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سياسة
المشهد السياسي

قانون االنتخاب ّإلى الحكومة:
االنقسام إلى توسع

ّ
غياب التفاهم
ظل
يفتح نقل النقاش حول قانون االنتخاب من مجلس النواب إلى الحكومة الباب أمام انقسام جديد ،في
ً
السياسي على القانون حتى اآلن ،واحتمال لجوء بعض األطراف إلى التصويت في حال عدم التفاهم .فضال عن عدم
وضوح الصيغ االنتخابية التي يفترض نقاشها في جلسة مجلس الوزراء االثنين
لــم يـكــن ال ـيــوم الـنـيــابــي الـطــويــل في
جلسة املساء لة العامة في البرملان،
أم ـ ــس ،سـ ــوى ف ـص ــل ج ــدي ــد ي ـضــاف
إل ـ ــى فـ ـص ــول االنـ ـقـ ـس ــام ال ـس ـيــاســي
بني الكتل النيابية الرئيسية ،على
أع ـ ـتـ ــاب أزمـ ـ ــة دسـ ـت ــوري ــة م ـف ـتــوحــة
ـرمـتــه ،مع
ت ـهـ ّـدد الـنـظــام الـلـبـنــانــي بـ ّ
غياب االتفاق على قانون انتخابي
جديد.
وإذا ك ـ ــان ـ ــت ك ـ ـل ـ ـمـ ــات الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب قــد
حـ ّـذرت من املرحلة املقبلة وضــرورة
االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ق ــان ــون ق ـب ــل وص ــول
املجلس النيابي إلى الفراغ ،وتاليًا
امل ــؤسـ ـس ــات ال ــدسـ ـت ــوري ــة األخـ ـ ــرى،
ـؤشـ ــر إل ــى
فـ ـ ــإن مـ ــا حـ ـص ــل أمـ ـ ــس يـ ـ ّ
التوصل إلــى أي اتفاق في
صعوبة
ّ

توافق على العميد
أنطوان منصور مديرًا للمخابرات
والتعيين خالل أيام
جلسة الحكومة املخصصة لنقاش
قــانــون االنـتـخــاب اإلثـنــن املقبل ،ما
لــم يـكــن االت ـف ــاق الـسـيــاســي قــد ُأع ـ ّـد
خــال عطلة نـهــايــة األس ـبــوع خــارج
الجلسة الحكومية.
وفيما يجري الحديث حتى اآلن عن
تــرحـيــل أزم ــة ال ـقــانــون إل ــى مجلس
الـ ــوزراء ،لـيــس واضـحــا بـعــد مــا هي
الصيغ التي ستناقشها الحكومة،
ـوقـعــة
وم ــا إذا كــانــت ال ـخــافــات املـتـ ّ
سـتــؤدي إلــى تصويت ال ــوزراء على
م ـ ـشـ ــروع م ـ ـعـ ـ ّـن ،وإن ـ ـتـ ــاج خ ــاف ــات
ج ــدي ــدة ،أخـطــر ه ــذه املـ ـ ّـرة ،فــي حــال
ش ـع ــرت أطـ ـ ــراف ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة ب ــأن
استخدام التصويت سيكون سيفًا
م ـص ـل ـتــا ع ـل ـي ـه ــا ،ال س ـ ّـي ـم ــا ال ـح ــزب
التقدمي االشتراكي.

ّ
ّ
التوصل إلى أي اتفاق في جلسة الحكومة االثنين المقبل (حسن ابراهيم)
كلمات أمس تؤشر إلى صعوبة

وبـيـنـمــا ك ــان نـ ـ ّـواب ال ـت ـيــار الــوطـنــي
ال ـ ـحـ ـ ّـر يـ ـتـ ـح ـ ّـدث ــون ،خ ـ ــال ال ـي ــوم ــن
امل ــاض ـي ــن ،ع ــن م ـهـ ٍـل زم ـن ـيــة ب ــن 24

ساعة و 48ساعة لسماع جواب حزب
ال ـل ــه أو مــوق ـفــه م ــن م ـش ــروع قــانــون
ال ــوزي ــر جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،وال ـحــديــث

ّ
وفد من الحزب زيارة رئيس
عن نية ٍ
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال عـ ـ ــون ،أع ـطــى
النائب حسن فضل الله موقفًا شبه

ن ـهــائــي ،م ـك ـ ّـررًا مــوقــف ال ـح ــزب ،لكن
بـصــورة أوض ــح هــذه امل ـ ّـرة :النسبية
الكاملة مع تــرك هامش للنقاش في

تقرير

فتوش «يعيد» قانون االنتخاب إلى مجلس النواب :التمديد أو الزلزال!
إلى حين اعتالء النائب نقوال
فتوش منبر الهيئة العامة ،بقي
قانون االنتخابات عابر سبيل في كلمات
النواب الذي تناوبوا على الكالم من
باب األوراق الواردة أمس في مجلس
النواب .تفسيرات دستورية بالجملة
ّ
قدمها ّ
المشرع الزحالوي بمطالعة
أشبه بحصة دستورية ،حملت بين
سطورها تمهيدًا للتمديد ،وإال الذهاب
نحو زلزال سياسي أو مؤتمر تأسيسي

