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سياسة
المشهد السياسي

ّ
النسبية في دوائر متوسطة تتقدم و«قوى وازنة» وافقت عليها

حزب الله :ال للفراغ والتمديد والستين
هل تشهد األيــام املقبلة فتح ثغرة في
ج ـ ــدار األزمـ ـ ــة ت ـس ـمــح بــال ـتــوصــل إلــى
قــانــون جــديــد لــانـتـخــابــات النيابية،
يـعـتـمــد ال ـن ـظ ــام ال ـن ـس ـبــي؟ ح ـتــى يــوم
أم ـ ــس ،ك ــان ــت ك ــل امل ــواق ــف تـشـيــر إلــى
أن األف ـ ــق مـ ـس ــدود .ل ـكــن رئ ـي ــس كتلة
الــوفــاء للمقاومة النائب محمد رعــد،
كـشــف معطيات جــديــدة .فـفــي خطاب
ل ـ ــه ف ـ ــي ب ـ ـلـ ــدة زوط ـ ـ ـ ــر الـ ـش ــرقـ ـي ــة فــي
ال ـج ـنــوب ،ق ــال رع ــد« :خ ــال أي ــام ـ ـ إذا
صــدقــت الـنـيــات ـ ـ فسيتم االنـتـهــاء من
ال ـق ــان ــون االن ـت ـخ ــابــي .وإن ـن ــا ف ــي ربــع
ال ـش ــوط األخ ـي ــر م ــن إن ـ ـجـ ــازه» .وعـ ّـبــر
رعـ ــد ب ـص ــراح ــة ع ــن رفـ ــض ك ــل صـيــغ
ً
ال ـقــانــون املـخـتـلــط ،ق ــائ ــا« :ك ــل صيغ
الـ ـق ــان ــون امل ـخ ـت ـلــط ح ـت ــى ل ــو نـجـحــت
صـيـغــة مـنـهــا سـتـكــون نتيجتها بكل
بساطة وصــراحــة بــأن تــأكــل حــق أحد

ِّ
الجميل إلى اعتماد قانون
دعا
النسبية الذي توافق عليه
المجتمعون في بكركي
م ــا» .وكـ ـ ّـرر مــوقــف ح ــزب ال ـلــه الــداعــي
إل ــى اعـتـمــاد النسبية الـشــامـلــة ،الفتًا
إلــى أن «النسبية مع الــدائــرة الواحدة
ه ـ ــي أف ـ ـضـ ــل الـ ـصـ ـي ــغ ،ألن ـ ـهـ ــا ت ـع ـطــي
ال ـحــق لـكــل امل ـكــونــات ب ــأن ت ـش ــارك في
االن ـت ـح ــاب ــات ل ـت ــأخ ــذ ح ـص ـت ـهــا ب ـقــدر
َّ
حجمها» .وكشف أن «فريقًا وازنــا في
ال ـب ـلــد وافـ ــق ع ـلــى ط ــرح الـنـسـبـيــة مع
الدوائر املتوسطة ،وتجري مناقشات
في تفاصيل هــذا الطرح اآلن» .وأعلن
رئيس كتلة حــزب الله النيابية ثالثة
«فـيـتــوات» بشأن امللف االنتخابي :ال
للفراغ ،وال للتمديد ،وال للعودة إلى
«الستني».
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار أك ـ ــد رئـ ـي ــس ح ــزب
الـ ـكـ ـت ــائ ــب الـ ـن ــائ ــب سـ ــامـ ــي ال ـج ـم ـ ِّـي ــل
ضـ ـ ـ ــرورة اإلس ـ ـ ـ ــراع ف ــي إقـ ـ ـ ــرار ق ــان ــون
ً
انتخابي عــادل ال يكون مفصال على
القياس ،بل يرتكز على وحدة املعيار،
داعيًا إلى اعتماد قانون بكركي الذي
تــوافــق عـلـيــه املـجـتـمـعــون فــي الـصــرح
ال ـب ـطــريــركــي وال ـق ــاض ــي بــاع ـت ـمــاد 15
ً
دائرة على أساس النسبية ،متسائال:
«مل ــاذا يـجــري التنكر لــه ال ـيــوم مــا دام
ي ـم ـثــل قــاس ـمــا م ـش ـتــركــا ب ــن مختلف
ال ـط ــروح ــات املـ ـت ــداول ــة؟» .أم ــا الـنــائــب

