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تقرير

كيف؟
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد .بـ ــذلـ ــك ي ـك ــون
عـلــى عــاتــق مـجـلــس ال ـن ــواب إخ ــراج
التمديد التقني فــي االي ــام املتبقية
مــن الـعـقــد ال ـعــادي االول ،وتـحــديـدًا
فــي الجلسة امل ـقــررة فــي  29اي ــار ،او
انتظار مــرســوم العقد االستثنائي
الـ ــذي ي ـص ــدره رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
ميشال ع ــون .تبعًا لــذلــك ُينظر الى
ه ــدف الـعـقــد االسـتـثـنــائــي ،الق ــل من
ثــاثــة اســاب ـيــع ،عـلــى نـحــو مــا عناه
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ــرئ ـي ــس امل ـ ـ ــادة  59مــن
ال ــدس ـت ــور ،وه ــو إم ـه ــال امل ـش ــاورات
واملساعي مزيدًا من الوقت للتوافق
عـ ـل ــى ق ـ ــان ـ ــون جـ ــديـ ــد ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب.
ن ـج ـحــت امل ـ ـ ــادة  59ف ــي ال ـق ـف ــز ف ــوق
تمديد طويل االمد وتعطيله نهائيًا،
لكن دونما االف ــادة من مهلة الشهر
ما بني  13نيسان و 13أيــار إلنجاز
م ـس ــودة ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب .وق ــد ال
ي ـكــون م ــرس ــوم ال ـع ـقــد االسـتـثـنــائــي
أف ـض ــل ح ـظــوظــا م ــن امل ـ ــادة  ،59في
ظــل استمرار الخالفات نفسها بني
االفـ ــرقـ ــاء الــرئ ـي ـس ـيــن اي ــاه ــم .االم ــر
ال ــذي يـطــرح عــامــة استفهام حيال
طــريـقــة ال ــوص ــول ال ــى تـمــديــد تقني
الشهر ثالثة ،دونما املــرور بقانون
جديد لالنتخاب؟
الـ ــواضـ ــح ان امل ـش ـك ـلــة امل ـق ـب ـل ــة ،فــي
ظــل انـقـســام املــواقــف وامل ـســودات ما
ل ــم تـحـصــل اع ـج ــوب ــة ،تـكـمــن ف ــي ان
االفرقاء بدأوا يتعاملون مع الحاجة
الــى التمديد التقني على انــه هدف
ف ــي ذاتـ ــه ـ ـ ووح ـي ــد ح ـتــى اآلن على
االق ـ ــل ـ ـ ـ لـ ـتـ ـف ــادي الـ ـ ـف ـ ــراغ .فـ ــي حــن
تحدثوا عنه فــي االشـهــر املنصرمة
على انــه جــزء ال يتجزأ مــن القانون
الجديد ،وال يعدو كونه جسر عبور
الى إجراء االنتخابات النيابية وفق
القانون الجديد بعد تعديل املهل.
ك ــل ذلـ ــك ف ــي ظ ــل إصـ ـ ــرار ال ـج ـم ـيــع ـ
وآخرهم رئيس الجمهورية البارحة
ـ ـ على ان ال فــراغ واقـعــا فــي السلطة
االشـ ـ ـت ـ ــراعـ ـ ـي ـ ــة مـ ـنـ ـتـ ـص ــف ل ـ ـيـ ــل 19
حزيران .بيد ان احدًا ال يقول كيف.

