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سياسة
على الغالف

«األحمر» يعود وحيدًا إلى الشارع

النسبية أولى معارك بناء الدولة
وحيدًا يبدو الحزب الشيوعي اللبناني في معركته من أجل إقرار النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة ،في
البديل ،وها هو اليوم يقف متحديًا السلطة من أجل إدخال اإلصالح على
االنتخابات النيابية .في البداية طرح البيان الوزاري ُ
النظام .التظاهرة أمس كانت البداية ،والتحركات ستستكمل بالتزامن مع مناقشة قانون االنتخاب
ليا القزي
اإلصـ ـ ــاح ال ـس ـيــاســي ي ـب ــدأ م ــن إق ــرار
قــانــون ع ــادل لــانـتـخــابــات الـنـيــابـيــة،
ُيساوي بني املواطنني .والعدالة تعني
ّ
أن تكون كل فئات املجتمع ممثلة في
املـجـلــس الـنـيــابــي ،ع ــوض أن تستأثر
«أق ـل ـي ــات» طــائـفـيــة وحــزب ـيــة بــالـقــرار
ال ـس ـي ــاس ــي .وامل ـ ـس ـ ــاواة ه ــي أال يـتــم
«تعليب» الناخبني وفــق انتماءاتهم
امل ــذه ـب ـي ــة ،فـتـنـتـصــر ال ـطــائ ـف ـيــة على
الــوطـنـيــة فــي عملية تـخـ ّـص املجتمع
ّ
كـ ـك ــل .م ـمــان ـعــة هـ ــذا الـ ـط ــرح ت ـت ــم مــن
«ح ـ ـ ــراس» ه ـي ـكــل ال ـن ـظ ــام .وقــاحـتـهــم
في تثبيت النظام االنتخابي الحالي
أو خـ ـل ــق آخ ـ ـ ــر ُيـ ـشـ ـبـ ـه ــهُ ،
«مـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ّـررة»
ل ـض ـم ــان إنـ ـت ــاج ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـيــاسـيــة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا وإقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاء األقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات ع ـلــى
أنــواعـهــا .أم ــام هــذا الــواقــع ،تـبــرز فئة
م ــن ال ـش ـع ــب ال ـل ـب ـنــانــي ال ت ــرغ ــب فــي

ّ
المفارقة أن العديد من «أبناء
المجتمع المدني» استهزأوا أمس
بتحرك «الشيوعي»
رك ــوب «ال ـبــوس ـطــة» االنـتـخــابـيــة بعد
الـيــوم .ناضلت لسنوات طويلة ،وما
ُ
زال ـ ـ ــت تـ ـن ــاض ــل مـ ــن أجـ ـ ــل ك ـس ــر ه ــذه
ال ـح ـل ـقــة .وجـ ــدت نـفـسـهــا ف ــي ال ـشــارع
أمـ ــس م ــن ج ــدي ــد لـلـمـطــالـبــة ب ـقــانــون
لــان ـت ـخــابــات ع ـلــى أس ـ ــاس الـنـسـبـيــة
خ ــارج الـقـيــد الـطــائـفــي ولـبـنــان دائ ــرة
انتخابية واحدة .هي تظاهرة الحزب
الشيوعي اللبناني التي انطلقت من
تـقــاطــع م ــار مـخــايــل ـ ـ الـنـهــر (تـقــاطــع
ً
برج حمود ـ كورنيش النهر) وصوال
إل ــى ســاحــة ري ــاض الـصـلــح .ك ــان إلــى
جــانــب «ال ـش ـيــوعــي» أفـ ــراد مــن حــركــة
الشعب ،حركة الناصريني املستقلني
ـ ـ ـ امل ــراب ـط ــون ،ال ــوزي ــر ال ـســابــق شــربــل
نحاس وحملة «بدنا نحاسب».
لـيـســت هــامـشـيــة املـطــالـبــة بتصحيح

