الوطن � /سيا�سة

السنة الثامنة  /االثنني  28 /تشرين الثاني  / 2016العــدد 2237
Eighth year / Monday / 28 November 2016 / Issue No. 2237

«البعث» �أحيا ذكرى الحركة الت�صحيحية
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علي عبد الكريم :نحتفل
بانت�صارات �سورية وحلفائها

بارود :الن�سبية هي النظام الأمثل لكن ال قدرة للمجل�س الحالي
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على اعتماده و� ِّ
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حاورته روزانا ر ّمال تحرير محمد حم ّية

جانب من الحضور
أحيا ح��زب «البعث العربي االش��ت��راك��ي» ،الذكرى
أسسها الرئيس
السنوية لقيام الحركة التصحيحية التي ّ
الراحل حافظ األسد بمهرجان «الوفاء لروح القائد الخالد
وإعالء الصوت دعما ً لمسيرة الرئيس القائد بشار األسد»،
الذي أُقيم في مركز جابر الثقافي في النبطيّة ورعاه السفير
السوري علي عبد الكريم علي.
حضر المهرجان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب
محمد رعد ،الن ّواب ياسين جابر ،علي بزي ،قاسم هاشم،
علي عسيران وعبد اللطيف الزين ،النائب السابق وجيه
البعريني ،األمين القطري لحزب البعث نعمان شلق،
ومم ّثلون عن األحزاب والقوى الوطنية واإلسالمية.
بداي ًة ،النشيدان الوطني والسوري وترحيب من الشاعر
حسين شعيب ،وألقى السفير علي عبد الكريم كلمة،
قال فيها« :إنّ سورية التي نحتفل اليوم بذكرى الحركة
التصحيحية ،إ ّنما نحتفل بانتصارات جيش سورية
وشعب سورية وقائد سورية وحلفاء سورية ،الذين
يدافعون عن كرامة اإلنسانية جميعاً ،وعن كرامة هذه
أسسه وبناه القائد الخالد حافظ
األرض ،ويؤ ّكدون أنّ ما ّ
األسد إ ّنما يثمر رجاال ً يواجهون اإلرهاب والصهيونية».
وألقى النائب رعد كلمة ،اعتبر فيها «أنّ صورة المنطقة
العربية بعد صمود سورية وإلحاق الهزيمة باإلرهاب
وداعميه ،ستختلف حكما ً ع ّما كانت عليه من قبل ،كما
أنّ مفهوم العروبة لن يكون له معنى من دون مصادقة
السوري ،فيما العالقات الدولية مع المنطقة ستنبني
بالضرورة وفق رؤية مختلفة وحسابات مختلفة».
وأ ّكد أنّ لبنان سيجد «أنّ مصلحته الوطنيّة تقتضي
وج���وب إع����ادة تفعيل ع�لاق��ت��ه م��ع س��وري��ة ع��ل��ى ك� ّل
المستويات وفي ك ّل االتجاهات ،وإذا كان النأي بالنفس
قد جرى اعتماده فيما مضى ضمن حكومة ربط النزاع وما
سبقها ،فإنّ هذا المبدأ ما كان ولم يعد يستقيم مع تجميل
العالقات اللبنانية السورية ،إن على صعيد دفع المخاطر

االستراتيجية التي تتهدّد البلدين والشعبين أو على
صعيد تأمين المصالح المشتركة».
وأضاف« :قد ال يكون بعض اللبنانيّين مستعجالً في
هذا االتجاه ،إلاّ أنّ التل ّكؤ في هذا األمر ،وخصوصا ً وسط
التغيّرات المرتقبة في سورية سيشكل ضررا ً أكيدا ً يطال
ّ
نحث الحكومة قيد التش ّكل في
لبنان واللبنانيّين .وأ ّننا
مطلع العهد الرئاسي الجديد كي تواجه هذه المسألة
بواقعية وشجاعة بدل الهروب منها ،كما بدا من تص ّرفات
البعض خالل األيام القليلة الماضية».
وجه
ث ّم كانت كلمة للنائب بزي باسم حركة «أم��ل»ّ ،
في مستهلّها التحية إلى «القائد ّ
بشار األسد وإلى الجيش
ً
العربي السوري قائدا ً وضباطا ً وأفرادا ،ولشهدائه وقيادته
وإل��ى الشعب ال��س��وري» .وق��ال« :إ ّنني أحمل إل��ى قلب
العروبة وإل��ى كرامة العرب األم��ة العربية واإلسالمية
أجمل باقة حب واحترام وتقدير من الرئيس نبيه ب ّري،
ومن إخوانكم في حركة أمل ك ّل الحب واالحترام والوفاء».
وتط ّرق إلى الوضع الحكومي ،قائالً« :نحن مع حكومة
وح��دة وطنية ،حكومة جامعة ،ال تستثني أح��دا ً على
اإلطالق ،ولك ّنها بالقدر نفسه أيضا ً ال تستطيع أيّة حكومة
أن تتش ّكل وأن تنتفخ أحجام البعض على حساب اآلخر.
ونحن كفريق واحد أبلغنا هذا الموقف إلى من بيده صناعة
الحكومة ،إ ّما أن ندخل معا ً وإ ّما أن نخرج معاً ،وعنيت
ذلك بما يتعلّق بمسألة زعيم تيار المردة النائب الصديق
سليمان فرنجية».
ث ّم ألقى شلق كلمة ،أعلن فيها «أنّ مآالت الحرب على
سورية ولبنان ت ّتجه إلى غير ما ّ
خطط له العدو وتم ّناه،
وها هو محور المقاومة الممت ّد من عاصمته دمشق العروبة
إل��ى أقاصي المعمورة يشرف على إن��زال علم القطبية
العالمية الواحدة ،ليغدو محورا ً تتر ّتب على معاييره
شؤون العالم وسياسته ومصالح شعوبه».

