4

األربعاء  18كانون الثاني  2017العدد 3082

سياسة
تقرير

التصويت المحدود يتقدم
وتطمينات إضافية لجنبالط
فيما يتركز بحث القوى المسيحية عن
قانون جديد ،في شكل مكثف ،يتقدم
مجددًا قانون التصويت المحدود.
وتجهد القوى المؤيدة لهذا القانون
لتسويقه مع حلفائها ،وتوجيه رسائل
طمأنة إلى النائب وليد جنبالط
هيام القصيفي
مــن يــريــد قــانــون ال ــدوح ــة ،إذا كانت
ج ـم ـي ــع الـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ت ـق ــول
إنها ترفضه وتعلن حالة الـطــوارئ
ض ــده؟ ومل ــاذا تكثفت حملة الــرفــض
العلنية ضده ،إذا لم يطرحه أحد في
الكواليس والـصــالــونــات السياسية
امل ـق ـف ـلــة ،ومل ـ ــاذا ب ــات ي ـت ـصــدر وح ــده
عناوين الخطب واملواقف السياسية؟
وإذا كان االستنفار الشامل قد أعلن
ف ــي رب ــع ال ـســاعــة األخـ ـي ــر ،م ــا دام ــت
املهل االنتخابية أصبحت ضاغطة،
ف ـك ـيــف ي ـم ـكــن تـفـسـيــر عـ ــدم االت ـف ــاق
ح ـت ــى ال ـس ــاع ــة ع ـل ــى ق ــان ــون واحـ ــد،
وخـصــوصــا عـنــد ال ـقــوى ال ـتــي ترفع
ال ـص ــوت رف ـض ــا لـلـتـمــديــد ول ـقــانــون
الدوحة؟
الواضح حتى اآلن أن كل طرف يرمي
كرة قانون الدوحة على غيره ،بعدما
أجـ ـم ــع الـ ـك ــل ع ـل ــى رفـ ـ ــض ال ـت ـمــديــد
نـ ـه ــائـ ـي ــا .ف ــالـ ـق ــوت ــان امل ـس ـي ـح ـي ـتــان
ال ـ ـل ـ ـتـ ــان تـ ـحـ ـتـ ـف ــان الـ ـ ـي ـ ــوم ب ــذك ــرى
ت ـفــاه ـم ـه ـمــا ال ــرئ ــاس ــي ،أي الـ ـق ــوات

الـلـبـنــانـيــة وال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر،
تـتـصــديــان لــه وت ـقــوالن فــي الـقــانــون
ك ــام ــا حـ ــادًا وج ــازم ــا بــرف ـضــه ،ألنــه
يـبـقــي ال ـح ـصــص املـسـيـحـيــة ف ــي يد
القوى غير املسيحية ،وهما تريدان
اسـتـعــادة التمثيل املسيحي .ولهذا
ال ـس ـبــب تـكـثـفــت اج ـت ـمــاعــات ـه ـمــا في
األي ـ ــام األخـ ـي ــرة تـنـسـيـقــا ملــواقـفـهـمــا
ضد قانون الستني املعدل.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات مـ ـش ــارك ــن
ف ــي املـ ـف ــاوض ــات ،فـ ــان ال ـب ـحــث بــات
متقدمًا في اتجاه قانون التصويت
امل ـ ـحـ ــدود ،م ــن دون ح ـس ــم االتـ ـف ــاق
عـلـيــه ،ألن الـبـحــث ال ي ــزال يتمحور
حول شكل الدوائر بطريقة مفصلة،
وعـ ـ ـ ــدد األصـ ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـتـ ــي س ـت ـع ـت ـمــد
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـتـ ـص ــوي ــت ،فـ ــي الـ ــدائـ ــرة
الــواحــدة .علمًا أن الـقــوات اللبنانية
ال ت ــزال متمسكة بـقــانــون املختلط،
ّ
ولــن تتخلى عـنــه إذا لــم يـتـخــل عنه
امل ـس ـت ـق ـبــل .وإذا تـخـلــى األخ ـي ــر عن
املختلط ،حينها ستقول كلمتها في
شـكــل أوضـ ــح .وكــذلــك ف ــإن طـمــأنــات
تـعـطــى لـلـنــائــب ول ـيــد جـنـبــاط بــأن
يـنــال فــي الـتـحــالـفــات مــا ك ــان يمكن
أن يأخذه في التقسيمات .أما التيار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـ ــذي ي ـن ــاق ــش ج ــدي ــا فــي
التصويت املحدود ،فال يزال يبحث
أيضًا في مشروع التأهيل األكثري
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـق ـض ــاء والـنـسـبـيــة
على مستوى الدوائر املوسعة التي
ت ـخ ـض ــع أيـ ـض ــا ل ـل ـت ـع ــدي ــل ح ـت ــى ال
يستهدف جنبالط أيـضــا .ألن أكثر
ما يقلق جنبالط هو وضع الشوف
وعاليه في دائرة واحدة على أساس

