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سياسة

مدة االشهر الستة الفاصلة عن موعد
دورات االقـتــراع ملزمة لتأليفها ،اال
ان ال تــوقـيــت واض ـحــا حـيــال صــدور
م ــرس ــوم تــألـيـفـهــا ف ــي وق ــت اضـحــت
هيئة االشراف على االنتخابات جزءًا
ال يـتـجــزأ مــن قــانــونـيــة االنـتـخــابــات
نفسها ،كما من بطالنها.
فـ ــي كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي ت ــدخ ــل ال ـب ــاد
ف ــي دائ ـ ــرة االش ـه ــر ال ـس ـتــة الـســابـقــة
ملــوعــد اج ــراء االنـتـخــابــات النيابية
الـتــي يـفـتــرض انـجــازهــا قـبــل نهاية
والي ــة ال ـبــرملــان الـحــالــي فــي الـســاعــة
الصفر من  20حزيران  ،2017موعد
ب ــدء ال ــوالي ــة ال ـجــديــدة .بــذلــك تـكــون
ح ـكــومــة ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـح ــري ــري،
قـبــل ان تـمـثــل ام ــام مـجـلــس ال ـنــواب
ل ـن ـي ــل ال ـث ـق ــة ف ــي ال ـش ـه ــر االول مــن
ال ـس ـنــة ال ـج ــدي ــدة ،دخ ـلــت ب ــاك ـرًا في
سباق مع الوقت .بعد اربعة اشهر،
ما بني نيسان وحزيران ،تبدأ املهلة
الـقــانــونـيــة الجـ ــراء االن ـت ـخــابــات ،ما
ً
يـجـعـلـهــا ف ـع ــا امـ ــام مـشـكـلــة جــديــة
اج ــرائ ـه ــا ف ــي م ــوع ــده ــا ال ـق ــان ــون ــي،
ال م ـش ـك ـل ــة الـ ـق ــان ــون الـ ـن ــاف ــذ الـ ــذي
س ـت ـجــرى ع ـلــى اس ــاس ــه ،خـصــوصــا
وان مـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض ـ ـ ـ ـ ـ ن ـظ ــري ــا عـلــى
االقــل وهــذا ما لم ّ
يثبته النص ـ ـ ان
يـصـيــر ال ــى تــأل ـيــف هـيـئــة االشـ ــراف
عـلــى االنـتـخــابــات قـبــل ثــاثــة اشهر
مــن ص ــدور مــرســوم دع ــوة الهيئات
الناخبة ،الذي يفترض صدوره هو
اآلخر قبل مدة مماثلة هي  90يومًا
مــن مــوعــد ال ــدورة االول ــى لــاقـتــراع.
ما يعني ايضًا ان شباط وآذار هما
الشهران املرجحان لصدور مرسوم
دعوة الهيئات الناخبة.
على نحو كهذا تختلط املهل بعضها
ببعض لتضع االنتخابات النيابية
ّ
ومشوش.
امام مصير ملتبس
فـ ــي ب ـع ــض اح ــاديـ ـث ــه ام ـ ــام زواره،
يـ ــرى رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـن ــواب نـبـيــه
ب ــري ان ث ـمــة م ـب ــررًا ل ـت ـمــديــد تقني
م ـحــدود للمجلس ال تـتـعــدى ثالثة
اشهر متى اتفق على قانون جديد
لــانـتـخــاب ،عـلــى ان ُي ــدرج التمديد
التقني القصير في صلبه كي يكون
جزءًا ال ينفصل عنه ،وشرطًا الجراء
االنـتـخــابــات وفــق الـقــانــون الجديد،

اآلمـنــة غير واضـحــة ،وهـنــاك توافق
دولي مع رؤية الحريري».
