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سياسة

ّ
ّ
رهاب النسبية :مياه األرقام تكذب غطاسي «المســ
على الغالف

يرفض تيار «المستقبل» اعتماد
ّ
النظام النسبي في االنتخابات بحجة
«السالح
عدم ّصالحيتها في ظل ّ
غير الشرعي» .لكن األرقام تؤكد أن
النسبية وحدها ما يتيح إختراق لوائح
«أصحاب السالح» في المناطق ذات
الغالبية الشيعية .مشكلة «المستقبل»
الوحيدة مع النسبية هي خوفه من
فقدان جزء من مقاعده النيابية
ميسم رزق
ال يـ ـف ـ ّـوت ت ـي ــار «امل ـس ـت ـق ـبــل» فــرصــة
ل ـت ـبــريــر رف ـض ــه إجـ ـ ــراء االن ـت ـخــابــات
عـ ـل ــى أس ـ ـ ـ ــاس الـ ـنـ ـسـ ـبـ ـي ــة ،ب ــوج ــود
«السالح غير الشرعي» الــذي يحول
دون قـيــام مجلس نـيــابــي يـعـ ّـبــر عن
إرادة ال ـن ــاخ ـب ــن .ف ـي ـمــا الـ ــواقـ ــع أن
هــذا املــوقــف ال يـعــدو كــونــه ُ
«رهــابــا»
ّ
واضـ ـح ــا م ــن ت ـق ــل ــص ك ـت ـلــة الـ ـن ــواب
الـتــي يقبض عليها منذ عــام .2005
ف ــ»ال ـس ــاح غ ـيــر ال ـش ــرع ــي» ه ــو هــو،
سواء اعتمدت النسبية أو «الستني»
أو أي صيغة أخ ــرى ،والـتـيــار نفسه
حـ ّـصــل كتلته املنتفخة فــي ظــل هــذا
السالح في انتخابات  2005و.2009
ّ
واملوقف املبدئي يحتم رفض إجراء
االنتخابات مطلقًا ،ووفق أي صيغة،
طاملا بقي هذا السالح موجودًا!
أكـثــر مــن ذل ــك ،فــإن اعـتـمــاد النسبية
ّ
يصب في مصلحة «املستقبل» التي
ُي ـف ـت ــرض أنـ ـه ــا ت ـك ـمــن ف ــي إض ـع ــاف
أص ـح ــاب «الـ ـس ــاح غ ـيــر ال ـش ــرع ــي».
إذ إن هـ ــذه ال ـص ـي ـغــة ه ــي الــوح ـيــدة
ال ـت ــي تـتـيــح ف ــوز «ف ــري ــق ث ــال ــث» من
خارج ثنائية حزب الله ـ ـ حركة أمل.
بالعودة إلى نتائج انتخابات ،2009
ّ
يتبي أن آخــر الفائزين على لوائح
«الـثـنــائــي الشيعي» فــي كــل املناطق
يتقدم بعشرات آالف األص ــوات على

النسبية ّ
تصب في مصلحة «المستقبل» بإضعاف أصحاب «السالح غير الشرعي» (مروان طحطح )

أول املرشحني الخاسرين .ففي دائرة
ً
ال ــزه ــران ــي ،م ـث ــا ،ن ــال ال ـنــائــب علي
ع ـس ـيــران  43746ص ــوت ــا ف ــي مـقــابــل
 3574صوتًا ألول الخاسرين رياض
األس ـ ـعـ ــد .وف ـ ــي قـ ـض ــاء ص ـ ــور وص ــل
ال ـفــارق ال ــى  65أل ــف ص ــوت بــن آخــر
الفائزين النائب علي خريس وأول
الخاسرين جمال صفي الدين .وكان
املرشح علي عقيل مهنا يحتاج إلى
أكثر من  48ألف صوت كي يفوز على
النائب أي ــوب حميد فــي بنت جبيل
ويخرق الالئحة .فيما تجاوز الفارق
ب ــن ال ـن ــائ ــب ع ـلــي ف ـي ــاض وامل ــرش ــح
أحـمــد األس ـعــد فــي مــرجـعـيــون الـ ـ 36
ألـ ـ ــف ص ـ ـ ــوت ،ونـ ـج ــح الـ ـن ــائ ــب عـبــد
الـلـطـيــف ال ــزي ــن ف ــي الـنـبـطـيــة بـفــارق
أكـ ـث ــر مـ ــن  51ألـ ـ ــف صـ ـ ــوت عـ ــن أول
الخاسرين أدهم جابر.
وحده إجراء االنتخابات وفق النظام

