2

األربعاء  22شباط  2017العدد 3110

سياسة
المشهد السياسي

المستقبل يهرب من النسبية ...ومن االنتخابات

ّ
تسوق القوى السياسية لـ «أسطورة» تفيد بأنها ستتفق في غضون أيام على ما ّ
تعمدت تعجيز نفسها عن االتفاق عليه
في  8سنوات .وفيما يهرب تيار المستقبل وحلفاؤه من «النسبية» ،ترى مصادر التيار الوطني الحر أن شريكه في التسوية
الرئاسية ال يريد االنتخابات
ُ
كـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض أن ي ــدف ــع تــوقـيــع
وزير الداخلية نهاد املشنوق ،السبت
امل ـ ــاض ـ ــي ،مـ ــرسـ ــوم دع ـ ـ ــوة ال ـه ـي ـئ ــات
الـ ـن ــاخـ ـب ــة ،وفـ ـق ــا ل ـل ـق ــان ــون الـ ـس ــاري
املفعول ،وإحالته على األمانة العامة
ّ
ملجلس الوزراء ،إلى الحث على االتفاق
عـلــى قــانــون جــديــد لــانـتـخــابــات ،ما
ّ
دام ـ ــت كـ ــل ال ـك ـتــل ال ـس ـيــاس ـيــة تـ ّـدعــي
الـ ـح ــرص ع ـلــى إقـ ـ ــرار ق ــان ــون جــديــد.
رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـمــاد مـيـشــال
عون يتشدد يومًا بعد آخر في رفضه
إج ـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة وف ــق
قــانــون الــدوحــة (امل ـعــروف بالستني)،
ّ
إال أن أحــاديــث أغلبية ممثلي القوى
ّ
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ت ــوح ــي وكـ ـ ـ ــأن «أول ـ ـيـ ــاء
ّ
ّ
األم ـ ــر» ســل ـمــوا بـ ــأن األس ــاب ـي ــع الـتــي
تفصلنا عن موعد إجراء االنتخابات
س ـت ـن ـق ـضــي مـ ــن دون الـ ـت ــوص ــل إل ــى
ّ
اتـ ـف ــاق .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ــوزي ــر
مـلـحــم ري ــاش ــي ق ــد أع ـل ــن م ــن بـكــركــي
الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق خ ــال أي ــام على
ّ
مشروع قانون جديد ،إال أن مصادر

معراب تستخدم
قيادة
ّ
جنبالط «شماعة» لمحاربة النسبية
جنبالط يقبل بـ«المختلط»:
ال نريد نصائح من ترامب
رفـيـعــة امل ـس ـتــوى ف ــي ال ـق ــوات أعــربــت
لـ»األخبار» عن تشاؤمها حيال ذلك.
ّ
املؤكد الوحيد هو أن البالد باتت قاب
قوسني من أزمة سياسية ودستورية،
تـقــود إل ــى تـمــديــد غـيــر تقني ملجلس
ّ
الـنــواب .كــل طــرف يقف على ناصيةٍ ،
م ـت ـش ـب ـثــا ب ـم ــواق ـف ــه ،م ــن دون إق ــام ــة
أي اع ـت ـبــار ل ـن ـصــوص دس ـت ــوري ــة أو
إظ ـه ــار ن ـيــة إلطـ ــاق امل ــرح ـل ــة األول ــى
م ـ ــن ع ـم ـل ـي ــة إصـ ـ ـ ــاح ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ،ع ـبــر
إق ـ ــرار ق ــان ــون ج ــدي ــد .ف ــي غ ـمــرة هــذه
ّ
الـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــاالت ،تـ ـن ــاس ــى الـ ـجـ ـمـ ـي ــع أن
ضمان وحدة املعايير وتحقيق عدالة
الـتـمـثـيــل ،وإعـ ــادة حـقــوق الجماعات
وض ـم ــان تـمـثـيــل األق ـل ـيــات الطائفية
والـسـيــاسـيــة ،وتخفيف ح ـ ّـدة التوتر
الـطــائـفــي ،أه ــداف ال تتحقق إال عبر
مدخل واحد :النسبية الشاملة.
ٍ
املـسـتـفـيــد األول مــن طـمــس النسبية
ع ـبــر ال ـت ـهــويــل ب ـ ُـم ـه ـ ٍـل و»سـ ـ ــاح غير
ش ــرع ــي» ه ــو ت ـيــار املـسـتـقـبــل .ســاهــم
في ترسيخ هذا االقتناع كالم رئيس
م ـج ـلــس الـ ـن ــواب ن ـب ـيــه بـ ــري أول من
ّ
أم ــس ،عــن أن الـنــائــب ول ـيــد جنبالط
«ل ـيــس الـعـقـبــة وامل ـش ـك ـلــة ف ــي قــانــون
االنتخاب .جعلوا منه شماعة لتبرير
مــواق ـف ـهــم» .ق ـي ــادة وادي أب ــو جميل
تـ ــريـ ــد انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ص ـ ــوري ـ ــة ،ت ـك ــون
نتيجتها مضمونة سلفًا .هدف تيار
املستقبل هو أن يحصد كتلة نيابية
مؤلفة من  30نائبًا ،على األقل .ويعي