في غضون ذلك ،أبلغ ّ
بري الحريري
أنــه «فــي حــال قــام بتسليمه البيان
ق ـب ــل ظ ـه ــر الـ ـسـ ـب ــت ،ف ـس ـي ـط ـلــب مــن
مـجـلــس ال ـن ــواب إعـ ــداد  128نسخة
لـتــوزيـعـهــا عـلــى ال ـن ــواب ،وسـيـكــون
فـ ــي اإلمـ ـ ـك ـ ــان عـ ـق ــد جـ ـلـ ـس ــات ال ـث ـقــة
أي ــام الـثــاثــاء واألرب ـعــاء والخميس
املقبلة».
وكــان الفـتــا أمــس استقبال الرئيس
الحريري مستشار وزير الخارجية
اإلي ـ ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة
واألفريقية ،حسني جابر أنـصــاري،
في حضور السفير اإليراني محمد
ف ـتــح ع ـل ــي ،وب ـح ــث م ـعــه ال ـت ـط ــوات.
ً
كذلك تلقى اتصاال هاتفيًا من ولي
السعودي األمير محمد
ولي العهد ّ
بن سلمان ،مهنئًا بتشكيل الحكومة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة ،ومـ ـتـ ـمـ ـنـ ـي ــا لـ ـلـ ـح ــري ــري
النجاح والتوفيق في مهماته.

وت ــالـ ـي ــا ال ـت ـق ـي ــد ب ــامل ـه ـل ــة ال ـج ــدي ــدة
الناجمة عن وضع القانون الجديد.
بيد انه يجزم ،مرة تلو اخرى ،بأن ال
تمديد للمجلس على غرار ما حصل
عامي  2013و 2014كهدف في ذاته،
تـ ـ ــارة ب ـس ـبــب رفـ ــض ق ــان ــون ،2008
وطــورًا من جــراء تعذر التوصل الى
قانون جديد.
لكن جزمه برفض تمديد الــواليــة ال
يــوصــد االب ـ ــواب دون ق ــان ــون .2008
م ــا ي ـل ـمــح الـ ـي ــه ب ـ ــري ان ـ ــه ال ي ـتــوقــع
ب ــال ـض ــرورة ف ــي م ــدى قــريــب قــانــونــا
جديدًا لالنتخاب ،رغم تأكيد تفاهمه
مــع رئيس الجمهورية ميشال عون
عـ ـل ــى رزم ـ ـ ــة مـ ــن الـ ـصـ ـي ــغ امل ـق ـت ــرح ــة
ل ـق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب س ـ ــواء بنسبية
كاملة او نصف نسبية ،ورغم وجود
اك ـث ــر م ــن ت ـح ــرك ف ــي م ــا ب ــن الـكـتــل
يوحي بجديتها للتفاهم على قانون
جديد.
بـيــد ان اص ـغــاء رئ ـيــس املـجـلــس الــى
املوقف االخير للنائب وليد جنبالط
الـ ـ ــرافـ ـ ــض ال ـ ـخ ـ ــوض ف ـ ــي ال ـن ـس ـب ـيــة
لـقــانــون االن ـت ـخــاب ،يجعله يتحدث
م ـ ـ ـجـ ـ ــددًا عـ ـ ــن «ه ـ ـ ــواج ـ ـ ــس» ال ــزعـ ـي ــم
الــدرزي .يقول رئيس املجلس ان من
الواجب طمأنته اليها ،خصوصًا ان
مـقــاربــة جنبالط لـقــانــون االنـتـخــاب،
كما لنتائج االنتخابات التي تترتب
ع ـل ـي ـهــا ،ب ـح ـســب بـ ـ ــري« ،وجـ ــوديـ ــة»
خ ـ ــاف ـ ــا لـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة س ـعــد
الحريري وافرقاء آخرين يتمسكون
بقانون  2008من بــاب الحصة التي
ي ـم ـن ـح ـهــم ايـ ــاهـ ــا« :عـ ـل ــى اه ـم ـي ــة مــا
ح ـص ــل اخـ ـيـ ـرًا م ــن ان ـت ـخ ــاب رئ ـيــس
ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـ ــى ت ــأل ـي ــف ح ـكــومــة
جـ ــديـ ــدة ،ي ـب ـق ــى االه ـ ـ ــم فـ ــي كـ ــل ذل ــك
كـ ـمـ ـص ــدر ح ـق ـي ـق ــي ل ــاسـ ـتـ ـق ــرار هــو
ً
قانون االنتخاب اوال واخيرًا .وحده
ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ وه ـ ــذه مـســألــة
اساسية ـ ـ يطمئن النفوس».
