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سياسة
المشهد السياسي

ّ
ّ
قانون االنتخاب« :تقدم كبير» نحو النسبية؟

ّ
ّ
«تقدم
تتوصل القوى السياسية إلى اتفاق على قانون جديد لالنتخابات .لكن مصادر رفيعة المستوى تؤكد حصول
لم
ّ
كبير» ،تمثل في موافقة التيار الوطني الحر على اقتراح الرئيس نبيه بري
فـ ــي خـ ـط ــاب ــه أول مـ ــن أمـ ـ ـ ــس ،ق ــال
األمـ ـ ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب ال ـل ــه ال ـسـ ّـيــد
حـســن ن ـصــرال ـلــه ،ع ــن مـلــف قــانــون
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات« :خ ـ ـ ـ ـ ــال األش ـ ـهـ ــر
املـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة س ـ ـم ـ ـع ـ ـنـ ــا مـ ـ ـ ــن ب ـع ــض
ّ
الـقـيــادات أن االت ـفــاق غ ـدًا صباحًا.
فكنا نسأل أنفسنا ،هل اتفقتم وال
علم لنا؟ عجيبة بعض املبالغات».
ّ
ورغم ذلك ،أكد نصرالله وجود أمل
حـقـيـقــي ف ــي ال ـتــوصــل إل ــى قــانــون
ّ
ج ــدي ــد .ويـ ــوم أمـ ــس ،أكـ ــد أك ـثــر من
م ـصــدر واسـ ــع االط ـ ــاع أن تــرويــج
بعض الـقــوى والشخصيات لقرب
التوصل إلى قانون انتخابي جديد
ليس ســرابــا ،بــل تعبير عــن «تـقـ ّـدم
ك ـب ـي ــر» فـ ــي امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات الـ ــدائـ ــرة
حــول مشاريع قوانني االنتخابات
الـ ـنـ ـسـ ـبـ ـي ــة .وق ـ ــال ـ ــت امل ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـادر إن
ال ـت ـط ـ ّـور ال ـ ــذي ح ـصــل ي ـت ـمــثــل في
مــوافـقــة الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر على
اقتراح الرئيس نبيه بري القاضي
بــالـتـخـلــي ع ــن مـ ـش ــروع «ال ـتــأه ـيــل

ّ
شن باسيل هجومًا عنيفًا على
بري من دون أن يسميه بسبب
«الخالف الكهربائي»
الطائفي» ،فــي مقابل إق ــرار قانون
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ي ـع ـت ـمــد
النسبية ،وإنشاء مجلس للشيوخ.
وقــالــت امل ـص ــادر إن ه ــذا ال ـت ـقـ ّـدم ال
يعني االتفاق على كافة التفاصيل،
إذ لــم يتفق امل ـفــاوضــون بـعــد على
ع ـ ـ ــدد ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر ال ـ ـتـ ــي س ـت ـع ـت ـم ــد،
ع ـل ـمــا بـ ــأن ه ـن ــاك ت ـ ّ
ـوج ـه ــا بحصر
ال ـص ــوت الـتـفـضـيـلــي ف ــي ال ـق ُـضــاء.
ّ
متمسكًا بــأن تجرى
فبري ال يــزال
االنتخابات النيابية في  10دوائر
كـحـ ّـد أق ـصــى ،فيما يـطــالــب التيار
الــوطـنــي الـحــر وال ـق ــوات اللبنانية
بأن يكون عددها بني  13دائرة و15
دائرة.
وعـ ـ ّـبـ ــر وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ج ـب ــران
ب ــاس ـي ــل أم ـ ــس عـ ــن ه ـ ــذه االجـ ـ ـ ــواء،
فــي قــولــه إن الـتـيــار ال يهتم باسم
ال ـق ــان ــون ،ب ــل «امل ـه ــم أن ي ـك ــون في

ّ
بري :لو كان هناك خرق ّ
جدي وأجواء إيجابية لكنا علمنا بذلك (هيثم الموسوي)

إلى الشارع غدًا
ّ
جدد الحزب الشيوعي اللبناني دعوته إلى املشاركة «في االعتصام الذي دعت إليه
األحزاب الوطنية والعلمانية والتقدمية نهار األحد في  14أيار الساعة  12ظهرًا ،في
ساحة رياض الصلح» .كذلك دعا الحزب إلى املشاركة «مع قوى الحراكات املدنية
والنقابية والشعبية املناضلة ،في االعتصام الساعة  11صباحًا أمام مبنى بلدية
بيروت في اليوم عينه ،وذلك رفضًا للتمديد وملشاريع القوانني االنتخابية التقسيمية،
ومن أجل النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة» .وكانت مجموعات
سياسية وجمعيات وقوى شبابية وعدد من مجموعات الحراك املدني قد أعلنت أمس
قيام «جبهة موحدة» بهدف العمل على «منع التمديد للمجلس النيابي ومناهضة
الجنون الطائفي والخروقات املستمرة للدستور التي تمارسها قوى السلطة في
لبنان» .ودعت «الجبهة» إلى االعتصام أمام بلدية بيروت غدًا ،للمطالبة بإقرار قانون
ّ
لالنتخابات يعتمد النسبية في دوائر كبرى تضم كل منها  20مقعدًا على األقل،
ورفضًا للتمديد ،وللقوانني الطائفية.

