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توزيع الدوائر الـ15
(تصميم سنان عيسى)

تنظيمني سياسيني فــي الـبـلــد :حــزب
الله واملستقبل .رغم ذلك ،أضاع فرصة
أن ي ـك ــون «عـ ـ ـ ـ ّـراب» اإلنـ ـج ــاز الــوطـنــي
بالذهاب إلى النسبية الشاملة ،يوم لم
يلتقط الدفة بعد أن أبلغ الحريري فريق
 8آذار أنه ُمستعد للسير بالنسبية أيًا
كــان تقسيم الــدوائــر .وعــوض أن يقود
باسيل قاطرة االصالحات االنتخابية،
رفـ ــع س ـقــف م ـطــال ـبــه إلـ ــى ح ـ ــدود غير
مـسـبــوقــة ،رغ ــم أن ــه ك ــان واض ـح ــا ألي
م ـتــابــع ل ـل ـش ــؤون ال ـس ـيــاس ـيــة أن هــذه
املـطــالــب غـيــر قــابـلــة للتحقق .باسيل
أه ـ ــدر ال ـف ــرص ــة ب ـش ـع ــارات شـعـبــويــة،
م ـ ــزايـ ـ ـدًا بـ ـعـ ـن ــوان «ت ـح ـص ـي ــل ح ـقــوق
املسيحيني» ،فأساء إلى صورة التيار
الوطني الحر كتيار إصالحي.
في مقابل الخاسرين ،قـ ّـدم حــزب الله
وحــركــة أم ــل ت ـنــازلــن يـتـعـلـقــان برفع
عدد الدوائر إلى  ،15وحصر الصوت
التفضيلي في القضاء .لكن النسبية
كانت مطلبهما منذ زمــن بعيد .وقد
ّأمـنــا ،بالنسبية ،الفرصة لحلفائهما
«امل ـغ ـلــوبــن» بــالـنـظــام األك ـث ــري ،لكي
يـنــافـســوا ف ــي ع ــدد م ــن ال ــدوائ ــر الـتــي
كــانــوا فيها يــائـســن .وعـلــى ضفة 14
آذار ،ب ــات ــت ال ـف ــرص ــة م ـت ــاح ــة أي ـضــا
لشخصيات غير حزبية لتتمثل في
ال ـن ـس ـب ـيــة .وفـ ــي وقـ ــت كـ ــان الـتـحــالــف
فيه بــن التيار العوني وال ـقــوات ،في
ق ــان ــون أكـ ـث ــري ،سـ ـي ــؤدي إلـ ــى إف ـقــاد

ب ـعــض ال ـق ــوى م ـقــاعـ ّـدهــا ،ثـ ّـب ـتــت لها
النسبية جزءًا من «حقها» ،وعلى رأس
تلك القوى حزب الكتائب .ورغم ذلك،
ّ
الجميل ُمؤتمرًا
يعقد النائب سامي
ّ
ص ـحــاف ـيــا ال ـخ ـم ـيــس« ،وم ـ ــن امل ــرج ــح
أن ُيـعـلــن ع ــدم مــوافـقــة الـكـتــائــب على
املشروع ،ال سيما إذا لم يحصل نقاش
في مجلس النواب» .وتعتبر مصادر
الكتائب املـشــروع الحالي اتفاقًا بني
ق ــوى الـسـلـطــة «ل ـل ـعــودة إل ــى مفاعيل
ال ـس ـتــن بـتـسـمـيــات هــدف ـهــا الـتـمــويــه
وخداع الرأي العام».
وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك ك ـ ـت ـ ـلـ ــة ثـ ــال ـ ـثـ ــة ب ــإمـ ـك ــانـ ـه ــا
ش ـحــذ ال ـه ـمــم لـلـتـمـثــل ،ه ــي األح ـ ــزاب
وال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،والـ ـق ــوى
«الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة» الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزت ب ـع ــد
االنتخابات البلدية العام املاضي.
خـ ـ ــرج ال ـ ــدخ ـ ــان األب ـ ـيـ ــض أمـ ـ ــس بـعــد
اج ـت ـمــاعــن ف ــي ال ـ ـسـ ــراي ،ضـ ـ ّـم األول
الـحــريــري والــوزيــريــن جـبــران باسيل
وع ـ ـ ـلـ ـ ــي حـ ـ ـس ـ ــن خـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــل ،وامل ـ ـ ـعـ ـ ــاون
الـسـيــاســي لــأمــن ال ـعــام لـحــزب الـلــه،
حـســن الـخـلـيــل ،والـنــائـبــن وائ ــل أبــو
فاعور وجــورج عــدوان ،أمــا االجتماع
ّ
فضم النائبني أالن عون وأحمد
الثاني
ف ـت ـفــت والـ ــوزيـ ــر س ـل ـيــم جــري ـصــاتــي،
ومــديــر مكتب رئـيــس الحكومة ،نــادر
الـحــريــري ،وقانونيني .وانـضــم إليهم
الح ـق ــا ال ـ ـ ــوزراء ح ـســن ال ـح ــاج حسن
وغازي زعيتر وغطاس خوريُ .
وعقد