قــانــون االنتخابات ،بــل معركة إعــادة
ت ـش ـك ـيــل ال ـس ـل ـط ــة .ال ـف ــرص ــة ســانـحــة
ب ــو ّج ــود رئ ـيــس لـلـجـمـهــوريــة «ق ــوي»
ّ
أهمية
يتبنى املطلب أيضًا .على قدر
هــذا املطلب ،يأتي انقسام اللبنانيني
حــولــه .قـســم يــرفــض النسبية بسبب
ُ
التضليل ال ــذي تـمــارســه عليه بعض
ُ
الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي تـ ـح ــذر مــن
ّ
نسبية «في ظل السالح (سالح حزب
الـلــه)» ،علمًا بأنها تقبل بانتخابات
بــوجــود الـســاح نفسه إن كــانــت وفق
ق ــان ــون يـضـمــن اس ـت ـمــرار سـيـطــرتـهــا.
وه ـ ـنـ ــاك مـ ــن ي ــرب ــط إق ـ ـ ـ ــرار ال ـن ـس ـب ـيــة
ُ
بــ»حــرب إلـغــاء» تـمــارس على مذهبه،
كــالـنــائــب ول ـيــد ج ـن ـبــاط .وق ــد تـكــون
«أتفه» حجج السلطة لرفض النسبية
ّ
«عـ ــدم فـهــم ال ـن ــاس ل ـه ــا» .امل ـفــارقــة أن
الـعــديــد مــن «أب ـنــاء املجتمع املــدنــي»،
الذين نــادوا سابقًا بثورة على أركان
ّ
ّ
الطبقة السياسية« ،كلن يعني كلن»،
استهزأوا أمــس بتحرك «الشيوعي».
يـ ـج ــدون ألـ ــف س ـب ــب وس ـب ــب لـتـبــريــر
عـ ـ ـ ــدم حـ ـم ــاسـ ـتـ ـه ــم لـ ـلـ ـنـ ـسـ ـبـ ـي ــة .ل ـكــن
السبب الحقيقي الوحيد أنــه النظام
االنـتـخــابــي ال ــذي يـتـبـنــاه ح ــزب الـلــه،
وألن ب ـع ــض الـ ــداعـ ــن إل ـ ــى اع ـت ـم ــاده
لـيـســوا «ع ـلــى ه ــوى» بـعــض ناشطي
املجتمع املدني.
األع ـ ــداد ال ـتــي شــاركــت فــي الـتـظــاهــرة
ّ
تتعد
كــانــت ب ـ ــاآلالف .آالف قـلـيـلــة ل ــم
الـ ـعـ ـش ــرة ،ب ـح ـس ــب امل ـن ـظ ـم ــن .ال ــرق ــم
ج ـ ّـي ــد ق ـي ــاس ــا ب ــاع ـت ـي ــاد امل ـع ـتــرضــن
ال ـت ــراخ ــي أم ـ ــام امل ـطــال ـبــة بـحـقــوقـهــم.
قـ ـب ــل سـ ـن ــة ون ـ ـص ـ ــف ،ك ـ ـ ــان ال ـب ـع ــض
يجلس أمام شاشة التلفاز في منزله
ُيشاهد التحركات في الـشــارع بينما
تتسلل إليه رائحة النفايات املكدسة
ّ
خارجًا .واليوم أيضًا يبدو أمام ملف
اس ـت ــرات ـي ـج ــي ك ـق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات
مستسلمًا ملقولة «ما هيدا بلدنا» ،فال
يـهـ ّـب «نـحــو التغيير» .القسم الثاني
من املسؤولية يقع على الجهة املنظمة
الـ ـت ــي ال ت ـس ــد ثـ ـغ ــرة ق ـل ــة ال ـت ـســويــق
لخطابها ونشاطاتها .سائق األجرة

غريب :للنضال من أجل تعبئة الطاقات وتنظيم حاالت االعتراض في كل المناطق (هيثم الموسوي)

ً
في بيروت ،مثال ،الذي فوجئ بإقفال
الطريق بني الجميزة ومار مخايل لم
يكن يعلم بتنظيم تـظــاهــرة .لكن في
«األحمر» إلى الشارع،
املحصلة ،عاد ً
وبـ ـق ــوة ،م ـق ــارن ــة ب ـت ـحــركــات مـمــاثـلــة
سابقًا ،واستنادًا إلى واقع االصطفاف
الطائفي في البالد.
بـ ــن آالف ال ـش ـي ــوع ـي ــن وال ـن ـقــاب ـيــن
واألش ـ ـخـ ــاص غ ـيــر ال ـحــزب ـيــن الــذيــن
شــاركــوا أم ــس ،ص ــدح ص ــوت طفولي
يهتف «الشعب يريد إسقاط النظام».

