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سياسة

أجراها :وفيق قانصوه

المقابلة

ً
أكد نائب األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن «النسبية هي القانون األمثل واألعدل واألكثر تمثيال والذي يرضي كل االطراف
أفكار
أن حزب الله «وافق ّعلى ّ
ويعبر عن شعبيتهم ،سواء وطنيًا او حزبيًا او طائفيًا او عائليًا» .وقال قاسم ،في مقابلة لـ«األخبار»ُ ،
في القانون التأهيلي ...لكن االجابات النهائية تكون بعد أن نعرف الصيغة النهائية للقانون والتي لم تحسم بعد» .وإذ أكد «أننا أعلنا
بوضوح أننا لسنا مع ثالثي التمديد والفراغ والستين ،وأننا مع قانون جديد ...لكن الواضح والمؤكد أننا عندما نصبح أمام ضرورة االختيار
بين هذه الخيارات ّ
المرة لن نقبل بالفراغ» .وفي ما يأتي نص الحوار:

نعيم قاسم

النسبية هي األمثل واألعدل لكل الطوائف والقوى واألحزاب
ً
في القانون التأهيلي وموافقتنا
أفكارا
• قبلنا
ّ
نعطيها بعد تسلم صيغته النهائية
• عندما نصبح ّأمام ضرورة االختيار
بين الخيارات المرة لن نقبل بالفراغ
• بقاء الرئيس االسد في السلطة محسوم
وهو أساس في الحل وسيحمي أي حل
¶ هل هناك قانون انتخاب قبل  15أيار؟
ـ ـ نحن نعمل على ذلك مع الجميع،
وننتظر مــواقــف األط ــراف املختلفة
م ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوان ـ ــن املـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة ل ـح ـســم
الـ ـ ـج ـ ــدل ح ـ ـ ــول ال ـ ـقـ ــانـ ــون املـ ـقـ ـب ــول.
لــديـنــا أم ــل ب ــذل ــك ،وي ـجــب أن يـكــون
األمـ ــل م ــوج ــودًا ك ــي نـسـتـكـمــل هــذه
ال ـف ــرص ــة .ل ـكــن أكـ ـ ـ ّـرر م ــا أك ـ ــده حـ ــزب ال ـل ــه م ـ ــرارًا،
َّ
ومنذ سـنــوات ،بــأن النسبية هي القانون األمثل
ً
واألع ـ ـ ـ ــدل واألكـ ـ ـث ـ ــر ت ـم ـث ـي ــا والـ ـ ـ ــذي ي ــرض ــي كــل
األطـ ـ ــراف وي ـح ـقــق ال ـت ـع ـب ـيــر ال ـص ـح ـيــح ع ــن مــدى
شعبيتهم ،ســواء وطنيًا أو حزبيًا أو طائفيًا أو
عائليًا .برأينا ،القانون األفضل هو القائم على
الـنـسـبـيــة ف ــي لـبـنــان دائـ ــرة واحـ ــدة .ول ـك ــن ،تحت
ه ــذا الـعـنــوان ت ـنــدرج مـجـمــوعــة مــن األف ـكــار التي
ي ـم ـكــن ت ـعــدي ـل ـهــا وال ـت ـع ــاط ــي م ـع ـهــا ب ـمــا يـنـصــف
أوســع شريحة ممكنة ،ســواء لجهة عــدد الدوائر
أو لجهة الصوت التفضيلي .على العموم ،صحة
التمثيل في حـ ّـده األفضل مــوجــودة في النسبية
بأشكالها ومراتبها املختلفة .لكننا منفتحون
على نقاش أي فكرة ّ
تقربنا من النسبية وتحقق
سعة التمثيل وشموليته وعدالته.
¶ هــل سـعــة التمثيل وشـمــولـيـتــه وعــدالـتــه مــوجــودة في
ال ـق ــان ــون ال ـتــأه ـي ـلــي الـ ــذي يـ ـت ـ ّ
ـردد أن ح ــزب ال ـل ــه أعـطــى
موافقته عليه؟
ـ ـ قبل أن نحسم املــوقــف النهائي مــن أي قــانــون،
ال بد من أن نعرف صيغته النهائية التي يوافق
عـلـيـهــا مـخـتـلــف األط ـ ــراف .اإلج ــاب ــات ال ـيــوم على
القانون املطروح هي إجابات مجتزأة لها عالقة
ب ــأف ـك ــار ف ـي ــه ،ول ــم ن ـصــل إل ــى صـيـغـتــه الـنـهــائـيــة
وح ـس ــم األطـ ـ ــراف امل ـخ ـت ـل ـفــة مــواق ـف ـهــا م ـنــه حـتــى
ً
يـكــون قــابــا للتطبيق .تــوجــد أفـكــار فــي القانون
الـتــأهـيـلــي واف ـق ـنــا عـلـيـهــا ،ل ـكــن م ــا ه ــي الـصـيـغــة
ال ـن ـه ــائ ـي ــة؟ ه ـ ــذا ل ـي ــس م ـح ـس ــوم ــا ب ـع ــد ل ــوج ــود
مالحظات متعددة قد ّ
تغير القانون وتقلبه رأسًا
على عقب.
ُ
¶ ه ــل أع ـط ـي ـتــم م ــواف ـق ــة ع ـل ـيــه بـصـيـغـتــه ال ـت ــي طــرحــت
عليكم؟
ـ ـ ـ ال أفـ ـض ــل مـ ـق ــارب ــة املـ ــوضـ ــوع بـ ـه ــذه ال ـط ــري ـق ــة.
املوافقة النهائية عندما ينتهي الهيكل النهائي
لـلـقــانــون .عـنــدهــا نستطيع أن نـقــول إنـنــا نــوافــق

