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في انتظار 6 أيار: 
انتخابات غير مطابقة للتحالفات

مل يعّمر شهر العسل او الطقس الجميل بني املراجع الكبرية يف البلد طويال. يخيل 
للبنانيني ان التضامن سحابة صيف، وان التعاون ساعة تخل، وان التكاتف يقترص 
اىل  زعيم  وكل  جامعته  اىل  مسؤول  كل  بعدها  ليعود  االستثنائية،  املحطات  عىل 
ربعه.  ورغم ذلك الجميع مقتنع بأن ال بديل من التسوية، واال تقاسمتنا االمم 

جوائز ترضية وقرابني تضحية

عىل مسافة ثالثة اشهر من االنتخابات النيابية، 
يلف الغموض املقصود غري البّناء تحالفات هذه 
االنتخابات. القانون الجديد يف ذاته ال يدع مجاال 
هو  يقدمه  ان  ميكن  ما  اقىص  بل  لتحالفات، 
تبادل خدمات وتأمني اصوات من طريق االعارة 
املقابل  الطرف  ليقدم  منطقة  يف  واالستيداع 
مثلها يف املنطقة االخرى. الصوت التفضييل يرى 
سيفا  املقفلة  واللوائح  اكرثيا  طيفا  البعض  فيه 
يعرف  لن  التي  االوىل  االنتخابات  اقصائيا. هي 
احد نتائجها سلفا او مسبقا. البعض يراهن عىل 
الصوت التفضييل، والبعض عىل ظروف ورهانات 
ذاك،  او  االتجاه  هذا  تدفع يف  اقليمية  واوضاع 
ترفع او تحّط، تقّوي او تضعف والبعض يقول 
ان املال االنتخايب - رغم الشح والنقص - سيكون 
له دور هذه املرة ولكن من الداخل مع ترشح 

شخصيات تتمتع مبالءة مالية عالية تكون سندا 
للوائح الجهة او الحزب الذي يرشحها، وتعويضا 
عن املال السيايس االقليمي الذي ال يتوقع له ان 
يكون بالوفرة التي "َنِعَمت" بها االنتخابات العام 

2009 بشهادات الخارج قبل الداخل.
كل  االنتخابات،  من  اشهر  ثالثة  مسافة  عىل 
السيوف جرّدت وكل االسلحة ُجهزت وكل عدة 
شائعات  ونزاالت،  سجاالت  اخرجت.  الشغل 
وتأويالت، مناورات ومقامرات. من دون ضوابط 
وال مراعاة. سياسة النأي بالنفس ال تنطبق عىل 

الداخل، وبالكاد يسمع بها الخارج.
بات من الواضح ان االنتخابات النيابية ستكون 
اكرث  مشهد  اىل  ومعربا  جديد،  واقع  اىل  مدخال 
وتحالفات  جديدة  خارطة  يتبدى.  مام  تعقيدا 
مستجدة وتحالفات آخذة يف االنفراط. انتخابات 

ستكون غري مطابقة للتحالفات. الحياة السياسية 
يف لبنان بعد 6 ايار لن تكون كام قبلها يف معزل 
االفرقاء  تجمع  التي  واالرتباطات  العالقات  عن 

بعضهم ببعض. 
يف  مصالح  انتخابات  هي  املقبلة  االنتخابات 
عليها  يعّول  انتخابات  وهي  االوىل.  الدرجة 
وستكون  اللبناين،  الداخل  كام  الدويل  املجتمع 
الداعمة  الدولية  للمؤمترات  ومنصة  منطلقا 
تأجيل  احتامل  عن  الكالم  بعد  للبنان خصوصا 
باريس 4 اىل ما بعد االنتخابات يف ايار وتشكيل 
حكومة جديدة منبثقة من الغالبية النيابية، كام 
شدد وزير الخارجية الفرنيس جان ايف لودريان 
املساعدات  تقديم  الدويل  املجتمع  واشرتاط 
متكن  وجدية  جذرية  اصالحات  بسلة  للبنان 
نحو  االنطالق  من  اللبنانية  واملؤسسات  االدارة 
آفاق جديدة من الشفافية والتحديث والرتشيد 
وشد االحزمة وفق ما يراه - او يطلبه - املجتمع 
للنازحني  بروكسل  مؤمتر  سريعى  الذي  الدويل 
السوريني، وسيقف داعام وراء مؤمتر روما لدعم 
القوى املسلحة الرشعية اللبنانية استنادا اىل مبدأ 
اللبنانية  الحكومة  حددت  الذي  بالنفس  النأي 
التزامها اياه، والعمل مبوجبه بعد عودة الرئيس 