ال ـن ـس ـب ـيــة .وت ـض ـيــف امل ـع ـلــومــات أن
الـ ـتـ ـي ــار والـ ـ ـق ـ ــوات ي ـع ـط ـي ــان فــرصــة
ال ت ـت ـعــدى األي ـ ــام الـقـلـيـلــة م ــن أجــل
الـتــوصــل إلــى اتـفــاق مـشـتــرك .وهما
مـتـفــائــان ف ــي إم ـك ــان ال ـتــوصــل إلــى
ًَ
قواسم مشتركة ،وصــوال إلى اتفاق
شامل ،شرط أن يقنع التيار حلفاء ه
ب ــال ـق ــان ــون الـ ـج ــدي ــد ،وأن ت ـتــوصــل
القوات مع املستقبل إلى تفاهم ،وال
سيما أن املستقبل يرفض في شكل
جازم التصويت املحدود.
لـكــن أح ــد املعنيني بمناقشة قــانــون
االنتخاب يقول« :إن القوى املسيحية
ال ـت ــي وافـ ـق ــت ع ـل ــى ق ــان ــون ال ــدوح ــة
ترفضه حــالـيــا .لكنها لــم تتفق بعد
ع ـلــى ق ــان ــون واحـ ـ ــد ،ق ـبــل أن تــذهــب
إل ــى االتـ ـف ــاق م ــع ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
األخرى .واملشكلة األكثر خطورة هي
أن هــذه الـقــوى تتعامل مــع القانون
العتيد وكأنه ملرة واحدة فقط .لكن ال
يمكنها بعد أربعة أعــوام من اآلن أن
تطالب مرة جديدة بتغيير القانون،

كثف التيار والقوات
اجتماعاتهما أخيرًا
لتنسيق مواقفهما
ضد الستين المعدل

كما فعلت بعد الدوحة .لهذا يفترض
بهذه القوى أن تكون متحسبة جدًا
وحــذرة في اختيار قانون االنتخاب
ألنـ ــه س ـي ــؤس ــس ل ــواق ــع املـسـيـحـيــن
للسنوات الطويلة املقبلة».
من ناحيته ،فإن املستقبل الــذي كان
مـنــذ ع ــام  2009م ـن ـحــازًا إل ــى قــانــون
ال ـ ــدوح ـ ــة ،ت ـ ـحـ ــاول أوس ـ ــاط ـ ــه ال ـي ــوم
التبرؤ مــن دعــم الـقــانــون ،لتقول إنه
ليس في مصلحة تيار «املستقبل»،
وال يـخــدمــه ب ـشــيء لـتـعــزيــز حصته
النيابية أو الحفاظ عليها .وتضيف
أن امل ـس ـي ـح ـيــن ه ــم ال ــذي ــن ي ــري ــدون
هــذا القانون سـرًا ويرفضونه علنًا،
ألنهم أكثر القوى إفــادة منه .وفيما
ال ي ـعـ ّـبــر املـسـتـقـبــل ص ــراح ــة ع ــن أي
ق ــان ــون ي ــري ــد ،وف ــي ح ــن أن الـنــائــب
ول ـيــد جـنـبــاط ه ــو األك ـث ــر وضــوحــا
ف ــي تـظـهـيــر مــوق ـفــه ال ـصــريــح وغـيــر
امل ـل ـت ـبــس ف ــي انـ ـحـ ـي ــازه إلـ ــى ق ــان ــون
األكـ ـث ــري ،ف ــإن مــوقــع الــرئ ـيــس نبيه
بــري وح ــزب الـلــه مــن قــانــون الــدوحــة
ي ـب ـق ــى األكـ ـ ـث ـ ــر الـ ـتـ ـب ــاس ــا ،ف ـ ــي نـظــر
أوسـ ـ ـ ـ ــاط م ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة .وتـ ـ ـ ــرى ه ــذه
األوسـ ـ ــاط أن «ال ـق ــوت ــن الشيعيتني
ه ـمــا ال ـط ــرف ــان ال ــوح ـي ــدان الـ ـل ــذان ال
يتأثران بــأي من القوانني املطروحة
حاليًا على بساط البحث ،ألنهما في
جميع األحــوال يضمنان مقاعدهما
الـنـيــابـيــة الـشـيـعـيــة ،وتــأثـيــرهـمــا في
ال ــدوائ ــر االن ـت ـخــاب ـيــة مـهـمــا ك ـبــر أو
صـغــر حـجـمـهــا .لـكــن قــانــون الستني
امل ـعــدل فــي ال ــدوح ــة ،يشكل فــي هــذه
الـفـتــرة املصيرية فــرصــة مهمة ّ
لشد
ع ـص ــب ح ـل ـف ــاء الـ ـط ــرف ــن ،وخ ــاص ــة

