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سياسة

ابراهيم األمين

معركة قانون االنتخابات:
درس من نقابة المهندسين
ال يجدون فرص عمل إال في الهجرة
أو االس ـتــزالم .وأش ــار خ ــوري الــى أن
املـهـنــدســن الــذيــن ت ـتــراوح أعـمــارهــم
ب ــن  40و 50ع ــام ــا ص ـ ّـوت ــوا لـنـجــم،
فيما حظي ثابت في الصندوق رقم
 ،1الـ ـ ــذي ي ـن ـت ـخــب ف ـي ــه امل ـه ـنــدســون
مــن عـمــر ثــابــت (ف ــوق الـخـمـســن) ،بـ
 70صوتًا زيــادة على منافسه نجم.
ومالت املنافسة مع الالئحة األخرى
الـ ــى ن ـجــم ف ــي ال ـص ـنــاديــق الـخــاصــة
باملهندسني املتوسطي األعـمــار ،أي
م ـمــن لــدي ـهــم م ـكــاتــب وم ـص ــال ــح مع
ق ــوى الـسـلـطــة ويـنـتـفـعــون مـنـهــا وال
يريدون خسارتها.
ورغ ــم فــوز ثــابــت بمركز النقيب ،إال
أن أيــا مــن أعـضــاء الئحته لــم يخرق
ال ــائـ ـح ــة املـ ـق ــابـ ـل ــة .إذ ف ـ ــاز امل ــرش ــح
الـقــواتــي إيـلــي كــرم (عــن الـفــرع األول
لعضوية مجلس النقابة) ونال 4470
صوتًا ،فيما حصل املرشح املستقل
جـ ــوزف مـشـيـلــح ع ـلــى  1361صــوتــا
واملرشح الكتائبي كميل هاشم على
 428صــوتــا ومــرشــح املستقبل على
 263صوتًا .وفازت املرشحة القواتية
مـيـشـلــن وه ـبــة (ع ــن ال ـف ــرع الـســابــع
لـعـضــويــة مـجـلــس الـنـقــابــة) بـ ـ 5047
صوتًا ،فيما نال املرشح االشتراكي
أيمن زين الدين  974صوتًا ومرشحة
ح ــرك ــة أمـ ــل نـ ــدى ن ـع ـمــة  260صــوتــا
وامل ــرش ــح ال ـعــونــي ط ــون ــي ب ــوزي ــدان
 111صـ ــوتـ ــا وم ـ ــرش ـ ــح ح ـ ـ ــزب ال ـل ــه
ق ــاس ــم ح ـم ــود  97ص ــوت ــا .وف ـ ــاز كــل
من مرشح املستقبل باسم العويني
(عن الهيئة العامة لعضوية مجلس
ال ـن ـقــابــة) ب ـعــدمــا ح ــاز  4427صــوتــا
ومرشح «أمل» حيدر األخرس (3937
صوتًا) ومرشح «حــزب الله» عدنان
عليان ( ،)3909فيما خـســرت الئحة
ً
«نـقــابـتــي» الـتــي كــانــت تضم كــا من
امل ــرشـ ـح ــة رن ـ ــا ال ـش ـم ـي ـط ـلــي (3163
صــوتــا) وعبد الـنــور صليبا ()3064
وفراس مرتضى (.)3045
ورأى األمني العام لحركة «مواطنون
ومواطنات في دولة» الوزير السابق
شــربــل نـحــاس أن «أهـمـيــة هــذا الفوز
أن ـ ــه يـ ــأتـ ــي ع ـش ـي ــة انـ ـعـ ـق ــاد م ـج ـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء لـ ـ ـ ـ ــدرس م ـ ـ ـشـ ـ ــروع قـ ــانـ ــون
االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة .بـهــذا املعنى،
فـ ــوز ث ــاب ــت ي ـعـ ّـب ــر ع ــن ت ـي ــار يـتـبـلــور
وي ـفــرض نـفـســه عـلــى الـحـيــاة الـعــامــة
في لبنان .هذا التيار يريد بناء دولة
مــدنـيــة ،واالن ـخ ــراط فــي ال ـشــأن الـعــام
ب ـع ـي ـدًا ع ــن الــزبــائ ـن ـيــة واملـحــاصـصــة
وأالعـيــب الطوائف ،وهــو يستند إلى
قاعدة واسعة من املهندسني الذين ال
عالقة لهم مع األحزاب وقوى السلطة
وليس لديهم مصالح تجمعهم بها».
