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تقــرير

النسبية .
معركة
الرئيسان
يخوض
هل
ّ
ترقبوا خالفًا جديدًا ّفي
مجلس الوزراء .سيحل النائب
وليد جنبالط محل العماد
ميشال عون في الهجوم على
الرئيس نجيب ميقاتي هذه
املرة ،والوزير غازي العريضي
محل الوزير جبران باسيل في
تنكيد رئيس الجمهورية.
عنوان املرحلة :النسبية
غسان سعود
ّ

َ
ل ��م ي �ب��ق ل�ل�ن�س�ب�ي��ة أح ��د ي��ذك��ر ب��وج��وب
اعتمادها في قانون االنتخابات ،أو أقله
يتحدث عنها إال  ...وزير الداخلية مروان
ش��رب��ل .ففي ظ��ل انشغال الناشطني في
م ��ا ي� �ع ��رف ب��امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي وال� �ق ��وى
العلمانية بالقضايا الكبيرة التي تبدأ
ب �ـ«إس �ق��اط ال �ن �ظ��ام ال�ط��ائ�ف��ي» وتنتهي
ّ
عنده ،وتسلي القوى السياسية باقتراح
ق��ان��ون ال�ل�ق��اء األرث��وذك �س��ي ،ت��راج��ع في
األش �ه��ر ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��اض �ي��ة ال �ح��دي��ث عن
النسبية ،حتى إن مجلس الوزراء نفسه
ّ
النسبي
نسي أن��ه ك��ان يناقش القانون

يستعد
جنبالط
ّ
النسبي
لمنع القانون
ّ
وتوقع خالف مع
ّ
سليمان وميقاتي

ال � ��ذي ت �ق��دم ب ��ه ش ��رب ��ل ،ق �ب��ل أن ت��داه��م
ال�خ�لاف��ات وزراءه .ك��ان ال ب��د إذًا ،يقول
وزي��ر الداخلية م��ن رف��ع ص��وت املطالبة
بإقرار النسبية مجددًا.
يجيب معاليه بنفسه على هاتفه ظهر
األح � ��د _ خ�ل�اف��ًا مل �ع �ظ��م ال� � � ��وزراء ال��ذي��ن
ت�ت�ع��ذر مكاملتهم ،ح�ت��ى ف��ي أي ��ام العمل
وب �ع��د امل � ��رور ب �ع��دة م��راف �ق�ي�ن _ ليمنح
رئيس الجمهورية وسام املطالبة بإقرار
النسبية ،ملمحًا إلى رغبة الرئيس في أن
«يتوج عهده بإقرار النظام النسبي ،مع
ما يستتبع ذل��ك من تغيير في العملية
االنتخابية ونتائجها ،وإصالح للحياة
ال�س�ي��اس�ي��ة ب��رم �ت �ه��ا» ،ع�ل�م��ًا ب ��أن ع��ودة
النسبية إلى الواجهة تعيد شربل أيضًا
الذي ال يملك في حقيبته الوزارية ملفًا
يمكنه من لعب دور قيادي في مجلس
الوزراء غير قانون االنتخابات .ويضاف
إل��ى س�ل�ي�م��ان وش��رب��ل ،ال��رئ�ي��س نجيب
ميقاتي أيضًا الذي طلب من الوزراء في
الجلسة الحكومية األخيرة يوم األربعاء
امل� ��اض � ��ي ت �ح �م ��ل م� �س ��ؤول� �ي ��ات� �ه ��م ع�ل��ى
ه��ذا ال�ص�ع�ي��د ،م ��رددًا م��ا ح��رف�ي�ت��ه« :أن��ا
شخصيًا أح�ت��اج إل��ى أن أع��رف م��ن اآلن
وف ��ق أي ق��ان��ون س�ت�ج��رى االن�ت�خ��اب��ات.
ل ��ذا ،عليكم أن ت �ح��ددوا م��وق�ف�ك��م ألبني
على الشيء مقتضاه».
وه �ك��ذا ،ع�ق��د اج�ت�م��اع ال�س�ب��ت ف��ي قصر
ب �ع �ب��دا ب �م �ش��ارك��ة رئ �ي �س��ي ال�ج�م�ه��وري��ة
والحكومة ،إضافة إلى شربل والوزيرين
السابقني زي��اد ب��ارود وخليل ال�ه��راوي
ومستشاري الرئيس ناجي أبي عاصي،
أن �ط��وان شقير وإي �ل��ي ع �س��اف .وح��رص
س� �ل� �ي� �م ��ان ،ب �ح �س��ب أح� � ��د امل �ج �ت �م �ع�ي�ن،
على إع�لام�ه��م ب��وج��وب إب�ع��اد مضمون
ُ
ً
ال �ل �ق��اء ع ��ن اإلع� �ل ��ام ،ف �ل��م ت �ل �ت �ق��ط م �ث�لا
ال �ص��ورة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة مل�ع�ظ��م اج�ت�م��اع��ات
ب �ع �ب ��دا ،واق� �ت� �ص ��رت ال �ت �س��ري �ب��ات ع�ل��ى
م��وق��ف م�ق�ت�ض��ب ل ��وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة أك��د
ف �ي��ه االن �س �ج��ام ب�ي�ن رئ �ي �س��ي ال�ح�ك��وم��ة
وال�ج�م�ه��وري��ة ف��ي م��ا ي�خ��ص النسبية.
فيما أكد أحد الوزيرين السابقني اللذين
شاركا في اللقاء اتفاق الحاضرين على
وج��وب إث ��ارة امل�ل��ف م�ج��ددًا ف��ي مجلس