ه ـ ـ ــي اذن ال ـ ــوصـ ـ ـف ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـش ـي ــر
بــاالص ـبــع ،ال ــى اآلن عـلــى االقـ ــل ،الــى
قانون  2008فحسبّ .
براد الهواجس
ً
اوال والقانون النافذ ثانيًا.
املـفــاضـلــة الـثــالـثــة بـعــد عــامــي 2013
و :2014انتخابات بقانون  2008او
الفراغ.
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تقرير

ّ
ّ
سلة بري بالمفرق:
حكومة ثم قانون انتخاب
فيما يسعى الرئيس نبيه
بري الى تحقيق إنجاز ثان
بعد الحكومة ،ويناقش
مع تيار المستقبل وحزب
الله قانون االنتخاب ،ال تزال
األحزاب المسيحية تدور
في حلقة مفرغة حول
القانون العتيد
هيام القصيفي
ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس نـ ـبـ ـي ــه ب ـ ـ ـ ــري أكـ ـث ــر
املــرتــاحــن الــى مــا حققه فــي األسابيع
األخيرة ،بعدما بدا أنه أصيب بنكسة
يوم ّ
تلمس االتجاه الى انتخاب العماد
م ـي ـش ــال ع ـ ــون رئ ـي ـس ــا ل ـل ـج ـم ـهــوريــة،
ّ
ّ
وتـخــطـيــه فــي تــرتـيــب أول ــوي ــات السلة
التي اقترحها.
لكن بري سرعان ما استعاد املبادرة،
ب ـعــد ان ـت ـخــاب عـ ــون ،ل ـي ـفــرض إيـقــاعــه
م ــن دون مـ ـن ــازع ع ـل ــى م ـس ــار تــألـيــف
الحكومة الـتــي تــوســط أعـضــاء هــا في
الـ ـص ــورة الـ ـت ــذك ــاري ــة .ت ـخ ـطــى رئـيــس
امل ـج ـل ــس ل ـح ـظــة اس ـت ـي ـع ــاب ان ـت ـخــاب
عون ،مستفيدًا من تفويض حزب الله
له إدارة التفاوض الحكومي واختيار
ً
ال ــوزارات لقوى  8آذار ،محصال بذلك
حصة وازن ــة ،لها تأثيرها في قــرارات
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،بـ ـع ــدده ــا وأسـ ـم ــاء
شخصياتها وحقائبها.
بعد الحكومة ،يأتي قانون االنتخاب
ال ــذي سـيـكــون عـصــب املــرحـلــة املقبلة
وعمادها األساسي .وهنا ،يعود بري
ليلعب دورًا محوريًا في إعادة تعويم
س ـل ـتــه ال ـت ــي اق ـت ــرح ـه ــا ق ـب ــل ان ـت ـخــاب
الرئيس ،بتقسيط عناوينها ،ليفرض
مجددًا االتجاه الــذي يرتئيه في شأن
قانون االنتخاب.