دسـ ــامـ ــة ب ـك ـث ـي ــر ت ـت ـض ـم ــن إن ـش ــاء
جـ ـمـ ـعـ ـي ــات وهـ ـمـ ـي ــة وب ـ ـيـ ــع ش ـقــق
وه ـم ـي ــة .وب ـع ـي ـدًا ع ــن الـتـفــاصـيــل
الفضائحية والـجـنـسـيــة ملــا ّ
يعير
املتخاصمون بعضهم بعضًا فيه،
يكفي القول هنا إن التراشق بات
شخصيًا ومباشرًا.
والخطير في املوضوع أن الصراع
ي ـت ـخــذ ف ــي ب ـع ــض وج ــوه ــه طــابــع
«ال ـبــول ـسـ ّـي» ـ ـ «ال ـش ــوي ـ ّ
ـري» ،نسبة
إلى الجمعية البولسية والرهبانية
ال ـبــاس ـي ـل ـيــة ال ـش ــوي ــري ــة .وفـ ــي ظــل
وج ـ ــود أك ـث ــر م ــن خ ـم ـســة م ـطــارنــة
متقاعدين ،وأكـثــر مــن  10مطارنة
مـ ـتـ ـق ــدم ــن فـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــر ،وع ـص ــف
كثيرة بني أعضاء املجمع،
مشاكل
ّ
ي ـص ـعــب ت ــوق ــع ال ـن ـت ــائ ــج مـسـبـقــا،
كــذلــك يـصـعــب تـخـ ّـيــل م ــا يـمـكــن أن
يحدث في حال طلب مطران واحد
الـ ـك ــام وتـ ـط ــرق إلـ ــى أحـ ــد امل ـل ـفــات
الحساسة؛ فمشاكل املطارنة كثيرة
في ما بينهم ،وبينهم وبني بعض
رعاياهم ومعظم اآلباء الخاضعني
لسلطتهم .ويكفي أن يتحدث أحد
اآلبـ ـ ــاء امل ـب ـعــديــن ال ــذي ــن يـسـعـفــون

بين الحريري وجنبالط :المصير لم يعد مشتركًا؟
ّ
همان ثقيالن يكادان
يقطعان أنفاس النائب وليد
جنبالط ،ويذهبان بكل
الجهود التي بذلها خالل
السنوات الماضية إلى ال شيء.
قانون االنتخابات والعالقة
مع الرئيس سعد الحريري.
فقد بات األخير ماهرًا في
االنقالب على العهود
والحلفاء .البيك «مجروح»
لكنه يلتزم الصمتُ ،ويلزم
حزبه به
ميسم رزق
ال شــيء يشغل النائب وليد جنبالط
هذه األيام أكثر من قانون االنتخابات،
وخـيـبـتــه بــالــرئ ـيــس س ـعــد ال ـحــريــري.
«ال ـ ـب ـ ـيـ ــك مـ ـ ـ ـ ُج ـ ـ ــروح» ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـ ـ ّـد زعـ ــم
األص ـ ــدق ـ ــاء امل ـش ـت ــرك ــن ب ـي ـن ـه ـمــاّ .
أي
تـفــاصـيــل تـ ِـوجــع «أب ــو تـيـمــور» أكـثــر؟
امل ـن ــاب ــر وق ـض ـيــة الـ ــدم امل ـش ـتــركــة منذ
عــام  ،2005أم املـســار واملـصـيــر ّالـلــذان
ل ــم يـ ـع ــودا واحـ ـ ـ ـدًا؟ ُّأي ـه ـم ــا ي ـ ُـؤث ــر فيه
ّ
بقدر أكبر ،تنكر رئيس تيار املستقبل
ل ـل ـح ـلــف امل ـ ـقـ ــدس ال ـ ـ ــذي ج ـم ــع وال ـ ــده
(رفيق الحريري) بجنبالط وتفضيله
لـلـخـصــم امل ـش ـتــرك ،أم اق ـت ـصــار دائ ــرة
حـ ـلـ ـف ــائ ــه عـ ـل ــى شـ ـخ ــص وح ـ ـيـ ــد هــو
الــرئـيــس نبيه ب ـ ّـري؟ فــي كــل األح ــوال،
يـلـتــزم الــرجــل الـصـمــتُ ،
وي ـل ــزم بــه كل
ّ
«جماعته» بتعميم صــارم« :التعرض
وتياره ممنوع».
للرئيس الحريري
ِ
مسيرة جنبالط إلــى جانب الحريري
ُ
لــم تــكــن دائ ـمــا سمنًا عـلــى عـســل ،رغــم
تصل
متانة ما جمعهما .لم تبلغ ولم ِ
الى درجة القطيعة يومًا ،رغم مرورها
فوق فوالق عديدة ،كان أقساها حسم
جـنـبــاط مـعــركــة الـحـكــومــة ع ــام 2011
مل ـص ـل ـحــة ال ــرئـ ـي ــس ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي.
لـكـنـهــا تــأخــذ ال ـي ــوم مـنـحــى سـلـبـيــا ال

