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ّقانون االنتخاب:
أوله تمديد وآخره حسابات خاطئة
إنجاز قانون االنتخاب ،في صفقة سياسية كاملة ،ال يلغي مفاعيل التمديد لمجلس النواب والحكومة .والمشروع الذي
يقدم على أنه إنجاز للمسيحيين ،بحسابات خاطئة ،ينقصه الكثير ليكون المشروع الوطني والعصري
هيام القصيفي
حــن تــألـفــت الـحـكــومــة ،ك ــان يفترض
أن ي ـ ـكـ ــون عـ ـم ــره ــا ق ـ ـص ـ ـي ـ ـرًا ،ألن ـه ــا
حـكــومــة اإلشـ ــراف عـلــى االنـتـخــابــات،
وألن رئـيــس الجمهورية اعتبر عند
تشكيلها أنها ليست حكومة العهد
االول ـ ـ ـ ــى ،ب ــل ه ــي ب ـم ـثــابــة ال ـح ـكــومــة
االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة .أم ـ ـ ــس ،ت ـ ـفـ ــاءل الـ ـ ـ ــوزراء
بــال ـت ـمــديــد لـلـحـكــومــة س ـنــة إضــافـيــة
مـكــافــأة على جـهــودهــا خــال االشهر
ال ـق ـل ـي ـلــة امل ــاضـ ـي ــة ،م ــن خـ ــال ات ـف ــاق
س ـي ــاس ــي ص ــاغ ــه أرب ـ ـ ـ ــاب ال ـح ـكــومــة
أنفسهم املشاركون فيها.
أمـ ــس أيـ ـض ــا ،م ـ ـ ّـدد مل ـج ـلــس الـ ـن ــواب،
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام  ،2009ل ـس ـنــة
بحسب ما يضغط الحريري وألشهر
قليلة بـحـســب مــا يــريــد الـعـهــد .وإذا
ك ــان عـمــر املـجـلــس الـحــالــي لــم يصل
الــى مــا وصــل الـيــه عـمــر مجلس عــام
 ،1972نحو عشرين عامًا 15( ،منها
بـفـعــل ال ـحــرب) فـعـلــى األق ــل ف ــإن ذلــك

يحتفل تيار المستقبل
ْ
ّ
ّ
بعدما حفلت أدبياته بأن
بالنسبية،
ّ
ال ّ
نسبية في ظل السالح
املـ ـجـ ـل ــس انـ ـتـ ـخ ــب خـ ـمـ ـس ــة رؤس ـ ـ ــاء
للجمهورية ،وصــاغ اتـفــاق الطائف،
ونـقــل لـبـنــان مــن مــرحـلــة ال ـحــرب الــى
مرحلة الـسـلــم .وال نـعــرف حتى اآلن
مــا حققه املجلس املنبثق عــن اتفاق
الـ ــدوحـ ــة ،م ــا خ ــا ال ـت ـم ــدي ــد لـنـفـســه
مرتني وانتخاب رئيس الجمهورية
ب ـعــد ش ـغ ــور س ـن ـتــن ون ـص ــف س ـنــة،
حـ ـت ــى ي ـم ـن ــح م ـ ـجـ ــددًا ال ـ ـيـ ــوم نـعـمــة
التمديد ،ولو ألسابيع.
م ــع االت ـف ــاق ال ـس ـيــاســي ع ـلــى قــانــون
ج ــدي ــد ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ،لـ ــم تـ ـع ــرف بـعــد
ظ ـ ــروف ـ ــه وخ ـ ـل ـ ـف ـ ـيـ ــاتـ ــه الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة،
وحـتــى قـبــول حــزب الـلــه وب ــري مبدأ
ال ـ ـصـ ــوت ال ـت ـف ـض ـي ـل ــي فـ ــي ال ـق ـض ــاء
بعدما رفضاه ،يتكرس مجددًا عهد
التمديد ،بعد التمديد لحاكم مصرف
لبنان ريــاض سالمة ،فيمدد النواب
والــوزراء ألنفسهم ،كي يضيفوا الى
إنجازاتهم السابقة إنجازات جديدة.
لـكــن «اإلن ـج ــاز األك ـبــر« يبقى للتيار

هل هذا المشروع الهجين هو حقًا ثمرة ثمانية أعوام من النقاش حول قانون االنتخاب؟ (أرشيف)

