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في الواجهة

لبنان
ّ
أن ــه «بـكــل بساطة وبـكــل ح ــزم ،الـفــراغ
مـمـنــوع فــي ه ــذا الـبـلــد ،ألن ال ـف ــراغ ال
يعني أنه لم يعد لدينا مجلس نيابي
أو رئيس مجلس نيابي ،الفراغ يعني
أنــه لــم يعد لدينا حكومة وال رئيس
حكومة ،ويصبح رئيس الجمهورية
ّ
ال يملك شيئًا» .وأضاف أن «من يفكر
ف ــي أنـ ــه يـمـكــن ال ـت ــواف ــق ع ـلــى قــانــون
انتخاب بعد انتهاء واليــة املجلس ال
يحلم بها ،التوافق على قانون يجب
أن يـتــم قـبــل  20ح ــزي ــران» .وبـعــد هــذا
التاريخ «البلد ُم ّ
هدد بالفوضى وعدم
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ...ل ـيــس م ــن ح ــق أحـ ــد أن
يغامر بالبلد».
املطلوب من أجل االتفاق على قانون،
ّ
«اقتناع األط ــراف بــأن إنجاز القانون
ّ
أهم من املكاسب الخاصة بكل فريق»،
بحسب نائب األمني العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم في حديث لـ«وكالة
أنباء الجمهورية اإلسالمية اإليرانية»
ّ
ُينشر اليوم .ويعتقد أن السبب الذي
ي ـحــول دون االت ـف ــاق عـلــى قــانــون هو
ّ
«أن االطـ ـ ُـراف ت ـحــاول أن تــأخــذ أعلى
املكاسب املمكنة من أي قانون لتأمني
مصلحتها فــي الــوقــت ال ــذي نتحدث
ف ـي ــه عـ ــن تـ ــوافـ ــق وال ـ ـتـ ــوافـ ــق يـتـطـلــب
مكاسب وتـنــازالت» .وردًا على سؤال
إن كان التحالف بني حزب الله بالتيار
الوطني الحر قد تأثر بالخالف حول
ّ
ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ،أجـ ــاب قــاســم ب ــأن
«ال ـت ـح ــال ــف اس ـتــرات ـي ـجــي ولـ ــه عــاقــة
بـمـســار لـبـنــان ف ــي ال ــداخ ــل واملـنـطـقــة
واملـقــاومــة والـعـمــل على بـنــاء الــدولــة.
ون ـحــن مـسـتـمــرون ف ــي االت ـف ــاق حــول
ه ــذه ال ـع ـنــاويــن .أم ــا ن ـقــاش ال ـقــانــون،
ف ـه ــو أم ـ ــر ت ـف ـص ـي ـلــي وال ي ــؤث ــر عـلــى
التحالف .مع اإلشارة إلى أننا وافقنا
على قانون طرحه التيار مؤخرًا ،لكنه
لم يحظ بالتوافق في البلد».
حـ ـك ــومـ ـي ــا ،وب ـ ـعـ ــد ع ـ ـ ــدم إدراج ب ـنــد
التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض
س ــام ــة ع ـل ــى جـ ـ ــدول أعـ ـم ــال مـجـلــس
ال ـ ــوزراء ،استبعدت امل ـصــادر «طرحه
ّ
مــن خــارج الـجــدول ،ألن عــون لــم ينتهِ
ب ـع ــد م ــن وضـ ــع دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط قـبــل
القبول بالتجديد لسالمة».
من جهة أخــرى ،أعلن اإلعــام الحربي
فــي املـقــاومــة اإلســامـيــة أمــس سقوط
طــائــرة استطالع إسرائيلية مــن نوع
«سـكــايــارك» قــرب بلدة عيتا الشعب
الجنوبية ،داخــل األراضــي اللبنانية.
ّ
وت ـم ــك ـن ــت امل ـ ـقـ ــاومـ ــة مـ ــن «انـ ـتـ ـش ــال»
الطائرة وسط تحليق لطائرات العدو
في سماء املنطقة.
(األخبار)

