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كالم في السياسة

وقراط!

حكومة  14آذار وانتخابات في موعدها وفق الستني؟
جان عزيز
ً
ل��ل��ج��م��ي��ع ،ودخ��������وال ف����ي ن���ف���ق ج���دي���د ال
تعرف نهايته.

خريطة طريق سليمان

ال���ف���ري���ق ورق�����ة ض��غ��ط ت��ت��م��ث��ل ب��ال��ه��ي��ئ��ة
ال��ع��ام��ة للمجلس ال��ن��ي��اب��ي ال��ت��ي يمكن
ب����ري ان ي��ل��ج��أ ال��ي��ه��ا ووض�����ع امل���ش���روع
االرث���وذك���س���ي ع��ل��ى ال��ت��ص��وي��ت إح��راج��ًا

يريد سليمان تحصين
موقعه الرئاسي على
أبواب ما يريده من والية
جديدة ،أي تجديد ال تمديد

وف���ي م�����وازاة ال��وض��ع ال��ح��ك��وم��ي ،تسعى
ق��وى  8آذار ال��ى تلمس خريطة الطريق
التي رسمتها قوى  14آذار مع سالم ،وال
سيما أنها تتولى حاليًا الحديث باسمه.
ل��ك��ن م���ا ه���و اه���م ب��ال��ن��س��ب��ة ال��ي��ه��ا تبيان
حقيقة ما خلص اليه رئيس الجمهورية
ف����ي اع�������ادة ت��م��وض��ع��ه ال�����ى ج���ان���ب ق���وى
امل��ع��ارض��ة ع��ل��ى خ��ط��ي ق��ان��ون االن��ت��خ��اب
وت��ش��ك��ي��ل ال��ح��ك��وم��ة وال���وض���ع ال���س���وري.
ف����ال����دور امل����ح����وري ل��رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة
يصوره فريق  14آذار ،بحسب شخصيات
«حام للدستور وللصيغة»،
فيه ،على أنه
ٍ
وأنه استفاد من املتغيرات ليكرس نهجًا
يستفيد منه كقوة سياسية بعد خروجه
م���ن ال��ح��ك��م .ف��ي��م��ا ي��ع��ت��ب��ره ف��ري��ق ال��ث��ام��ن
م��ن آذار ان��ه ان��ق�لاب ممنهج م��ت��راف��ق مع
التحوالت السورية.
فقد كرس رئيس الجمهورية في العشاء
ال��������ذي ش��������ارك ف����ي����ه ف�����ي دارة ال���رئ���ي���س
ري��ن��ي��ه م���ع���وض ،ت��م��وض��ع��ه ال����ى ج��ان��ب
راف��ض��ي امل���ش���روع االرث���وذك���س���ي .وت��اب��ع
خ��ل��ال االس���اب���ي���ع امل���اض���ي���ة ه�����ذا امل���س���ار
ب��رف��ض ت��ع��ل��ي��ق امل��ه��ل امل��رت��ب��ط��ة ب��ق��ان��ون
ال��س��ت�ين ،وال��ت��ق��ائ��ه م��ع امل��وق��ف املستجد
ل��ل��ب��ط��ري��رك امل���ارون���ي ب��امل��واف��ق��ة املبدئية
على امل��ش��روع املختلط .واالن��ق�لاب ال��ذي
ي��ت��ح��دث ع��ن��ه ف��ري��ق  8آذار ي��خ��ل��ص ال��ى
ان رئ���ي���س ال���ج���م���ه���وري���ة أراد االل���ت���ف���اف
على االجماع املسيحي ،والسير بقانون
الستني لفرضه أمرًا واقعًا ،ودفع مؤيدي
األرث������وذك������س������ي ـ وع����ل����ى رأس�����ه�����م ت��ك��ت��ل
التغيير واإلص�ل�اح ـ ال��ى املقاطعة ،فيما
ي���ق���دم م��رش��ح��و ال���رئ���ي���س ت��رش��ي��ح��ات��ه��م
على اس��اس القانون الحالي ،ما يخوله
في الفترة الباقية من واليته الدستورية
تحصني موقعه الرئاسي على ابواب ما
ي��ري��ده م��ن والي���ة ج��دي��دة  ،أي تجديد ال
تمديد.
ل��ك��ن ان���ق�ل�اب ال��رئ��ي��س ب��ح��س��ب ه����ؤالء لم
ي��ق��ف ع��ن��د ح����دود ق���ان���ون االن���ت���خ���اب ،بل
ي��س��ت��ك��م��ل ب��ال��س��ي��ر ب��ح��ك��وم��ة ت��ك��ن��وق��راط
ت����ك����ون ل����ه ف���ي���ه���ا ،م����ع رئ����ي����س ال��ح��ك��وم��ة
ً
ال��ح��ص��ة االك����ب����ر .ف���ض�ل�ا ع���ن س��ع��ي��ه منذ
اي�����ام ال����ى ارس������ال ال���رس���ائ���ل ال����ى س��وري��ا
ل�لاح��ت��ج��اج ع��ل��ى ال��ق��ص��ف ال��س��وري على
االراضي اللبنانية.
وفيما تنتظر قوى  8آذار تحديد رئيس
الجمهورية ملوقفه ،وه��ل يمكن ان يصل
ال���ى ح���د اس��ت��ف��راد ف��ري��ق  8آذار ،ال ي���زال
ال���خ���ي���ار م���ن���ذ ال��ل��ح��ظ��ة االول�������ى ل��ت��س��م��ي��ة
سالم هو نفسه بني حدين :حكومة وحدة
وطنية أو ال حكومة ،تكليف وال تأليف.