ال� ��وزراء ،وب��ال�ت��ال��ي إدراج ��ه ع�ل��ى ج��دول
األعمال في أول جلسة تعقدها الحكومة
ب �ع ��د ع �ي ��د ال� �ف� �ص ��ح .ب �ع ��د ذل� � ��ك ،ع ��رض
شربل ،ب��ارود ،الهراوي ،شقير وعساف
الخيارات املتاحة واالحتماالت املتوافرة
على هذا الصعيد ،من دون التوصل إلى
نقاط نهائية أو واضحة ،لتنتهي خطة

ال�ع�م��ل ع�ن��د نقطة واح ��دة :إث ��ارة قضية
النسبية مجددًا في مجلس الوزراء.
وبحسب مروان شربل ،ناقشت الحكومة
ّ
النسبي
ث�لاث م��رات حتى اآلن القانون
ال��ذي تقدم ب��ه ،كانت أواله��ا في تشرين
الثاني  ،2011ثانيتها في كانون األول
م��ن ال �ع��ام ن�ف�س��ه ،وث��ال�ث�ت�ه��ا م�ط�ل��ع ع��ام

 ،2012وافق خاللها الوزراء على ثمانني
ب��امل �ئ��ة م ��ن ن� �ق ��اط امل� � �ش � ��روع ،م�س�ج�ل�ين
املالحظات بشأن بعض «اإلصالحات».
وح�ي�ن ب�ل��غ ال�ن�ق��اش م��وض��وع النسبية،
ان�ش�غ��ل ال� � ��وزراء ب�م�ل�ف��ات أخ � ��رى .وه�ن��ا
يؤكد شربل أن ب�ين ال�ق��وى التي تتألف
م �ن �ه��ا ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،ي� �ك ��اد ي� �ك ��ون ال �ل �ق��اء

شربل :إذا اقنعني أحدهم بقانون أفضل من النسبية فسأمشي معه وإال ( ...أرشيف ـ هيثم املوسوي)
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 ...ورأي آخر :سليمان وميقاتي يريدان التوافق

