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سياسة

كالم في السياسة

ــة 1980؟
اللجنة النيابية لقانون االنتخاب
فـ ـ ــي  17ت ـ ـشـ ــريـ ــن ال ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،سـ ــأل
حاملها النائب آالن عون :هل يربط
ت ـي ــاره ب ــن ط ـلــب جـلـســة الـتـفـسـيــر
وم ـشــارك ـتــه ف ــي اج ـت ـمــاعــات لجنة
قانون االنتخاب ،فرد بالنفي .اعاد
عليه الـســؤال ايــاه قبيل ارفضاض
جلسة اللجنة ،فكان الجواب ذاته.
ف ــي م ــا ب ـعــد ،مل ــس رئ ـيــس املـجـلــس
ان نــواب التيار باتوا يستعجلون
ج ـل ـســة ال ـت ـف ـس ـي ــر ،وي ــرغـ ـب ــون فــي

يخشى ّبري دخول
تفسير مواد
متاهة
ً
اخرى وصوال الى
مقدمة الدستور

عـقــدهــا قـبــل انـقـضــاء مهلة الشهر
املخصصة لعمل اللجنة النيابية
مطلع السنة الجديدة .الحظ كذلك
م ـح ــاول ــة رب ــط ج ــدي ــدة ب ــن ملفني
مـخـتـلـفــن ،يـتـنـكــب ك ــل مـنـهـمــا ما
يكفيه من عقبات.
يـعــزو ب ــري تــريـثــه فــي ال ــدع ــوة الــى
ج ـل ـس ــة ال ـت ـف ـس ـي ــر الـ ـ ــى اس ـت ـك ـم ــال
م ـشــاوراتــه لـضـمــان اوس ــع موافقة
عـ ـل ــى ح ـ ـضـ ــور الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،ف ـ ــي ظــل
اص ــراره على ان النصاب املطلوب
للتفسير هــو الـنـصــاب املــوصــوف
لجلسة التعديل ،اي ثلثي النواب.
ما ينبىء بعراقيل جمة في طريق
الوصول الى انعقاد الجلسة ،رغم
تشبث عون وتياره بجالء ما ُي ّ
ّ
عد
خلال في تطبيق املــادة  24انعكس
ب ــدوره سلبا واجـحــافــا فــي قوانني
االنتخاب املتعاقبة على املناصفة
بـ ــن امل ـس ـي ـح ـي ــن واملـ ـسـ ـلـ ـم ــن فــي
مقاعد الـبــرملــان .فــإذا هــي مناصفة
ش ـك ـل ـيــة اف ـ ـقـ ــدت امل ـس ـي ـح ـيــن حـقــا
ن ــاط ــه ب ـهــم ال ــدس ـت ــور ،بــالـحـصــول