�إ�شادات بالعملية النوعية للجي�ش في عر�سال:
ا�ستباق الإرهاب التكفيري ِّ
يعزز اال�ستقرار
أشادت شخصيات سياسية ونيابية وحزبية بالعملية
النوعية للجيش في بلدة عرسال والتي أسفرت عن اعتقال
أمير تنظيم «داعش» اإلرهابي في البلدة أحمد أمون ومقتل
أحد مرافقيه وتوقيف  11آخرين.
وفي السياق ،حيّا نائب األمين العام لحزب الله الشيخ
نعيم قاسم «الجيش اللبناني قيادة وأفرادا ً على العملية،
مشيرا ً إلى أ ّنها «تؤ ّكد أنّ مواجهة اإلرهاب التكفيري بك ّل
الوسائل واألساليب المتاحة هو الح ّل من أجل مساعدة
لبنان على االستقرار ،فهؤالء التكفيريّون هم سرطان
هذه األمة وسرطان هذا الدين ،ومن أراد أن يرفع لبنان
ويع ّزز أمانه واستقراره ،عليه أن يساعد في ك ّل العمليات
االستباقية والمباشرة ض ّد هؤالء التكفيريّين ،وألاّ يو ّفر لهم
بيئة حاضنة ويدافع عنهم تحت أيّ عنوان ،أل ّنهم مرض
لأل ّمة وللّذين يدافعون عنهم قبل اآلخرين».
ب��دوره ،اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب
قاسم هاشم ،أنّ هذا اإلنجاز يؤ ّكد «أن ال خوف على وطن
في ظ ّل هذه الضمانة الوطنية لمواجهة أزمات المنطقة على
حدّتها ،والتهديد «اإلسرائيلي» الدائم لوطننا».
من جهته ،أثنى رئيس المجلس العام الماروني ،الوزير
السابق وديع الخازن« ،على الدور الدفاعي والمآثر التي
يسجلها الجيش في جرود عرسال لدرء الخطر المتط ّرف
ّ
عن البالد ،حيث داهم مركز لتنظيم «داعش» اإلرهابي في
جرود البلدة وألقى القبض على أحد أمرائه في لبنان» .وقال
في بيان« :مآثر جديدة ُت َس َّجل للجيش اللبناني في جرود
عرسال ،حيث يسدّد الضربات الطولى على امتداد حدودنا
الشرقية لدرء األذى التكفيري ومنعه من أيّ اختراق» ،داعيا ً
الجميع إلى «دعم المؤسسة العسكرية ،التي وحدها تحمي
ِّ
وتوفر ُسبُل العيش للمواطنين لينعموا بشيء
أمن البالد
من االطمئنان ،أقلّه على الصعيد المعيشي بعدما أُطلِقت
الصرخات من ك ّل الهيئات االقتصادية والنقابية ،لمواكبة
الحركة الدفاعية للقوى العسكرية واألمنيّة ،بتشكيل

حكومة جامعة وإطالق مسيرة العهد التي بدأت بانتخاب
العماد ميشال عون رئيسا ً للجمهورية».
ول��ف��تَ إل��ى أ ّن��ه «ليس بال ّنكاف نحافظ على ظهير
التضحيات التي يقدّمها الجيش والمقاومة الوطنية ،بل
بانتظام الدولة الذي يبدأ بتحريرها من التجاذبات وجعلها
تعود إلى مدارها الديمقراطي وعالقاتها الخارجية».
كذلك ،قال األمين العام للتيار األسعدي المحامي معن
األس��ع��د ،في تصريح ،إنّ «اإلن��ج��از األمني والعسكري
النوعي الذي ح ّققه الجيش اللبناني في عرسال في مواجهة
اإلرهابيين الداعشيّين ،يؤ ّكد قدرته على استئصال اإلرهاب
ّ
مخططات اإلرهابيين التي تستهدف
من جذوره وإفشال
وحدة لبنان واللبنانيين وأمنهم واستقرارهم» ،مؤ ّكدا ً أنّ
«الجيش بهذه اإلنجازات والنجاحات األمنيّة الميدانية
هو الضامن لوحدة وسالمة الوطن» ،وشدّد على «ضرورة
دعمه والوقوف معه والسعي لإلفراج عن الهبات العسكرية
الموجودة ،إن كانت من السعودية أو إي��ران» .داعيا ً إلى
«عدم زجّ المؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسيّة أو
إغراقها بوحول الطائفية والمذهبية والمصالح الضيقة».
ون ّوه رئيس حركة «اإلص�لاح والوحدة» الشيخ ماهر
عبدالر ّزاق بالعملية ،مؤ ّكدا ً أ ّننا «نفتخر بأنّ لدينا جيشا ً
وطنيا ً يعمل على مستوى الوطن ،ولديه الكفاءة والخبرة
في مالحقة اإلرهابيين وتوقيفهم وسوقهم للعدالة» ،مطالبا ً
السياسيّين بـ«عدم عرقلة عمل الجيش والوقوف خلفه في
إنجازاته».
كما طالب بـ«اإلسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنيّة ال
تستثني أحدا ً في تح ّمل المسؤولية للنهوض بهذا البلد
اقتصاديا ً وأمن ّيا ً وسياسياً» ،مشيرا ً إلى أنّ «الحكومة
المقبلة هي أم��ام امتحان تاريخي ،وه��و إنتاج قانون
لالنتخابات على أساس النسبيّة الكاملة والتخلّص من
قانون األزمات».