ه��ل م��ن امل��ح��ت��م��ل أن ي��ك��ون ت��ح��ال��ف ع���ون ـ��ـ��ـ  8آذار قد
تعرض النقالبني متزامنني ،أو لكمينني متالحقني،
ح��ك��وم��ي��ًا وان��ت��خ��اب��ي��ًا؟ وه���ل ي��ع��ق��ل أن ت��ك��ون م��وازي��ن
القوى الداخلية ،وبفعل تلك اإلقليمية ،قد جعلته في
هذا املستوى من الضعف والوهن والعجز عن امتالك
رؤية واضحة للتصرف أو حتى لرد الفعل؟
فعلى صعيد امللف الحكومي ،يبدو طرح تمام سالم
ن��ه��ائ��ي��ًا :ح��ك��وم��ة ت��رض��ي ال��ج��م��ي��ع ل��ك��ن��ه��ا ال تمثلهم.
وت��ح��ت ه���ذا ال��ع��ن��وان ي���رى ت��ح��ال��ف ع���ون ـ��ـ��ـ  8آذار أن
امل��ط��روح عليه صيغة  14آذاري���ة بامتياز .علمًا أنها
ب��اع��ت��ق��اده ن��س��خ��ة أخ��ط��ر م��ن ص��ي��غ  14آذار السابقة
ك��اف��ة ،إذ إن��ه��ا ال ت��ك��ت��ف��ي ب��اس��ت��ع��ادة ول��ي��د ج��ن��ب�لاط،
ل��ك��ن��ه��ا ت��ض��م اي��ض��ًا م��ي��ش��ال س��ل��ي��م��ان ،ال����ذي ي��ت��ح��ول
بموجبها ج��زءًا عضويًا م��ن الفريق ال��ح��ري��ري .هكذا
يجد تحالف عون ـــ  8آذار نفسه أمام وضعية حكومية
غير مسبوقة .فبعد انتخابات  ،2005كان فريق  8آذار
شريكًا أقلويًا في السلطة ،من باب التحالف الرباعي.
ب��ع��ده��ا ص����ارت ال���ش���راك���ة أك��ث��ر ت���وازن���ًا ب���دخ���ول ع��ون
إليها .في فترة ثالثة خرج جنبالط من  14آذار .فصار
التحالف أكثريًا في سلطة جديدة مع تحالف الوسط
الثالثي بني سليمان ميقاتي وجنبالط .أما اآلن ،فقد
يجد فريق نفسه مهددًا بالبقاء خ��ارج الحكم ،فيما
يمثل فعليًا أكثر من نصف اللبنانيني .وهو ما يطرح
سلسلة من األسئلة ـــ االحتماالت؟ هل يمشي جنبالط
ب��ت��رك��ي��ب��ة ك����ه����ذه؟ ال���ب���ع���ض ي���ق���ول إن ّ�����ه ع���راب���ه���ا م��ن��ذ
البدايات ،فيما كان نبيه بري مطمئنًا حتى األمس،
َ
ْ
حلفاء ه ،إل��ى وج��ود تعهد جنبالطي لديه
ومطمئنًا
بعدم إعطاء الثقة لحكومة من ل��ون واح��د .لكن ماذا
إذا ب���دا ال��س��ي��ن��اري��و م��ط��اب��ق��ًا مل��ن��اورة ن��ج��ي��ب ميقاتي
ف��ي ك��ان��ون الثاني  ،2011لكن معكوسة؟ أي م��اذا لو
اكتفى ول��ي��د جنبالط ب��االع��ت��ق��اد أو ب��اإلع�لان غ��دًا أو
ب��ع��ده ،أن س�لام ح��اول واستنفد مساعيه التوافقية،
أما وقد تعذر األمر ،فهو مضطر إلى قبول ما تيسر،
ح��رص��ًا م��ن��ه ع��ل��ى «امل��ص��ل��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة» ش��ع��ار س�لام
ن��ف��س��ه؟ ع��ل��م��ًا أن ال��س��ي��ن��اري��و امل���ذك���ور ،ال����ذي ك���ان قد
استغرق مع ميقاتي  6أشهر ،لن يستغرق مع سالم
أكثر من أسبوعني على ما يبدو .مع حديث عن وجود
«كاستينغ» ب��دي��ل ج��اه��ز ،ف��ي ح��ال اع��ت��ذار س�لام عن
تأدية هذا الفصل من املسرحية.
ل��ك��ن االن��ه��ي��ار األخ��ط��ر ب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى ت��ح��ال��ف ع���ون ـــ
 8آذار يظل ف��ي مكان آخ��ر .فاملسألة الحكومية على
أهميتها تبقى محصورة التأثير واملفعول .ال لسبب