التيارّ :
تصرفات المستقبل توحي بأنه ال يريد تنظيم انتخابات نيابية (مروان طحطح)

ّ
ج ـي ـدًا أن اع ـت ـمــاد الـنـسـبـيــة سيعني
حــرمــانــه م ــن االس ـت ـئ ـثــار ب ـعــدد كبير
مــن املقاعد التي تنتمي إلــى طوائف
ومــذاهــب متنوعة .وحـتــى «األقـلـيــات
الـ ـسـ ـنـ ـي ــة» امل ـ ـعـ ــارضـ ــة لـ ـ ــه ،ك ــال ــوزي ــر
السابق عبد الرحيم مــراد في البقاع
ال ـغ ــرب ــي أو ال ــوزي ــر ال ـس ــاب ــق أش ــرف
ريفي في الشمال ،ستتعزز فرصهما
لتحقيق املكاسب بالنسبية ،وهو ما
ال يريده املستقبل.
تـضـيـيــع الــوقــت ال ــذي ُي ـمــارســه تـيــار
امل ـس ـت ـق ـبــل اسـ ـت ــدع ــى ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات مــن
جانب شريكه في التسوية الرئاسية،
التيار الوطني الحر .مصادر الفريق
األخير اتهمت «املستقبل بأنه ال يريد
ّ
االتفاق على قانون جديد» .دليلها أن
تـيــار رئـيــس الحكومة «إم ــا يعترض
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ُ
على األفكار التي تطرح ،وإمــا يطلب
مهلة ل ــدراس ــة بـعــض امل ـشــاريــع التي
يـكــون حــاسـمــا رفـضــه لـهــا ،كمشروع
ق ـ ــان ـ ــون الـ ــرئ ـ ـيـ ــس نـ ـجـ ـي ــب م ـي ـق ــات ــي
(النسبية على  13دائرة) .في محاولة
م ـنــه ل ـك ـســب الـ ــوقـ ــت»ُ .يـ ـم ــارس تـيــار
املستقبل «الـتـمـيـيــع» ،وكــأنــه يعتبر
ّ
أن «القانون النافذ بــات أمـرًا واقعًا»،
بحسب مصادر التيار العوني التي
ّ
ت ــذه ــب أبـ ـع ــد مـ ــن ذل ـ ـ ــك ،ب ــالـ ـق ــول إن
«ت ـصــرفــات املستقبل تــوحــي بــأنــه ال
يريد تنظيم انتخابات نيابية».
مـ ـص ــادر رف ـي ـع ــة امل ـس ـت ــوى ف ــي ت ـيــار
املـسـتـقـبــل ت ـق ــول «ال ن ـع ــرف م ــن كــان
ي ـع ـن ــي ال ــرئـ ـي ــس بـ ـ ــري بـ ـك ــام ــه ول ــم
نسمع انتقادات العونيني .ما نعرفه
ّ
أن مــوقـفـنــا واضـ ــح بـ ـض ــرورة إج ــراء
االنتخابات في موعدها ووفق قانون
ُ
ج ــدي ــد» .ت ــداف ــع امل ـص ــادر عــن نفسها
ّ
بأن «تيارنا وافق ،أقله ،على طرحني:
القانون املختلط الذي تقدمنا به مع
القوات اللبنانية والحزب االشتراكي
ومـشــروع ال ــone man multiple votes
(أي أن ُي ّ
صوت كل مقترع لعدد ُمحدد
من املرشحني) .أطــراف أخرى رفضت
املختلط وليس نحن».
ليس تيار املستقبل وحده من ُيعاني
ّ
«ره ـ ــاب ال ـن ـس ـب ـيــة» .ف ــي خ ــط ال ــدف ــاع
األول وراءه تقف ال ـقــوات اللبنانية.
قيادة معراب أيضًا تستخدم جنبالط
ّ
«شماعة» ملحاربة النسبية الشاملة،
ف ـت ــرب ــط مــواف ـق ـت ـهــا ع ـل ــى أي ق ــان ــون