رعد :كل صيغ القانون المختلط ستكون نتيجتها بأن تأكل حق أحد ما (هيثم الموسوي)

آالن عـ ــون ،ف ــأش ــار إل ــى أن ــه «ف ــي حــال
ع ــدم االت ـفــاق عـلــى قــانــون لــانـتـخــاب،
سنذهب باتجاه التصويت في مجلس
الوزراء ،ومن ثم في مجلس النواب».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،وفـ ــي ال ــوق ــت ال ــذي
تتفاعل فيه املطالبة بإقامة مخيمات
للنازحني السوريني في مناطق قريبة
م ــن ال ـ ـحـ ــدود ال ـل ـب ـنــان ـيــة ـ ـ ال ـس ــوري ــة،
ارتفعت حـ ّـدة الخطاب العدائي تجاه
هــؤالء الـنــازحــن ،فيما تتجه األنـظــار
إلى مؤتمر بروكسل الذي ُ
سيعقد غدًا
وي ـش ــارك فـيــه رئ ـيــس الـحـكــومــة سعد
الحريري الــذي غــادر مساء األحــد في
جولة أوروبية.
ّ
لـيـســت ه ــي املـ ــرة األولـ ــى ال ـتــي يشكل
فيها هذا امللف مادة للمزايدات .كذلك
لـيـســت امل ــرة األولـ ــى ال ـتــي تـعـقــد فيها

اجتماعات وزارية لوضع خطط ورؤية
بـشــأن ال ـنــزوح وتــداعـيــاتــه ،ومـحــاولــة
اس ـت ـغــال ه ــذا امل ـل ــف لـلـحـصــول على
املزيد من الدعم املالي من الخارج من
نــاحـيــة والسـتـثـمــار ال ـعــبء اإلنـســانــي
ل ـغــايــات سـيــاسـيــة م ــن نــاحـيــة أخ ــرى.
ّ
تتحمل
علمًا أن الحكومات املتعاقبة،
ال ـ ّجــزء األك ـبــر مــن املـســؤولـيــة ،بـعــد أن
غــضــت ب ـصــرهــا ع ــن ه ــذا ال ـل ـجــوء في
ب ــداي ــات ــه ،م ـت ـجــاه ـلــة ع ـ ــدد الــاج ـئــن
ّ
وأوضاعهم .منذ أسبوعني احتل ملف
ال ـن ــازح ــن ح ـ ّـي ـزًا م ــن ن ـش ــاط ال ـســرايــا
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،ح ـي ــث تـ ـ ــرأس ال ـح ــري ــري
أكثر مــن اجتماع للبحث فــي سياسة
ال ـح ـكــومــة ب ـش ــأن ال ـن ــازح ــن ،تـمـهـيـدًا
ل ـع ــرض ـه ــا فـ ــي م ــؤت ـم ــر «بـ ــروك ـ ـسـ ــل».
وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ه ــذه االج ـت ـمــاعــات ،تـقــرر

أن تـ ـتـ ـض ـ ّـم ــن ورق ـ ـ ـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة إل ــى
املــؤت ـمــر ع ــدة ع ـنــاويــن ،هــي «ض ــرورة
تقديم املساعدة اإلنسانية للنازحني،
ودور املجتمع الدولي في تقديم هذه
امل ـس ــاع ــدة ،ألن ال ق ـ ــدرة ل ـل ـب ـنــان على
مــواجـهــة هــذه األع ـبــاء ،وض ــرورة دعم
امل ــواطـ ـن ــن امل ـح ـت ــاج ــن كـ ــافـ ــة ،ودعـ ــم
املجتمعات املضيفة لالجئني محليًا،
ع ـبــر خ ــدم ــات مـحـلـيــة ك ـتــأمــن الـبـنــى
التحتية» بحسب مصادر وزارية.
هـ ــذه ال ـح ـمــاســة غ ـيــر امل ـتــوق ـعــة ال ـتــي
أظـ ـه ــره ــا ال ـ ـحـ ــريـ ــري وف ــريـ ـق ــه ت ـعـ ّـبــر
بحسب م ـصــادر فــي فــريــق  8آذار عن
«ه ــروب داخ ـلــي مــن ت ـنــاول العناوين
الخالفية» من جهة .ومــن جهة أخرى
«هــي مـحــاولــة استثمار ُيمكن البناء
ع ـل ـي ـهــا ل ـغ ــاي ــة ل ـه ــا ع ــاق ــة بـشـخــص