«الم�ستقبل» �أنهى م�ؤتمره بانتخاب مكتبه ال�سيا�سي
والتجديد لأحمد الحريري في الأمانة العامة
أنهى تيار المستقبل مؤتمره الثاني بانتخاب أعضاء مكتبه
السياسي الذي ض ّم أوجها ً جديدة وأخرى مخضرمة.
وكان المؤتمر انعقد يومي السبت واألحد الماضيين في
قاعة «بيال» ،وشارك في حفل االفتتاح رئيس التيار سعد
الحريري ،مم ّثل رئيس الجمهورية ميشال عون وزير التربية
والتعليم العالي في حكومة تصريف األعمال الياس بو
صعب ،وأعضاء «تيار المستقبل» ومم ّثلون عن أحزاب دوليّة
إضافة إلى شخصيات سياسية.
وألقى الحريري كلمة ،اعتبر فيها أنّ المؤتمر «ينعقد في
مرحلة من ّ
أدق وأصعب المراحل في تاريخ لبنان والمنطقة
العربية .وق��د شئنا أن يواكب المبادرة السياسية ،التي
أطلقناها ،وأنهت الفراغ في رئاسة الجمهورية بانتخاب
فخامة الرئيس ميشال عون ،ونقلت لبنان من المراوحة في
دوائر الخطر واليأس والتعطيل ،إلى دائرة إنقاذ الشرعية من
االنهيار .ولقد نجحنا بحمد الله ،في تجنيب لبنان االنزالق نحو
المخاطر المحيطة ،وق ّررنا أن نقوم بتسوية سياسية ،لم يكن
لها من هدف سوى العبور بلبنان من حقول األلغام اإلقليمية
والمحلية إلى منطقة آمنة تحت مظلّة الوفاق الوطني».
وتوجه إلى أعضاء المؤتمر قائالً« :أنتم مكلّفون من القواعد
ّ
التي انتخبتكم بمه ّمتين :األولى إجراء مراجعة نقديّة لمسيرة

تيّارنا من مؤتمرنا األول حتى اليوم ،والثانية تحقيق ك ّل
ّ
وضخ الدم الجديد وإعطاء الفرصة
مطالب تجديد قيادة التيار
لجيل الشباب والشابات».
وأمس ،ت ّم انتخاب أعضاء المكتب السياسي الجديد للتيّار،
وهم :أحمد الحريري ،مصطفى علوش ،وسام شبلي ،أمل
شعبان ،جورج بكاسيني ،سامر حدارة ،زياد ضاهر ،محمد
جميل قمبريس ،عبد الستار أيوبي ،محمد كجك ،محمد شومان،
وسام ترشيشي ،منير الحافي ،فادي سعد ،نوال مدللي ،نزيه
خياط ،ربيع حسونة ،حسن درغ��ام ،محمد صالح ،عامر
حلواني .في حين عيّن الرئيس الحريري ،وفقا ً للنظام الداخلي
للتيار ،اثني عشر عضوا ً في المكتب السياسي ،هم :ميشلين
أبي سمرا ،ربى داالتي ،شذا األسعد ،ميرنا منيمنة ،روبينا أبو
زينب ،طارق مرعبي ،طارق فهد الحجيري ،رفعت سعد ،معتز
زريقة ،بشار شبارو ،راشد فايد وهيثم مبيض.
كما عيّن الحريري باسم السبع ،ريا الحسن ،سمير ضومط،
نوابا ً للرئيس ،والنائب جمال الجراح ممثالً لتيار المستقبل في
كتلة المستقبل.
وأع��اد انتخاب أحمد الحريري أمينا ً عا ّما ً للتيار لوالية
جديدة.