حلفاء الرئيس نبيه بري ،مسيحيني
ومـسـلـمــن ،ولـتـعــزيــز مـكــونــات قــوى
 8آذار وت ـش ـك ـي ــل أكـ ـث ــري ــة ن ـيــاب ـيــة
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،مـ ـ ــن مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـشـ ــرائـ ــح
ال ـط ــائ ـف ـي ــة .ف ـت ـفــاهــم ح ـ ــزب الـ ـل ــه مــع
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر وم ــع رئـيـســه،
ال يعني بالضرورة أن هــذا التفاهم

المشهد السياسي

عون :ال انتخابات وفق الستين
وجود التيار الوطني الحر على
رأس الدولة وحصوله على حصة وازنة
داخل الحكومة ،لن يمنعاه من إعالن
«النفير العام» ودعوة الناس إلى الثورة
إلقرار قانون جديد لالنتخابات النيابية.
ّ
كل الخيارات العونية قيد الدرس ،بغية
منع تصوير العهد الجديد عاجزًا عن
االلتزام بتعهداته .فهل يطيح الخالف
النيابي التفاهم بين التيار الوطني الحر
وتيار المستقبل؟
ّ
يــوم أعلنت مـصــادر بعبدا أن رئيس
ّ
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال عـ ــون يـ ــرى أن
أول ــى ح ـكــومــات ع ـهــده سـتــؤلــف بعد
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ،كـ ــان يقصد
إق ـ ـ ـ ــرار قـ ــانـ ــون ج ــدي ــد ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
«يضمن صحة التمثيل» ،مــا يسمح
ّ
بـتـشـكـيــل ح ـك ــوم ــة ي ـت ـم ـثــل ف ـي ـهــا ك ــل
طرف حسب حجمه وليس ً
بناء على
التزامات سياسية مسبقة .تصحيح
«املـيـثــاقـيــة» ال يكتمل ،بالنسبة إلــى
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،م ــن دون طـ ّـي
ص ـف ـح ــة ق ـ ــان ـ ــون الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 2008امل ـ ـعـ ــروف
ب ــال ـس ـت ــن .وأم ـ ـ ــام م ـ ـحـ ــاوالت فــرضــه
كأمر واقع ،كان ال ُب ّد من تهديد عوني
بــإطــاق ش ــرارة «ال ـث ــورة» .استكملت
«ال ــراب ـي ــة» تـصـعـيــدهــا أمـ ــس ،فــأعـلــن
الــوزيــر جـبــران بــاسـيــل ،بعد اجتماع