ل����ل����دراس����ات ع���ب���د ال���ح���ل���ي���م ف���ض���ل ال��ل��ه
أن «ال��ن��س��ب��ي��ة ه���ي امل���دخ���ل ل�ل�إص�ل�اح».
وكشف عن «وج��ود قوى لديها أهداف
إص�ل�اح���ي���ة ت��ت��ب��ن��ى ال��ن��س��ب��ي��ة ل��ك��ون��ه��ا
تؤمن ثالث وظائف :وقائية ومطمئنة

من حراك الهويات الطائفية في املنطقة،
وسياسية ألن هذا النظام السياسي لم
يضمن االستقرار ،أما الوظيفة الثالثة،
ف����ه����ي إص��ل��اح�����ي�����ة ك����م����دخ����ل إلص���ل��اح
النظام» ،مؤكدًا أن « املشكلة ليست في
النظام التوافقي بل في كيفية إدارته».
وك���ان���ت امل���داخ���ل���ة األخ����ي����رة ،ألم��ي�ن سر
ال����ح����زب ال���ت���ق���دم���ي اإلش����ت����راك����ي ظ��اف��ر
ن����اص����ر ،ال������ذي ان���ت���ق���د غ���ي���اب اإلص��ل��اح
ع��ن امل��ش��اري��ع امل��ط��روح��ة ح��ال��ي��ا .وق��ال
إن «ه��������دف ك�����ل امل�����ش�����اري�����ع ان���ت���خ���اب���ي
وسياسي بامتياز» .واستبعد ناصر
«ح�����ص�����ول ع���م���ل���ي���ة إص���ل���اح م�����ن خ�ل�ال
ق�����ان�����ون ان����ت����خ����اب����ات» ،م���ت���ح���دث���ًا «ع���ن
ظاهرة القانون األرثوذكسي الخطير،
واألخ����ط����ر م���ن���ه رب���ط���ه ب���األق���ل���ي���ات ف��ي
املنطقة».
(األخبار)