عليه بهذه الصيغة وبهذه التفاصيل .إلــى اآلن،
املـهــم أن يجيب األط ــراف اآلخ ــرون أيـضــا ،وحتى
اآلن ال يبدو أن هناك توافقًا على قــواعــد واحــدة
ع ـن ــد ال ـج ـم ـي ــع .ال ـج ـل ـس ــات الـ ـت ــي ت ـع ـق ــد ل ـن ـقــاش
القوانني تطرح فيها مالحظات كثيرة ،وبني يوم
وآخ ــر ن ـكــون أم ــام م ـق ـتــرحــات ج ــدي ــدة .ل ــذا لسنا
اليوم أمام قانون جاهز وواضح يتطلب اإلجابة
ب ـن ـعــم أو ال .ن ـح ــن أمـ ـ ــام ق ــان ــون ال يـ ـ ــزال ُي ـط ـبــخ
وت ــوج ــد ح ــول ـ ّـه أس ـئ ـل ــة وم ــاح ـظ ــات م ــن أطـ ــراف
م ـت ـعــددة ،ونـفــضــل أن ي ـكــون ردن ــا الـنـهــائــي على
الشكل النهائي للقانون كي ال نؤخذ بمالحظات
ّ
يتغير املوقف.
جزئية ثم
¶ هل ّقدمتم مالحظات على «التأهيلي»؟
ـ ـ بالتأكيد ّ
قدمنا مالحظات.
املهل تضيق .هل تخشون الفراغ؟
¶ ّ
ـ ـ أعـلــنــا بــوضــوح أنـنــا لسنا مــع ثــاثــي التمديد
والفراغ والستني ،وأننا مع قانون جديد نأمل أن
ينجز في خالل هذه الفترة .لكن الواضح واملؤكد
أن ـنــا عـنــدمــا نـصـبــح أم ــام ض ــرورة االخ ـت ـيــار بني
هــذه الـخـيــارات امل ـ ّـرة لــن ّ نقبل بــالـفــراغ .لــذا يجب
أن نبحث عن حلول تجنبنا الفراغ ،سواء أكانت
ً
حـلــوال موقتة أم قانونًا جــديــدًا يـقـ ّـر إن شــاء الله
إذا توافقنا في خالل الفترة الباقية.
¶ هل يعني هذا أنكم قد تقبلون بالتمديد أو بالستني؟
ـ ـ ـ ن ـح ــن نـ ـق ــول إنـ ـن ــا ال ن ـق ـب ــل بـ ــال ـ ـفـ ــراغ ،وع ـل ـي ـنــا
التفتيش عن حلول .الحلول تتطلب مناقشة مع
األطــراف املوجودة على الساحة .وبما أن الوقت
م ـت ــاح إلن ـج ــاز ال ـق ــان ــون ال ـج ــدي ــد ،دع ـن ــا ال نـضــع
عقبة أمامه بحلول مرفوضة .وعندما نصل إلى
الطريق املسدود ،ال سمح الله ،سنعلن بالتأكيد
مــوق ـف ـنــا م ــن ال ـخ ـي ــار الـ ــذي س ـن ـخ ـت ــاره ،ل ـك ـنــه لــن
يكون الفراغ.
¶ ه ـنــاك قـلــق ل ــدى املـسـيـحـيــن مـمــا ي ــدور ف ــي اإلقـلـيــم،
وفــي الــوقــت نفسه شـعــور بــأن هـنــاك فــرصــة الـيــوم ،في
ظــل وجــود رئيس قــوي ،السـتــرجــاع حقهم فــي التمثيل
الصحيح ،طاملا أن البلد قائم على التحاصص الطائفي.
لكن هـنــاك ،فــي املقابل ،مــن يريد تضييع هــذه الفرصة
عليهم.
ـ ـ نـحــن نعتبر أن كــل قــانــون وطـنــي هــو ملصلحة

