ـ ــاع ك ـث ـي ـرًا عـ ّـمــا
ه ــي عـلـيــه ف ــي األحـ ـ ــزاب واإلدارات
ّ
الـعــامــة لناحية ال ـتــرهــل وال ـصــراع
على الكراسي واملحسوبيات ...أما
في الرهبانيات فتجري انتخابات

دوري ــة ويمكن الـحــديــث عــن تــداول
هادئ للسلطة ومراعاة الحد األدنى
من الكفاءة في توزيع املسؤوليات،
وثمة محاسب ومــدقــق مالي أقله،
كذلك تراكم مؤسسات الرهبانيات
الـتــربــويــة واالستشفائية األرب ــاح.
ورغ ـ ــم م ـظــاهــر الـ ـب ــذخ ال ـت ــي يـقــول
الحريصون على الكنيسة إنها ال
تليق بمن اختار الحياة الرهبانية
التي تقوم على التقشف ،فإن وضع
الــره ـبــان ـيــات أف ـضــل بـمــا ال يـقــاس
مـ ــن وضـ ـ ــع الـ ـبـ ـط ــري ــركـ ـي ــات حـيــث
ت ـس ـت ـش ــري ال ـ ـخـ ــافـ ــات واملـ ـش ــاك ــل
وتــراشــق االتـهــامــات على مختلف
امل ـس ـت ــوي ــات؛ ف ــال ــورش ــة ال ـت ــي كــان
ي ـف ـتــرض بــال ـفــات ـي ـكــان أن يــرعــاهــا
غ ــداة استقالة البطريرك املــارونــي
ن ـ ـص ـ ــرال ـ ـل ـ ــه ص ـ ـف ـ ـيـ ــر وان ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب
ال ـب ـط ــري ــرك بـ ـش ــارة الـ ــراعـ ــي خـلـفــا
ل ــه ،تــوقـفــت إث ــر اكـتـشــاف الـكــرســي
ال ــرس ــول ــي أن امل ـك ـل ـفــن ب ــامل ـل ــف ال
يطلبون النياشني البابوية لغير
رج ـ ـ ــال األعـ ـ ـم ـ ــال وت ـ ـجـ ــار ال ــدخ ــان
والـ ـس ــاح .وال ش ــك ف ــي أن تــدقـيــق
ال ـف ــات ـي ـك ــان ف ــي ل ــوائ ــح املــرش ـحــن

ّ
لـ ـت ــول ــي امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــات أس ـ ـهـ ــم فــي
ً
ً
اقـ ـتـ ـن ــاع ــه بـ ـ ــأن ثـ ـم ــة ج ـ ـيـ ــا ك ــام ــا
يـصـعــب االت ـك ــال عـلـيــه إلحـ ــداث أي
تغيير وإصالح ،فانكفأ أكثر فأكثر.
وهـكــذا تــأخــرت دع ــوة السينودس
ال ـك ــاث ــول ـي ـك ــي النـ ـتـ ـخ ــاب ب ـطــريــرك
ج ــدي ــد أك ـث ــر م ــن  5سـ ـن ــوات ،حيث
صدر أمس فقط بيان من بطريركية
الروم امللكيني الكاثوليك أكدت فيه
انعقاد املجمع من  19حزيران إلى
 23فــي مـقــر الـبـطــريــركـيــة الصيفي
فــي لبنان فــي عــن تــريــز ،النتخاب
ب ـطــريــرك ج ــدي ــد .وكـ ــان الـبـطــريــرك
غ ــريـ ـغ ــوري ــوس الـ ـث ــال ــث لـ ـح ــام قــد
تـ ـق ــدم بــاس ـت ـقــال ـتــه ن ـت ـي ـجــة تـفــاقــم
الـ ـضـ ـغ ــوط ــات عـ ـلـ ـي ــه ،ل ـك ـن ــه ح ــدد
م ـ ــوعـ ـ ـدًا لـ ـه ــا بـ ـع ــد ب ـض ـع ــة أش ـه ــر
ل ـت ـص ــادف ع ـيــد مـ ـي ــاده ال ـخــامــس
وال ـث ـم ــان ــن ،إال أن ال ـفــات ـي ـكــان قــرأ
الجزء املتعلق باالستقالة وتجاهل
ال ـج ــزء املــرت ـبــط ب ـمــوعــدهــا ،وأذاع
قـ ـب ــول ــه اسـ ـتـ ـق ــال ــة ل ـ ـحـ ــام وت ـع ـيــن
قــائــم بــاألع ـمــال إل ــى ح ــن انـتـخــاب
بطريرك جديد .وهو أمر يمثل في
نظر لحام واملـطــارنــة املـقـ ّـربــن منه

الخروج من األزمة
يتطلب انتخاب بطريرك
غير مرتبط بالمشكالت
التي أنهكت الكنيسة

ّ
إهانة كبيرة لهم ،وتبنيًا فاتيكانيًا
ل ـخ ـصــوم ـهــم ،ل ـك ـن ـهــم ال ي ـحـ ّـم ـلــون
مـ ـس ــؤولـ ـيـ ـتـ ـه ــا ال ـ ـب ـ ـتـ ــة ل ـل ـك ــرس ــي
ال ــرس ــول ــي ،ب ــل ملـجـمــوعــة املـطــارنــة
ال ـتــي أوج ـع ــت رأس الفاتيكانيني
ب ــ«اف ـت ــراءات ـه ــا» ع ـلــى ل ـح ــام .وفــي
الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ،فـ ـ ـ ــإن أمـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ـطـ ــارنـ ــة
ً
ف ــي ه ـ ــذه ال ـك ـن ـي ـســة شـ ـهـ ـرًا ح ــاف ــا
بالتحضيرات .وتشير املعلومات
األول ـي ــة إل ــى أن ال ـص ــراع ينحصر
ال ـ ـيـ ــوم بـ ــن مـ ـط ــران ــن رئ ـي ـس ـيــن:
املطران جان جنبرت ،متروبوليت
حلب وسلوقية وقــورش ،والنائب
ال ـب ـط ــري ــرك ــي ف ــي دم ـش ــق امل ـط ــران
ج ــوزف عبسي .واملشكلة فــي هذا
الـتـنــافــس االنـتـخــابــي أن املـطــارنــة
امل ـقــربــن مــن الـب ـطــريــرك املستقيل
يـعـت ـقــدون أن زم ــاء ه ــم املـنــاوئــن
لـهــم ف ـبــركــوا مـلــف ف ـســاد وع ـمــدوا
إلــى تشويه صــورة البطريرك ،من
دون إج ـ ــراء أي تـحـقـيــق ج ــدي أو
إث ـبــات اتـهــامــاتـهــم ،وه ــم يتهمون
ال ـب ـطــريــرك ل ـحــام بـبـيــع األراضـ ــي،
مــن دون إثـبــاتــات عـلــى ذل ــك ،فيما
هـنــاك ملفات موثقة بحقهم أكثر