ٌ
على طريق  :2013تمديد محتشم في  29أيار؟
كل يوم يمر من الشهر
االخير في والية مجلس
النواب يجعل الفراغ اقرب
ومصدرا حقيقيا للهلع .اال
انه يجعل ايضا التفكير في
تمديد الوالية هدفا في
ذاته يتقدم ما عداه ،وتاليا
التحضير لسبل تخريجه في
جلسة  29ايار قبل فوات
االوان
نقوال ناصيف
قبل اسـبــوع فقط على الجلسة املقبلة
مل ـج ـلــس الـ ـن ــواب ف ــي  29ايـ ـ ــار ،ل ــم تعد
ثمة خـيــارات فــي حــرب عــض االصــابــع،
سوى ذهاب االفرقاء جميعًا الى حصر
الجلسة هذه بتمديد الوالية ،وقد يكون
ذلـ ــك ه ــو املـ ـغ ــزى ال ـف ـع ـلــي مل ـب ــرر ت ـعــذر
توافقهم على قانون جديد لالنتخاب،
او ف ــي اح ـس ــن االح ـ ــوال االق ـ ــرار ب ــأن ال
مناص من عودتهم الى القانون النافذ
م ـنــذ ع ــام  .2008م ــا يـنـتـظــر جـلـســة 29
ايار ،من اليوم الى موعد انعقادها ،هو
سبل اخراج تمديد محتشم للوالية بعد
تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري،
قبل اي ــام ،ان جــدول اعمالها هــو نفسه
الذي كان مقررًا لجلسة  13نيسان قبل
ان يصير الــى تأجيلها شـهـرًا ونصف
شـ ـه ــر .م ــا ي ـع ـنــي ان اق ـ ـتـ ــراح ال ـق ــان ــون
املـعـجــل امل ـكــرر بـتـمــديــد والي ــة الـبــرملــان
س ـنــة ه ــو ال ـب ـنــد الــرئ ـي ـســي ف ــي ج ــدول
االعمال.
وقــد ال يـكــون املـخــرج الـجــديــد للتمديد
ـ ـ الثالث لبرملان  2009ـ ـ مختلفًا كثيرًا
عــن ذاك ال ــذي راف ــق تـمــديــد الــواليــة في
ج ـل ـســة  31ايـ ـ ــار  2013ع ـن ــدم ــا عــدلــت
الهيئة العامة مدة التمديد وخفضتها
ـ ـ احتشاما ـ ـ من سنتني الى سنة وستة
اشهر .بل يبدو املفترق الفعلي لجلسة
 29ايــار  2017انها قد تكون ايضا هذه
املرة امام تمديد حقيقي ،وليس تمديدا
تقنيا ،تبعا ملا شاع في االشهر االخيرة.
مـ ـن ــذ اس ـ ـت ـ ـخـ ــدم رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ميشال عــون فــي  12نيسان صالحيته
امل ـن ـص ــوص ع ـل ـي ـهــا ف ــي امل ـ ـ ــادة  59مــن
الدستور بتجميد اعمال مجلس النواب،
بــدا ان تمديد الوالية سنة انقضى الى
غير رجعة ،وان البالد مقبلة في فسحة
امل ـه ـل ــة الـ ـج ــدي ــدة م ــن املـ ـ ـش ـ ــاورات عـلــى
قــانــون جــديــد .اول املـســارعــن الــى نعي
التمديد هما رئيس املجلس الــذي قال

ان ال تمديد طويل االمد بعد ذلك اليوم،
ث ــم رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد ال ـحــري ــري
جازما بأنه ال يشارك في جلسة تمدد
والي ـ ــة م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب .ان ـض ــم م ــن ثــم
مـعـظــم االف ــرق ــاء ال ــى هــذيــن ال ــرأي ــن في
مرحلة تسييل اقتراحات وصيغ قانون
انتخاب ،واحــد بعد آخــر ،بالتزامن مع
تأكيدهم ـ ـ واولهم رئيس الجمهورية ـ ـ
ان االنتخابات النيابية واقعة ووشيكة.
وفي ذلك تلميح الى توقع تمديد تقني
ليس اال مقترن بقانون جديد.
واقع االمر في االسابيع القليلة املتبقية
من الوالية الحالية للمجلس سوى ذلك.
حتى اللحظة ال اشارات ايجابية جدية
الى قرب ابصار قانون جديد لالنتخاب
الـ ـن ــور ـ ـ ـ ـ وإن ح ـب ــرا ع ـلــى ال ـ ــورق عـلــى
االقل ـ ـ قبل الوصول الى نهاية الوالية،
ولـ ـي ــس ال ـ ــى ج ـل ـســة  29ايـ ـ ــار ف ـح ـســب.
افـصــح االف ــرق ــاء جميعا تقريبا عــن ان
توافقهم على نظام التصويت ال يفضي
ب ــال ـض ــرورة ال ــى ات ـفــاق ـهــم ع ـلــى قــانــون
جــديــد ،وعـلــى تقسيم ال ــدوائ ــر بــالــذات.
ما تدور من حوله خالفاتهم في الوقت
الـ ـح ــاض ــر ،ب ـع ــدم ــا ق ـي ــل انـ ـه ــم ص ـ ــاروا
يؤيدون االقتراع النسبي الصافي ،هو
ما سيتعذر تفاهمهم عليه :عدد الدوائر
وتقسيمها.
ق ــد ي ـك ــون م ــن امل ـف ـيــد ال ـق ــول ان اي ــا من
امل ـ ـ ـ ــرات مـ ـن ــذ انـ ـتـ ـخ ــاب ــات  1992حـتــى
انـتـخــابــات  ،2009لــم ي ـتــوافــق االفــرقــاء
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون اقـ ـط ــاب ــا وكـ ـت ــا ن ـيــاب ـيــة
بمفردهم على قانون جديد لالنتخاب.
م ــا ب ــن ع ــام ــي  1992و 2000ل ــم يـكــن