الـنـسـبــي سـيـسـ ّـهــل خ ــرق أي تحالف
انتخابي في هذه املناطق (حتى لو
ّ
سجلت نسبة االقتراع رقمًا قياسيًا).
فـ ـعـ ـل ــى سـ ـبـ ـي ــل املـ ـ ـ ـث ـ ـ ــال ،إذا جـ ــرت
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـج ـنــوب
كدائرة واحــدة على أســاس النسبية
(وف ـ ــق أرق ـ ـ ــام  ،)2009فـ ــإن امل ـط ـلــوب
ل ـخ ــرق الئ ـح ــة ال ـث ـنــائــي ل ــن يـتـجــاوز
 16ألــف صــوت .أمــا فــي حــال اعتماد
ال ـج ـن ــوب دائـ ــرتـ ــن ،فـ ــإن أي مــرشــح
سيكون بحاجة إلــى أقــل من ّ 17ألف
صوت للفوز ،ما يعني أن أي مرشح
يـحـظــى بــدعــم م ــن خ ـصــوم الـثـنــائــي
وي ـم ـلــك خ ـطــابــا س ـيــاس ـيــا ورص ـي ـدًا
شعبيًا ولــو م ـحــدودًا سيكون قــادرًا
على الفوز ،فيما يحتاج وفق النظام
األك ـ ـثـ ــري إلـ ــى  40ألـ ــف صـ ــوت عـلــى
األقـ ـ ــل .أمـ ــا ف ــي حـ ــال سـ ّـج ـلــت نسبة
االق ـ ـتـ ــراع رق ـم ــا ق ـيــاس ـيــا ي ـص ــل إل ــى

 67ف ــي امل ـئــة (ك ـمــا ف ــي كـ ـس ــروان في
االنـتـخــابــات املــاضـيــة) ف ــإن املطلوب
للخرق لــن يتجاوز عتبة ال ـ  24ألف
ص ـ ــوت مـ ــن أكـ ـث ــر مـ ــن ق ـ ـضـ ــاء ،فـيـمــا
العدد األدنــى املطلوب في أي قضاء
وح ــده فــي الـنـظــام األك ـثــري يتجاوز
 36ألف صوت.
ب ـ ـح ـ ـس ـ ــب ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــر فـ ـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ــؤون
االن ـت ـخــابــات رئ ـيــس «م ــرك ــز بـيــروت
ل ــأبـ ـح ـ َـاث» عـ ـب ــدو س ـع ــد «ال ُيـمـكــن
ال ـش ـي ـّعــة ،ف ــي أي ق ــان ــون أكـ ـث ــري ،أن
ي ـت ـم ــث ـل ــوا مـ ــن خ ـ ـ ــارج ث ـن ــائ ــي ح ــزب
ال ـلــه وح ــرك ــة أم ــل ب ـم ـعــزل ع ــن حجم
الدوائر» .أما في النسبية «فستكون
الـ ـف ــرص ــة س ــانـ ـح ــة لـ ــذلـ ــك .ف ــإض ــاف ــة
الــى تقليل ال ـفــارق املـطـلــوب إلحــداث
خـ ـ ــرق ،ت ـش ـجــع ال ـن ـس ـب ـيــة ال ـنــاخ ـبــن
عـ ـل ــى االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع ألن أصـ ــوات ـ ـهـ ــم قــد
تـحــدث فــرقــا» .ويــوضــح« :ع ــام 2009