الــوط ـنــي ال ـحــر والـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة!
وكل منهما تسابق في االيام االخيرة
ع ـل ــى ت ـس ـج ـيــل ال ـس ـب ــق االن ـت ـخ ــاب ــي
ّ
ب ــاسـ ـم ــه .وإذا ك ـ ــان ك ـ ــل مـ ــن رئ ـيــس
التيار الوطني الحر جـبــران باسيل
والـ ـن ــائ ــب الـ ـق ــوات ــي ج ـ ـ ــورج ع ـ ــدوان
ينسبان الفضل في هذا اإلنجاز الى
ً
شخصيهما ،يجب فعال ،حني تصدر
نتائج االنتخابات النيابية املقبلة،
أن ي ـتــذكــرا م ــاذا حـقـقــا للمسيحيني
فـ ــي ه ـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق الـ ـ ــذي سـيـلـتـصــق
ب ـم ـس ـت ـق ـب ــل املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــن لـ ـسـ ـن ــوات

طــويـلــة مـقـبـلــة .وحـيـنـهــا يـفـتــرض أن
ُيسأال حقًا عن هذا اإلنجاز.
ف ـح ـت ــى وض ـ ـ ــع الـ ـلـ ـمـ ـس ــات االخ ـ ـيـ ــرة
ع ـلــى امل ـ ـشـ ــروع ،ل ــم ي ـكــن سـيــاسـيــون
معنيون يـعــرفــون م ــاذا قــدم املـشــروع
للمسيحيني ،مــا دام ــت اإلصــاحــات
التي طالب بها الطرفان املعنيان لم
تـجــد طريقها ال ــى التنفيذ عمالنيًا،
ال سيما أن الـنـقـطــة االســاس ـيــة التي
كانت في أساس مطالبتهما بتغيير
ق ــان ــون ال ــدوح ــة ،أي ال ـح ـصــول على
ن ـس ـب ــة م ـق ــاع ــد م ـس ـي ـح ـيــة ب ــأص ــوات

املسيحيني ،لن تتحقق .وهما يعرفان
جيدًا أنهما لن يتمكنا من الحصول
ع ـلــى الـنـسـبــة ال ـتــي طــال ـبــا ب ـهــا طــول
الـسـنــوات واالشـهــر االخ ـيــرة ،فــي هذا
امل ـ ـشـ ــروع .وس ـي ـك ــون م ــن املـسـتـحـيــل
أن ينجحا فــي تأمني خمسني مقعدًا
نيابيًا بأصوات املسيحيني الصافية،
كما كانا ّ
يروجان .أما التنازالت التي
ت ـم ــت ف ــي ال ــدق ــائ ــق األخـ ـ ـي ـ ــرة ،كـمـثــل
ال ـ ـصـ ــوت ال ـت ـف ـض ـي ـلــي فـ ــي ال ـق ـض ــاء،
فجرت ملصلحة تثبيت اتفاق سياسي
م ـفـ ّـصــل ع ـلــى ق ـي ــاس كــات ـب ـيــه ،وهـنــا

يطرح السؤال عن حسابات حزب الله
السياسية في تقديم هذا التنازل ،ولو
على حساب حلفاء له.
مــن الطبيعي أن نشهد الـيــوم حملة
تــروي ـج ـيــة لـحـسـنــات ه ــذا ال ـقــانــون،
ال ـ ــذي ي ـح ـت ــاج إلـ ــى وقـ ــت لـتــرجـمـتــه
ً
ع ـم ـل ـيــا وت ـش ــري ـح ــه ت ـف ـص ـي ــا ،عـلـمــا
ب ـ ـ ــأن بـ ـع ــض ص ــانـ ـعـ ـي ــه ت ـ ــاه ـ ــوا فــي
بـ ـ ـع ـ ــض ت ـ ـفـ ــاص ـ ـي ـ ـلـ ــه ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب ـ ـيـ ــة،
وسـيـحــاول الجميع تسليط الضوء
عـ ـل ــى م ـ ـم ـ ـيـ ــزاتـ ــه ،وإن ك ـ ـ ــان أف ـض ــل
تـعـبـيــر وص ـفــه ب ــه أح ــد الـسـيــاسـيــن
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صفحة جديدة في كتاب االعتراضات األرثوذكسية :حركة «ال
مرة اللقاء األرثوذكسي ،ومرة
الجبهة األرثوذكسية ،ومرة نائب رئيس
مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي ،ومرة
مصادر ال تجرؤ على كشف وجهها.
هذه المرة هم مجموعة شخصيات
معروفين ،يطالبون البطريركية
األرثوذكسية باإلصالح وإال سيعقدون
االجتماعات العلنية في جميع المناطق