في هذا املشهد ،يكمن أمران بارزان:
األول أن ب ـ ـ ـ ــري يـ ـ ــرسـ ـ ــم سـ ـيـ ـن ــاري ــو
التفاوض بني حـ ّـدي القانون املختلط
الــذي قدمته كتلته النيابية والقاضي
بانتخاب النواب مناصفة بني األكثري
والنسبي ،واالق ـتــراح الـجــديــد املتعلق
بالتأهيل على مستوى القضاء والفوز
بالنسبية على املحافظة ،وهو االقتراح
ال ــذي سـبــق أن قــدمــه «كــأف ـكــار جــديــدة
ّ
تغير املعادلة» على طاولة الحوار التي

انعقدت في آب الفائت ،وكان محورها
س ـ ـلـ ــة ب ـ ـ ـ ــري واألول ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ــواج ـ ــب
اعتمادها إلخراج البلد من أزمته.
وي ـ ــرج ـ ــح م ـ ــن ي ـ ـعـ ــرف ب ـ ـ ــري أن ي ـق ــدم
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح األخ ـ ـيـ ــر عـ ـل ــى األول ل ــرف ــع
سقف التفاوض ،وخصوصًا أن الكتل
الثالث ،املستقبل والقوات واللبنانية
وال ـح ــزب الـتـقــدمــي االش ـت ــراك ــي ،الـتــي
قــدمــت م ـشــروع املختلط بــن األكـثــري
( 68نائبًا) والنسبي ( 60نائبًا) كانت
تفاوض بري للتوفيق بني املشروعني
وتقليص هامش االختالف بينهما من
دون نتيجة .وبحسب املعلومات ،فإن
رئيس املجلس سيذهب الــى الضغط
أكـثــر فــي ات ـجــاه االق ـت ــراح ال ـثــانــي ،وال
سـيـمــا أن ــه ل ــم يـجــد رف ـضــا م ــن الـتـيــار
الوطني الحر ،بل لقي تجاوبًا متقدمًا
ملناقشته بجدية ،وهــو ما تبني خالل
امل ـف ــاوض ــات ال ـت ــي ج ــرت إبـ ــان تــألـيــف
ال ـح ـك ــوم ــة ،الـ ــى ح ــد اع ـت ـب ــار الـبـعــض
أن ــه ج ــرت مـقــايـضــة بــن تــأيـيــد التيار
ل ـب ــري ،وب ــن س ـيــر األخ ـي ــر ب ـمــا أراده
التيار في الحكومة ،وكذلك من جولة
لـجـنــة الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر النيابية

يخشى معارضو
بري أن يثمر ضغطه
في قانون االنتخاب كما
في الحكومة

األخـيــرة مــع بــري وغـيــره .وه ــذا يعني
أن ـن ــا س ـن ـك ــون م ــع ج ــول ــة ج ــدي ــدة مــن
املواجهات السياسية في شأن القانون
العتيد ،بعدما رفــع حــزب الله السقف
في اتجاه النسبية الكاملة ،ورفضها
امل ـس ـت ـق ـبــل والـ ـن ــائ ــب ولـ ـي ــد ج ـن ـبــاط،
م ــا أدى الـ ــى سـحـبـهــا م ــن ال ـت ـف ــاوض
ملصلحة أفكار بري الجديدة .ويخشى
م ـعــارضــو ب ــري أن يـثـمــر ضـغـطــه في
ال ـقــانــون كـمــا أث ـمــر فــي الـحـكــومــة ،وال
سيما أن ــه ي ـعـ ّـول عـلــى أكـثــر مــن نقطة
في سعيه الى تعويم اقتراحه الجديد،
ومنها حــواره املستجد حــول القانون
م ــع تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل وحـ ـ ــزب الـ ـل ــه فــي
اجـتـمــاع مـشـتــرك .وه ــذا يشكل تطورًا
سياسيًا الفـتــا فــي آل ـيــات الـبـحــث بني

ه ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــوى ،ي ـت ـع ــدى ال ـ ـهـ ــدف الـ ــذي
انطلقت من أجله أساسًا االجتماعات
املشتركة بني األطراف الثالثة ،ما أثار
أسـئـلــة عــن مـغــزى التنسيق بــن هــذه
األط ــراف انتخابيًا ،فــي وقــت يفترض
فـيــه أن ي ــداف ــع املـسـتـقـبــل ع ــن الـقــانــون
الــذي اتفق عليه مع القوات اللبنانية.