الشوف ساحة

ثائر غندور
ت�ض��ع م �ص��ادر ال�ق�ص��ر ال�ج�م�ه��وري
ال � � �ل � � �ق � � ��اء ال� � � � � � ��ذي ج � � �م� � ��ع رئ� � �ي � � َ�س � ��ي
ال �ج �م �ه��وري��ة وال �ح �ك��وم��ة ،ب�ح�ض��ور
وزي� � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال� �ح ��ال ��ي ،م � ��روان
شربل ،والوزير السابق زياد بارود،
وال ��وزي ��ر ال �س��اب��ق خ �ل �ي��ل ال� �ه ��راوي
ف��ي خ��ان��ة االط� ُل��اع ع �ل��ى اق �ت��راح��ات
القوانني التي قدمت الى الرئاستني
األول ��ى وال�ث��ال�ث��ة ووزارة ال��داخ�ل�ي��ة
حول قانون االنتخابات.
ت�ق��ول ه��ذه امل �ص��ادر إن األج� ��واء في
الجلسات األخيرة ملجلس الوزراء لم
تكن مشجعة تجاه النسبية ،ولذلك
فإن الرئيسني ووزير الداخلية قرروا
التالقي بهدف بحث كل االقتراحات
امل� �ق ��دم ��ة م� ��ن ش �خ �ص �ي��ات وأح� � ��زاب
وأك��ادي �م �ي�ي�ن ،وب��ال �ت��ال��ي ف��إن��ه عند
ع��رض أي من ه��ذه االق�ت��راح��ات على
ط��اول��ة مجلس ال ��وزراء يكون ه��ؤالء
ّ
مطلعني على ما يعرض.
ه ��ذا م ��ا ت �ق��ول��ه امل� �ص ��ادر ال��رس �م �ي��ة.
ّ
أم ��ا ب�ح�س��ب م��ط�ل�ع�ين ،ف ��إن ال��رئ�ي��س
م� �ي� �ش ��ال س� �ل� �ي� �م ��ان ي� ��ري� ��د ت �ح��ري��ك
موضوع قانون االنتخابات تحديدًا
بعد االنتهاء من قطع الحساب .وهو
يعتقد أن��ه ق��ام بواجبه م��ع الرئيس
م �ي �ق��ات��ي وال � ��وزي � ��ر ش ��رب ��ل ع �ن��دم��ا

ط��رح على الحكومة م�ش��روع قانون
ل�لان�ت�خ��اب��ات .ول��ذل��ك ي��ري��د سليمان
وض � � ��ع ال� � �ق � ��وى ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ت �ح��ت
مسؤولياتها لجهة تحديد موقفها
من القانون وعدم االكتفاء بالرفض،
بل يعتقد بأن عليها املبادرة وطرح
أفكارها.
ّ
وي� �ض� �ي ��ف امل ��ط� �ل� �ع ��ون ع� �ل ��ى أج � ��واء
اللقاء إن هناك غيابًا لإلجماع على
ال �ن �س �ب �ي��ة ،وإن س �ل �ي �م��ان وم�ي�ق��ات��ي
ال ي� ��ري� ��دان إق � � ��رار ق� ��ان� ��ون ان �ت �خ��اب
بالنصف زائد واحد ،لذلك «فلترتاح
ال � �ق� ��وى ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ،ف �ن �ح��ن ل�س�ن��ا
ف��ي م �ع��رك��ة ك �س��ر ع �ظ��م» ألن ق��ان��ون
االنتخابات ّ
يقر عادة «بالتوافق بني
املواالة واملعارضة».
وم ��ن ن�ت��ائ��ج االج �ت �م��اع إع� ��ادة ملف
ق��ان��ون االن �ت �خ��اب��ات ال ��ى ي ��دي وزي��ر
الداخلية السابق ،زياد ب��ارود ،الذي
ي� �ت ��واص ��ل م ��ع امل ��رج �ع �ي ��ات امل ��ؤث ��رة
ف� � ��ي امل � � �ل� � ��ف .ف � �ه� ��و ع � �ض� ��و ال �ل �ج �ن��ة
امل � �ص � �غ� ��رة امل� �ن� �ب� �ث� �ق ��ة ع � ��ن اج� �ت� �م ��اع
بكركي املسيحي ،ويحظى باحترام
ال � �ب � �ط ��ري ��رك ب� � �ش � ��ارة ال� � ��راع� � ��ي .ك �م��ا
أن ع�ل�اق �ت��ه ب��ال �ن��ائ��ب م �ي �ش��ال ع��ون
ت�ح� ّ�س�ن��ت ك �ث �ي �رًا ع ��ن م��رح �ل��ة ت��ول�ي��ه
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،إض��اف��ة ال ��ى نيله
ثقة رئيسي الجمهورية والحكومة،
وهو كان جزءًا من لجنة الوزير فؤاد