ّ
تكتل التغيير واإلص ــاح ،أن الوقت
ح ـ ــان «الت ـ ـ ـخـ ـ ــاذ ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ال ـس ـي ــاس ــي
إلق ــرار قــانــون انـتـخــابــي جــديــد .وفــي
ح ــال رف ـضــت ال ـقــوى إقـ ــرار ال ـقــانــون،
ي ـح ــق ل ـل ـمــواط ـنــن أن ي ـ ـثـ ــوروا عـلــى
السلطة السياسية التي تمنع عنهم
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب عـ ـب ــر الـ ـتـ ـم ــدي ــد ملـجـلــس
النواب أو عبر االنتخاب وفق قانون
ال ي ـع ـكــس ص ـحــة ال ـت ـم ـث ـيــل» .وج ــدد
ّ
رئيس التيار الوطني الحر تأكيده أن
حزبه لن يقبل بتمديد ثالث ملجلس
النواب« ،لدينا الكثير من الخيارات
السياسية والشعبية ملنع فــرض أي
أمر واقع محتوم باعتماد الستني».
مــاذا لو جــرى تجاوز املهل ولــم يبق
ّ
م ــن حـ ــل سـ ــوى إجـ ـ ــراء االن ـت ـخــابــات
ّ
وفـ ــق ال ـق ــان ــون ال ـن ــاف ــذ؟ ال ي ـب ــدو أن
األمور ُحسمت داخل «التيار» ،حيث
يبرز رأيــان؛ األول ُت ّ
عبر عنه مصادر
عــون ـيــة م ـق ـ ّـرب ــة م ــن بــاس ـيــل بــال ـقــول
ّ
إن «كــل الـخـيــارات مفتوحة أمامنا،
إن كـ ــان ال ـت ـح ــرك ــات ف ــي الـ ـش ــارع أو
ّ
مقاطعة االنـتـخــابــات ،ألن مــوضــوع
القانون هو مسك ختام اإلصالحات
امل ـي ـثــاق ـيــة» .ول ـكــن إعـ ــان ال ـخ ـطــوات
املـسـتـقـبـلـيــة «ال يـ ـ ــزال ُم ـب ـك ـرًا ألن ـنــا
مــا زلـنــا نلمس نـيــة إيـجــابـيــة إلق ــرار
قانون جديد».
وتـ ـس ــأل مـ ـص ــادر ق ــري ـب ــة م ــن ال ـت ـيــار
عـ ّـمــا إذا كــانــت محاولة فــرض قانون
«الـسـتــن» على التيار الوطني الحر
وال ـع ـهــد ال ـجــديــد س ـتــؤدي إل ــى شــرخ
ف ــي ال ـت ـف ــاه ــم ب ــن «ال ــوطـ ـن ــي ال ـح ــر»

وتيار املستقبل ،وهــو ما ستكون له
انعكاسات سلبية على االنتخابات
املقبلة ،وعلى العمل الحكومي ،وعلى
تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة ب ـعــد االن ـت ـخــابــات
الـنـيــابـيــة .وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،يــوضــح
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر ن ـ ـ ـيـ ـ ــابـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي «ال ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــر
ّ
واإلص ــاح» أن امل ـبــادرة إلــى الهجوم
ّ
رس ــال ــة «م ـض ـمــون ـهــا أن عـ ــدم إقـ ــرار
ق ــان ــون ج ــدي ــد س ـت ـكــون ل ــه تــداع ـيــات
س ـل ـب ـيــة ع ـل ــى ال ـ ـ ّقـ ــوى الـ ـت ــي ال تــريــد
التغيير .نحن ندق جرس اإلنــذار ألن
الوقت ينفد».
أم ــا الـ ــرأي ال ـثــانــي ،فـ ُـيـعـ ّـبــر عـنــه أحــد
ن ـ ـ ــواب «الـ ـتـ ـكـ ـت ــل» ،وي ـ ـ ــرى أنـ ـ ــه «ب ــن
الـتـمــديــد أو إج ــراء االنـتـ ّخــابــات وفــق
قانون الستني ،التيار ُيفضل االلتزام
باملواعيد الدستورية».
على الرغم من عدم وجود أي تطورات
في هذا امللف ،التقى أمس في املجلس
ال ـن ـيــابــي ال ـن ــائ ـب ــان إب ــراه ـي ــم كـنـعــان
وجورج عدوان ،وناقشا جدول أعمال
ال ـج ـل ـس ـتــن ال ـت ـشــري ـع ـي ـتــن وق ــان ــون
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات .وب ـ ـ ـ ــدا الف ـ ـتـ ــا م ــوق ــف
القوات اللبنانية الذي ّ
عبر عنه وزير
ّ
اإلعالم ملحم الرياشي الذي عبر عن
اسـتـعــداد ال ـقــوات لتأييد «أي قانون
يؤمن صحة التمثيل».
ون ـق ــل زوار ال ـق ـصــر ال ـج ـم ـهــوري عن
الــرئ ـيــس ع ــون ال ـت ــزام ــه اق ـ ــرار قــانــون
انتخابي جديد .وانه ال حقيقة للكالم
عــن ض ـيــاع امل ـهــل وصـعــوبــة التفاهم
على آلـيــات تتيح اق ــرار قــانــون جديد
وتـثـبـيــت االن ـت ـخــابــات ف ــي مــوعــدهــا،

