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سياسة
في الواجهة

انتخابات بقانون  2008او الفراغ

ً
شأن مفاضلتي  2013و 2014تقترب منهما انتخابات  .2017ال احد يريد قانون  ،2008وال احد يتوقع آخر بديال .ال
احد يريد تمديد والية البرلمان للمرة الثالثة ،وال احد ال يريد االنتخابات النيابية .مآل ذلك انها واقعة بالقانون النافذ
المرذول في الظاهر
نقوال ناصيف
بني من شاركوا في تسوية الدوحة
ع ـ ـ ـ ــام  2008ي ـ ـ ـ ـ ــروي ان الـ ــزع ـ ـمـ ــاء
الحاضرين تفاهموا على ان قانون
االنـ ـتـ ـخ ــاب امل ـن ـب ـث ــق مـ ــن ال ـت ـســويــة
تلك ،هــو النتخابات  2009فحسب.
وه ــو تــالـيــا اسـتـثـنــائــي مل ــرة واح ــدة،
ي ـن ـط ــوي ب ــان ـت ـه ــائ ـه ــا .ل ــم ُي ــدرج ــوا
الصفة االستثنائية هــذه فــي متنه
عـلــى غ ــرار ق ــوان ــن ان ـت ـخــاب سابقة
ُكـ ـق ــان ــون ــي  1992و 1996ح ـي ـن ـمــا
دخ ـ ـ ــل االس ـت ـث ـن ــاء ف ـي ـه ـمــا ،جــزئ ـيــا،
أ ِ
ل ـت ـبــريــر االبـ ـق ــاء ع ـلــى اق ـض ـيــة جبل
لبنان دوائــر انتخابية دون سواها
بــذرائــع الـهــواجــس وامل ـخ ــاوف .فــإذا
االستثناء في هذين القانونني شكل

واالنتقالي دائمًا ومصدر اطمئنان
الك ـث ــر م ــن ف ــري ــق م ــن ب ــن واض ـع ـيــه.
ي ـبــدأون مــن الـشــوف م ــرورًا ببيروت
ً
وصوال الى زغرتا مارين باالطراف.
في واحدة من عناصر االستثناء في
ق ــان ــون ال ــدوح ــة ،م ــن شــأنـهــا اطــاحــة

اجــراء االنتخابات النيابية برمتها،
ان املــادة  12منه حــددت شهرين من
ت ــاري ــخ صـ ــدوره مـهـلــة تــألـيــف هيئة
االشـ ـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،ول ــم
تلحظ فــي بـنــد آخ ــر املـهـلــة الــواجـبــة
على نحو دائم لتأليفها .اال ان املادة

 13تشير الــى اسـتـمــرار والي ــة هيئة
االشـ ـ ـ ــراف س ـت ــة اش ـه ــر ب ـع ــد ان ـت ـهــاء
االنتخابات النيابية .نشر القانون
في  9تشرين االول  ،2008فصار الى
تــأل ـيــف هـيـئــة االشـ ـ ــراف ف ــي غـضــون
الشهرين التاليني ،على مسافة ستة

اشهر من موعد االنتخابات النيابية
التي اجريت في حزيران  .2009بذلك
ي ـحــوط الـغـمــوض بــاملــدة الـقــانــونـيــة
ال ــواجـ ـب ــة ل ـت ــأل ـي ــف ه ـي ـئــة االشـ ـ ــراف
ب ـمــرســوم ف ــي مـجـلــس ال ـ ــوزراء بـنــاء
على اق ـتــراح وزي ــر الــداخـلـيــة .ليست

رئيس المجلس :وحده قانون االنتخاب يطمئن النفوس (هيثم الموسوي)

ثغر قانون  2008وتسارع
المهل يضعان االنتخابات
في مهب الريح
قاعدة صلبة للقانون الذي خلفهما
بـعــد اكـثــر مــن عـقــد مــن الــزمــن .وهــو
القانون نفسه الذي ُر ّجح النتخابات
 2005عشية اغـتـيــال الــرئـيــس رفيق
ُالحريري.
نـظــر الــى قــانــون  2008على غ ــرار ما
عـنـتــه ســائــر ب ـنــود ت ـســويــة الــدوحــة
آن ـ ـ ـ ــذاك ،امل ــرت ـب ـط ــة ايـ ـض ــا بــان ـت ـخــاب
رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة
ّ
وتـ ــوزع الـحـصــص وال ـن ـصــاب فيها:
اجـ ـ ــراءات مــوقـتــة تـمـهــد ف ــي م ــا بعد
الجــراء االنتخابات النيابية العامة
السنة التالية ونـشــوء مــوازيــن قوى
ج ــدي ــدة ،لـتـســويــة سـيــاسـيــة اش ـمــل.
س ــرع ــان م ــا ان ـق ـلــب عـلـيــه واض ـع ــوه،
مـسـيـحـيــن وم ـس ـل ـمــن .ب ــات املــوقــت