ع ـل ــى ن ـص ــف م ـق ــاع ــد امل ـج ـل ــس مــن
خ ـ ــال ت ـم ـث ـيــل س ـي ــاس ــي وش ـع ـبــي
صحيح.
وسـ ــواء دعـيــت الـهـيـئــة الـعــامــة الــى
جلسة تفسير ام ال ،فإن ثمة سابقة
تفسير ّ
جربها مجلس النواب قبل
عـ ـق ــود ،ف ــي ح ـق ـبــة م ــا ق ـب ــل ات ـف ــاق
الطائف.
في  28كانون الثاني  1980واالول
مـ ـ ــن ش ـ ـ ـبـ ـ ــاط ،اجـ ـتـ ـمـ ـع ــت الـ ـلـ ـج ــان
النيابية للنظام الداخلي واالدارة
وال ـ ـعـ ــدل وه ـي ـئ ــة م ـك ـتــب امل ـج ـلــس،
ت ــرأس رئـيــس املجلس آن ــذاك كامل
االسـ ـع ــد االجـ ـتـ ـم ــاع االول .خـلــص
ه ــذان االجـتـمــاعــان بـعــد مناقشات
طـ ــوي ـ ـلـ ــة اس ـ ـتـ ــأن ـ ـسـ ــت بـ ـ ــدراسـ ـ ــات
دسـ ـت ــوري ــة الدم ـ ـ ــون ربـ ـ ــاط وام ـي ــل
بجاني وجوزف زين شدياق وجو
ث ــاب ــت ،الـ ــى اس ـت ـش ــارة م ــن ال ـعــالــم
الدستوري الفرنسي جورج فيديل،
ال ــى سـتــة قـ ــرارات فـســرت امل ــادة 57
مـ ــن الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،وح ـ ـ ـ ــددت طــري ـقــة
تعاطي مجلس الـنــواب مــع قانون
ك ــان ق ــد اقـ ـ ّـره واح ــال ــه عـلــى رئـيــس
الجمهورية فرده اليه العادة درسه.
حددت «القرارات التفسيرية» تبعا
ملــا اعلنته اللجان املشتركة ،وهي
االول ــى حتى ذلــك الــوقــت ،الغالبية
امل ـط ـلــوبــة ل ــاص ــرار ع ـلــى ال ـقــانــون
امل ـعــاد بـمــوجــب املـ ــادة  ،57وق ــررت
حـيـنــذاك مــع الـتـنــاقــص التدريجي
ل ـ ـل ـ ـنـ ــواب ب ـ ــال ـ ــوف ـ ــاة او االغـ ـتـ ـي ــال
احتساب االكثرية من عــدد النواب
االحـ ـ ـي ـ ــاء ال الـ ــذيـ ــن ي ـت ــأل ــف مـنـهــم
امل ـج ـل ــس ق ــان ــون ــا .ك ــذل ــك ت ـنــاولــت
الـ ـق ــرارات الـسـتــة صــاحـيــة رئـيــس
الدولة في اعادة قانون الى املجلس
مرة ثانية بعد ان يكون االخير اقره
ثــانـيــة بـعــد االخـ ــذ كـلـيــا او جزئيا
بــاالسـبــاب التي تضمنها رده الى
ال ـب ــرمل ــان .وب ـح ـســب ت ـقــريــر رئـيــس
ل ـج ـن ــة الـ ـنـ ـظ ــام ال ــداخـ ـل ــي ال ـن ــائ ــب
مـ ـخ ــاي ــل ضـ ــاهـ ــر ف ـ ــي  10ن ـي ـس ــان
 ،1980فــان الـقــرارات الستة اتخذت
في ضوء دراستي فيديل وبجاني
بـ ـ ــاالج ـ ـ ـمـ ـ ــاع ،مـ ـ ــا خـ ـ ــا الـ ـ ـق ـ ــراري ـ ــن
الخامس والـســادس اللذين اتخذا
باالكثرية.

«الربيع األميركي» ...ضد اسرائيل والحجاز!
جان عزيز
تـكــاد تـحــس بــاألســى والـتـعــاطــف حـيــال واشـنـطــن وأهــل
قرارها هذه األيــام .إحساس لم يكن ينقصه غير أخبار
«الــربـيــع األمـيــركــي» املندلع فــي فيرغسون ،ليصير على
حــافــة ألـلـهــم ال ش ـمــاتــة! املـشـهــد بـ ّ
ـرم ـتــه كــأنــك ف ــي دول ــة
ّ
عاملثالثية :تظاهرات عنفية على خلفية تفسخ النسيج
االجتماعي .وزير دفاع يستقيل ،ألسباب مختلفة طبعًا،
لكنه يكمل املشهد – املفارقة .رئيس بال أكثرية حاكمة،
ومن أقلية محكومة عرقيًا ،يحاول تهدئة «شارعه» .وكالم
ّ
يكاد يذكرك من بعيد بخطاب« :لقد سمعتكم  ...وصلتني
الــرســالــة!» .وســط هــذه املحاكاة «الربيعية» ،يتمسك أهل
واشنطن بخطاب دفاعي ،تبريري :من قال لكم إننا ال نملك
استراتيجية واضحة في منطقتكم؟! منذ تسلم إدارتنا
ونحن ننتهج خطًا واضـحــا .عــامــوده الفقري أننا قررنا
االنسحاب من النزاعات العسكرية التي ّ
تورطنا فيها في
العقدين املاضيني .االنسحاب من العراق ومن أفغانستان.
مــع الـسـعــي إل ــى ع ــدم ت ــرك هــذيــن املــوقـعــن فــي حــالــة من
الفوضى .ال بل محاولة تأكيد إيجابية الدور األميركي في
كل منهما .في املقابل ،وتحصينًا لخيار الخروج وتدعيمًا
لسياسة ّ
تقدم املنطقة واستقرارها ،كان ال بد من معالجة
ً
ّ
ّ
امللفني األكثر تأزمًا وتأزيمًا للعالقات بني أطرافها :أوال
الـصــراع االسرائيلي  -الفلسطيني ،وثانيًا امللف النووي
اإليراني .وهو ما بذلت إدارتنا وال تــزال جهدًا استثنائيًا
ملحاولة إنجاز خروق فعلية لحلهما .مع مفارقة أننا تمكنا
على ما يبدو من التقدم مع الخصم اإليــرانــي ،أكثر مما
أنجزنا مع الحليف االسرائيلي ...في كل حــالّ ،
تصورنا
ّ
العام ،أننا إذا تمكنا من معالجة هذين امللفني ،وخرجنا
من بغداد وكابول آمنني وهما عاصمتان ودولتان آمنتان،
نكون قد حققنا الكثير من استراتيجيا السالم املمكن
واسـتـقــرار الحد األدن ــى ملنطقتكم! مــع االع ـتــراف بأنه ال
يمكن تحقيق أكثر من ذلك في منطقتكم.
ّ
ال يحكي أهل واشنطن أكثر .واألهم أنهم يغضون الطرف
ّ
والنظر عن أبرز ظاهرة فيه :هل من عالقة ما بني امللفني
اللذين يسعيان إلــى حلحلتهما؟ هل من عالقة صلة أو
تماثل أو تفاعل أو سببية حتى ،بني نووي إيران املحكي
عنه ،ونووي اسرائيل املسكوت عنه؟
كــل مــأســاة واشنطن وأهلها فــي الـشــرق األوس ــط ،يبدو
أنـهــا تكمن هـهـنــا .حـتــى أن كــل إره ــاب ــات املـنـطـقــة ،وكــل
عنفها ،وكل دمائها وآالمها وحروبها ،تجد جذورها في
هذه الثنائية .وتحديدًا في العجز األميركي على خط هذه
الثنائية .في التناقض األميركي مع الــذات ،وفــي الوقوع
األميركي في كارثة سياسة املكيالني والوزنني والطقسني
والسقف والواحد .في اسرائيل ،ثمة قضية غير مسبوقة
فــي الـتــاريــخ املـعــاصــر .عنوانها سرقة وطــن مــن شعبه.
قضية خلفت معاناة وظلمًا وقهرًا وسلوكيات غرائزية