أك��د وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة األس��ب��ق ال��دك��ت��ور زي���اد ب���ارود «أنّ
موضوع تشكيل الحكومة ينحصر بين رئيسي الجمهورية
والحكومة لكن في السياسة كليهما سيحاول وغير ملزم
بأن يخرج بتشكيلة مقبولة من القوى السياسية وفعالة»،
موضحا ً «أنّ الوقت الذي استغرقه تشكيل الحكومة حتى
اآلن طبيعي» ،مستغربا ً الحديث عن تعثر والدة الحكومة.
وب�� ّرر التأخير الحاصل «بالصعوبات المرتبطة بالتنوع
السياسي القائم ،وض���رورات تمثيل طائفية ومناطقية»،
متوقعا ً أن يو ِّقع الرئيسان عون والحريري مراسيم تشكيلة
الحكومة خالل أسابيع قليلة.
وفي ح��وار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة وموقع
«ت��وب نيوز» ميّز ب��ارود بين الحقائب ال��وزاري��ة ال ُمحدّدة
بقانون ،ووزراء الدولة من دون حقيبة ،لكنه أوض��ح «أنّ
صالحيات وزي��ر الدولة وموازنته ال تختلف عن الوزارة
بحقيبة» .وأش���ار إل��ى «أنّ م��وض��وع حصر وزارة المال
بطائفة معنية غير م��ك�� ّرس ف��ي الدستور ب��ل ف��ي محاضر
الطائف التي يقول الرئيس حسين الحسيني أنه لن ينشرها
وه��و لم ُيطلع أح��دا ً عليها ،وبالتالي ال قيمة دستورية لها
تمسك
أمام رفض الدستور التمييز بين الوزارات» ،واضعا ً ُّ
رئيس مجلس النواب نبيه بري بها «برغبته في أن تكون
للشيعة لما لها من قدرة تأثير في قرارات الحكومة» .وقال:
«منذ اتفاق الطائف لم نشهد بشكل مستمر وزراء شيعة في
المالية».
وإذ ح�� ّذر ب��ارود من ضيق المهل أم��ام الحكومة إلجراء
االنتخابات النيابية ،خصوصا ً إذا ما أرادت إق��رار قانون
انتخاب ج��دي��د ،أوض���ح «أنّ على وزي���ر الداخلية ف��ي هذه
الحكومة أو التي ستتشكل أن يدعو الهيئات الناخبة في
 15شباط بمرسوم عادي وإال دخلنا مرحلة الخطر» ،مبديا ً
اعتقاده «أنه إذا تشكلت الحكومة قبل نهاية العام فهذا يعني
أننا ذاهبون إلى إقرار قانون انتخاب جديد كما قال الرئيس
{ دخلنا مرحلة سياسية جديدة في البالد مع انتخاب العماد
ميشال ع��ون وه��و ال��ذي يتمتع بحيثية شعبية ربما للمرة األولى
وبتوافق سياسي أيضا ً وهو رئيس قوي بطبيعة الحال .ماذا يختلف
اليوم في إدارة الرئيس عن السابق؟

فترة الفراغ الطويلة التي شهدها لبنان لم تكن فقط فراغا ً في
الرئاسة األولى ،بل امتدت إلى سائر المؤسسات الدستورية ،وبسبب
ّ
تعطل عمل المجلس النيابي ،إال تحت عنوان «تشريع
هذا الفراغ
الضرورة» ،وشهدنا إشكالية في جلسات مجلس الوزراء وعدم قبول
اعتماد السفراء وخطرا ً على كافة الصعد .نحن ننتقل اليوم من مرحلة
فراغ خطير إلى مرحلة العمل الواعد للمؤسسات ،وبما أنّ رئيس
الجمهورية جاء نتيجة توافق واسع النطاق وهو يتمتع بحيثية
شعبية ونيابية وتفاهمات بين مكونات مختلفة في البلد ،فإنّ هذه
األمور تعطي العهد دفعا ً كبيراً ،إذا ترافقت مع تشكيل حكومة قادرة
على إنجاز المطلوب منها في المرحلة االنتقالية ،ال سيما أننا على
أب��واب انتخابات نيابية ،ما يعني إع��ادة تكوين السلطة بالمعنى
الديمقراطي والتي تم ّر إلزاميا ً عبر انتخابات نيابية .ويبقى السؤال
األبرز بعد تشكيل الحكومة :أي قانون انتخاب س ُتجرى على أساسه
هذه االنتخابات؟ بعد التشكيل ت ّتضح اإلشارات األولية التجاه العهد
الجديد وتعاطي القوى السياسية مع الوضع الجديد في البلد.

{ تحدثت في مقال لك عن اإلجماع والتركيبة الحكومية خارج
اإلط���ار الديمقراطي .الرئيس السابق ميشال سليمان ل��م ينبثق
عن حيثية شعبية وهناك رئيس ق��وي أنتجته ت��وازن��ات سياسية
خارجية كالرئيس العماد إميل لحود .اليوم الرئيس عون يمثل حيثية
شعبية فهل الصيغة التوافقية السابقة النتخاب الرئيس أقرب إلى
الديمقراطية أم أننا نشهد اليوم في قصر بعبدا فقط حالة ديمقراطية
ما؟