ّأمــا الحزب الشيوعي اللبناني فرأى
أن «هذا الفوز يشكل محطة مهمة في
مسار الحركة الشعبية االعتراضية،
التي بدأت منذ سنوات في الحراكات
ال ـش ـع ـب ـيــة وامل ــدنـ ـي ــة ،وفـ ــي ن ـض ــاالت
ً
ه ـي ـئــة ال ـت ـن ـس ـيــق ال ـن ـقــاب ـيــة ،وصـ ــوال
إل ــى االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة األخ ـي ــرة،
وع ـل ــى ه ــذه امل ـس ـي ــرة أن تـسـتـمــر في
صعودها فــي كــل املـعــارك السياسية
اآلتية ملواجهة السلطة وتحقيق خرق
نوعي في النظام القائم».
من جهتهم ،تبادل أطــراف التحالف
الـ ـخـ ـم ــاس ــي االتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات ف ـ ــي ش ــأن
م ـســؤول ـيــة ك ــل طـ ــرف ع ــن ال ـهــزي ـمــة،
ووجهت أصابع االتهام الــى القوات
اللبنانية بتشطيب املرشح العوني
ونـ ـق ــض االت ـ ـفـ ــاق الـ ـ ــذي ت ــم بــرعــايــة
الحريري .فيما اتهم تيار املستقبل
التيار الوطني الحر بأنه ساهم في
إضعاف فرص الفوز بتوتير األجواء
بينه وب ــن ال ـقــوات اللبنانية وعــدم
االس ـت ـج ــاب ــة مل ـطــال ـب ـهــا إال ف ــي رب ــع
الساعة األخير.

املنطقة من حولنا تغلي .ويبدو أننا مقبلون على أوقات
عصيبة ،لكنها عصيبة على الجميع هذه املرة .وسواء قرر
العبونا املحليون تجاهل األمر ،أو غرقوا في تحليله ،فإن
األولوية ،اليوم ،تبقى إقرار قانون جديد لالنتخابات .وهي
ً
ابتداء من
مهمة ،سيكون منطلقها في مجلس الوزراء
اليوم ،قبل أن ننتقل الى جولة ثانية في املجلس النيابي ،ثم
إلى حيث املواجهة األكبر ،حول تاريخ االنتخابات ،ونوعية
التحالفات التي ستظل رهن نوعية نظام االقتراع الذي
ّ
سيقر.
الجميع يعرف مواقف الجميع .لم يعد هناك من أرانب معدةّ
للخروج من القبعات .وكل املناورات جرت .لكن العبًا واحدًا
ال تزال في يده البطاقة الحمراء هو الرئيس ميشال عون.
وفي مقدوره أن ّ
يصوب األمر ،أو أن يترك الجنون يمضي
الى ما يطابق جنون املنطقة ،فال تكون هناك انتخابات ،وال
من يحزنون.