المشهد السياسي

اقتراح باسيل :مختلط «نوع ثالث»
ّ
بــات مسلمًا به أن النسبية الكاملة
ف ــي ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ب ــات ــت وراء
ال ـج ـم ـيــع ب ـعــد ال ــرف ــض ال ـقــاطــع لها
م ــن ت ـيــار املـسـتـقـبــل وال ـن ــائ ــب ولـيــد
ج ـن ـب ــاط .ورغـ ـ ــم أن ك ــل امل ــؤش ــرات
ت ـف ـيــد ب ــأن «ك ــل الـ ـ ــدروب ت ـق ــود إلــى
ّ
ال ـس ـتــن» ،أك ــدت م ـصــادر ب ــارزة في
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر ل ـ ـ «األخ ـب ــار»
أن التيار والعهد «يضغطان إلقرار
ق ــان ــون م ــع ش ــيء م ــن الـنـسـبـيــة ،وال
ستني أو تمديد تحت أي ظــرف من
الـ ـ ـظ ـ ــروف» .وأعـ ــربـ ــت ع ــن ت ـفــاؤل ـهــا
بإمكان التوصل إلى صيغة مقبولة
م ــن ال ـج ـم ـي ــع .وأك ـ ـ ــدت أن «ال ـح ـكــي
ج ــدي مــع جـمـيــع األط ـ ــراف .حــارتـنــا
ض ـي ـق ــة ونـ ـ ـع ـ ــرف بـ ـعـ ـضـ ـن ــا .وك ـل ـن ــا
نـ ـع ــرف م ــا الـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن أن يـمـشــي
وم ــا يـسـتـحـيــل ال ـس ـيــر بـ ــه» .ودع ــت
الجميع إلــى اغتنام فــرصــة األعـيــاد
«ال ّ
لنفرط ،بــل لـيــدرس كــل طــرف ما
الذي يمكن السير به ،على أن نعود

ف ــي ب ــداي ــة ال ـس ـنــة وي ـج ـيــب بعضنا
بـعـضــا .ولــديـنــا مــروحــة واسـعــة من
ال ـخ ـيــارات» .وأوض ـحــت امل ـصــادر أن
مــا طــرحــه وزي ــر ال ـخــارج ـيــة جـبــران
بــاسـيــل ،أم ــس ،هــو «اق ـت ــراح قــانــون
م ـخ ـت ـل ــط ب ــالـ ـتـ ـص ــوي ــت» ،أي«رج ـ ـ ــل
واحـ ـ ــد ـ ـ ـ ـ ـ أص ـ ـ ــوات مـ ـتـ ـع ــددة» (one
 ،)person - multiple voteوهو»نوع
ث ــال ــث م ــن امل ـخ ـت ـل ــط ،ب ـع ــد املـخـتـلــط
ب ــاملـ ـق ــاع ــد الـ ـ ـ ــذي قـ ــدمـ ــه امل ـس ـت ـق ـبــل
وال ـ ـقـ ــوات واالشـ ـت ــراك ــي ،واملـخـتـلــط
بــاملــراحــل ال ــذي قــدمــه الــرئـيــس نبيه
ب ـ ـ ــري» .و«فـ ـ ــي ظ ــل رف ـ ــض الـعـلـمـنــة
الـ ـش ــامـ ـل ــة والـ ـنـ ـسـ ـبـ ـي ــة الـ ـك ــامـ ـل ــة»،
وصفت اقتراح باسيل بأنه «متوازن
وعادل ،يسمح لكل مذهب بأن يكون
األقوى في املنطقة التي يتمتع فيها
باألكثرية».
وك ـ ــان ب ــاس ـي ــل أك ـ ــد ،ع ـق ــب اج ـت ـمــاع
ت ـك ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر واالص ـ ـ ـ ــاح أمـ ــس،
«أنـنــا مـصــرون على رفــض التمديد