بـلـغــت نـسـبــة ت ـصــويــت الـشـيـعــة في
الـجـنــوب  50فــي امل ـئــة .أم ــا الـ ـ  50في
املـ ـئ ــة اآلخ ـ ـ ـ ـ ــرون ،فـ ـج ــزء م ـن ـه ــم غـيــر
موجود في لبنان ،فيما امتنع القسم
األكبر عن االقتراع شعورًا منهم بأن
الـنـتــائــج مـعــروفــة سـلـفــا» .وبالتالي
«إج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات وف ــق النسبية
س ـيــرفــع ن ـس ـبــة امل ـق ـتــرعــن الـشـيـعــة،
وإم ـكــان ـيــة االخـ ـت ــراق سـتـكــون أكـبــر،
وعندها سنرى مرشحني مستقلني
ّ
سيتوافقون فــي مــا بينهم ليشكلوا
الئ ـ ـحـ ــة أو أكـ ـ ـث ـ ــر ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن ــه
ستكون لديهم فرصة ّ
جدية للتمثل،
وه ـ ـ ــم بـ ـح ــاج ــة إل ـ ـ ــى نـ ـح ــو  20أل ــف
ص ــوت لـلـفــوز ف ــي ح ــال كــانــت نسبة
االقتراع أقل من  60في املئة» .ويرى
سعد أن «السالح ،في حال استعمل
للترغيب أو الترهيب ،يحقق فعالية
ف ــي ظ ــل ال ـن ـظ ــام األك ـ ـثـ ــري أك ـث ــر مــن
ال ـن ـس ـبــي» ،م ــؤك ـدًا أن «ت ـمـ ّـســك تـيــار
املستقبل بــالـقــانــون األك ـثــري سببه
ّ
أنـ ــه ي ـمــك ـنــه م ــن ن ـي ــل م ـق ــاع ــد ت ـفــوق
حجمه الـشـعـبــي» .ويلفت سعد الى
أن «التيار سيخسر بالنسبية بعض
املقاعد ،لكن األكيد أنه سيخسر وفق
األكـ ـث ــري ع ـ ــددًا ال بـ ــأس م ــن امل ـقــاعــد
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا» .ف ـف ــي ط ــرابـ ـل ــس مـ ـث ــا «ل ــن
يستطيع كسب أي مقعد إال في حال
تحالف مــع الرئيس نجيب ميقاتي
بسبب تــراجــع شعبيته ،مقارنة مع
 .»2009وحـتــى فــي املنية ـ ـ الضنية،
«ل ـ ـيـ ــس مـ ـحـ ـس ــوم ــا أن ـ ـ ــه س ـي ـح ــاف ــظ
على مقاعده الـثــاثــة» .وبـنـ ً
ـاء عليه،
يـعـتـبــر سـعــد أن «الـنـسـبـيــة الـكــامـلــة
هــي الـضـمــانــة لحصة املستقبل في
املجلس النيابي».
ت ـت ـجــاهــل مـ ـص ــادر مـسـتـقـبـلـيــة هــذه
ُ
الــوقــائــع .وت ـصــر عـلــى أن «النسبية
ُ
في ظل السالح ال يمكن القبول بها».
املعارضة لحزب
ففي رأيها «الـقــوى
ِ
الـلــه لــن تتمكن مــن مـمــارســة عملها
االنتخابي بحرية فــي املـنــاطــق ذات
األغ ـل ـب ـي ــة ال ـش ـي ـع ـي ــة» ،و«لـ ـ ــن ي ـكــون
متاحًا لها القيام بحمالت انتخابية
وسـ ـتـ ـتـ ـع ــرض ل ـ ـض ـ ـغـ ــوط» .بـحـســب
امل ـ ـصـ ــادر ن ـف ـس ـهــا ،ف ـ ــإن «ال ـح ـس ـبــة»

تقرير

جريصاتي يطرح اخضاع اجهزة الرقابة لرئاسة الجمهورية
فيفيان عقيقي
اختار وزير العدل ،سليم جريصاتي،
ش ـع ــار «م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد» لـيـجــدد
طـ ــرح ن ـق ــل ص ــاح ـ ّـي ــات م ــن رئ ــاس ــة
م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء إلـ ـ ـ ـ ــى رئ ـ ــاس ـ ــة
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ـ ّ
ـوريـ ــة .يـ ـ ـ ــدرك ج ــري ـص ــات ــي
ح ـس ــاس ـي ــة هـ ـ ــذا الـ ـ ـط ـ ــرح ،لـ ــذلـ ــك لــم
ّ
يقدمه كمطلب فـئــوي ينطوي على
تعديالت دسـتــوريــة ،وانـمــا كفرصة
ســان ـحــة تـتـمـثــل ب ــوص ــول «األق ـ ــوى
ً
تمثيال» إلى ّ
سدة
مسيحيًا واألكثر
ال ــرئ ــاس ــة األول ـ ـ ــى ،لـت ـصـحـيــح خـلــل
أوجده الطائف ،ويعيق عمل أجهزة
ال ــرق ــاب ــة ،امل ـل ـح ـقــة ب ــرئ ــاس ــة مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،أي ال ـس ـل ـط ــة اإلج ــرائ ـ ّـي ــة.
بــرأيــه ،ســاهــم هــذا الـخـلــل فــي وضــع
الـسـلـطــة االج ــرائ ـي ــة ف ــي مــوقــع غير
سـ ــوي ،اذ بــاتــت ه ــي امل ـس ــؤول ــة عن
مراقبة عملها ،عبر أجهزة تنشئها
بنفسها .انطالقا مــن ذلــك ،دعــا الى
إن ـش ــاء ج ـهــاز خــاضــع ل ــ»مـ ّ
ـؤس ـســة»
ّ
الجمهورية ،بعد أن استهل
رئاسة
ب ــاس ـت ـح ــداث م ـن ـصــب «وزيـ ـ ــر دول ــة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون رئـ ـ ــاسـ ـ ــة ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ـ ّ
ـوريـ ــة».
ّ
ومهمة هذا املؤسسة تطبيق القسم
والـحـفــاظ على الــدسـتــور ومكافحة
ّ
الفساد ،على أن تكون مستقلة تتبع
ل ـهــا ال ـس ـل ـطــات ال ــرق ــاب ـ ّـي ــة ،وي ـشــرف