خ ـصــوصــا ان مـهـلــة دعـ ــوة الـهـيـئــات
ال ـن ــاخ ـب ــة ت ـن ـت ـهــي ب ـع ــد شـ ـه ــر .وق ــال
الزوار ان عون يرفض بشدة ان تجرى
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وف ـ ــق ق ــان ــون ال ـس ـتــن،
وان موقفه هــذا ال يشكل تغطية ألي
محاولة لتمديد عمر املجلس النيابي
الحالي .وأوضــح ال ــزوار ان املــداوالت
ب ــن غــالـبـيــة ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة قبل
االنتخابات الرئاسية وبعدها وقبل
تشكيل الـحـكــومــة وب ـعــدهــا ،اشبعت
اق ـ ـتـ ــراحـ ــات ال ـ ـقـ ــوانـ ــن مـ ــا ت ـح ـتــاجــه
مــن ن ـقــاشــات ،وان ــه بـمـقــدور الجميع
الترفع عن بعض الحسابات الضيقة
مــن اجــل فتح بــاب التغيير مــن خالل
ضمان تمثيل نيابي اقرب الى حقيقة
الناس.
وك ـ ــان ع ـ ــون قـ ــد أعـ ـل ــن أم ـ ــام أع ـض ــاء
ّ
السلك الديبلوماسي أمس أن «أولى
أولــويــاتـنــا تنظيم انتخابات نيابية
وفـ ــق ق ــان ــون ج ــدي ــد ي ــؤم ــن الـتـمـثـيــل
الصحيح» ،مؤكدًا أن «وحــده النظام
الذي يقوم على النسبية ّ
يؤمن صحة
التمثيل وعدالته للجميع».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،أص ـ ـ ــدرت ك ـت ـلــة ال ــوف ــاء
ل ـل ـم ـق ــاوم ــة بـ ـع ــد اج ـت ـم ــاع ـه ــا ب ـيــانــا
أكــدت فيه ضــرورة «اعتماد النسبية
الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر
املـ ــوس ـ ـعـ ــة كـ ـصـ ـيـ ـغ ــة تـ ـحـ ـق ــق ص ـحــة
ّ
ال ـت ـم ـث ـيــل» .ورأت ال ـك ـت ـلــة أن إخ ــال
ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي وض ـ ــع ق ــان ــون جــديــد
لــان ـت ـخــاب ،رغ ــم تـعـهــدهــا ب ــذل ــك في
بيانها الــوزاري« ،سيؤثر حكمًا على
الثقة بحكومة استعادة الثقة» .كتلة

املستقبل أكدت أيضًا بعد اجتماعها
األسـبــوعــي ض ــرورة العمل «مــن أجل
التوصل إلى إقرار قانون يرتكز على
النظامني األكثري والنسبي».
وخ ــال لـقــائــه الـنــائـبــن أك ــرم شهيب
ووائل أبو فاعور ،أعاد الرئيس نبيه
بري التأكيد أنه «لن يقبل السير بأي
قــانــون ال يــوافــق عـلـيــه ال ـنــائــب وليد
جـ ـنـ ـب ــاط» ،ب ـح ـس ــب امل ـ ـصـ ــادر ال ـتــي
نقلت عن رئيس مجلس النواب قوله
ّ
إن «م ــؤي ــدي الـسـتــن كـثــر ولـكـنـهــم ال
يفصحون».
وأب ــدى رئـيــس مجلس ال ـنــواب مساء
أم ـ ــس ،أم ـ ــام زواره ف ــي ع ــن الـتـيـنــة،
امتعاضه مــن التعاطي الــدائــر حول
قــانــون االن ـت ـخــاب ،وق ــال« :بـعــد الــذي
جرى في قانون االنتخاب حتى اآلن،
وصـلــت ال ــى حــد ال ـيــأس مــن البعض.
ع ـل ــى أي ح ـ ــال حـ ــاولـ ــت فـ ــي الـ ـح ــوار
وقـبـلــه وب ـع ــده ،فلتتفضل الـحـكــومــة
وتنفذ ما التزمته في البيان الوزاري
وتضع مـشــروع قــانــون جــديــد» .وردًا
ّ
ع ـل ــى سـ ـ ــؤال أجـ ـ ــاب بـ ـ ــأن «ال ـت ــواص ــل
م ـس ـت ـم ــر ب ـ ــن حـ ــركـ ــة أمـ ـ ــل وال ـ ـحـ ــزب
الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي ،لـكــن هـنــاك من
ح ـ ـ ـ ّـول م ــوق ــف ج ـن ـب ــاط الـ ـ ــى حــائــط
مبكى لتبرير تمسكه بقانون الستني
أو رفضه قانونًا جديدًا».
وتبدأ اليوم جولة الوفد النيابي لكتلة
اللقاء الديمقراطي من أجل البحث في
قــانــون االنـتـخــابــات ،والــزيــارة األولــى
س ـت ـكــون إلـ ــى ق ـصــر ب ـع ـب ــدا .م ـصــادر
الوفد تقول إن االشتراكي «مع تغيير