والـ ـسـ ـت ــن م ـ ـعـ ــا» ،م ـ ـشـ ــددًا عـ ـل ــى أن
«االصـ ــاحـ ــات أســاس ـيــة ف ــي قــانــون
االنتخاب» ،داعيًا للعودة «الى 108
نــواب ،أو فلنعد إلــى توزيع املقاعد
من جديد» .ولفت الى «أننا وصلنا
إلى قناعة بأن طرحي الرئيس بري
واملستقبل والقوات واالشتراكي لن
يسيرا بسبب غياب وحدة املعايير».
وطرح «فكرة أن ينتخب كل شخص
عددًا محددًا وفق آلية معينة» ،الفتًا
الــى أن «لدينا استعدادًا للتضحية
ألي قانون يحقق املناصفة وعدالة
التمثيل ووحدة املعايير».
ومع أن كالم باسيل كان حاسمًا في
رفض الستني والتمديد و«التصدي
لـ ـهـ ـم ــا» ،رأى بـ ـ ـ ّـري أمـ ـ ــام ّ
زواره أن
بشكل
كــام وزي ــر الـخــارجـيــة يـمـ ّـهــد
ٍ
مــا لـلــوصــول إل ــى االنـتـخــابــات على
أســاس «الستني» كأمر واقــع .ولفت
إل ــى أن ال ـح ــوار الـثـنــائــي ب ــن حــزب
ال ـ ـلـ ــه وتـ ـ ـي ـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ب ـح ـض ــور

ال ــوزي ــر عـلــي حـســن خـلـيــل خـ ّـصــص
ج ـل ـس ـتــن مل ـن ــاق ـش ــة ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،وأن
هناك بحثًا حول «القانون املختلط
أو قـ ــانـ ــون الـ ـت ــأهـ ـي ــل عـ ـل ــى أسـ ــاس
الطائفة» .وكشف «أننا كنا نحاول
إق ـ ـنـ ــاع تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ب ــال ـق ــان ــون
املختلط ( )64-64وحتى اآلن هناك
نقاش ،ونحن نناقش اليوم قانون
التأهيل ،وهو قانون يمكن التفاهم
عليه مع التيار الوطني الحر».
ورأت م ـص ــادر «وس ـط ـي ــة» أن كــام
بــاسـيــل ح ــول تــوزيــع املـقــاعــد ُ
«ي ـعـ ّـد
ط ــرح ــا ت ـص ـع ـي ــدي ــا ،ألن ه ـ ــذا األم ــر
يـحـتــاج إل ــى نـقــاش كـبـيــر ،والــوضــع
الـ ـح ــال ــي ال ي ـس ـم ــح بـ ــذلـ ــك فـ ــي ظــل
ه ــواج ــس ال ـب ـعــض ،وف ــي مـقــدمـتـهــم
الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ول ـ ـي ـ ــد ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط وت ـ ـيـ ــار
امل ـس ـت ـق ـب ــل ،وي ـم ـك ــن أن يـ ـ ــؤدي إل ــى
اشتباك معهما».
الـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،تـ ـعـ ـق ــد لـ ـجـ ـن ــة ص ـي ــاغ ــة
ال ـب ـيــان الـ ـ ــوزاري جـلـسـتـهــا الـثــانـيــة

ال ـ ـيـ ــوم مل ـن ــاق ـش ــة م ـ ـسـ ــودة ال ــرئ ـي ــس
سعد الـحــريــري وتعديلها فــي حال
وج ــود مــاحـظــات مــن قـبــل األح ــزاب
والتيارات .قناة «أو تي في» أشارت
أمس الى أن البيان قد ينجز اليوم،
وأن «إش ـك ــال ـي ــة املـ ـق ــاوم ــة ُح ـس ـمــت
ف ـ ــي ص ـي ـغ ــة وسـ ـطـ ـي ــة ب ـ ــن خ ـط ــاب
الـقـســم وب ـيــان الـحـكــومــة الـســابـقــة»،
قانون
فيما اتفق على االشــارة الــى ّ
ان ـت ـخــاب «ع ـص ــري» ،بـعــدمــا تحفظ
ال ــوزي ــر م ــروان ح ـمــاده شكليًا على
مفردة النسبية ،فيما لفتت مصادر
الـ ــى أن م ـلــف ال ـن ــازح ــن ال ـســوريــن
حـظــي بمساحة كـبـيــرة مــن النقاش
فــي الجلسة األول ــى للجنة صياغة
الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ،ف ـ ــي ظ ـ ــل ت ــأكـ ـي ــد ب ــاس ـي ــل
«ضـ ـ ـ ـ ــرورة ع ــودتـ ـه ــم إلـ ـ ــى امل ـن ــاط ــق
اآلمنة في سوريا» .وقالت املصادر
«الوسطية» إن «الحريري لم يوافق
على طريقة الـطــرح التي ّ
عبر عنها
باسيل ،خصوصًا أن مسألة املناطق