ب �ط��رس ،ل��ذل��ك ف��إن��ه ي�س�ت�ط�ي��ع لعب
دور محرك النقاش.
ه � ��ذا ف ��ي ش �ك��ل االج� �ت� �م ��اع ،أم � ��ا ف��ي
املعطيات السياسية امل�ت��واف��رة ،فإن
القناعة امل�ت��واف��رة ل��دى الجميع هي
أن ه� �ن ��اك رف� �ض ��ًا م �ط �ل �ق��ًا ل�ل�ن�س�ب�ي��ة
عند تيار «املستقبل» والنائب وليد
ج�ن�ب�لاط .وي�ض��اف إليهما «ال�ق��وات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة» ل �ك��ون �ه��ا ل ��ن ت �خ��رج عن
ت �ح��ال �ف �ه��ا م� ��ع امل �س �ت �ق �ب��ل؛ رغ � ��م أن
ال�ن�س�ب�ي��ة ت�ن��اس��ب «ال� �ق ��وات» ك�ث�ي�رًا.
ك�م��ا أن ح��زب ال�ك�ت��ائ��ب ف��ي وض��ع ال
يحسد عليه في هذا املجال .فهو من
جهة يريد الحفاظ على عالقته مع
بكركي التي أبلغت الجميع رفضها
قانون الستني .وه��و من جهة ثانية
ال يريد كسر العالقة مع «املستقبل»
و«القوات» ،باإلضافة الى أن النائب
نديم الجميل أبلغ قيادة حزبه بأنه
س �ي �ص� ّ�وت ض ��د م� �ش ��روع ال�ن�س�ب�ي��ة،
ف �ي �م��ا ل� ��و ق � ��رر ح ��زب ��ه ال �س �ي ��ر ب �ه��ذا
املشروع.
ل ��ذل ��ك ي� �ط ��رح م �ي �ق ��ات ��ي ،وي � �ب� ��دو أن
سليمان يسانده ،العودة الى مشروع
لجنة ال��وزي��ر السابق ف��ؤاد بطرس،
أي ق��ان��ون يعتمد على ن�ظ��ام مركب
أكثري ونسبي .ويقول مقربون من
الرئيسني إن الرئيس فؤاد السنيورة
وال �ن��ائ��ب ج �ن �ب�لاط ي �ق �ب�لان ب�ق��ان��ون