إال إذا كانت هناك قطب مخفية تحتاج
الى مزيد من الوقت لتوضيحها.
األمـ ـ ــر الـ ـث ــان ــي هـ ــو م ــوق ــف «املـ ــوارنـ ــة
األقـ ــويـ ــاء» ،بـحـســب االصـ ـط ــاح ال ــذي
اسـ ـتـ ـخ ــدم إبـ ـ ـ ــان اجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـقـ ـي ــادات
املارونية األربع في بكركي بعد انتخاب
البطريرك مــار بشارة بطرس الراعي.
ف ـب ـك ــرك ــي ك ــان ــت أول م ــن ط ـ ــرح ف ـكــرة
الـبـحــث عــن قــانــون جــديــد لــانـتـخــاب،
وب ــدأت اللجان واالجـتـمــاعــات تتكثف
ّ
تحت هــذا الـعـنــوان ،وجــل مــا توصلت
إلـيــه هــو امل ـشــروع األرثــوذك ـســي الــذي
جــوبــه بحملة رفــض واس ـعــة ،وتخلى
عـ ـن ــه الح ـ ـقـ ــا بـ ـع ــض املـ ــداف ـ ـعـ ــن ع ـن ــه.
والقيادات املارونية بحثت بدورها في
القانون العتيد ،لكنها لم تتوصل الى
تصور مشترك .فللكتائب مشروعها،
ولـ ـتـ ـي ــار املـ ـ ـ ــردة مـ ـش ــروع ــه ،وال ـ ـقـ ــوات
وض ـعــت امل ـش ــروع املـخـتـلــط بــالـتــوافــق
م ــع املـسـتـقـبــل واالشـ ـت ــراك ــي ،وال ـت ـيــار
ال ي ـل ـت ـقــي م ــع أي م ـن ـه ــم ،ب ــل ال ي ــزال
على موقفه العلني مــن األرثــوذكـســي
والنسبية الكاملة.
ورغ ـ ــم م ـ ــرور أش ـه ــر وس ـ ـنـ ــوات ،إال أن
القوى املسيحية ظلت على خالف في
رؤيـتـهــا للقانون الـجــديــد .ولــم يسهم
التفاهم بــن التيار الوطني والـقــوات
في االتفاق على قانون واحد ،بعد كل
االج ـت ـمــاعــات الـثـنــائـيــة والتفصيلية
ال ـ ـتـ ــي ع ـ ـقـ ــدت ف ـ ــي مـ ـ ـع ـ ــراب وال ــرابـ ـي ــة
ّ
وخ ــارج ـه ـم ــا ،ال ب ــل إن ال ـط ــرف ــن ظــا
عـلــى مشروعيهما وتفاهماتهما مع
حلفائهما ،علمًا بــأن هــذه الـقــوى هي
الـتــي تــرفــع دوم ــا شـعــار تغيير قانون
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ال ـ ـ ــذي أصـ ـب ــح أحـ ـ ــد أك ـث ــر
عناوينها حـضــورًا فــي أدبياتها قبل
الدوحة وبعده.
وم ــع اق ـت ــراب اسـتـحـقــاق االنـتـخــابــات،
وح ـت ـم ـيــة ال ـب ـحــث ع ــن ق ــان ــون جــديــد،
يكمن جوهر االختالف في الرؤية ،بني
الـقــوى املسيحية املختلفة حتى اآلن،
بدليل كثرة االقتراحات التي تطرحها
م ـ ــن دون وجـ ـ ـ ــود أي ق ـ ــاع ـ ــدة اتـ ـف ــاق
مشتركة ،وبني بري واملستقبل وحزب
الله الساعني الى توحيد موقفهم حول
ق ــان ــون ج ــدي ــد ،ولـ ــو م ــن دون ضـمــان
اعتماده في االنتخابات املقبلة.