نحن لسنا بعيدين اليوم في الرئاسة عن المشهد التوافقي .عون
لم يأتِ رئيسا ً ض ّد مكون أساسي في البلد ،بل جاء انتخابه نتيجة
لتفاهمات عابرة للطوائف والقوى السياسية .اليوم الرئيس عون
هو رئيس ك ّل لبنان واللبنانيين ،وما نشهده في بعبدا هو غير ما
ك ّنا نشهده على مستوى شخص عون في الرابية ،كرئيس لتكتل
نيابي ورئيس سابق لتيار سياسي ،وتعاطي الرئيس مع ك ّل القوى
السياسية حتى في تشكيل الحكومة مختلف ،فهو حاضن وجامع
ويحاول أن يكون متفهِّما ً للتركيبة اللبنانية ال ُمع ّقدة ،ليس فقط في
الطوائف بل بالتعبير عن التنوع السياسي .على مستوى تشكيل
الحكومة مثالً ،هل المشكلة في تمثيل الطوائف فقط أم هناك أيضا ً
إشكالية على مستوى من يمثل وكيف يتمثل؟ هناك أقليات سياسية
وال ب ّد أن تعبِّر عن نفسها في مجلس النواب من خالل قانون انتخاب
يحترم وضعها وربما في الحكومة عبر توازنات معينة.

{ في حالة العماد عون هل اقتربنا أكثر من التمثيل الديمقراطي
في القصر الجمهوري إذا سلمنا جدالً أنّ الرئيس اليوم هو األقوى
مسيحياً؟ وهل قادر على ممارسة السلطة فعالً أم أنّ الصالحيات
ال ُمعطاة له ال ُتم ِّكنه من ذلك؟

ال شك أنّ الرئيس عون منبثق عن حالة شعبية وتكتل نيابي
كبير وال مجال للشك بوضعه التمثيلي وشرعيته الشعبية ومن
هنا ينطلق عون إلى رحاب أوسع ،أي إلى ك ّل الوطن ،بعد أن انتقل
إلى موقع يستطيع من خالله أن يم ّد الجسور بين الجميع وتطبيق
ك ّل ما قاله على المستوى المسيحي على الصعيد الوطني وهذه
فرصة ولعله يستطيع أن يفاجئ الكثير من المشككين بقدرته على
إراحة البلد .ك ّل من يتسلح بشرعية شعبية لديه قدرة أكثر على أن
يكون في موقع ال ُمتم ِّكن في ممارسة السلطة ،أما صالحيات رئيس
الجمهورية قبل الطائف فقد كانت واسعة جداً ،فهو من كان يعيّن
رئيس الحكومة والوزراء والسلطة التنفيذية في يده ويستطيع أيضا ً
ح ّل المجلس النيابي بمفرده .لكن هل استطاع أي رئيس أن يمارس
ه��ذه الصالحيات منذ العام  1943حتى 1990؟ قطعا ً ال ،هناك
تفاهمات وتسويات وأي رئيس مهما كان قويا ً لم يستطيع أن يمارسها
ومن ضمنهم الرئيس فؤاد شهاب .بعد الطائف الصالحيات رهن
الشخص أيضا ً وحضوره وحيثيته الشعبية ،ليس بمعنى استفزاز
أحد أو استرداد صالحيات أُعطيت لرئيس الحكومة ،بل من خالل منع
حصول المخالفات في مجلس الوزراء وفي هالة الحضور ،فضالً عن
أنّ أي قرار في مجلس الوزراء يُترجم توقيعه بمراسيم ولديه صالحية
«الحرد» ور ّد القوانين عندما تق ّر في مجلس النواب ،ولديه صالحيات
مكتوبة وأخرى غير مكتوبة وهي أقوى وترتبط بشخصه وحضوره
وشعبيته ،لكن قد يحتاج الرئيس المدعوم من القوى السياسية إلى
بعض التعديالت في الدستور ليمارس دوره كحكم بين اللبنانيين
تمس بصالحيات أحد.
لكن ال ّ

{ هل يوجد نص قانوني يحدّد حصص رئيس الجمهورية
ال��وزاري��ة في الحكومة؟ وبحالة الرئيس عون كيف يمكن ترجمة
تمثيله الرئاسي والتكتل النيابي ولتيار سياسي في الحكومة؟

ـ حصة رئيس الجمهورية غير موجودة في الدستور ،والمادة 24
تتحدث عن مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وبين الطوائف،
لكن يجب الخروج من هذا المنطق .أما بالنسبة إلى الحصص الوزارية
فيجب أن نميّز بين مرحلة ما قبل الطائف وبعده .قبل الطائف كانت
الحكومة تتشكل بمرسوم من رئيس الجمهورية الذي كان يعين رئيس
الحكومة وال��وزراء لكن بعد الطائف أصبحت الحكومة هي السلطة
التنفيذية وأصبح تحديد األكثريات بحسب التصويت ،ونميز هنا بين
القرارات التي تحتاج إلى األكثرية العادية والقرارات التي تحتاج إلى
نص عليها الدستور ،وهنا يأتي الحديث عن الثلث
أكثرية الثلثين التي ّ
المعطل أو الثلث الضامن ،والحصص أصبحت جزءا ً من التركيبة
الدستورية.