امل ـشــاركــون يلتفتون بــإعـجــاب تجاه
طفلتني تضعان الــ»بـيــريــه» الحمراء.
لينا ونــاهــدة تبلغان مــن العمر تسع
ّ
س ـ ـنـ ــوات ،ح ــن ي ـت ـلــكــأ «الـ ـكـ ـب ــار» عــن
ّ
الهتاف تصرخان « 14و 8كلن قرطة
ُ
ح ــرام ـ ّـي ــة» .ال تـعــرفــان مل ــاذا تـشــاركــان
ف ــي ال ـت ـظ ــاه ــرة ،ول ـك ــن «مـ ــا ب ـ ــدوم ما
ّ
ب ـ ــدوم إال امل ـن ـجــل وال ـ ـق ـ ــدوم»ُ .ي ـع ـ ّـول
الحزب الشيوعي على الجيل الجديد
لـ»نبقى ونستمر»ُ .يخبر عطاالله عن
ال ـعــديــد م ــن ال ــوج ــوه ال ـشــابــة «نــراهــا

ل ـل ـم ـ ّـرة األول ـ ـ ــى ،أغ ـل ـب ـهــم ف ــي ع ـمــر 15
ُ
و 16عامًا» .كانوا كثرًا أمس يحملون
ُ
ال ــاف ـت ــات ال ـتــي ت ـط ــال ــب ،إض ــاف ــة إلــى
اعتماد النسبية ،بخفض سن االقتراع
وإقـ ـ ـ ـ ــرار س ـل ـس ـل ــة الـ ــرتـ ــب وال ـ ــروات ـ ــب
وف ــرض الضريبة التصاعدية وبناء
دولة تؤمن الحقوق للبنانيني ...دولة
مقاومة.
مشاركة الشباب ال تأتي على حساب
الـ ـجـ ـي ــل الـ ـق ــدي ــم «ال ـ ــوف ـ ــي» ل ـل ـش ــارع
ولـلـشـعــارات النضالية .آراك ،بقامته

تقرير

ّ
مؤتمر «االشتراكي»« :حالة طوارئ» تؤخر حكم األحفاد
نظم الحزب التقدمي االشتراكي،
أمس ،مؤتمره العام الـ ،47وانتخب
أعضاء مجلس القيادة من دون
تعديل في «القيادة العليا» بسبب ما
ُيسميه االشتراكيون «حالة الطوارئ».
قانون االنتخابات حضر في كلمة وليد
جنبالط ،فدعا إلى إجراء االنتخابات في
وفق قانون الستين أو
موعدها ً
الستين معدال ،وإال فتطبيق الطائف

ليا القزي
ن ـجــح آل ج ـن ـبــاط ف ــي لـبـنـنــة ال ـحــزب
ً
التقدمي االش ـتــراكــيُ ،ليصبح مثيال
ّ
يضم
لبقية األح ــزاب .مجلس قيادته
أعـ ـ ـض ـ ــاء م ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف االن ـ ّـت ـ ـمـ ــاءات
ال ــدي ـن ـي ــة وامل ـن ــاط ـق ـي ــة ،ل ـك ــن ــه ي ـطــرح
نـ ـفـ ـس ــه ح ـ ـ ـ ــزب «ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروز» وحـ ــامـ ــي
وجــودهــم فــي منطقة ن ـفــوذه الـشــوف
وعاليه .الديموقراطية واالنتخابات
تـ ـقـ ـف ــان عـ ـن ــد أع ـ ـتـ ــاب الـ ـ ـح ـ ــزب ،فـيـمــا
رأس الـهــرم ُيعني بـ«التزكية» بسبب
«حـ ــالـ ــة ال ـ ـط ـ ــوارئ الـ ـت ــي نـ ـم ـ ّـر ب ـه ــا»،
ـزب
ك ـمــا قـ ــال م ـص ــدر ق ـي ــادي ف ــي ال ـحـ ّ
لــ»األخـبــار» .قبل أربــع سنوات «أعلنا
ّ
أن ه ـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة سـ ـتـ ـك ــون ل ـس ّـن ــة،
ُي ـص ــار بـعــدهــا إل ــى الـتـغـيـيــر» .فــضــل
ال ـت ـقــدمــي االشـ ـت ــراك ــي إبـ ـق ــاء ال ـقــديــم