فــي االم ـكــان توصلهم ال ــى تـفــاهــم على
قــانــون انتخاب ولـيــس تقسيم الــدوائــر
فحسب ،من دون مرجعية دمشق التي
تولت فرضه الجراء ثالث دورات اعوام
 1992و 1996و ،2000وزعت من خاللها
ع ـلــى حـلـفــائـهــا حـصـصـهــم ف ــي املـقــاعــد
ـ ـ ال سيما منها املسيحية ـ ـ ملا يزالون
يتمسكون بها .بعد انسحاب جيشها
م ــن ل ـب ـنــان ع ــام  ،2005ل ــم ي ـشــأ ه ــؤالء،
ح ـل ـفــاء دم ـش ــق وم ـع ـهــم خـصــومـهــا في
الـحـقـبــة ال ـجــديــدة ،ال ــذه ــاب ال ــى قــانــون
س ـ ـ ــوى ذاك الـ ـ ـ ــذي اش ـ ــرف ـ ــت ه ـ ــي ع ـلــى
وضـعــه ،فــأجــروا انتخابات  2005تبعًا
لـقــانــون  .2000عــامــذاك كــانــت االولــويــة
لـلـتـحــالـفــات ،ول ــم ي ـعـ ِـن ال ـقــانــون ســوى
ال ـص ـح ــن املـ ـطـ ـل ــوب .ي ـص ــح ذل ـ ــك اي ـضــا
على قانون  2008ـ ـ وهو القانون النافذ
اآلن ـ ـ الذي لم يسعهم االتفاق عليه في
الدوحة لوال التدخل القطري في تقسيم
الدوائر ،حيًا بعد حي وزاروبًا بعد آخر،
الخراج القانون.
لم يكن قانون  2008سوى نسخة طبق

منذ  1992لم ينجز
اللبنانيون مرة بمفردهم
قانونا لالنتخاب

العودة مجددا الى المفاضلة ما بين التمديد والفراغ (هيثم الموسوي)