غسان سعود
ل ـ ــم ت ـ ـفـ ــرغ األحـ ـ ـ ـ ــزاب وح ـ ــده ـ ــا ب ـعــد
الـحــرب مــن األنـظـمــة الداخلية ومن
االنتخابات ومن التداول الطبيعي
للسلطة؛ مــا شهدته الـطــوائــف كان
ً
م ـم ــاث ــا مل ــا ش ـه ــدت ــه األح ـ ـ ـ ــزاب .فــي
ً
ال ـطــائ ـفــة األرث ــوذك ـس ـي ــة م ـث ــا ،كــان
ث ـم ــة ق ــان ــون (يـ ـع ــرف ب ـق ــان ــون )55
ونـ ـظ ــام داخـ ـل ــي مـ ـص ــدق ع ـل ـيــه فــي
م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ي ـس ـم ــح لـ ـك ــل مــن
رجال الدين واألرثوذكس العاديني
بـ ـ ـ ـ ــإدارة ش ـ ـ ــؤون ط ــائ ـف ـت ـه ــم ،ال بــل
ك ــان ي ـصــار إل ــى ان ـت ـخــاب امل ـطــارنــة

أنـفـسـهــم مــن قـبــل ال ـنــاس الـعــاديــن.
إال أن ب ــداي ــة ال ـح ــرب عـلـقــت الـعـمــل
بــال ـقــانــون ،وص ــار بـعــض املـطــارنــة
داخل أبرشياتهم اآلمرين الناهني،
مــن دون مـشــاركــة أحــد أو أخــذ رأي
أحد في االعتبار.
االمـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــداد األكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر لـ ـبـ ـط ــري ــركـ ـي ــة
أنطاكية للروم األرثــوذكــس هو في
س ــوري ــا ،ح ـيــث ت ـت ــراك ــم ال ـت ـحــديــات
أم ــام ه ــذه الـطــائـفــة ال ـتــي ل ــم يمض
بـعــد س ــوى أي ــام قـلـيـلــة عـلــى إع ــادة
بطريركها يــوحـنــا الـعــاشــر افتتاح
م ـط ــران ـي ــة ح ـم ــص ب ـع ــد تــرم ـي ـم ـهــا.
وبـ ـم ــوازاة األزمـ ــة ال ـس ــوري ــة ،هـنــاك

ق ــاق ــل داخ ـل ـي ــة ل ــدى ب ـعــض وج ــوه
الطائفة في لبنان .حتى الخطوات
اإليـجــابـيــة ،يـثــار الكثير مــن الـكــام
عنها فــي الـصــالــونــات كاستحداث
مطران بيروت الياس عوده جامعة
خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،ف ـ ــي م ـق ــاب ــل
اس ـت ـحــداث الـبـطــريــركـيــة مستشفى
فــي ال ـك ــورة ،واقـتـطــاع البطريركية
مبالغ كبيرة مــن مــداخـيــل البلمند
إلنفاقها في إعادة إعمار الكنائس
السورية (وهي خطوة مطلوبة في
س ـي ــاق ال ـس ـع ــي إلـ ــى ت ـث ـب ـيــت أب ـن ــاء
الرعية في بلداتهم ومدنهم).
م ـ ــا تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ال عـ ــاقـ ــة ل ـ ــه ب ــال ـص ــوت

املـ ـعـ ـت ــرض الـ ـج ــدي ــد .ف ـب ـع ــد «وأد»
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء األرثـ ـ ــوذك ـ ـ ـسـ ـ ــي والـ ـجـ ـبـ ـه ــة
األرثـ ـ ــوذك ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــة وتـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ــع ن ــائ ــب
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ال ـس ــاب ــق
إي ـل ــي الـ ـف ــرزل ــي ع ــن وع ـ ــده ب ـ ـ «ع ــدم
الـ ـسـ ـك ــوت مـ ـ ـج ـ ــددًا» عـ ـم ــا ي ـح ـصــل،
خـ ـ ـ ــرج بـ ـ ـي ـ ــان م ـ ــوق ـ ــع مـ ـ ــن ع ـ ـشـ ــرات
األشخاص (أسماؤهم على الطبعة
اإللكترونية) كان عبارة عن «كتاب
مفتوح إلى املجمع األنطاكي» الذي
ان ـع ـق ــد األس ـ ـبـ ــوع الـ ـف ــائ ــت ،تـضـمــن
إشـ ـ ــارة إلـ ــى «املـ ـش ــاك ــل ال ـت ــي تـكـبــر
وتـتـضـخــم وت ـن ـخــر ج ـســم الـكــرســي
األنطاكي األرثوذكسي» ،مطالبًا بـ:

