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في الواجهة

مهمة مستحيلة للجنة الفرعية 8 :و 14أ
ّ

ليست مشكلة اللجنة
االنتخاب في
الفرعية لقانون
ّ
مكان آمن اللتئامها ـ حلها
الرئيس نبيه ّبري ـ بل في
رغبة آمنة في ّ
التوصل إلى
قانون جديد أو تعديل قانون
 ،2008لن يسع رئيس املجلس
استنباطها بني فريقني ال يريد
كل منهما من االنتخابات سوى
الخروج بأكثرية تكسر اآلخر
نقوال ناصيف

ق��ب��ل أق���ل م���ن أس���ب���وع الن��ع��ق��اده��ا ،ليس
أم����ام ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��رع��ي��ة امل��ك��ل��ف��ة مناقشة
ق��ان��ون االنتخاب س��وى متابعة البحث
حيث توقفت في اجتماعيها األخيرين،
ال��وح��ي��دي��ن ،ف��ي  16تشرين األول 2012
و 18م��ن��ه ق��ب��ل أن ت��ت��وق��ف م���ذ ذاك عن
االلتئام ،مكلفة درس بندين في قانون
االنتخاب هما نظام التصويت وتقسيم
ال���دوائ���ر .ف��ي اجتماعيها ه��ذي��ن اكتفت
ال��ل��ج��ن��ة ب��ت��أك��ي��د ال��خ�لاف دون��م��ا إح���راز
ت��ق��دم ف��ي م��ه��م��ت��ه��ا .م��ن��ذ ذل���ك ال���وق���ت ،ال
ي�����زال ال���ج���دل ي�����دور ح����ول ن��ف��س��ه خ���ارج
أع����م����ال ال��ل��ج��ن��ة ب��ي�ن ال���ف���ري���ق�ي�ن ال��ل��ذي��ن
ّ
يمثالنها ،ق��وى  8و 14آذار .ك��ل منهما
يقول م��ا يرفضه ،ويعجز ع��ن ف��رض ما
ي��ري��ده .ب��ذل��ك ح ّ���دد االج��ت��م��اع��ان األوالن
م���س���ار ال���ل���ج���ن���ة ال���ف���رع���ي���ة ووض����ع����ا ف��ي
طريقه ،في الوقت ذاته ،العراقيل.
ّ
تتمسك امل���واالة بما ترفضه املعارضة،
ّ
وه��و مشروع النسبية ال��ذي تقدمت به
ّ
وتصر
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي،
املعارضة على ما ترفضه امل��واالة ،وهو
ّ
ال���دوائ���ر ال��ص��غ��رى ال����ـ .50ه��ك��ذا س��ل��م كل
من قوى  8و 14آذار بامتالك اآلخر فيتو
رف���ض م��ش��روع��ه ،وم��ق��درت��ه ع��ل��ى منعه
أيضًا م��ن ف��رض خ��ي��اره عليه .يلتقيان،
ف��ي ال��ظ��اه��ر على األق���ل ،على فيتو آخر
هو معارضتهما إجراء ّانتخابات 2013
ّ
يتمسكان
وف���ق ق���ان���ون  .2008ل��ك��ن��ه��م��ا
ب������إج������راء االن�����ت�����خ�����اب�����ات ال���ن���ي���اب���ي���ة ف��ي
موعدها ،أيًا يكن القانون النافذ .لم يعد
أح���د ي��س��ع��ه ال��ت��ف��ري��ق ب�ين م��ا يرفضانه
ّ
يصران عليه.
وما

ع��ل��ى ن��ح��و ك��ه��ذا ي��ذه��ب م��م��ث��ل��و  8و14
آذار إل�������ى االج�����ت�����م�����اع ال����ث����ال����ث ل��ل��ج��ن��ة
ال��ف��رع��ي��ة ف��ي  8ك��ان��ون ال��ث��ان��ي م��ن دون
توقعات حقيقية .يقتصر التفاؤل على
اج��ت��م��اع��ه��م ل��ي��س إال ،ب�لا ج���دول أع��م��ال
يخوضون فيه جديًا .ال مشروع قانون
الحكومة ،وال اقتراح الدوائر الصغرى،
وال اق����ت����راح ال���ل���ق���اء األرث���وذك���س���ي تبعًا
للمواقف املعلنة.
لم يعد وضع قانون جديد لالنتخاب هو
الهدف ،بل سبل الوصول إلى انتخابات
 2013وإج���راؤه���ا ب��ت��واف��ق ال��ح ّ��د األدن���ى
على ال��ق��ان��ون ال��ن��اف��ذ ل��ت��ف��ادي أي حجج
بتأجيلها وتمديد والية البرملان الحالي
الذي تنتهي في  20حزيران .2013
ي��ض��ع ذل���ك م����أزق ق���ان���ون االن��ت��خ��اب في
بضعة معطيات منها:
ّ
يتمسك رئ��ي��س الجمهورية ميشال
1ـ
س���ل���ي���م���ان ب������إج������راء االن�����ت�����خ�����اب�����ات ف��ي
م��وع��ده��ا .ك��ان ذل��ك ج��واب��ه قبل األع��ي��اد
ل��س��ف��ي��ر أوروب�������ي ب�����ارز س���أل���ه ـ���ـ���ـ ب��ن��ب��رة
ُ
ستجرى في موعدهاّ .
رد
مشككة ـــ هل
ّ
مصر في املقابل
بالجزم .إال أن سليمان
على مشروع النسبية الذي يقاربه على
أن��ه مشروعه ه��و ،وال يضعه عقبة في
طريق االن��ت��خ��اب��ات .يقول لسائليه إنه
ّ
سيظل ينادي بالنسبية وإن حيل دون
ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا .م��غ��زى ه���ذا ال���ت�ل�ازم أول��وي��ة
االنتخابات على ال��ق��ان��ون بما ف��ي ذلك
اس�� ّت��م��رار ن��ف��اذ ق��ان��ون  2008م��ن ج��راء
تعذر االتفاق على مشروع النسبية.
 2ـ����ـ ب�������دوره رئ���ي���س ال���ح���ك���وم���ة ي��ت��م ّ��س��ك
بمشروع النسبية ال��ذي ّ
أقرته حكومته
م��ع م��رون��ة تقضي ب��رف��ع دوائ����ره م��ن 13
دائرة إلى  15دائرة .بيد أنه يميل أيضًا
إل��ى مشروع لجنة الوزير السابق فؤاد
ب��ط��رس ب��اع��ت��م��اده ن��ظ��ام��ي ال��ت��ص��وي��ت،
املطابق لصيغة كان قد اقترحها ميقاتي
قبله تعتمد بدورها آليتي اقتراع نسبي
وأكثري في آن واحد.
 3ـ ي����ب����دو رئ����ي����س ال�����ح�����زب ال���ت���ق ّ���دم���ي
االشتراكي النائب وليد جنبالط أكثر
وض���وح���ًا م���ن ق���وى  8و 14آذار ف���ي ما
ّ
ينبذ النسبية
يتمسك به.
يرفضه وما
ّ
ّ
ّ
ألن�����ه ي���ج���ده���ا ت���س���ت���ف���ز ال���س���ن���ة وت����ي����ار
املستقبل ،وال يؤيد الدوائر الصغرى.
ال ي��ري��د أن ي��ك��س��ر أي���ًا م��ن ال��ط��رف�ين من
دون أن ي��ح��س��ب��ه أح��ده��م��ا ع��ل��ي��ه .وه��و
ب�����ذل�����ك ،أب����ع����د م�����ن ق�����ان�����ون االن����ت����خ����اب
وان��ت��خ��اب��ات  ،2013ي����وازن ب�ين م��وق��ف
خ���ارج���ي م���ت���ش ّ���دد ف���ي ع���دائ���ه ل��س��وري��ا
وإي��������ران وآخ������ر داخ����ل����ي ي����راع����ي س�ل�اح
ّ
ح�����زب ال���ل���ه وي����ب ّ����رر وج�������وده وي��ت��ع��ل��ق

ب����ال����ح����وار ال����وط����ن����ي وب����ب����ق����اء ح��ك��وم��ة
ميقاتي.
ووف��������ق م�����ا ت�����ت�����داول�����ه أوس����������اط م��ع��ن��ي��ة
بالجهود املبذولة لتحقيق توافق على

قانون االنتخاب ،تلقى جنبالط عرضًا
من رئيس الحكومة توخى تليني موقفه
م���ن ال��ن��س��ب��ي��ة ق����ال ب��وض��ع م��ق��ع��د درزي
واحد في دوائر التصويت النسبي يكون

ف��ي ن��ه��اي��ة امل��ط��اف ف��ي ح��ص��ة ج��ن��ب�لاط،
وبأكثر م��ن مقعد ف��ي دوائ���ر التصويت
األكثري في الغالب يفوز بمقاعدها .لم
ُ
بد الزعيم الدرزي حماسة للعرض.
ي ِ

يذهب ممثلو  8و 14آذار إلى االجتماع الثالث للجنة الفرعية في  8كانون الثاني من دون توقعات حقيقية (أرشيف ـ مروان طحطح)

تقـرير

نواب حزب الكتائب :الشاطر بشطارتو
ميسم رزق
ف������ي ح�������زب ال����ك����ت����ائ����ب ف�����وض�����ى ع����ارم����ة
ال ُي�����درك�����ه�����ا س��������وى أص������ح������اب ال����ش����أن
ّ
ف���ي���ه .م����ن ال����ق����اع����دة ح���ت���ى رأس ال���ه���رم،
ّ
م����م����ارس����ات ت���خ���ط���ت اآلل�����ي�����ات امل���ع���م���ول
ب��ه��ا داخ�����ل «امل���ؤس���س���ة ال���ح���زب���ي���ة» .منذ
ف����ت����رة ،أع���ل���ن اع���ت���م���اد م���ب���دأ «امل����ش����ورة»
ّ
الجميل في
الختيار مرشحي ح��زب آل
االستحقاق االنتخابي النيابي املقبل.
ل��ك��ن ال��ن��ت��ائ��ج ب��ق��ي��ت س���ري���ة ف���ي جعبة
ّ
يطلع
الرئيس أمني الجميل منُ دون أن ّ
املكتب السياسي عليها .رغم ذلك ،دشن
النواب الكتائبيون موسمهم االنتخابي
ّ
ب��اك��رًا ،ح��ت��ى قبل أن ُيحسم ق���رار إع��ادة
ترشيحهم.
ي��ع��ي��د ك��ت��ائ��ب��ي��ون ق��ري��ب��ون م���ن ال��ع��ائ��ل��ة
ال���ح���اك���م���ة األم������ر إل�����ى غ���ي���اب امل��ح��اس��ب��ة
الداخلية ف��ي ال��ح��زب .فبرأيهم ،العيون
م��غ ّ��م��ض��ة ع��ن أداء ال���ن���واب ال��ح��ال��ي�ين .ال

ي��خ��ض��ع ه����ؤالء ألي ن���وع م���ن امل��س��اء ل��ة.
ً
ف���م���ث�ل�ا ،ي���ق ّ���دم ال���ن���ائ���ب س���ام���ي ال��ج��م ّ��ي��ل
مشاريع قوانني باسمه ال باسم الحزب،
من دون العودة إلى املكتب السياسي ،وال
حتى زم�لائ��ه ف��ي الكتلة .فيما يتصرف
ال��ب��اق��ون ع��ل��ى «ه���واه���م» ك��ت��ع��وي��ض عن
ال����والء امل��ط��ل��ق لبكفيا .ل��ي��س ألي منهم
ملف يتحدث عن إنجازاتهم ،وال تقارير
تظهر ما حققه طوال السنوات املاضية.
ي����ت����ص����رف����ون ب����ف����ردي����ة م���ط���ل���ق���ة ،ب���ع���ي���دًا
م���ن ب��رن��ام��ج ال���ح���زب االن��ت��خ��اب��ي .يثير
ه����ذا األم�����ر س��خ��ط��ًا واس���ع���ًا ف���ي أوس����اط
ال��ك��ت��ائ��ب��ي�ين ،ال����ذي����ن أط���ل���ق���وا ال��ص��رخ��ة
أخيرًا ،انطالقًا من مبدأ أن «الحزب الذي
يريد أن ُيحاسب الجميع ،عليه أن يبدأ
ً
بمحاسبة نفسه أوال».
بالنتيجة ،تمكث كتلة الكتائب النيابية
ت����ح����ت امل����ج����ه����ر .ت���خ���ض���ع ل��ل��م��ح��اس��ب��ة
ال��ن��ظ��ري��ة ال ال��ع��م��ل��ي��ة ،األم����ر ال����ذي يضع
ّ
الحزب في م��أزق ،يتمثل بتفلت النواب