الجرحى على أطراف حلب ُليكشف
الكثير .والــواضــح في هــذا السياق
أن ال أح ـ ـ ــد م ـ ــن أعـ ـ ـض ـ ــاء امل ـج ـم ــع
االن ـت ـخــابــي لــديــه الـ ـق ــدرة أو حتى
الرغبة في استنهاض كنيسة الروم
املـلـكـيــن الـكــاثــولـيــك مـ ّـمــا ه ــي فيه
واعتماد مبدأ الجمع بــدل التفرقة
وإع ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـ ــروح إل ـ ــى األب ــرشـ ـي ــات
وإيـقــاف النزيف املــالــي والـثــرثــرات
وت ـف ـل ــت ب ـع ــض رج ـ ـ ــال الـ ــديـ ــن مــن
كــل الـقـيــود .وعليه يمكن الـقــول إن
الفاتيكان ّ
حول املجمع الكاثوليكي
املقبل إلى مجمع انتخابي ،وتكرس
أمس في البيان البطريركي تجميد
عمل البطريركية بانتظار انتخاب
بـ ـط ــري ــرك جـ ــديـ ــد ،ل ـك ــن األك ـ ـيـ ــد أن
ال ـب ـط ــري ــرك ال ـج ــدي ــد غ ـيــر مــوجــود
داخــل املجمع ،وال بـ ّـد بحسب قول
امل ـط ـل ـع ــن مـ ــن ت ـ ـكـ ــرار ال ـســاب ـق ـتــن
امل ــاض ـي ـت ــن ب ــاإلتـ ـي ــان ب ــراه ــب مــن
خ ـ ــارج األزمـ ـ ــة ال ـح ــال ـي ــة ،شـ ــرط أن
ي ـك ــون ل ــدي ــه امل ـع ــرف ــة ال ـكــاف ـيــة بما
يحصل ،والثقافة الالزمة والرغبة
في رؤية كنيسته تقف على قدميها
مجددًا.

ينفيه الطرفان ،بعد أن أصبح الخالف
ب ـي ـن ـه ـمــا ع ـل ــى «ال ـ ـجـ ــوهـ ــر» ،ك ـم ــا ق ــال
ال ــوزي ــر غ ـ ــازي ال ـعــري ـضــي م ـنــذ نحو
شـهــر .والـجــوهــر هنا يرفعه جنبالط
إل ــى م ـصــاف «صـ ــراع ال ـب ـقــاء ومصير
الجبل» الذي لن ّ
يفرط فيه بأي ثمن.
ُ
لــم يكن جنبالط بعيدًا عــن صــورة ما
يـحـ ُـدث خـلــف كــوالـيــس الـحــريــريّ ،وال
ُ
عــن خـيــوط العالقة الـتــي تنسج بدقة
ّ
م ــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـ ـح ـ ّـر ،لـكـنــه ظــن
سقفها م ـحــدودًا ببعض املـلـفــات .أمــا
أن تـنـسـحــب ه ــذه الـخـصــوصـيــة على
عالقة املستقبل واالشـتــراكــي ،فهو ما
لــم يبلعه جـنـبــاط ،خصوصًا عندما
تصل األم ــور إلــى قــانــون االنتخابات.
ال ــرج ــل ب ـب ـســاطــة ل ــم ي ـ ُـع ــد ي ـع ـن ـيــه أن
ّ
يستظل بلقب بيضة القبان ،بقدر ما
هــو خــائــف على دوره كممثل ألقلية.
هذا الخوف الــذي لم يأخذه الحريري
ف ــي االع ـت ـبــار ح ــن ق ـ ّـرر دع ــم الـقــانــون
التأهيلي الذي يطرحه الوزير جبران
باسيل!
َ
لـ ــم يـ ـس ــت ـ ِـس ــغ االش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــون تــأي ـيــد
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ل ـ ـ ـهـ ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ال ـ ـ ــذي
س ـي ـل ـت ـه ـم ـه ــم حـ ـتـ ـم ــا ،بـ ـف ــرض ــه ع ـلــى
الناخب الدرزي الوقوف متفرجًا على
ّ
«جـيــرانـهــم» فــي الجبل وهــم يؤهلون
م ـ ــن ي ـ ــري ـ ــدون ـ ــه ،قـ ـب ــل إشـ ــراك ـ ـهـ ــم فــي
التصويت في املرحلة الثانية ،ما خلق
ّ
تنفك ّ
تتردد على لسان
عندهم نقمة ال
كل زوار كليمنصو واملختارة.
منذ ذلــك الـحــن ،ط ــاول الـفـتــور عالقة