بـقــائـيــة مـفـهــومــة .ه ـنــا ،وق ـفــت واش ـن ـطــن ع ــاج ــزة .وفــي
أح ـي ــان كـثـيــرة م ـتــورطــة ،م ـتــواط ـئــة ،شــري ـكــة ،مـســؤولــة،
مذنبة مرتكبة  ...وال من يسأل في واشنطن أو يسألها.
مل ــاذا كــل هــذا الـجــرم األمـيــركــي؟ بكل بساطة ألن هناك
اسرائيل ،ال في بعد أخالقي مزعوم أو تاريخي َّ
مزور أو
ديني َّ
محور ،أو حتى سياسي مصالحي جيوسياسي
أو اسـتــراتـيـجــي .بــل مل ـجــرد أن ه ـنــاك لــوبـيــا صهيونيًا
اميركيًا يدفع بضعة آالف من الــدوالرات إلى كل مرشح
كونغرسي عند كل استحقاق اقتراعي .هو هذا أساس
العلة .كــل مــا فوقه تبريرات وتنظيرات .مــن الصهيو –
مسيحية إلى «االلـتــزام األدبــي» بأمن اسرائيل إلى زمن
القطبني ونظرية حاملة الطائرات على يابسة تل أبيب ...
كلها تسويغات .كلها منبثقة مــن حفنة مــن ال ــدوالرات
في حفلة مرشح مغمور في أدغال آخر والية نائية عن
واشنطن .حفنة دوالرات ،جعلت تدريجيًا أكبر دولة في
العالم ،عاجزة في الشرق األوسط.
فــي املـقــابــل ،وفــي شكل مـتــزامــن ،وفيما كــانــت واشنطن
تسقط يوميًا ضحية سياستها االسرائيلية ،كانت هي
نفسها تشحذ سكني نحرها في مكان آخر قريب .هناك
في الحجاز ،كان ثمة نظام «داعشي» يقوم منذ  80عامًا.
نـظــام مطابق بالكامل لنظام «داعـ ــش» .فــي كــل تفصيل
وحاشية وتنظيم وتأسيس .ال لزوم للتأريخ هنا وال للبحث
في املـ ّ
ـدونــات .يكفيك عنوان إحــدى صحفه قبل أسابيع:
«سـجـنــاء يـ ــؤدون ال ـحــج قـبــل قـطــع رقــابـهــم فــي ســاحــات
القصاص»! هي «داعــش» إذًا منذ  80عامًا وحتى اليوم.
لكنها «داع ــش» محمية أميركيًا ،ال بل محمية أميركية.
بـشـكــل مـنــاقــض لـكــل م ـب ــادئ وي ـل ـســون ول ـكــل ش ـعــارات
واشنطن املعلنة .ملــاذا؟ ال من أجــل مواجهة موسكو وال
من أجل تركيع أوروبا وال بغية محاصرة بيجينغ .كل هذا
الحق .اساس العالقة بني واشنطن والرياض ،مصلحة ذلك
ّ
املجمع الصناعي العسكري الذي يحكم األولى ،ويستخدم
الثانية .قصة دوالرات هنا أيـضــا .مــع فــارق أن دوالرات
الصهيونية خلفت دمًا فلسطينيًا .بينما دوالرات الوهابية
وص ـلــت إل ــى رقـ ــاب األم ـيــرك ـيــن .ه ـك ــذا ،تـكــامــل انـتـحــار
واشنطن .ظل األميركيون على مدى أكثر من نصف قرن،
ّ
يولدون القهر من سياستهم االسرائيلية ،وظلوا ّ
يهيئون
لتحول القهر نفسه مــن صيغته الوطنية املـقــاومــة ،إلى
صيغته الداعشية اإلرهابية ،بسياستهم الحجازية .حتى
انفجر املحوران ،فانفجرت املنطقة...
فــي هــذا الــوقــت بــالــذات ،تـحــاول واشـنـطــن معالجة القهر
الفلسطيني ،مــن دون إشـ ــارة إل ــى ال ـن ــووي الصهيوني
ال ـع ــاج ــزة ع ــن كـلـمــة ح ـي ــال ــه .وتـ ـح ــاول مـعــالـجــة ال ـن ــووي
اإليراني ،لتضمن استقرار نظام الحجاز واهتراء الحجاز.
والسياستان ،هدفهما حفنتان من دوالرات ال غير.
مسكينة واشنطن .مساكني أهلها .كيف أنهم لم يتظاهروا
من قبل للمطالبة بربيعهم ،وربيعنا!