كهذا .لكن جنبالط يرفض التعبير
عن موقفه في اتصال مع «األخبار»،
مشيرًا الى أنه لم يطلع على مشروع
ب �ط��رس وال أح ��د ف��ات�ح��ه ب�م��وض��وع
قانون االنتخابات األسبوع املاضي،
بل إن الشغل الشاغل ك��ان موضوع
البواخر.
لكن الالفت في الخطاب غير املعلن
ل �س �ل �ي �م��ان وم �ي �ق��ات��ي ه ��و أن رب��ط
ال�ط��رف�ين إق ��رار ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ات
ب��ال �ت��واف��ق ب�ي�ن امل � ��واالة وامل �ع��ارض��ة
ي�ع� ّ�د إغ�لاق��ًا ل�ل�ب��اب أم ��ام أي تعديل
ع �ل��ى ق ��ان ��ون االن� �ت� �خ ��اب ك � ��ون ه��ذا
ال �ت ��واف ��ق م ��ن امل �س �ت �ح �ي�ل�ات .ف�ت�ي��ار
املستقبل ي��رى في اعتماد النسبية
خ �س��ارة اح �ت �ك��اره ال�ن�ي��اب��ي لطائفة
ب��أك �م �ل �ه��ا .ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ف� ��إن ف��ري��ق
الثامن من آذار يدرك حجم الخسائر
ال � ��ذي س �ي �ط��اول��ه ف �ي �م��ا ل ��و اس�ت�م��ر
قانون الستني.
امل�ث�ي��ر ،أن ه�ن��اك م��ن ي�ق��ول ف��ي قصر
ب�ع�ب��دا إذا أرادت ال �ق��وى السياسية
ال� � �ح� � �ف � ��اظ ع � �ل � ��ى ق � � ��ان � � ��ون ال� �س� �ت�ي�ن
فعليها تحمل املسؤولية ،ال رئيس
الجمهورية ال��ذي تعهد ف��ي خطاب
القسم بتغيير ال�ق��ان��ون؛ أم��ا رئيس
الحكومة فموقفه رهن قراره خوض
االنتخابات ،مع ميل واضح إلى هذا
االتجاه.

فراس الشوفي
ّ
حط الصراع الدولي على أرض الشوف.
ال � � ّن� ��أي ب��ال �ن �ف ��س ل� �ي ��س م � ��وج � ��ودًا ع�ل��ى
ضفتي املختارة ـــ الجاهلية .النائب وليد
جنبالط استضاف قمة عربية مصغرة،
وال � ��وزي � ��ر ال� �س ��اب ��ق وئ � � ��ام وه � � ��اب ح� � ّ�ول
الجاهلية إلى ّ
قمة ملحقة بقمة نيودلهي
لدول البريكس حضرها السفير السوري
ّ
ع �ل��ي ع �ب��د ال �ك��ري��م ع �ل��ي ،وت �خ��ل��ف عنها
ال �س �ف �ي��ر ال� �ه� �ن ��دي ب��ال �ص��دف��ة وال �س �ف �ي��ر
اإليراني بسبب انشغاله بزيارة مساعد
وزير الخارجية اإليراني إلى بيروت.
ج �ن �ب�ل�اط ل �ع ��ب أوراق � � � ��ه «ص � ��ول � ��د» ض � ّ�د
النظام ال�س��وري وال��رئ�ي��س بشار األس��د.
ذه ��ب ب�ع�ي�دًا ع��ن م��وق��ف أغ�ل�ب�ي��ة ال ��دروز
ف��ي ل�ب�ن��ان وس��وري��ا وفلسطني واألردن،
الذين يعلنون مواقف واضحة من األزمة
السورية واالرتباط بمحور املقاومة في
املنطقة ،وال ّ
سيما املشايخ .على األقل لم
يقترب من موقف املرجعيتني الروحيتني
ف��ي لبنان الشيخ أب��و محمد ج��واد ولي
ال��دي��ن وال �ش �ي��خ أم�ي�ن ال �ص��اي��غ ب��ال��دع��وة
إل��ى ال �ح��وار ب��دل «ال�ت�ع�س�ك��ر» .وق��ف قبل
يومني أمام سفراء دول االعتدال العربي
وأسمعهم ما أتوا ألجله« :هناك ظلم في
فلسطني ،إنما ثمة ظلم أفظع بكثير في
سوريا»« .املقلب اآلخر من جبل الشيخ»
ال ي �س �م��ع ول � �ي ��د ب� � ��ك .ح� �ت ��ى ول� � ��و ط ��رح