والبطاقة الحمراء في يد الرئيس ليست لالستخدام من
أجل عدم حصول الفراغ أو التمديد للمجلس النيابي ،بل
هي فعالة ،حصرًا ،في مواجهة سعي الطبقة السياسية الى
التجديد لنفسها ،وخنق الحياة السياسية نهائيًا ،من خالل
صيغ لقوانني تمنع التغيير ،أو حتى االختراق .وهو أمر ما
كان ليكون قاسيًا الى هذا الحد لوال تورط التيار الوطني
الحر في طرح مشاريع قوانني ،ال تختلف في جوهرها عن

تحالف الحريري ــ باسيل يتلقى ضربات
في السياسة وقوانين االنتخابات
ومعركة في نقابة المهندسين
كل مشاريع القوى الطائفية املتحكمة بالبالد ،ما أحدث
صدمة عامة في البالد .وهي صدمة لم تقتصر على قوى
سياسية دون غيرها ،أو على جمهور دون غيره .وما زاد
الطني بلة املطالعة النظرية – األيديولوجية – التي قدمها
الوزير جبران باسيل في مقالته أول من أمس في «النهار»،
والتي دلت على خلفية فكرية وسياسية ملن يريد منع
املواطنني من التفاعل انتخابيًا ،وال يمانع التصويت الطائفي
الضيق ،ويتراجع بسهولة عن تأييد اعتماد النسبية الكاملة
ً
مدخال لتغيير حقيقي يفتح الباب أمام إصالح حقيقي
تحتاج إليه البالد.
لذلك ،لم يعد يوجد في لبنان سوى الرئيس عون من يقدر
على استخدام حق الفيتو ضد هذه املقترحات ،وما يعادلها
من قوانني املحادل السياسية أو الطائفية .وهو الوحيد القادر
على قلب الطاولة من دون مضاعفات سياسية ّ
مدمرة.
ومتى قرر الرئيس عون العودة الى تثبيت مطلب النسبية
الشاملة ،سيكتشف أن غالبية شعبية حقيقية تقف الى
جانبه ،وستكون أكثر حيوية وفعالية عندما تشعر بأن
في مركز القرار من ينظر الى الناس على أنهم مواطنون
متساوو الحقوق والواجبات ،وليسوا مصنفني بحسب
مذاهبهم وطوائفهم ومناطقهم وطبقاتهم االجتماعية.
وألن الشيء بالشيء يذكر ،فإن بيروت شهدت ،أول من
أمس ،استحقاقًا سياسيًا ومهنيًا ،له من النتائج ما يساعد
الرئيس عون ،على وجه الخصوص ،على ّ
تلمس واقع
الجمهور وحاجاته ورغباته .إذ إن انتخاب الناشط املعارض
للسلطة ،جاد ثابت ،نقيبًا للمهندسني في بيروت ،لم يكن
ً
عمال نقابيًا صافيًا ،بل كان فيه السياسي والنقابي واملهني
واملصلحي أيضًا .وهي العناصر ّ
املكونة لكل املعنيني
بقانون االنتخابات.
جاد ثابت ليس ناشطًا محايدًا .لديه رأيه السياسي
األقرب الى كتلة يتشارك فيها يساريون وليبراليون مع
مستقلني لديهم طموحاتهم املهنية والسياسية .ويقف
هؤالء ،اليوم ،في وجه ما يقوله الرئيس عون وحلفاؤه في

املقاومة واإلقليم .لكن للرجل صفاته التي ساعدت على
اختياره مرشحًا ملعارضي مرشحي أحزاب السلطة .كما
أن ترشيحه جاء بعد حصول توافقات وتنازالت هي األولى
من نوعها وحجمها وصالبتها ،بني املجموعات السياسية
واملهنية والقطاعية التي دعمته ،وهي نفسها التي لم
تنجح في التشارك ملواجهة استحقاقات أخرى ،من بينها
االنتخابات البلدية األخيرة.
ما حصل ،عمليًا ،هو أن الباب فتح أمام بروز عصبية مقاتلة
عند كتلة بشرية مجبولة بالسياسة ّ
والهم العام .قاد هؤالء
حراكًا مكثفًا دعمًا لثابت .ونجحوا في مد الجسور مع
أفراد آخرين من تيارات سياسية ،موفرين لهم املساعدة
لالنضمام الى هذا التجمع ،ومن دون النظر كثيرًا الى
األسباب ،بني إعجاب بشخص ثابت ،أو تعبيرًا عن ضيقهم
من إدارة حملة املرشح العوني بول نجم .وترافق ذلك مع
سلوك كيدي لقوى من أحزاب السلطة ،قررت التصويت الى
جانب ثابت ،كفعل احتجاج أو انتقام من اآلخرين.