االصل عن قانون  1960ما خال استثناء
واحدًا هو اعادة تقسيم الدوائر الثالث
في بيروت ،التعديل الوحيد الــذي ميز
اح ــده ـم ــا ع ــن اآلخ ـ ـ ــر .فـ ـح ــوى ال ـخ ــاف
هناك كــان على تقسيم الــدائــرة الثانية
فيها الى حد ان رئيس املجلس روى انه
حــزم حقائبه لـلـعــودة بعدما يئس من
التوصل الى اتفاق على القانون ،قبل ان
تنقذ الدولة املضيفة التسوية برمتها
ـ ـ بما فيها انتخاب رئيس الجمهورية
ـ ـ وليس قانون االنتخاب فحسب ،وهو
يمثل في الحصيلة ثلث التسوية تلك.
بــالـتــأكـيــد ثـمــة فـ ــارق آخ ــر ج ــوه ــري ما
بــن قانوني  1960و 2008ـ ـ وقــد يكون
هــو اآلخــر لـ ّـب املشكلة الحالية ـ ـ يكمن
ّ
في عدد املقاعد وتوزعها .في االول كان
 99نائبًا وفــي الثاني  .128لكن افرقاء
تسوية الدوحة لم يشاؤوا مقاربة عدد
النواب تصحيحًا ملسار اتفاق الطائف،
وال اع ـ ـ ــادة ت ــوزي ــع املـ ـق ــاع ــد ،وكــاه ـمــا
فــرضــه ال ـســوريــون .اكـتـفــوا فــي الــدوحــة
بمحاولة تفاهم على تقسيم الــدوائــر،
وفــي ق ــرارة كــل مــن فريقي  8و 14آذار ـ ـ
من ضمن تعويله على التحالفات اوال
واخـيــرا ـ ـ ان قــانــون  2008سيقوده الى
الغالبية النيابية.
على مر السنوات هــذه في عمر قوانني
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب م ـ ـنـ ــذ عـ ـ ـ ــام  ،1992ك ــان ــت
ال ـت ـح ــال ـف ــات فـ ــي م ـن ــزل ــة الـ ـقـ ــانـ ــون ،بــل
اكثر تأثيرًا وفاعلية .هــذه املــرة يذهب
االفرقاء اليه ،والى االنتخابات النيابية،
ّ
باملفرق بال تحالفات مسبقة .كل منهم
يريد مقاعده على الــورق قبل الوصول
الـ ــى ص ـن ــادي ــق االقـ ـ ـت ـ ــراع .وألجـ ـ ــل ذل ــك
يدورون في حلقة مفرغة.
بـ ــذلـ ــك يـ ـصـ ـب ــح الـ ـ ــذهـ ـ ــاب ال ـ ـ ــى ت ـم ــدي ــد
ال ــوالي ــة ع ـلــى ان ــه اس ـت ـح ـقــاق ف ــي ذات ــه،
غ ـيــر مــرت ـبــط ب ــأي ش ــأن سـ ــواه ب ـمــا في
ذلك انجاز قانون جديد ،املبرر الوحيد
 29ايــار .وعلى غــرار ما
النعقاد جلسة ُ
حــدث عــام  ،2013أعـيــدت الـبــاد مجددًا
الــى املفاضلة مــا بــن التمديد والـفــراغ،
ال م ــا ب ــن االن ـت ـخــابــات تـبـعــا لـلـقــانــون
النافذ والـفــراغ .لم يكن دافــع استعجال
عـقــد جلسة  13نـيـســان س ــوى الخشية
مــن احـتـمــال ام ــرار العقد ال ـعــادي االول
ل ـل ـم ـج ـل ــس مـ ـ ــن غ ـ ـيـ ــر ان يـ ـتـ ـمـ ـك ــن مــن
االل ـت ـئ ــام ،وتــال ـيــا ع ــدم ص ــدور مــرســوم
عقد استثنائي يمكنه من تدارك الفراغ.
ّ
ح ــت ــم ذل ــك ع ـلــى ج ـن ــاح ال ـس ــرع ــة اع ــداد
اقـ ـت ــراح ال ـق ــان ــون امل ـع ـجــل تــوج ـســا من
الخطر املحتمل .الـحــال نفسها تتكرر.
من غير املؤكد حتى اللحظة ان رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة س ـي ـص ــدر مـ ــرسـ ــوم عـقــد
استثنائي ،وسيكون من املتعذر عندئذ
ع ـلــى ال ـب ــرمل ــان االن ـع ـق ــاد ب ـعــد  31اي ــار،
فيمسي في مهب الفراغ الكامل.

اإلرهاب
زاسبيكين :مبادرة
بوتين إلشراك الجميع
في الحرب على ّ
اإلرهاب هي الحل

ّ
بــرعــايــة وزارة الــدفــاع الــروس ـيــة ،إل
أن غـيــاب وزي ــر الــدفــاع اللبناني عن
مــؤتـمــر ب ـهــذه األه ـم ـيــة ملــوس ـكــو« ،ال