الرئيس الحريري وحكومته مع الدول
التقليدية الراعية له» .وقد استغربت
املـ ـص ــادر أن ي ـك ـ ّـرر ال ـح ــري ــري أخ ـطــاء
الـ ـحـ ـك ــوم ــات ال ـس ــاب ـق ــة فـ ــي م ــوض ــوع
تحصيل األمـ ــوال ،وهــو امل ــدرك تمامًا
أن غالبية الــدول منذ سنوات «كسرت
إيـ ــدهـ ــا وش ـ ـحـ ــدت ع ـل ـي ـه ــا» رغـ ـ ــم كــل
ّ
املناشدات .وذكرت املصادر بمحاوالت
حـكــومــة الــرئـيــس تـمــام س ــام الـتــي لم
ـؤت ث ـمــارهــا ،بـعــد أن اكـتـفــت ال ــدول
تـ ـ ِ
بتقديم مساعدات عينية ،وبالتالي ما
يقوم به الحريري ليس سوى «صرخة
استعراضية».
مصادر وزارية لفتت إلى أن «مطالبات
الحكومة ليست جــديــدة ،بــل هــي مما
س ـب ــق وات ـ ـفـ ــق ع ـل ـي ـهــا س ــابـ ـق ــا ،وه ــي
تحمل في مضمونها إقامة مخيمات

وجهة نظر

ال تتركوا الحزب وحيدًا!
فراس الشوفي
ال تـصـلــح أدب ـ ّـي ــات ال ـق ــوى الــوطـنـيــة
اللبنانية خالل الحرب األهلية ،أكثر
م ـمــا تـصـلــح اآلن ب ـعــد ث ــاث ــة عـقــود
على انتهاء الـحــرب .ليس املقصود
ه ـنــا طـبـعــا ت ـك ــرار م ـعــزوفــة «طــريــق
القدس ّ
تمر من جونية» وتجارب ما
بعد  13نيسان ،بل استشعار الخطر
املحدق بلبنان من ّ
بوابة الهواجس
ّ
التي شكلت عمق الحرب األهلية ،أي
م ـح ــاوالت تقسيم لـبـنــان مــن جديد
لكن على «ال ـبــارد» هــذه امل ـ ّـرة (حتى
اآلن) ،وتـ ـح ــوي ــل الـ ـكـ ـي ــان الـصـغـيــر
إل ــى ال ـن ـمــوذج «األن ـض ــج» للتقسيم
ال ـط ــائ ـف ــي وامل ــذهـ ـب ــي والـ ـع ــرق ــي فــي
ـاق واح ـ ــد ب ـ ــدأ مـنــذ
م ـح ـي ـط ــه ،كـ ـسـ ـي ـ ٍ
سـ ـق ــوط بـ ـغ ــداد ف ــي ن ـي ـس ــان ،2003