ع ـل ــى ق ــدم ــه «رض ـ ــوخ ـ ــا» لـ ـ ُـ»الـ ـظ ــروف
الـتــي كــانــت أصـعــب مــن أن نـقــدم على
هذه الخطوة» .حكم األحفاد سيتأخر
ً
قليال في حزب كمال جنبالط.
ّ
إال أن امل ـص ــدر ال ـق ـي ــادي يـطـلــب عــدم
مقاربة املــوضــوع من منطلق الوراثة
ال ـس ـيــاس ـيــة وغـ ـي ــاب الــدي ـمــوقــراط ـيــة
وانـ ـتـ ـق ــال ال ـس ـل ـط ــة .بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ــه،
«ال ـ ـق ـ ـصـ ــة وجـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ــة» .يـ ـتـ ـح ــدث عــن
الـ ـظ ــروف امل ـح ـل ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة الـتــي
ّ
تتعقد .الخالصة أن «القيادة يجب أن
تبقى معقودة ُحكمًا لوليد جنبالط».
وخـ ـ ــافـ ـ ــا لـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
ال ـس ــاب ـق ــة« ،لـ ــم ن ـعــد ن ــري ــد أن نـتــوقــع
متى تنتهي حــالــة ال ـطــوارئ وتتبدل
ال ـق ـي ــادة ،ألن ال ـظ ــرف خ ــارج إرادت ـن ــا.
األرج ـ ـ ــح أن ت ـت ــوض ــح ال ـ ـصـ ــورة بـعــد
االنتخابات النيابية».

م ـن ــاس ـب ــة الـ ـح ــدي ــث ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـح ــزب
االش ـتــراكــي أم ــس املــؤتـمــر ال ـعــام ال ــ47
ف ــي ف ـن ــدق ف ـي ـن ـي ـس ـيــا ،ب ـع ــدم ــا ت ـ ّ
ـأج ــل
عقده سابقًا بسبب إجراء االنتخابات
ال ـب ـلــديــة .وع ـن ــوان ــه ال ـس ـيــاســي (غـيــر
الــرس ـمــي) ه ــذا ال ـع ــام ،مــواجـهــة إق ــرار
قانون انتخاب قائم على النسبية .في
الــوقــت نفسه ،كــان الـحــزب الشيوعي
اللبناني ُينظم تظاهرة إلقــرار قانون
جديد لالنتخابات قائم على النسبية
خ ــارج الـقـيــد الـطــائـفــي ولـبـنــان دائ ــرة
واحدة.
 885من أصل  945عضوًا من الجمعية
العمومية للحزب التقدمي االشتراكي
اج ـت ـم ـع ــوا يـ ــوم األحـ ـ ــد الن ـت ـخ ــاب 15
ع ـض ـوًا ج ــدي ـدًا ف ــي مـجـلــس ال ـق ـيــادة،
بعدما فــاز وليد جنبالط ،بالتزكية،
بــرئــاســة ال ـحــزب ،ودري ــد يــاغــي نائبًا

لـ ـل ــرئـ ـي ــس ،وك ـ ـم ـ ــال م ـ ـعـ ــوض ن ــائ ـب ــا
لـلــرئـيــس ،وظــافــر نــاصــر أمـيـنــا للسر
العام .عدد أعضاء الجمعية العمومية
ارت ـ ـفـ ــع قـ ــرابـ ــة الـ ـنـ ـص ــف عـ ــن ال ـ ـ ــدورة
السابقة «بعد التعديالت على النظام
ال ــداخـ ـل ــي الـ ـت ــي س ـم ـحــت ب ـم ـشــاركــة:
االت ـحــاد الـنـســائــي ،الـكـشــاف ،منظمة
الشباب ،جمعية الخريجني ،الهيئات
اإلدارية ،األجهزة املركزية للمفوضني،
أعضاء مجالس النقابات واالتحادات
العمالية ،رؤساء البلديات واملخاتير
الحزبيني ون ــواب مــديــري الـفــروع في
البلدات» .الهدف كان «ضمان مشاركة
واسعة من قاعدة الهرم إلى أعلى».
ف ــي ب ــداي ــة امل ــؤت ـم ــر ،ت ـح ـ ّـدث جـنـبــاط
ُم ـع ـت ـب ـرًا أن ـ ــه «ن ـس ـت ـط ـيــعَ بـ ـش ــيء مــن
الليونة وحسن النية أن نلقى صيغة
ً
ل ـقــانــون ال ـس ـتــن مـ ـع ــدال ،وإال نــذهــب