ميسم رزق
ّ
لــم يـتــأخــر الـنــائــب نـقــوال فـتــوش في
صـ ـ ـ ّـب امل ـ ـ ــاء الـ ـ ـب ـ ــارد عـ ـل ــى ال ـخ ـط ــاب
الساخن الذي ألقاه أمس في مجلس
الـنــواب .بكلمات ّ
منمقة ،لكن حــادة،
أع ـ ـ ـ ـ ّـد م ـ ــا اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع م ـ ــن ت ـف ـس ـي ــرات
دس ـت ــوري ــة ،ع ـ ـ ّـرى خــال ـهــا الـكـلـمــات
«ال ـع ـن ـت ــري ــة»َ ،
وح ـ َّـج ـ َـم «امل ـغــامــريــن»
بـ ــاس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد .وع ـ ـلـ ــى ع ـكــس
ال ـغــال ـب ـيــة م ــن ال ـ ـنـ ــواب ،قـ ــال ف ـتــوش
م ــا ال ي ـعــرفــه زم ـ ـ ــاؤه ،أو يـعــرفــونــه
ويرفضونه ويتجاهلونه ،بال تقديم
بدائل.
ّ
ع ـلــى م ــدى  35دق ـي ـق ــة ،قـ ـ ّـدم فــتــوش
مـ ــراف ـ ـعـ ــة ب ــرمل ــانـ ـي ــة أش ـ ـبـ ــه ب ـح ـصــة
دستورية أطربت املعارض واملؤيد،
فكانت اللمعة الوحيدة التي أعادت
لـ ـلـ ـنـ ـق ــاش ــات ف ـ ــي جـ ـلـ ـس ــة مـ ـس ــاء ل ــة

الـحـكــومــة أم ــس أهـمـيـتـهــا ،وجعلت
أصحاب السعادة يعون أن املكابرة
لـ ـيـ ـس ــت ت ـ ــرف ـ ــاُ ،مـ ـلـ ـمـ ـح ــا م ـ ــن خ ـلــف
ال ـس ـط ــور إلـ ــى أن «ل ـب ـن ــان سـيـكــون
على موعد مع زلــزال سياسي» ،في
حال انتهاء مدة والية املجلس دون
ت ـمــديــدهــا ،ب ـمــا أن ال ـق ــان ــون الـنــافــذ
قــد ُدفـ ــن ،وا ّل ـقــانــون الـعـتـيــد ال تــزال
والدته متعثرة.
ّ
ث ــاث ن ـق ــاط م ـهـ ّـمــة وأس ــاس ـي ــة ،رك ــز
ع ـل ـي ـهــا ف ـت ــوش ف ــي م ــداخ ـل ـت ــه ،بـعــد
ت ــأك ـي ــده أن رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـن ــواب
نبيه بـ ّـري هو «صمام األمــان ورجل
ً
الرؤية» ،محمال مسؤولية ما يحصل
ال ـي ــوم إل ــى م ــن رف ــض االتـ ـف ــاق على
ّ
«ســلــة ب ـ ّـري» املـتـكــامـلــة قـبــل الــذهــاب
إلـ ــى ان ـت ـخ ــاب رئ ـي ــس لـلـجـمـهــوريــة.
أولى النقاط ،كانت في ضرب شرعية
الصيغة االنتخابية ّ
املقدمة من وزير

الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل ،مــن دون
ّ
يسميها .بالحجة والبرهان ،رأى
أن
أن ال ـق ــان ــون امل ـخ ـت ـلــط «ل ـي ــس ســوى
بدعة لغوية وتشريعية وقانونية».
وعـ ــاد إل ــى ق ــان ــون أن ـجــز ع ــام ،1997
وطعن به املجلس الدستوري ،بعدما
تضمنت املــادة الثانية منه تقسيمًا
للدوائر شبيهًا بما هو مطروح في
صـيـغــة بــاس ـيــل .وم ــن ه ــذه الـنـقـطــة،
املقتطفات
استعار فتوش بعضًا من
َ ِّ
الدستورية باللغة الفرنسية ،ليذكر
الـ ـح ــاض ــري ــن ب ـ ــأن ق ـ ـ ـ ــرارات امل ـج ـلــس
ال ــدسـ ـت ــوري م ـلــزمــة ل ـكــل الـسـلـطــات
واملــراجــع القضائية واإلداري ــة .وأكد
فتوش أنه ضد التمديد ،لكن «يجب
أن نعلم إلى أين نحن ذاهبون» .و«ما
نحن ذاه ـبــون» إلـيــه بحسب املـشـ ّـرع
الزحالوي هو «خطير جدًا» ،وإن كان
التمديد ضررًا «فال يجوز أن نعالجه

ّ
بـ ـض ــرر أكـ ـب ــر مـ ـن ــه» .وقـ ـط ــع ف ــت ــوش
الطريق أمــام من ّ
يهون خطر الفراغ،
عـلــى اعـتـبــار أن الـسـلـطــة التنفيذية
ي ـم ـك ــن أن تـ ـع ـ ّـوض ــه ،م ـط ــال ـب ــا بـ ـ ّـري
ب ــ«عــدم تجيير صــاحـيــات املجلس
إلى الحكومة»ّ ،
فرد بري «أنا رفضت
أن أعطيها للعمالق رفيق الحريري
عام  ،1992فلن أفعل ذلك اآلن».
واستكمل فـتــوش كــامــه بالتحذير،
مشيرًا إلى أنه في «حال وصلنا إلى
 20نيسان الحالي مــن دون االتـفــاق
على القانون الجديد ،أو الذهاب إلى
انـتـخــابــات وال اس ـت ـمــراريــة للمرفق
الـ ـع ــام ،ف ـهــذا يـعـنــي نـتـيـجــة واحـ ــدة:
الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي» .وقال:
«املــؤتـمــر التأسيسي فــي ظــل وجــود
مليون ونصف مليون نازح سوري،
يـ ـعـ ـن ــي أن الـ ـتـ ـكـ ـفـ ـي ــري ــن يـ ـمـ ـك ــن أن
يجلسوا معكم على طاولة واحدة!».