بموافقته .النائب أنـطــوان زهــرا ّ
عبر
ً
صــراحــة عــن مــوقــف حــزبــه ،حــن ربط
ق ـب ــل أيـ ـ ــام رف ـ ــض ال ـن ـس ـب ـيــة ال ـكــام ـلــة
بــوجــود ســاح حــزب الـلــهُ ،م ّ
تحججًا
ُ
ّ
بأن «النسبية تصبح صالحة عندما
ال يعود بإمكان أحد أن يخيف أحدًا».
الـ ـف ــري ــق الـ ـث ــال ــث الـ ـ ـ ــذي بـ ـ ــات الـ ـي ــوم
ف ــي ال ـخ ـنــدق نـفـســه م ــع «املـسـتـقـبــل»
واالش ـ ـتـ ــراكـ ــي والـ ـ ـق ـ ــوات هـ ــو ال ـت ـيــار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،ال ـ ــذي بـ ــدا ف ــي بـيــان
مكتبه السياسي قبل يومني متراجعًا
ع ــن الـنـسـبـيــة ،ح ــاص ـرًا ال ـن ـقــاش بني
«ال ـقــانــون املختلط الـقــائــم عـلــى مبدأ
أكـثــري ونسبي ،والـقــانــون التأهيلي
ال ـ ـ ــذي ي ـض ــم الـ ـنـ ـظ ــام األك ـ ـثـ ــري عـلــى
أس ـ ـ ــاس الـ ـط ــائـ ـف ــة ،وال ـن ـس ـب ـي ــة عـلــى
األسـ ـ ـ ــاس ال ــوطـ ـن ــي مـ ــع ت ــأه ـي ــل أول
وثان»ُ .حجة التيار أنه يرى من السهل
ٍ
ت ـس ــوي ــق ال ـتــأه ـي ـلــي لـ ــدى م ـعــارضــي
ّ
النسبية ،علمًا بــأن القوات اللبنانية
أبلغت الوزير ًجبران باسيل رفضها
ّ
القتراحه ،رابطة موقفها بقرار كل من
جنبالط وتيار املستقبل.
وك ـ ـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا أم ـ ـ ــس ك ـ ـ ــام ج ـن ـب ــاط
لــ»فــرانــس  »24عــن أنــه يــريــد «قانونًا
ً
مـقـبــوال لالنتخابات ،وإذا كــان ال بد
م ــن الـخـلــط ب ــن الـنـسـبـيــة واألك ـثــريــة
ف ــا ب ـ ــأس ...نـحــن عـلــى اس ـت ـعــداد ألن
نناقش .تقدمت بأفكار للرئيس بري
عندما يعود ســوف نناقشها» .وعن
حــزب الله ،قــال جنبالط «ال نريد من
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد تــرامــب