ج ـن ـب ــاط ب ــال ـح ــري ــري ،ودف ـ ــع بـ ــاألول
إلــى نقل رسالة إلــى بيت الوسط عبر
الـ ـع ــريـ ـض ــي خ ــاص ـت ـه ــا أن «ال أح ــد
ُيـ ـف ــاوض ب ــاس ــم ج ـن ـب ــاط ،ومـ ــن ُيـ ـ ِـرد
ال ـت ـف ــاوض فــالـبـيــك حــاضــر شخصيًا
لهذه املهمة» .وزادت النكسات واحدة
مــع فـتــح مـلــف مـجـلــس الـشـيــوخ الــذي
أك ــد جـنـبــاط فــي رســالـتــه أن رئاسته
«م ـ ــن ح ـ ـق ـ ـنـ ــا» ،وكـ ـ ـ ــان ّ
رد الـ ـح ــري ــري
بــأنــه غير راغ ــب فــي اتـخــاذ أي خطوة
ّ
تستفز التيار الوطني الحر و«الفريق
املسيحي» .وقد كان هذا الجواب كافيًا
ل ـ ُخ ـلــق واق ـ ــع ج ــدي ــد ف ــي ال ـع ــاق ــة بني
«املـسـتـقـبــل» و«الـتـقــدمــي االشـتــراكــي»
مختلف ّ
عما كان ،وجعل االشتراكيني
في موقع املتلقي للصيغ االنتخابية،
م ــع م ـحــاربــة أي ق ــان ــون م ــن شــأنــه أال
يتماهى ومزاج البيك.
ُ
يــرفــض الـجـنـبــاطـيــون التعليق على
حاضر العالقة الثنائية ومستقبلها،

االشتراكي :نختلف مع
الحريري على «مسألة
مصيرية ال عابرة»

مصادر االشتراكي :لن يكون قانون من دون رضى وليد جنبالط (هيثم الموسوي)