عـ ـلـ ـيـ ـه ــا الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ويـ ـحـ ـمـ ـيـ ـه ــا مــن
ال ـت ــدخ ــات ال ـس ـيــاسـ ّـيــة واملــذه ـبـ ّـيــة،
م ــا يـعـطــي ال ــرئ ــاس ــة م ـع ـنــاهــا ،وفــق
مـ ــا وص ـ ـفـ ــه ب ـ ــ»روح ـ ـيـ ــة الـ ـط ــائ ــف»،
وي ـع ـطــي ف ــرص ــة لـتـصـحـيــح امل ـســار
وتحرير أجهزة الرقابة واملحاسبة
وتحصينها وتحقيق استقالليتها.
جـ ـ ــاء كـ ـ ــام ج ــريـ ـص ــات ــي ف ـ ــي ن ـ ــدوة
ّ
نظمها «مركز الدراسات واألبحاث»
ّ
ف ــي ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،وش ــارك
ف ـي ـه ــا رئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـف ـت ـي ــش املـ ــركـ ــزي
الـ ـق ــاض ــي ج ـ ـ ــورج عـ ـ ـ ـ ـ ّـواد ،وح ـم ـلــت
ع ـنــوان «مـ ّ
ـؤس ـســات الــرقــابــة مــدخــل
ملكافحة الفساد».
ولـفــت جــريـصــاتــي إل ــى ع ــدم االت ــزان
ف ــي ال ـقــوانــن الــرقـ ُـابـ ّـيــة .فــاعـتـبــر ان
جـ ـع ــل األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة امل ـ ـنـ ــاطـ ــة ب ـت ـن ـف ـيــذ
الرقابة ُمرتبطة مباشرة بالرئاسة
الـ ـث ــانـ ـي ــة نـ ـتـ ـج ــت عـ ـن ــه تـ ـج ــاذب ــات
ّ
ّ
سياسية عطلت ،على سبيل املثال،
عمل التفتيش املركزي منذ سنتني،
وع ـ ـجـ ــزت ح ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم عـ ــن إي ـج ــاد
م ـ ـخـ ــرج ل ـل ـت ـع ـط ـي ــلُ .
ويـ ـ ـض ـ ــاف إل ــى
املذهبية التي ُّ
ّ
تعد أبــرز أسس
ذلــك
ّ
النظام اللبناني ،وتعطل بــدورهــا،
ب ـمــا ل ـهــا م ــن ن ـف ــوذ ،امل ـحــاس ـبــة عبر
تحصني املرتكبني.
ّ
استقاللية أجهزة
وانطلق من مبدأ
ّ
الجمهورية
الــرقــابــة إلعـطــاء رئـيــس

ينطلق جريصاتي من
رئيس
إعطاء
ضرورة
ّ
ّ
الجمهورية صالحيات
تتيح له اإليفاء بقسمه

(هيثم الموسوي )