م����ن ع����ب����اءة ال���ق���ي���ود ال���ت���اري���خ���ي���ة ال��ت��ي
أرساها النظام الداخلي لحزب الكتائب
منذ انطالقته.
خمسة ن��واب ي��ف��ردون أجنحتهم خ��ارج
حدود حزبهم .لكل منهم حيثية محلية،
ُت ّ
صور له أحيانًا أنه أكبر من حزب «الله
والوطن والعائلة» .أولهم طبعًا الشيخ
س��ام��ي ال��ج��م ّ��ي��ل .ه���و ال���وري���ث ال��ش��رع��ي
ل����ح����زب ال����ك����ت����ائ����بُ .رب�����م�����ا أع���ط���ت���ه ه���ذه
«ال��ن��ع��م��ة» س��ل��ط��ة م��ط��ل��ق��ة ،ي��ت��ص��رف من
خاللها كما يحلو ل��ه ،م��ن دون ال��ع��ودة
إل�����ى أي م��رج��ع��ي��ة ف����ي ال����ح����زب .ي��رت��ق��ي
ّ
الجميل االبن إلى مستوى القائد عندما
يستطيع أن ي��زاوج بني أدائ��ه وخطابه.
ه���ذا ال��خ��ط��اب ال����ذي ن��ج��ح ف��ي أن يكون
مقنعًا ،في كثير من األحيان عند القاعدة
الكتائبية ،وال سيما الشباب فيها ،فيما
يبدو أداؤه تقليديًا ،منتميًا إل��ى عصر
غ���ائ���ر .وألن����ه ي��ح��ق ل��س��ام��ي م���ا ال يحق
ل��غ��ي��ره ،ي��ق��ف��ز األخ���ي���ر ف���وق ق����رار املكتب

ال��س��ي��اس��ي ،ال�����ذي ي��خ��ض��ع ف���ي ال��ن��ه��اي��ة
ل�����رأي ال���رئ���ي���س أم��ي�ن ال��ج��م ّ��ي��ل ،وي��ص��ب
في مصلحة االبن حتمًا .بدأت ماكينته
االنتخابية عملها على األرض من دون
التشاور مع أعضاء هذا املكتب الذي لم
يحصل على «أمر» بإعالن ترشيحه .في
قلعته املتنيةّ ،
ينسق الفتى مع مجموعة
ص���غ���ي���رة م����ن امل��ح��ي��ط�ين ب�����ه ،م��ت��ن��اس��ي��ًا
أن ف��ي ال��ح��زب رؤوس����ًا ك��ب��ي��رة ال ب ّ���د من
ال��ع��ودة إل��ي��ه��ا .ي��ك ّ��رس شخصنة العمل
السياسي ،التي تفتح الباب أمام زمالئه
النواب في الحزب ،ليتصرف هؤالء على
نحو مماثل ك��ل ف��ي منطقته ،على ذمة
كتائبيني ممتعضني من أداء نوابهم.
ف���ي زح���ل���ة« ،إم����ب����راط����ور» ك��ت��ائ��ب��ي آخ��ر
ُي��د ّع��ى إي��ل��ي م���ارون���ي .ن��ائ ٌ��ب ُح��س��م أم��ر
ت��رش��ح��ه ب��ع��ي��دًا ع���ن امل��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي.
يتقن ف��ن اللعبة السياسية التقليدية.
ّ
تتوسع
هكذا تنظر إليه بكفيا .مع ذلك،
دائ��������رة االع�����ت�����راض�����ات ع���ل���ي���ه .ف��ب��ح��س��ب