إال ألنها في النهاية حكومة انتقالية ،محدودة املهمة
والزمن .فإما أن تكون إلدارة العملية االنتخابية ،في
ان��ت��ظ��ار ح��ك��وم��ة منبثقة م��ن ب��رمل��ان ج��دي��د ،وإم���ا في
ح��ال فشلها ف��ي تلك امل��ه��م��ة ،أن تتحول إل��ى حكومة
إلدارة فراغ دستوري كامل ،في انتظار أن ينبثق منه
نظام جديد بالكامل .وبالتالي فحكومة تمام سالم
محددة بوظيفة ،وصالحية زمنية تراوح بني األشهر
الستة ف��ي الحالة األول���ى ،والسنة ون��ي��ف ف��ي الحالة
الثانية ،قياسًا إلى تجربتي فراغي  1988و ،2007كما
قياسًا إلى موعد االستحقاق الرئاسي في أيار ،2014
فيما االستحقاق األه��م ال��ذي يبدو ان تحالف عون ـــ
 8آذار قد يتجه إلى خسارته ،هو قانون االنتخابات
ً
أوال ،ومن ثم إجراء تلك االنتخابات ونتائجها ثانيًا.
ف��ال�لاف��ت ان���ه ب��ع��د م��س��ار ت��ص��اع��دي ح��ق��ق��ه ال��ت��ح��ال��ف
امل���ذك���ور ع��ل��ى ه���ذا ال��ص��ع��ي��د ،ب���دءًا ب��ت��ب��ن��ي ع���ون ط��رح
اللقاء األرث��وذك��س��ي ،وب��ع��د سلسلة إن��ج��ازات حققها
األخير عبر لعبه تلك الورقة ،يبدو التحالف املذكور
فجأة كأنه إزاء شلل كامل .فبعد ذروة ما أنجزه في
خ���روج «األرث���وذك���س���ي» ص��ي��غ��ة ق��ان��ون��ي��ة م��ن ال��ل��ج��ان
امل��ش��ت��رك��ة ،تقاطعت ال��ت��ط��وي��ق��ات ل��ح��رك��ت��ه .ف��م��ن جهة
أولى لم يذهب االقتراح إلى الهيئة العامة ،مما أفقده
زخم لحظته شعبيًا وسياسيًا .ومن جهة أخرى بدأ
ال��ت��ف��س��خ ف���ي اإلج���م���اع امل��س��ي��ح��ي ح��ول��ه ي��ظ��ه��ر داخ���ل
االجتماعات املعنية .لتتوج هذه الحركة التراجعية
ف��ي م��ا ب��دأ ينسب إل��ى أح��د األق��ط��اب األس��اس��ي�ين في
ه��ذا التحالف ،م��ن خشيته ان يجد الجميع أنفسهم
خالل ايام قليلة او اسابيع اقل ،مضطرين إلى السير
ب��ان��ت��خ��اب��ات وف���ق ق��ان��ون ال��س��ت�ين ك��م��ا ه��و وم���ن دون
أي تعديل .حتى إن التسريبات املذكورة تتحدث عن
نصائح يبديها القطب نفسه ،بضرورة إعداد طلبات
الترشح ملرشحي عون ـــ  8آذار ،تحسبًا ألي كارثة قد
تجعلهم خ��ارج املجلس النيابي ،بعد بقائهم خارج
الحكومة!
ما ال��ذي يحصل؟ اي انقالب في موازين القوى يبرر
تلك االن��ه��ي��ارات ،فيما ك��ل م��ا ف��ي ال��داخ��ل واملحيط ال
يعكس ذل��ك؟ هل هو الفشل الذريع في إدارة اللعبة،
أم مجرد تهويل ال يملك أدوات تنفيذ مضمونه؟ أم
أن هناك سرًا آخر من صنف املحرمات التي ال يجوز
ال��ح��دي��ث ع��ن��ه��ا ف���ي أدب���ي���ات ه���ذا ال��ت��ح��ال��ف؟ ام أن��ه��ا
زوب��ع��ة ف��ي ف��ن��ج��ان ،ستنتهي خ�لال اي���ام قليلة ،حني
يدرك الجميع أنه ال يمكن ملن خسر انتخابات 2009
ب��ف��ارق نحو  150ال��ف مقترع ،ان يحكم البلد مجددًا
بواسطة قانون م��زور ،تحت طائل تفجيره عند أول
ربيع فعلي؟