سعد الحريري عن استقالته.
االهتامم الدويل باالنتخابات النيابية - رغم انها 
املظلة  ان  القول  يستتبع   - لبناين  داخيل  شأن 
الدولية ما زالت تشكل "القبة الحديدية" للبنان، 
وخصوصا يف الجانب االمني بعد تحرير الجرود 
عىل  دؤوب  بشكل  والعمل  الحدود  وتأمني 
واحباط  شبكاتهم  وإبطال  االرهابيني  مالحقة 
مخططاتهم، ما يعزز االستنتاج ان العامل االمني 
االنتخابات مع  اجراء  امام  عائق  اي  يشكل  لن 
اسرتجاع سابقة اجراء االنتخابات عام 2005 اثر 
الزلزال االليم واملفجع الذي اودى بالرئيس رفيق 

الحريري وعرشات الضحايا يف 14 شباط.
بعد ثالثة اشهر سيكون لبنان امام مشهد اعادة 
املحوري  االبرز  السؤال  لكن  السلطة.  تكوين 
تنتهي  هل  هو:  البعض  يعتقد  كام  والوجودي 
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االنتخابات؟  نتائج  اعالن  مع  الهدنة   - التسوية 
هل سيعود الفرز اىل ما كان عليه قبل 31 ترشين 
سعد  الرئيس  عودة  بعد  ما  او   2016 االول 
الحريري عن استقالته؟ هل سنكون امام ثنائيات 
او ثالثيات جديدة مبا ان الخامسيات والرباعيات 
اىل غري رجعة وهي محض خيال وكالم  انتهت 
واقطاب؟  سياسيون  يؤكد  كام  احالم  واضغاث 
هل سيكون للخالف السعودي - االيراين تداعيات 
عىل التحالفات ونتائج االنتخابات؟ هل سرتخي 
سوريا  يف  واملنتظرة  املرتقبة  السياسية  التسوية 
هل  لبنان؟  يف  الجديدة  التسوية  عىل  بظاللها 
ستقدم ارسائيل عىل حامقة ما فتئت تّسوق لها 
من خالل تنفيذ اعتداء عىل لبنان مينع حزب الله 
من استثامر الواقع الجديد يف املنطقة واستحضار 
البيت  داخل  اىل   - طبعا  ارسائيل  من   - الفتنة 
رماد  تحت  القابعة  الفتنة  نار  بتحريك  اللبناين 

املشهد الجديد يف سوريا والعراق؟
الخالفات  تحركت  اشهر  ثالثة  مسافة  عىل 
ترقيات  مرسوم  واقطاب.  مراجع  بني  املكتومة 
انكفأوا  الوسطاء  الصالحيات.  عىل  خالفا  صار 
والحلول  كثرية  املواقف  أقفل.  املخارج  وباب 
 - القانوين  اطاره  من  الخالف  خرج  قليلة. 
كام  ميثاقيا   - سياسيا  ليصبح خالفا  الدستوري 
يصّوره البعض، ووصل اىل حد اعتبار ما يحصل 
ميس اتفاق الطائف وانقالبا عليه يف وقت يرى 
البعض املقابل ان الهدف هو تكريس التوقيع 
تفسري  او  الطائف  يف  النظر  واعادة  الثالث 
والنتيجة  تقول.  ما  غري  عىل  الدستورية  املواد 
ما  يكون  ان  الخري  سعاة  منها  يخىش  التي 
يحصل مقدمة لتثبيت اعراف ال يحتمل الوضع 

الحساس الداخيل جرعة جديدة منها.
الرئيس العامد ميشال عون يدعو املعرتضني عىل 
القضائية  الجهات  مراجعة  اىل  املرسوم  صدور 

ومؤمترات  انتخابات  من  املنتظرة  االستحقاقات 
معلنة  غري  ثانية  وحركة  وتحضريات،  وزيارات 
يف  سواء  والعرقالت  واملناكفات  الخالفات  هي 
ال  التي  واصالحاتها  االنتخابات  يف  او  النفايات 
يبدو انها ستبرص النور بل ستنزل اىل ظلمة مقابر 
املشاريع وغبار الرفوف وغياهب االدراج، اضافة 
اىل الكهرباء التي تحولت كابوسا وعبئا بدال من 
ان تصبح واقعا ونورا. االيجابية التي متيز النيات 