رد

استطالع «ستاتيستكس ليبانون» حول المتن صحيح
دأب ب ـعــض م ــراك ــز اس ـت ـطــاعــات ال ــرأي
عـ ـل ــى ان ـ ـج ـ ــاز دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــات واحـ ـ ـص ـ ــاءات
وبيعها للمرشحني واألحــزاب السياسية
مشترطني عدم تسريبها تفاديًا للوقوع
ف ــي امل ـش ـك ــات ،ن ـظ ــرا ل ـت ـف ــاوت األرق ـ ــام
والبيانات بني دراســة وأخــرى وبني شار
وآخر .وكانت «األخبار» نشرت في عددها
رقــم ( 2453الـثــاثــاء  25تشرين الثاني
 )2014تقريرا تحت عنوان «دراسة قواتية
فــي امل ــن :ع ــون أول ل ــدى كــل ال ـطــوائــف»،
اسـتـنــدت فيها الكاتبة رلــى ابــراهـيــم الى
استطالع أجرته شركة «ستاتيستكس
لـيـبــانــون ليميتد» لـصــالــح ح ــزب الـقــوات
اللبنانية في شهر آب املــاضــي ،من أجل

اب ــراز املتغيرات السياسية الطارئة على
املنت الشمالي .ورغم ابراز الكاتبة لألرقام
بتفاصيلها الدقيقة ،أبــت الشركة إال أن
تـ ـ ّ
ـوزع ردًا ي ـشــدد فـيــه عـلــى ع ــدم صحة
ّ
وتتبرأ منه مؤكدة أنــه «غير
االستطالع
صــادر رسميا عن الشركة وال يمت الى
الــواقــع بصلة ومــن نسج خيال نــاشــره»؛
فــي محاولة مــن الشركة لعدم إراق ــة ماء
الوجه أمام بعض سياسيي املنت الشمالي
النائمني على حرير نتيجة استطالعات
أخ ــرى لـلـشــركــة نفسها تـنــاقــض تماما
األرقام التي نشرت .لذلك ،تعيد «األخبار»
التأكيد على صحة األرق ــام الـ ــواردة في
التقرير املشار اليه ،أن كل ما كتب مبني

على األرقام الواردة في الدراسة ،وتتمنى
على «ستاتيستكس ليبنانون ليميتد»
عــدم إقحامها في مشكالت الشركة مع
بعض املرشحني املعترضني على النتائج
املـنـشــورة .واذ تؤكد «األخبار»حرصها
على عدم التدخل في طريقة عمل الشركة
ومصداقيته ،تكتفي اليوم بضع صفحات
(عـلــى املــوقــع االلـكـتــرونــي) مــن أصــل 67
صـفـحــة م ــوج ــودة فــي عـهــدتـهــا .أم ــا في
حال أمعنت الشركة في انكار االستطالع،
فسنضطر الــى نشر صفحات الــدراســة
كاملة على موقعنا االلكتروني.
(األخبار)