ّ
قدم حزب الله
وأمل تنازالت ،لكنهما
فازا بالنسبية التي
لطالما طالبا بها
كونه خاسرًا رئيسيًا
رغم
ّ
من النسبية ،فإن
الحريري ساعد على
تحقيق التسوية

ً
مساء للجنة الوزارية املكلفة
اجتماع
بدراسة مشروع القانون.
ُّ
وقد اتفق على:
ـ الصوت التفضيلي في القضاء
ـ ـ ـ ن ـق ــل م ـق ـع ــد األقـ ـلـ ـي ــات مـ ــن ب ـي ــروت
الثانية إلى بيروت األولى
ـ ـ عتبة نـجــاح الــائـحــة هــي الحاصل
االنتخابي (قسمة عدد الناخبني على
عدد املقاعد)

ـ السماح بترشح لوائح غير مكتملة،
بـشــرط أن تـحـتــوي مـقـعـدًا واحـ ـدًا عن
كــل قـضــاء عـلــى األق ــل ،عـلــى أن ال يقل
عديدها عن  %40من مقاعد الدائرة
ـ ـ ـ ُي ـع ـت ـمــد ال ـك ـس ــر األكـ ـب ــر ف ــي طــريـقــة
االحتساب
ُ
ـ تدمج اللوائح في الفرز ويتم ترتيب
املــرش ـحــن ف ــي الــائ ـحــة ع ـلــى أس ــاس
نسبة الصوت التفضيلي في القضاء
ـ ـ ـ ـ زي ـ ـ ـ ـ ــادة  6مـ ـق ــاع ــد ل ـ ــاغـ ـ ـت ـ ــراب فــي
االن ـت ـخــابــات امل ـق ـب ـلــة ،ع ـلــى أن تشكل
هــذه املقاعد دائ ــرة انتخابية واحــدة.
وفي االنتخابات التي تليها ،أي بعد
 8سنواتُ ،ينقص  6مقاعد من الـ128
ُلت ّ
خصص للمغتربني.
ـ موعد االنتخابات والتمديد التقني
ّ
ُيتفق عليه بني عون والحريري
ـ في اإلصالحات ،يجب إنجاز البطاقة
املمغنطة والورقة املطبوعة سلفًا
ـ ـ ـ ـ لـ ـ ــم ي ـ ـتـ ــم االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ع ـ ـلـ ــى ت ـن ـخ ـيــب
ّ
املخصصة
العسكريني ،وإقرار الكوتا
ّ
للمرأة ،وال تخفيض سن االقتراع

بري :مع البطاقة الممغنطة
من جهته ،قال رئيس املجلس النيابي
ّ
نبيه ّبري أمس إن «االجتماعات ستظل
مستمرة ،ألن هناك بعض التفاصيل ال
ّ
تزال تحتاح إلى تذليل وحــل» ،موعزًا
إلى وزرائه بالطلب في جلسة مجلس
الــوزراء اليوم استعجال طبع مشروع

ال ـق ــان ــون فـ ــور إق ـ ـ ــراره ك ــي ي ـح ــال إلــى
مجلس ال ـن ــواب .ولـفـتــت م ـصــادر عني
التينة إلــى أن «جلسة مجلس النواب
ُيمكن أن تعقد منتصف يوم الجمعة
امل ـق ـب ــل» .أمـ ــا ف ــي حـ ــال ت ــأخ ــر إرسـ ــال
املشروع بسبب طبعه وتوزيعه على
ال ـنــواب ،مــع األخــذ فــي االعـتـبــار مهلة
 48ساعة إلدراجه على جدول األعمال،
«ف ــال ـج ـل ـس ــة س ـت ـع ـقــد ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت».
رئيس مجلس الـنــواب «ال يــزال يميل
إلى إقرار املشروع بمادة وحيدة حتى
ّ
تتحول الجلسة إلى بازار سياسي،
ال
خصوصًا أن اللجان املشتركة كانت
قد أقـ ّـرت في وقــت سابق  60مــادة من
م ـ ــواد امل ـ ـشـ ــروع الـ ـح ــال ــي» .وبـحـســب
ب ـ ـ ـ ـ ّـري ،فـ ـ ــإن «املـ ـ ــادتـ ـ ــن األك ـ ـثـ ــر جــذبــا
للنقاش هما األولى والثانية ،مع ذلك
ال يريد أن يحرم الـنــواب مــن مناقشة
املـ ــادة الـثــانـيــة ال ـتــي تتعلق بتقسيم
ال ــدوائ ــر» ،مــؤك ـدًا تفضيله «التمديد
ثالثة أشهر كي تجري االنتخابات في
تشرين األول ،لكن بعد اقتراح وضع
بـطــاقــة مـمـغـنـطــة ،ت ـبـ ّـن أن ـهــا تحتاج
إلى سبعة أشهر ،وبالتالي هو ّ
شجع
على هذا األمر ،خصوصًا أن للبطاقة
فــائــدة أســاسـيــة تتيح للمقترعني أن
ي ـص ـ ّـوت ــوا ف ــي أم ــاك ــن سـكـنـهــم .لــذلــك،
ّ
املرجح إجراء االنتخابات في
فإن من
الربيع املقبل».
(األخبار)

 ١١ﻧﺎﺋﺒﴼ