المؤشرات تفيد بأن إسرائيل مردوعة وليس لديها قرار بعدوان جديد في هذه المرحلة (مروان طحطح)

ّ
هناك أوركسترا تروج
لخالفنا مع التيار وأيًا كانت
نتيجة النقاش االنتخابي لن
تؤثر على تحالفنا
أي تصعيد في أي
مكان في سوريا جزء من
معركة تحسين الشروط
ولم تعد هناك إمكانية
لتغيير المعادلة

املـسـلـمــن وامل ـسـي ـح ـيــن ول ـيــس ح ـكــرًا ع ـلــى أح ــد.
قــانــون االن ـت ـخــاب هــو م ـفــردة مــن امل ـف ــردات ،وهــو
ً
آل ـي ــة إلع ـ ــادة إن ـت ــاج ال ـس ـل ـطــة .وك ـل ـمــا ك ــان ع ــادال
وتمثيليًا واسعًا ،كان منصفًا في نتيجته .هناك
قضايا أخــرى تحتاج إلــى إنـصــاف وعــدالــة ،لكن
لها وسائلها وآلـيــاتـهــا القانونية واملوضوعية
األخرى التي يفترض سلوكها .ال يمكن من خالل
قانون االنتخاب أن نحصل على كل الحلول لكل
ً
القضايا .قانون االنتخاب يعطي حــا محدودًا،
ً
وال ـق ــوان ــن األخ ـ ــرى ت ـع ـطــي ح ـل ــوال أخ ـ ــرى .نـحــن
مع أن ُيراعى في القانون ما تشعر به الطوائف
املـخـتـلـفــة بـ ـض ــرورة إن ـج ــاز تـمـثـيـلـهــا الـصـحـيــح.
وب ــال ـت ــال ــي ،هـ ــذا الـ ـق ــان ــون ع ـن ــدم ــا ي ـن ـتــج سـلـطــة
مـتــوازنــة متكافئة فـيـهــا قــدر واس ــع مــن التمثيل
نـ ـك ــون قـ ــد ق ـط ـع ـن ــا خ ـ ـطـ ــوة .الـ ـخـ ـط ــوات األخ ـ ــرى
تحتاج إلى قوانني وأدوات ووسائل أخرى يمكن
أن يناقش بها بحسب الواقع القائم.
¶ هل تتخوفون من مؤتمر تأسيسي في حال وصولنا
إلى الفراغ؟
ـ ـ ـ ال ـظــروف لـيـســت مـتــاحــة ملــؤتـمــر تــأسـيـســي ،وال