{ وكأنك تقول إنّ الفريق ال��ذي انتخب عون رئيسا ً لن يطالب

بارود متحدثا ً إلى الزميلة رمال

عون في خطاب القسم وال نزال ضمن الوقت ال ُمتاح ،ومن
مصلحة العهد والجميع إقرار هذا القانون» ،منبها ً إلى «أنّ
إجراء االنتخابات وفق قانون الستين سيجعلها انتخابات
فرعية ،وليس عامة ،ألنّ أغلب المقاعد محسومة».
وأ ّيد بارود النظام النسبي الذي اعتبره «أكثر األنظمة التي
تؤمن تمثيالً للقوى السياسية كافة ،إضافة إلى كونه مدخالً
نحو الخروج من الحالة الطائفية» ،لكنه ش ّكك ،في الوقت
عينه ،في قدرة المجلس النيابي الحالي على اعتماد النسبية
الكاملة في أي قانون جديد ،مرجحا ً «االتفاق كأقصى ح ّد
على القانون المختلط» ،وتمنى «أن ُتعتمد معايير محدّدة
ُتوزِّع المقاعد بين أكثري ونسبي وأن ال يكون خياطة على
المقص».
ولفت ب��ارود إلى أنّ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا ً
بالثلث المعطل بل يحتسب وزراء رئيس الجمهورية من ضمن
حصته لكي يضمن حضوره القوي والفاعل على طاولة مجلس
الوزراء.

التفسير الدستوري للخالف على الحصص هو وج��ود ق��رارات
تحتاج إلى الثلثين ،وتسعى القوى السياسية إلى تشكيل الثلثين
الضامنين التخاذ قرار أو الحصول على الثلث الضامن لعدم تمرير
ق��رار في المجلس ال تريده هذه القوى .حصة رئيس الجمهورية
مرتبطة بالدور ،فإذا كان للرئيس دور فليكن له وزراء .عون تخلى عن
دوره الحزبي كرئيس تكتل ورئيس تيار سياسي وهذا التيار لم يُل َغ
دوره .الحزب السياسي شيء ودور رئيس الجمهورية شيء آخر ،وهذا
الدور يحتاج إلى حصص ،صالحية توقيع مرسوم تشكيل الحكومة
هو أهم من مرسوم تعيين رئيس الحكومة ألنّ مرسوم التكليف عبر
استشارات ملزمة لرئيس الجمهورية.

المهل ت�ضيق لإقرار قانون
جديد و�إجراء انتخابات
ودعوة الهيئات الناخبة
في � 15شباط
و�إال دخلنا مرحلة الخطر
{ هل يحق لرئيس الجمهورية أن يتسلم تشكية وزاري���ة من
الرئيس المكلف ويوقع عليها من دون التفاهم مع باقي األطراف؟

دس��ت��وري �اً ،م��وض��وع تشكيل الحكومة ينحصر بين رئيسي
الجمهورية والحكومة ،لكن في السياسة كليهما سيحاول وغير ملزم
بأن يخرج بتشكيلة مقبولة من القوى السياسية وفعّ الة .الوقت
لتشكيل الحكومة طبيعي وأستغرب الحديث عن تعثر ،لكنّ تحديد
موعد عيد االستقالل كان استعجاالً ،وال أعتقد أنّ ثمة تعثر غير طبيعي
أو أنّ الحكومة مستعصية النشأة ،هناك صعوبات مرتبطة بالتنوع
السياسي القائم ،وضرورات تمثيل طائفية ومناطقية ،لكنّ الحكومة
ستتشكل في غضون أسابيع قليلة ليس أكثر.

{ إذا لم يستطع رئيس الجمهورية استخدام صالحيته في
التوقيع على التشكيلة الحكومية فهل يعني ذل��ك أنّ صالحياته
مقيدة؟

ـ ال أعتقد أنّ الرئيس عون سيقبل أن يبدأ عهده بتعثر كبير ويبقى
متفرجاً .الرئيسان عون والحريري هما الالعبان األساسيان في تشكيل
الحكومة وهناك العبون آخرون وقوى سياسية ،لكنّ عون والحريري
سيوقعان على تشكيلة بأفضل ال ُممكن ،ولن تأخذ وقتا ً طويالً.

ت�شكيل الحكومة �صالحية
رئي�سي الجمهورية
والحكومة و�سيوقعان
مرا�سيمها بالتفاهم
مع القوى ال�سيا�سية
{ هل تعتقد أنّ هناك منافسة بين عون ،كرئيس جمهورية وتيار
سياسي واسع ورئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يعتبر أكثر
قدرة على إدارة استخدام صالحياته في الدستور وفلسفة بعض
المواد؟ هل هناك منافسة بين السلطتين؟

المبدأ الدستوري فصل السلطات سيُطبق ،ولكن لك ّل من السلطتين
صالحيات وه��وام��ش ،التعاون اليوم مفروض بين الرئاستين
بعد انتقال عون من رئيس تيار سياسي وتكتل نيابي إلى رئيس
للجمهورية ،الرئيس بري بمعرفته بالبلد وقدرته عل تدوير الزوايا
وإيجاد الحلول سيتعاون مع رئيس للجمهورية.