الـقــانــون نسبية ليتمثل الجميع،
ولكن ليس فيه استنسابية .نريد
ّ
لتنوعنا ،ولن
قانونًا فيه ضوابط
ن ـق ـبــل ب ــأق ــل م ــن ذلـ ــك م ـه ـمــا كــانــت
اإلغـ ـ ـ ــراءات وال ـت ـه ــدي ــدات وامل ـه ــل».
ب ــاس ـي ــل ـ ـ ـ وخـ ـ ــال تـم ـث ـي ـلــه رئ ـيــس
الجمهورية العماد ميشال عون في
حفل افتتاح شارع الرئيس عون في
ّ
بلدة الحدت ـ أكد التوجه إلى فتح
دورة اسـتـثـنــائـيــة ُملـجـلــس ال ـ ُنــواب
عبر الـقــول إنــه «ســنـحــاور ونـبــادر
ح ـتــى ال ـن ـه ــاي ــة ،وس ـن ـف ـتــح دورات
ونطوي التمديد إلى النهاية حتى
يكون لدينا قانون جديد».
لـكــن لـيــل أم ــس ،ب ــرز مــؤشــر سلبي
ُ
على
ل ــم ي ـع ــرف ب ـعــد م ــدى تــأث ـيــره ّ
مفاوضات قانون ّاالنتخاب ،تمثل
بـهـجــوم عـنـيــف شــنــه بــاسـيــل على
بــري ،من دون أن يسميه ،في ملف
ال ـك ـهــربــاء .وقـ ــال بــاس ـيــل« :هــدفـنــا
واح ــد هــو أن يـكــون هـنــاك كهرباء

في لبنان ومعركتنا بدأت منذ عام
ً
 ،»2010سائال أيــن كــان «مــن يتكلم
ال ـ ـيـ ــوم ع ـن ــدم ــا أوق ـ ـ ــف م ـع ـم ــل دي ــر
ع ـم ــار أربـ ــع سـ ـن ــوات؟ ل ــو سمحتم
لنا بتنفيذ املعمل ملــا كنا بحاجة
لبواخر اليوم .ماذا بقي من جميع
االتهامات السابقة في حقنا؟ كلها
ك ــان ــت م ـ ـ ـ ــردودة ول ـ ــم ي ـب ــق إال أث ــر
الكذب وتاريخهم اتهامات كاذبة».
ّ
التيار،
وحذر من أن يزايد أحد على
ّ
ف ــ«م ــن م ــأ جـيــوبــه بــاملــال ال يـحــق
ل ــه الـ ـك ــام ع ــن تـعـبـئــة جـ ـي ــوب .من
تــاريـخــه أس ــود بــالـفـســاد ،ال يمكن
له أن ُي ّ
بيض ملفه على حسابنا بل
على حسابه».
وداف ـ ـ ــع ب ــاس ـي ــل ع ــن ال ـخ ـط ــة ال ـتــي
وضـعـهــا وع ــن ال ــوزي ــر س ـي ــزار أبــو
خليل الذي «أمضى خمس سنوات
ف ــي الـ ـ ــوزارة مـسـتـشــارًا ورفـ ــض أن
يتقاضى مـعــاشــا» .بالنسبة إليه،
«ن ـت ـي ـجــة خ ـط ـت ـنــا ع ـج ــز ص ـف ــر فــي

ّ
ال ـك ـهــربــاء وك ـل ـفــة  %٢٠٠أقـ ــل على
ّ
املـ ــواطـ ــن .وك ـ ــل م ــا ت ـس ـم ـعــونــه فــي
م ــوض ــوع ال ـك ـهــربــاء ك ـ ــذب ،ووزي ــر
ُ
الطاقة يقوم حرفيًا بما طلب منه
في مجلس الوزراء».
واسـتـبـعــدت م ـصــادر م ـشــاركــة في
امل ـف ــاوض ــات االن ـت ـخــاب ـيــة أن يــؤثــر
ك ــام وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة سـلـبــا على
امل ـف ــاوض ــات ،مـتــوقـعــة أن ينحصر
ّ
رد ف ـعــل بـ ــري ف ــي عــرق ـلــة م ـشــروع
استئجار بواخر إلنتاج الكهرباء.
ل ـك ــن مـ ـص ــادر ف ــي ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
قـ ــالـ ــت ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن املـ ــواقـ ــف
الحقيقية للقوى السياسية تظهر
جلية فــي االشـتـبــاك «الـكـهــربــائــي»
ال فــي التبشير بقرب إق ــرار قانون
جديد لالنتخابات.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أعـ ـل ــن ن ــائ ــب الـ ـق ــوات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ج ـ ـ ــورج عـ ـ ـ ــدوان «أن ـن ــا
دخلنا ّ
العد العكسي إلقــرار قانون
ّ ّ
االنـتـخــاب» .وأكــد أن موقف التيار