ّ
ّ
قضية على املستوى
يفسد في الــود ّ
ال ـس ـيــاســي ،مل ــا يـمــثــل ال ــوزي ــر وعـلــى
املستوى الشخصي» ،والتحضيرات
بــدأت إلعــداد زيــارة خاصة ّ
للصراف
ملــوس ـكــو ،لـلـبـحــث ف ــي رف ــع مـسـتــوى
التعاون العسكري بني الجيشني.
ال يـخـفــي الــدب ـلــومــاس ـيــون الـ ــروس،
عـ ـل ــى م ـخ ـت ـل ــف مـ ـس ــؤولـ ـي ــاتـ ـه ــم فــي
ـروت ،االه ـت ـمــام الــروســي
س ـف ــارة ب ـي ـ ّ
ال ــزائ ــد بــامل ـلـ ًـف الـلـبـنــانــي .يستشعر
ه ـ ــؤالء رغـ ـب ــة أم ـيــرك ـيــة ف ــي تــوسـيــع
النفوذ األميركي في لبنان ،بالتزامن
مـ ــع تـ ـ ـح ـ ـ ّـوالت امل ـن ـط ـق ــةُ ،وال سـ ّـي ـمــا
«الـتـحــالــف الخطير ال ــذي أع ـلــن قبل
يومني (في إشارة إلى زيارة الرئيس
األميركي دونالد ترامب للسعودية)».

مــن تــوسـيــع الـسـفــارة األمـيــركـيــة في
بيروت ،إلى زيادة التعاون العسكري
مع الجيش اللبناني إلى «الجمعيات
غـيــر الـحـكــومـيــة» املــدعــومــة أميركيًا
وغــربـيــا الـتــي ت ــزداد ان ّـت ـشــارًا ،تبدو
الـســاحــة اللبنانية مــرشـحــة للمزيد
من الكباش ،مع الرغبة الروسية في
تحصني النفوذ في سوريا وتوسيعه
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ومـ ـن ــع األم ـي ــرك ـي ــن مــن
االستئثار بالبلد الصغير.
ك ــذل ــك ال ي ـخ ـفــي الـ ـ ــروس قـلـقـهــم من
االنتخاب،
األزمة الحاصلة في قانون
ّ
وال سـ ـ ّـي ـ ـمـ ــا أن األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ــرشـ ـح ــة
ل ـل ـت ـص ـع ـي ــد ،وال ـ ـ ـبـ ـ ــرملـ ـ ــان ،ال ـح ـص ــن
الـ ـش ــرع ــي األول واألخ ـ ـي ـ ــر ل ـل ــدول ــة
اللبنانية ،يبدو مـهـ ّـددًا بالفراغ ،من

دون أن تبدي الدول املهتمة بالوضع
الـلـبـنــانــي أي نـ ّـيــة ل ـل ـت ـحـ ّـرك ال ـجـ ّـدي
لوقف التدهور .وبعد حركة السفير
الروسي الشهر املاضي وتحذيره في
أكثر من مناسبة من مخاطر الفراغ،
عـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن مــوسـكــو بـنـ ً
ـاء
على اق ـتــراح زاسـبـيـكــن ،تعمل على
إعداد اجتماع جديد ملجموعة العمل
الدولية من أجل دعم لبنان ،والهدف
هو إصدار تنبيهٍ لألطراف اللبنانية
املختلفة وض ــرورة عــدم الــوقــوع في
الفراغ والحفاظ على الدولة ،في هذه
اللحظة املفصلية من تاريخ املنطقة.
وبعد ،بالنسبة إلى موسكو ،القمة
«األمـيــركـيــة ـ ـ الـعــربـيــة ـ ـ اإلســامـيــة»
التي انعقدت في الرياض ،ال تساعد

ع ـل ــى ح ـل ـح ـلــة األزم ـ ـ ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة.
«م ـ ـ ــا حـ ـص ــل يـ ــؤجـ ــج ال ـ ـ ـ ّـص ـ ـ ــراع وال
ي ـس ــاع ــد ع ـل ــى م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب»،
ي ـق ــول زاس ـب ـي ـك ــن .ي ـع ـت ـقــد الـسـفـيــر
الـ ــروسـ ــي ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،أن مـ ـب ــادرة
الرئيس فالديمير بوتني ل ـ «إشــراك
جميع الــدول واالط ــراف فــي املنطقة
ّ
بــال ـحــرب ع ـلــى اإلره ـ ــاب ه ــي ال ـحــل،
ّ
وليس تكتل فريق ضد فريق تحت
شعارات طائفية ومذهبية» .ويختم
زاس ـب ـي ـكــن ب ــال ـق ــول إن «مـ ــا حـصــل
خالل األيام املاضية يخدم اإلرهاب،
وه ـ ـنـ ــاك مـ ــن ال يـ ـ ـ ــزال يـ ــراهـ ــن ع ـلــى
دور لـلـجـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة لتغيير
األنظمة السياسية ،ويـجـ ّـر املنطقة
إلى صراعات ال تنتهي».