{ هل تعتقد أنّ الرئيس ب��ري يحاول إظهار أهمية دوره في
التشكيلةالحكومية؟

يجب أن نميّز هنا بين موقع بري كرئيس للمجلس النيابي وبين
موقعه كفريق سياسي يسمح له بأن يعارض ويفاوض ويفرض
شروطا ً ويقبل بتسويات ويتكامل دوره مع دور حزب الله .أما كرئيس
للمجلس فقد شهدنا أنه قام بدوره في إدارة جلسة انتخاب الرئيس
بشك ٍل صحيح ومعارضته لعون تأتي ضمن اللعبة الديمقراطية وهذا
أمر طبيعي.

{ م��ع ان��ط�لاق��ة ال��ع��ه��د ال��ج��دي��د ي��ب��دو أنّ رئ��ي��س��ي الجمهورية
والمجلس النيابي هما األقوى .هل سنشهد مرحلة مقبلة يكون فيها
رئيس الحكومة هو الحلقة األضعف؟

رئيس الحكومة قوي أيضا ً وهو شريك أساسي في توقيع مرسوم
تشكيل الحكومة وهو يفاوض ويلتقي القوى السياسية .التوازنات
السياسية في لبنان دقيقة ،ورئيس الحكومة يتمتع ،دستورياً،
بصالحيات واسعة على مستوى مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة.
في السياسة من ال ُمبكر الحديث عن األقوى واألضعف ،هناك تكافؤ في
القوة في عملية تشكيل الحكومة لكن في األداء شيء آخر.

{ في حالة وزير الخارجية في حكومة تصريف األعمال جبران
باسيل هل سمح الدستور ألي شخص بأن يمارس السلطة في مهام
عدة؟ رئيس التيار ووزي��ر خارجية ومستشار رئيس الجمهورية

للجمهورية «يشكل ف��رص��ة إلن��ق��اذ ال��ب�لاد ق��د تفاجئ ك ّل
المش ِّككين» ،موضحا ً «أنّ رئيس الجمهورية لديه صالحيات
مكتوبة وأخرى غير مكتوبة وهي أقوى وترتبط بشخصه
وحضوره وشعبيته ،لكن قد يحتاج الرئيس المدعوم من
القوى السياسية إلى بعض التعديالت في الدستور ليمارس
تمس بصالحيات أحد».
دوره كحكم بين اللبنانيين لكن ال ّ
ور ّد بارود الخالف على الحصص الوزارية إلى وجود
قرارات تحتاج إلى الثلثين ،وبالتالي تسعى القوى السياسية
إلى تشكيل الثلثين الضامنين التخاذ قرار أو الحصول على
الثلث الضامن لعدم تمرير ق��رار ترفضه ،مبينا ً أنّ حصة
رئيس الجمهورية مرتبطة بالدور« ،وإذا كان له دور فليكن
له وزراء».
نص الحوار كامالً:
وفي ما يلي ّ
ويشارك في تشكيل الحكومة؟

شيء طبيعي أن يكون أي وزي��ر مق ّرب من رئيس الجمهورية،
ورئيس حزب ووزير في الوقت نفسه أيضا ً أمر طبيعي ،أما المشاركة
في تشكيل الحكومة ،فهذا يتحدّد بمفهوم المشاركة ،المفاوضة على
التشكيل جزء من دوره كرئيس للتيار ،فضالً عن أنّ الوزير باسيل
يمارس دورا ً سياسيا ً ليس فقط ضمن حدود وزارته بل في مجلس
الوزراء أيضاً.

{ هل يمنع القانون ممارسة الحياة السياسية ضمن العائلة
الواحدة؟

االنتماء إلى عائلة ال يلغي حقوق األشخاص إال في حدود الممنوع
ينص على أن يكون االبن أو الصهر أو أي
في الدستور ،ليس هناك ما ّ
قريب جزءا ً من الحكومة أو من فريق رئيس الجمهورية أو الحكومة ،أما
في السياسة فاألمر متروك للمواطن في االنتخابات.

{ لم يحدّد الدستور عدد الوزارات فكيف يمكن أن نضبط األمر
خصص لها موازنات؟
طالما هناك وزارات ُت َّ

هناك فرق بين الحقائب وعدد الحقائب المحدّدة بقانون ،لكنّ وزراء
الدولة إضافيون ومن دون حقيبة لكن لهم صالحيات وموازنات
ويصوتون.

{ يقول رئيس المجلس النيابي نبيه ب��ري إنّ وزارة المالية
للشيعة .هل هذا موجود في الدستور أو في محاضر الطائف؟

هذا األمر غير موجود في الدستور ،بل في محاضر الطائف التي
يقول الرئيس حسين الحسيني إنه لن ينشرها ولم يطلع أحدا ً عليها
ولو ّ
اطلعنا عليها ما هي القيمة الدستورية لها؟ هل تلغي الحرية
الدستورية التي ال تميّز على هذا المستوى في الوزارات؟ في السياسة
هناك رغبة في أن يكون الموقع لطائفة معينة لما يمثله من قدرة على
التأثير في قرارات الحكومة .لكن منذ الطائف لم نشهد بشك ٍل مستمر
خصصة
وزراء شيعة في المالية ،لكن ال أتصور أنّ هناك حقائب ُم ّ
للطوائف وال أتصور أن يقبل الرئيس بري بذلك.