ألن الـبـيــك «ال يــريــد ال ـت ـطــرق إلـيـهــا».
ل ـك ـن ـهــم ي ـخ ـت ـص ــرون امل ـش ـك ـل ــة بــأن ـهــا
ت ـك ـ ُـم ــن فـ ــي قـ ــانـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وال
شيء آخر .ملاذا يسير الحريري عكس
ال ـت ـيــار مـعـكــم؟ «عـلـيــه ه ــو أن ُيـ ُجـيــب.
ن ـحــن ال نـمـلــك ت ـف ـس ـيــرات ،وال نـطـلــق
تحليالت .ما نعرفه أنه اتخذ خيارات
ال تناسبنا .نحن نختلف على مسألة
مصيرية ال عــابــرة .ال يـ ُـمـكــن ألح ــد أن
ي ـت ـصــرف وك ــأن ــه يـضـمـنـنــا ف ــي جيبه
ب ـح ـكــم ال ـ ـعـ ــاقـ ــة» .ع ـل ــى كـ ــل ح ـ ــال «ال
أحــد يستطيع كسر أح ــد» ،و«الـنــائــب
جـنـبــاط يـلـتــزم ال ـه ــدوء ،رغ ــم الـجــرح
ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر» ،لـ ـسـ ـب ــب واح ـ ـ ـ ــد أن «ب ـي ــت
الـحــريــري عــزيــز ،هــو مدين لنا ونحن
مــديـنــون ل ــه ،وإن اعـتــدنــا ال ـخــاف في
كثير مــن األح ـي ــان» .مــا هــو املطلوب؟
م ــاذا يــريــد جـنـبــاط؟ «نـحــن ال نطلب
أك ـثــر م ــن إدراك أن ـنــا مــؤتـم ـنــون على
طــائـفــة بأكملها .والـجـمـيــع يعلم بــأن
ّ
جنبالط غالبًا ما يتخطى التجاوزات
ف ــي سـبـيــل ال ــوص ــول إل ــى ح ـل ــول» .ما
يــؤكــده الجنبالطيون أن «ال ـخــاف ال
يـ ُـمـكــن أن ي ــؤدي إل ــى م ـك ــان» ،وليعلم
الـجـمـيــع أن «ق ــان ــون ــا م ــن دون رضــى
ول ـيــد ج ـن ـبــاط ل ــن ي ـك ــون ،ول ـيــس في
األم ــر مـســايــرة ل ــه ،بــل ألنـنــا سنواجه
أي قــانــون ال يـتـنــاســب وهــواجـسـنــا».
ف ــي ان ـت ـظــار والدة ال ـقــانــون امل ــرج ـ ّـوة،
وف ـ ــي ظـ ــل ارتـ ـ ـف ـ ــاع حـ ـظ ــوظ ال ـس ـت ــن،
أيـ ــن ُيـ ـص ــرف هـ ــذا الـ ـك ــام وهـ ــل ي ـبـ ّـدد
التخوف االشتراكي من تحالف عوني
– مستقبلي – قــواتــي؟ بحسب هــؤالء
«م ـيــزان الــربــح وال ـخ ـســارة فــي قــانــون
االن ـت ـخــابــات ل ــم يـ ُـعــد ف ــي حـســابــاتـنــا،
نحن نريد عدالة تمثيل».
قد ال يكون عند جنبالط ّ
نية للكالم في
إطار دفاعه عن «حصته» في البرملان
والنظام ،لكنه ال يزال لديه باب وحيد
مفتوح ال ُيمكن أن يقفلّ ،
يعول عليه
ّ
دائمًا ،هو باب عني التينة .وربما يرى
أن هـ ــذه ه ــي ال ـن ـق ـطــة ال ــوح ـي ــدة الـتــي
يـتـفـ ّـوق فيها عـلــى الــرئـيــس الـحــريــري
فــي ه ــذه املــرح ـلــة ،ك ــون ب ـ ّـري «شــريـكــا
ل ـ ّـع ـي ـب ــا ،وال ـت ـح ــال ــف م ـع ــه ف ـي ــه مـتـعــة
وخ ـ ـبـ ــرة ووطـ ـنـ ـي ــة ي ـف ـت ـق ــده ــا ح ـل ـفــاء
الحريري الجدد» ،يقول اشتراكيون.