صــاحـ ّـيــات تـتـيــح لــه اإلي ـف ــاء بقسم
ـوري ــة ،ال ـتــي يـ ّ
الـيـمــن ال ــدس ـت ـ ّ
ـؤديـهــا
ّ
ّ
وح ــده ف ــي ال ـج ـم ـهــوريــة الـلـبـنــانــيــة،
وذل ــك عـبــر م ـ ّـده بــالــوســائــل ،ومنها
ربط أجهزة الرقابة بالرئاسة بهدف
حماية الــدسـتــور ومكافحة الفساد
اإلداري ،فــا يبقى دوره محصورًا
بتلقي الـتـقــاريــر ال ـص ــادرة عــن هــذه
األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة .ويـ ـجـ ـتـ ـه ــد ج ــري ـص ــات ــي
ف ــي تـفـسـيــر «ال ـط ــائ ــف» لـيـشـيــر إلــى
أنـ ــه اتـ ـف ــاق ف ـص ــل م ـ ّ
ـؤس ـس ــة رئ ــاس ــة
ّ
ّ
الجمهورية عــن السلطة اإلجــرائــيــة
ولم يجعلها جزءًا منها ،وأن رئاسة
الـجـمـهــوريــة لـيـســت مــوقـعــا رم ـ ّ
ـزي ــا،
ّ
صالحيات الرئيس محدودة
ولو أن
ب ــن حـ ـ ـ ّـدي ال ـت ـش ــري ــف وم ـس ــؤول ـ ّـي ــة
ال ـق ـســم .مـعـتـبــرا ان الــرئــاســة مــوقــع
تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاط بـ ـ ـ ــه ص ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــات حـ ـم ــاي ــة
الــدسـتــور ،ووح ــدة الــوطــن ،وحقوق
الـنــاس ،ومــراقـبــة أعـمــال املـ ّ
ـؤسـســات
ّ
العامة.
ّ
اللبنانية 1 :ـ ـ
تشمل أجـهــزة الــرقــابــة ُ
مـجـلــس الـخــدمــة املــدنـ ّـيــة امل ـنــاطــة به
صــاحـ ّـيــة تعيني املــوظـفــن وتحديد
ترقياتهم وتعويضاتهم وتأديبهم
وص ــرف ـه ــم م ــن الـ ـخ ــدم ــة 2 .ـ ـ ـ ـ ـ ديـ ــوان
امل ـح ــاس ـب ــة ك ـج ـه ــاز إداري وق ـض ــاء
مــالــي ُي ـع ـنــى بــالـسـهــر ع ـلــى األمـ ــوال
ّ
العمومية ،ومراقبة استعمالها كما

الـفـصــل فــي قــانــونـ ّـيــة استعماالتها،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ـح ــاك ـم ــة املـ ـس ــؤول ــن.
3ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـت ـف ـت ـي ــش امل ـ ــرك ـ ــزي ب ــاع ـت ـب ــاره
ّ
رقابية ُمسلطة على اإلدارات
سلطة
ّ
ّ
واملـ ـ ّ
ـؤس ـ ـسـ ــات الـ ـع ــام ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات
بــواسـطــة التفتيش ،بـهــدف تحسني
ا ُل ـع ـم ــل اإلداري وت ـن ـس ـيــق األع ـم ــال
ّ
العامة.
شتركة بني اإلدارات
امل
ُ
عندما أنشئت هذه األجهزة في عهد
الــرئ ـيــس فـ ــؤاد ش ـه ــاب ،ك ــان ال ـهــدف
ّ
العامة من سطوة
منها تحرير اإلدارة
ال ـس ـل ـطــة ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة ،وإخ ـضــاع ـهــا
ل ـس ـل ـطــة الـ ـق ــان ــون وت ـح ـص ـي ـن ـهــا فــي
ممارسة مهماتها ،بحسب القاضي
ّ
ّ
عواد .إل أن ما يحصل اليوم يجعلها
مرهونة إلرادة هذه السلطة بالكامل،
عـلــى رغ ــم وج ــود آل ـيــات ُم ـح ـ ّـددة في
ّ
صالحيات
قانون إنشائها ،تعطيها
واسـعــة ،وتجعلها أحيانًا أقــوى من
الوزير نفسه.
ي ـق ـ ّـدم ع ـ ـ ّـواد م ـج ـمــوعــة م ــن األم ـث ـلــة،
ليشير إلى أن القوانني ليست نافعة
مــا دام ــت األخ ــاق مـفـقــودة ،أو أكثر
ت ـحــدي ـدًا ،م ــا دام ال ـف ـســاد الـسـيــاســي
يلقي بثقله على أداء اإلدارة .ويعود
إلى عام  2012عندما أصدر التفتيش
املركزي قرارًا ،بقي في ادراج مجلس
ال ــوزراء ،يوصي بالنظر في الوضع
الـ ــوظ ـ ـي ـ ـفـ ــي لـ ـعـ ـب ــد امل ـ ـن ـ ـعـ ــم ي ــوس ــف