{ هل أنت متفائل بنجاح هذه التناقضات السياسية في حكومة
واح��دة ونحن على مقربة من االنتخابات النيابية؟ كيف يمكن أن
تتحالف األحزاب وهي متباعدة إلى هذا الحدّ .مثال تجربة «القوات»
و«التيار الوطني الحر» و«حزب الله» و«حركة أمل» ،إلى أي مدى لهذه
التحالفات جذور ُيبنى عليها؟ وهل سبق واجتمعت هذه التناقضات
بهذه الطريقة في أحزاب العالم؟

ليست المرة األولى التي تجتمع فيها هذه التناقضات بحكومة
وحدة وطنية .ال شيء في السياسة ثابت ال بالتحالفات وال بالخالفات.
في لبنان يذهب التحالف إلى حالة من المصالح المشتركة ،التفاهم
بين األح��زاب أمر جيد طالما ال يلغي اآلخرين .األمر مرتبط بقانون
االنتخاب وإلغاء األحادية في قلب الطوائف .االنتخابات على قاعدة
النسبية تكسر إمكانية احتكار الثنائية المطلقة ،تبقى أكثرية ولكن ال
تلغي اآلخرين ،إذا لم يُق ّر قانون انتخاب يضبط صحة التمثيل نكون
قد أخذنا البلد إلى المجهول.

{ ه��ل ه��ن��اك متسع م��ن ال��وق��ت ل��ه��ذه الحكومة إلق���رار قانون
جديد لالنتخابات ،أم أنّ هناك تعقيدا ً مقصودا ً لإلبقاء على قانون
الستين؟

وفق القانون الحالي ،تنتهي والية المجلس النيابي في  20حزيران
 .2017دعوة الهيئات الناخبة في القانون الحالي يجب أن ُتنشر قبل
 90يوما ً من يوم االنتخابات ،وفي أواخر أيار يصادف حلول شهر
رمضان وال يمكن إجراء انتخابات في هذا الشهر واألحد األخير قبل
رمضان الذي يمكن أن نجري فيه انتخابات هو في  21أيار المقبل
نضيف إليهما مهلة  10أيام لهيئة اإلشراف على االنتخابات لتلقي
طلبات وسائل اإلعالم والحاصل مئة يوم أي منتصف شباط .وبالتالي
ك ّل شيء ممكن قبل منتصف شباط حتى ندخل في مرحلة الخطر،
وزير الداخلية في هذه الحكومة أو التي ستتشكل يجب أن يدعو
الهيئات الناخبة في  15شباط بمرسوم عادي ،أو وضع قانون جديد
قبل شباط .هناك  17مشروع قانون في اللجان المشتركة واألمر ليس
تقنيا ً بل سياسياً ،األمر مرتبط بالتوافقات بين القوى السياسية التي
ربما يمكن أن تنتج قانونا ً جديدا ًفي حكومة تتمثل فيها ك ّل هذه القوى.
إذا تشكلت الحكومة قبل نهاية العام فهذا يعني أننا ذاهبون إلى إقرار
قانون انتخاب جديد كما قال الرئيس عون في خطاب القسم وال نزال
ضمن الوقت المتاح .من مصلحة العهد والجميع إقرار قانون انتخاب
جديد ،ألنه إذا أجريت االنتخابات على قانون الستين تكون انتخابات
فرعية وليست عامة ألنّ أغلب المقاعد محسومة .النظام النسبي أكثر
األنظمة التي تتيح للطوائف واألقليات السياسية أن تتمثل ،للتعبير
عن التنوع في البلد والخروج تدريجيا ً من الحالة الطائفية ،وأراهن
على النسبية كمدخل للخروج من الحالة الطائفية ،لكن ال أراهن على
قدرة المجلس الحالي على إقرار النسبية الكاملة ،أرجِّ ح كأقصى ح ّد
االتفاق على القانون المختلط وأتمنى أن ُتعتمد في توزيع المقاعد بين
أكثري ونسبي معايير محدّدة وأن ال يكون «خياطة على المقص».

{ أال ُتظلم الرئاسة اللبنانية عند الحديث عن تدخل دول��ي في
انتخاب الرئيس وف��ي ك�� ّل دول العالم يحصل تدخل في انتخاب
الرؤساء؟

صنع في لبنان إلى ح ّد كبير بدليل أنّ كل المعطيات
الرئيس عون ُ
الخارجية كانت تشي بغير ذلك ،وانتخابه جاء نتيجة تفاهمات
واتفاقات محلية لبنانية لكن ال يجب أن نتجاهل التأثير الدولي
واإلقليمي ،خصوصا ً أنّ العالم بات قرية كونية واحدة وقد سقطت
الجدران الحديدية لك ّل دولة.
ُتنشر ه��ذه المقابلة على موقع «ت��وب نيوز»
اإلخباري كما ُتنقل على قناة «توب نيوز» يوتيوب
live streaming
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