علم
و خبر
الطعن في تعليق املهل

ما قل
ودل
طلب الوزير السابق
الياس املر من املسؤولني
في جريدة «الجمهورية»
عدم التعرض للنائب
ميشال عون وألعضاء تكتل

تسعى المنظمة
إلى مناهضة الفساد
وتوسيع مدارك
الشفافية والنزاهة
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ّ
يبحث بعض من تقدموا بطلبات ترشحهم لالنتخابات النيابية
وفق قانون الستني في اآللية القانونية والدستورية التي تتيح لهم
الطعن في القانون ،الذي أصدره مجلس النواب بهدف تعديل مهل
قانون الستني .ويرى عدد ّ من املرشحني أنفسهم فائزين بالتزكية،
نتيجة عدم تقديم أحد ترشحه عن الدوائر التي ترشحوا فيها.

املر ولحود
رافق ميشال املر ،ابن الوزير السابق الياس املر ،خاله النائب السابق
إميل إميل لحود للمشاركة في حفل تدشني إع��ادة إط�لاق األشغال
في مسبح إميل لحود األوملبي في النقاش ،بدعوة من الوزير فيصل
كرامي ،الذي تربطه صداقة متينة بلحود االبن.

فتفت الغامض
التغيير واإلصالح ،وخاصة
الوزير جبران باسيل.
ّ
وفسر مقربون من املر هذا
ُ
األمر بما يشاع عن ارتفاع
أسهم عودة املر إلى مجلس
الوزراء في حكومة الرئيس
تمام سالم.

يجزم زمالء النائب أحمد فتفت في دائرة املنية بأن خبر عزوفه عن
الترشح ليس له أسس وال خلفيات ،وقد استغربته قيادة املستقبل
ولم تفهم املغزى الذي أراده فتفت من طرحه .ويؤكد هؤالء أنه ليس
في الضنية مرشح مستقبلي جدي ينافس الوزير السابق للشباب
والرياضة .وفي آخر استطالع أجراه املستقبل ،حل فتفت ثانيًا بعد
النائب قاسم عبد العزيز ،بفارق كبير عن ثالثهما في تمثيل دائرة
املنية والضنية النائب كاظم الخير.

البعريني وحيدًا
ق��رر ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق وج��ي��ه البعريني ع��دم ال��ت��وق��ف عند النصائح
األمنية «الصديقة» بتخفيف حركته السياسية في هذه املرحلة التي
يسودها في عكار تسيب أمني .وفي ظل تجميد التيار الوطني الحر
وغيره من حلفاء البعريني في عكار نشاطهم ،يكمل النائب السابق
مبارزة املستقبل والسلفيني وحده.