لقد شهدت انتخابات نقابة املهندسني ،السبت ،مجموعة من
الظواهر الالفتة .بينها خذالن «القوات اللبنانية» ملرشح التيار
الوطني الحر ملنصب النقيب ،وتذكر النائب وليد جنبالط
ّ
صديقه الراحل عاصم سالم في اللحظة األخيرة ،وتفلت
أعضاء في قوى سياسية ،من التوجهات املعلنة لقواهم
السياسية ،وكل هؤالء ّ
صوتوا ملصلحة املرشح ثابت ،وربما
منحوه نحو ربع األصوات التي حصدها وفاز بها على
مرشح تحالف أحزاب السلطة بول نجم.
لماذا حصل ذلك؟
لقد حصل ذلك ألن ما تشهده البالد منذ انتخاب الرئيس
عون ،ال يمثل طموحات الساعني الى انطالقة قوية لقطار
التغيير .وألن عودة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة
تمت من دون أي محاسبة على املرحلة املاضية ،وفي ذلك
مؤشر على رغبة بعدم املحاسبة العامة .ثم بسبب تسويات
وصفقات ومحاصصات رافقت كل التعيينات اإلدارية
األمنية والعسكرية ،األمر الذي تسبب بإحباط كبير عند
املتفائلني بتغيير حقيقي .وجاءت الطامة الكبرى في التفاهم
بني سعد الحريري وجبران باسيل ،على السير في قانون
انتخابي ،كله طائفية ومذهبية وإقصاء واستحواذ ،ومن
تحته ومن فوقه تعقد الصفقات الكبرى على كيفية إدارة
الدولة الحقًا.
عمليًا ،أتيح للمعارضني لهذه الثنائية ،وللمتضررين منها،
سواء من أهل السلطة نفسها ،أو من الجمهور ،أن يعبروا
في موقعة نقابية ـ ـ سياسية ،عن احتجاجهم الكبير .وهو
احتجاج ليس بإمكان املجتمعني اليوم في مجلس الوزراء
تجاهله .كما ال يطلب أحد منهم املبالغة في تصوير حجمه.
والتوجه مباشرة الى الرئيس عون ،سببه أنه الوحيد الذي
يملك كامل هوامشه التي تجعله ينظر الى ما جرى في نقابة
املهندسني على أنه جرس إنذار قوي .وكل مكابرة ،أو إنكار،
يعني دفع الناس نحو مواجهة قاسية مع فرقة النصابني
املتحكمني بالبالد ،وإذا ما تجاهلها الرئيس عون ،نكون أمام
مشكلة كبرى.
قد يكون أخيرًا ،لفت انتباه للرئيس عون ،الى قدرته على
النظر الى األمور من فوق الحشد السياسي في مجلس
الوزراء ،والتمسك بهذه الحفنة من املهنيني الذين رفعوا
صوتهم ،بأغلبية مخلصة وأقلية مخادعة ،والعمل على فتح
الباب أمامهم ليشاركوا في أكبر تغيير حقيقي تحتاج إليه
البالد .ولن يتأخر الوقت حتى يكتشف عون أن لديه بني
الناس حزبًا أكبر من كل األحزاب والتيارات.
هذا الفريق يحتاج الى مساعدة في إظهار قوته ،وفي تعزيز
الحافزية عند من يشبهه في بقية البالد .واملتاح اآلن،
لتحقيق ذلك ،حصرًا ،إقرار قانون يعتمد النسبية الشاملة.
وهنا بيت القصيد.
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