تقابلها سلبية تطبع االفعال وتسم االعامل. 
ثالثة اشهر تفصل عن االنتخابات، وفجأة يطلع 
الحديث عن "تنزيالت هامة" عىل اعداد الالجئني 
الفلسطينيني يف لبنان و"تكسري اسعار" يف عدد 
الالجئني  عن  املعلن  العدد  السوريني.  الوافدين 
تساؤالت  سلسلة  وّلد  لبنان  يف  الفلسطينيني 
هذا  يف  الحسابية  العملية  هذه  ماهية  حول 
الوقت بالذات وحول خلفياتها، وما اذا كانت لها 
ابعاد سياسية اكرب بكثري من عدد الفلسطينيني 
برزت  الالجئني  ملف  واىل  لبنان.  يف  املوجودين 
السوريني.  الوافدين  عن  املتحدة  االمم  ارقام 
 - السوريون  - االشقاء  اللبنانيون وطبعا  يتمنى 
عودة الوافدين اىل ديارهم وارضهم. لكن االرقام 
النازحني  عدد  يف  الرتاجع  حول  اعلنت  التي 
السوريني شّكلت مفاجأة لدى االوساط واملراجع 
املفاجأة  تكون  قد  املعنية.  الرسمية  اللبنانية 
املتحدة  االمم  ارقام  ان  املفارقة  لكن  ايجابية. 
املعنية يف  االجهزة  واعداد  ارقام  تتطابق مع  ال 
الدولة اللبنانية. فاالرقام الرسمية اللبنانية تشري 
فلسطيني  الجئ  الف   400 من  اكرث  وجود  اىل 
يف  سوري  نازح  الف  وستمئة  مليون  من  واكرث 
ال  ان  لبنانية عن  تقارير رسمية  تتحدث  وقت 
تراجع فعليا يف اعداد النازحني السوريني ألن ال 
عودة ملموسة لهم يف حني ان املغادرين اىل دول 
مثل الواليات املتحدة والسويد وفرنسا واملانيا مل 

يتجاوز عددهم بضعة آالف منهم.
ان  اللبنانيون يف  يأمل  اشهر،  ثالثة  عىل مسافة 
من  بعيدة  اجواء  يف  املقبلة  االنتخابات  تجري 
التوترات واالنقسامات، وان يبقى ما يحصل اليوم 
التي  الدميوقراطية  اللعبة  من سجاالت يف اطار 
يحسن اللبنانيون استثامرها. ال رئيس الجمهورية 
النواب، وال رئيس مجلس  سيذهب اىل مجلس 

النواب سيذهب اىل القضاء. 
الدائم  ان ال يكونوا يف االستقرار  اللبنانيني  قدر 

وان ال شهر من دون خضات وهزات.

ال رئيس الجمهورية سيذهب اىل الربملان وال رئيس املجلس اىل القضاء.

االنتخابات املقبلة من دون اصالحات ويف ظل توترات وانقسامات.

القرار  نتيجة  سلفا  قبوله  متعهدا  املختصة 
والغيا  املرسوم  مبطال  كان  ولو  حتى  القضايئ، 
له وهو - اي رئيس الجمهورية - يعترب املسألة 
محصورة بالسلطة التنفيذية والقضاء هو املرجع 
آخر  بعدا  يرى  ال  بالتايل  فيها.  للنظر  الصالح 
وال  التنفيذي،   – االداري  البعد  سوى  للمسألة 
يكون حلها بالسياسة بل بالقضاء، يف وقت اعترب 
فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري ان ما حصل 
مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمى "مداورة 
سلطة  اختصاص  عىل  االلتفاف  اي  االصول"، 
الرصاحة  منتهى  يف  دستورية  ومواد  دستورية 
يف املادتني 54 و56، وان االمر يعود اىل املجلس 

النيايب صاحب االختصاص وليس القضاء.
ما يزيد يف عدم توّقع حل وشيك لالزمة الناشئة، 
احرتام  عدم  من  التينة  عني  بيان  قصده  ما  ان 
تجاوزا  هناك  ان  يعني  االصول"  يف  "املداورة 
ان  باعتبار  عليه  والتفافا  املجلس  لصالحيات 
مرشوع القانون الذي صدر مبرسوم )مرسوم منح 
اقدمية لضباط دورة 1994( ما زال موجودا لدى 
لدراسته،  املجلس  يف  املشرتكة  النيابية  اللجان 

وصدر من دون توقيع وزير املال.
النيابية  عىل مسافة ثالثة اشهر من االنتخابات 
ايقاعات  عىل  يعيش  البلد  أن  مؤكدا  بات 
متناقضة وحركات متنافرة: حركة اوىل معلنة هي 

خارطة جديدة وتحالفات 
مستجدة وتحالفات آخذة 

في االنفراط