ّ
وتجذر مع إضعاف الدولة املركزية
السورية منذ آذار .2011
ب ـع ــض ال ـل ـب ـنــان ـيــن ل ــم ي ـف ـه ـم ــوا أن
ال ـن ـظ ــام ال ـطــائ ـفــي ع ـق ـيــم ،وال ينتج
دول ــة حــديـثــة .وب ــدل الـبـنــاء عـلــى أن
إف ــاس «امل ــارون ـي ــة الـسـيــاسـيــة» في
ّ
نظام ما قبل الحرب ومن ّ
«السنية
ثم
ال ـس ـي ــاس ـي ــة» فـ ــي ات ـ ـفـ ــاق ال ـط ــائ ــف،
س ـب ـبــه ال ـب ـن ـي ــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة ل ـل ـن ـظــام،
ن ـجــد ج ـ ــزءًا ال بُـ ــأس ب ــه م ــن هـ ــؤالء،
س ـي ــاس ـي ــن و«نـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــا» ،يـ ـ ـ ــرون فــي
تثبيت التقسيم ُ
العرفي في النظام
الطائفي وتحويله إلى تقسيم فعلي
ً
فــي ال ـنــص ،سـبـيــا وح ـي ـدًا لتطوير
ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي .وبـ ــدل أن يــربــط
«اإلصالحيون» بني الفساد و«نظام
 6و 6م ـك ـ ّـرر» ،نـجــد ه ــؤالء ُي ّ
حملون
ال ـف ـســاد لـفـئــات أخـ ــرى ف ــي املجتمع

أو ملـنـظــومــة سـيــاسـيــة ّكــانــوا غــربــاء
عنها في ما مضى ،لكنهم ما لبثوا
أن استخدموا أدواتها حاملا سنحت
لهم الفرصة .واألنكى ،أن هؤالء باتوا
ً
يطرحون حـلــوال للفساد ،مــن زاويــة
تقزيم النظام السياسي املركزي إلى
فيدراليات مناطق.
من هنا ،تبدو أزمــة اقـتــراح القانون
األخـيــر ال ــذي عــرضــه الــوزيــر جـبــران
باسيل أزمــة رؤيــة ال أزمــة حسابات
انتخابية وعــدديــة فحسب .فالقائل
بــاالن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة بالنسبية
ال ـكــام ـلــة ع ـلــى أسـ ــاس ل ـب ـنــان دائ ــرة
واحــدة ،يرى تحويل اللبنانيني إلى
مــواطـنــن املــدخــل لـحــل أز ّم ــة النظام
السياسي والفساد املـتـجــذر ،بينما
ي ـ ــرى ب ــاسـ ـي ــل ،أو هـ ـك ــذا ُي ـف ـه ــم مــن
قانونه «النواب املسلمني للمسلمني

لم يعد كافيًا أن تنتظر
قوى  8آذار موقف
حزب الله لتبني سقف
تحركاتها على أساسه

واملـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــن ل ـل ـم ـس ـي ـح ـي ــن» ،أن
ّ
ال ـ ـحـ ــل ل ـل ـن ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي هـ ــو فــي
ّ
تجذير تقسيمه« ،ولتعالج كل بيئة
فسادها ومفسديها وحدها» ،تمامًا

ك ـمــا فـتـحــت أزمـ ــة ال ـن ـفــايــات حــديــث
الفدرالية على مصراعيه ،قبل نحو
عامني.
من هنا ،ال تقع مواجهة فرض قانون
انتخابي تقسيمي فــي ربــع الساعة
األخير على عاتق حزب الله وحركة
أمل وحدهما .فالنائب وليد جنبالط،
ُح ّيد من املعركة ،إعالميًا على األقل،
لحظة ُحسم االتفاق على جمع عاليه
والشوف في دائــرة واحــدة وفصلها
ع ــن بــاقــي أق ـض ـيــة ج ـبــل ل ـب ـنــانّ َ .أم ــا
َ
الــرئـيــس سعد الـحــريــري ،ال ــذي قـ ِـبــل
ـواج ــه
ب ــال ـن ـس ـب ـي ــة الـ ـك ــامـ ـل ــة ،فـ ـل ــن ي ـ ّ
إذا س ـق ــط ه ـ ــذا الـ ـخـ ـي ــار .ومـ ــؤخ ـ ـرًا،
ضـ ــاق ال ـح ــري ــري ذرع ـ ــا بــال ـنــازحـ َـن
شجع َ
السوريني ،وهو الذي ّ
وح َّرض
غــالـبـيـتـهــم ع ـلــى ال ـق ــدوم إل ــى لـبـنــان
واالس ـت ـفــادة مــن «الـسـخــاء الــدولــي»