ّ
طوق «يؤنب» ستريدا:
ماذا قدمتم غير عرض األزياء!
تسيطر القوات اللبنانية على املشهد
الـ ـع ــام ف ــي ب ـ ـشـ ـ ّـري ،ح ـت ــى ُي ـظ ــن أن
ال ص ــوت إال صــوت ـهــا ف ــي الـقـضــاء
الشمالي .وبعد تباهي َ
نائبي القوات
ً
ط ــوي ــا ب ــاإلنـ ـج ــازات اإلن ـم ــائ ـي ــة فــي
دائرتهماّ ،
رد النائب السابق جبران
ط ــوق عـلــى ك ــام لـلـنــائـبــن ،سـتــريــدا
جعجع وإيلي كيروز ،أطلقاه خالل
نــدوة إعالمية .وأتــى بيان طوق (عم
ال ـنــائ ـبــة س ـت ــري ــدا ج ـع ـجــع) لـيـكـســر
صمت خـصــوم ال ـقــوات فــي بـشـ ّـري.
وق ـ ــال ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق إن «ن ــائ ـ َـب ــي
بشري نسبا اليهما إنجاز مشاريع
إن ـم ــائ ـي ــة ل ـب ـش ــري ولـ ــم ن ـن ــل مـنـهـمــا
س ــوى وص ــف وض ـيــع يــدرج ـنــا في
ّ
خانة الزمن البائد» .وذكر بيان طوق
ب ــأن «مستشفى بـشــري الحكومي
اف ـت ـت ـحــه ف ــي  2004وزي ـ ــر الـصـحــة

مـحـمــد جـ ــواد خ ـل ـي ـفــة ،ف ــي حـضــور
وزي ـ ـ ــر ال ـت ـن ـم ـي ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة إب ــراه ـي ــم
ال ـضــاهــر ،وال ـنــائ ـبــن ق ـبــان عيسى
الـ ـ ـخ ـ ــوري وأنـ ـ ـ ــا .وفـ ـ ــي عـ ـ ــام 2002
ّ
وجهنا ،النائب املرحوم قبالن عيسى
الخوري وأنا ،كتابًا بحجب الثقة عن
حكومة الرئيس رفيق الحريري إذا
لم يتم تلزيم األوتوستراد ومشروع
الصرف الصحي لرفع أضــراره عن
وادي قاديشا» .كذلك  2002أيضًا،
«أعلن الحريري تلزيم األوتوستراد.
وأعـلــن الــوزيــر الضاهر أن الحكومة
وافقت على اتفاقية لتمويل أشغال
تـ ـح ــوي ــرة بـ ـش ــري وح ـ ـ ــدث ال ـج ـب ــة ـ ـ
الــديـمــان وتـحــويــرة حـصــرون بقيمة
ّ
 7م ــاي ــن دوالر» ،وذكـ ـ ــر بــإن ـشــاء
ثــانــويــة ب ـش ــري الــرس ـم ـيــة وبـطــريــق
األرز ـ ّ
بشري وحماية وادي قاديشا

وبـمـ ّـد شبكة الهاتف الـثــابــت .وســأل
طوق النائبني :ماذا فعلتم في مجال
الـتــوظـيــف؟ هــل فــي حـســابــاتـكــم ّأي
اس ـت ـث ـمــارات يـمـكــن أن تــوفــر فــرص
عمل؟ هل في حساباتكم ّأي معاهد
جامعية تستوعب طالبنا؟ هــل في
ح ـس ــاب ــات ـك ــم ّأي ن ـه ـضــة س ـيــاح ـيــة
شاملة؟ هل في حساباتكم حل أزمة
التفاح؟».
وختم طوق بيانه بالقول« :ما فعلناه
فــي زم ــن ال ـحــرب الـتــي شـلــت الـحــراك
ال ـت ـن ـمــوي ف ــي ك ــل م ـك ــان وفـ ــي عهد
بلدية دامت عامني فقط ،كان بأموال
لبنانية صافية ،فبقينا أحرارًا .فقليل
م ــن ال ـتــواضــع وال ـص ــدق واالع ـت ــراف
بـتـعــب اآلخ ــري ــن وفـضـلـهــم لــن يأخذ
منكم شيئًا».
(األخبار)