أن ي ـخ ـل ـص ـنــا مـ ــن ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه .نـحــن
نستطيع أن نتفاهم بالحوار .ال نريد
نصائح ترامب وال غيره».
م ـق ــاب ــل ل ـع ــب ال ـس ـيــاس ـيــن ب ــال ــوق ــت،
س ـق ـطــت أمـ ــس أول م ـه ـلــة دس ـتــوريــة
ل ـ ّـدع ــوة ال ـه ـي ـئــات ال ـن ــاخ ـب ــة ،ب ـعــد أن
وقــع رئيس الحكومة سعد الحريري
املــرســوم .وقــد سبق التوقيع تواصل
ب ــن ف ــري ــق ع ـم ــل الـ ـح ــري ــري ودوائـ ـ ــر
ال ـق ـصــر ال ـج ـم ـه ــوري ل ـت ـب ـيــان م ــا إذا
كانت بعبدا ستعتبر توقيع املرسوم
خـ ـ ـط ـ ــوة مـ ــوج ـ ـهـ ــة ض ـ ـ ـ ّـده ـ ـ ــا .رئـ ـي ــس
حرر الحريري ،عبر ّ
الجمهورية ّ
الرد
ّ
ب ــأن لــرئـيــس الـحـكــومــة أن ي ـقــوم بما
يراه مناسبًا.
ّ
وكان عون قد أعلن أمس أن «املعركة
السياسية اليوم هي معركة للتغيير،
ركنها األساسي هو قانون االنتخاب.
وس ـن ـب ــذل قـ ـص ــارى ج ـهــدنــا لتمثيل
ً
ً
ج ـم ـيــع ال ـل ـب ـنــان ـيــن ت ـم ـث ـي ــا عـ ـ ــادال،
بـحـيــث ال يـعـتـمــد أي ق ــان ــون يسحق
االقليات بني الطوائف وفي داخلها».
وعـ ـل ــى ه ــام ــش الـ ـبـ ـح ــث عـ ــن ق ــان ــون
جــديــد ،جـمــع الــوزيــر الـســابــق الـيــاس
ًّ
بــو صعب فــي منزله ك ــا مــن باسيل
ّ
الجميل وآالن عون،
والنائبني سامي
والـسـ ّـيــد ن ــادر الـحــريــري وصـهــر بري
خليل إبراهيم .خــال العشاء ،حصل
ّ
والجميل
نقاش انتخابي بني باسيل
أكـ ـ ّـد خ ــال ــه ال ـت ـيــار م ــن ج ــدي ــد غـيــاب
النية إلقصاء أي طرف ،ال ّ
سيما حزب
الكتائب.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــهّ ،أيـ ـ ـ ـ ــد تـ ـكـ ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر
واالص ــاح موقف عــون في ما ّ
خص
عــدم توقيع مــرســوم دع ــوة الهيئات
ال ـنــاخ ـبــة ،داع ـي ــا «ال ـك ـتــل السياسية
ّ
تحمل املسؤولية في ما يخص
إلــى
قانون االنتخاب ،وأن يكون النقاش
ّ
بـهــدف الــوصــول إل ــى ح ــل ،وتحميل
املـســؤولـيــة الـتــي هــي عـلــى الجميع،
ال سيما أن من يرفض أي طرح غير
الطرح الــذي ينادي به هو ،يريد في
الواقع اإلبقاء على الستني».
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،غ ـ ـ ــادرت رئـيـســة
الـجـبـهــة الــوطـنـيــة الـفــرنـسـيــة مــاريــن
لوبن بـيــروت أمــس ،بعد أن افتعلت
ً
«إش ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــاال» م ـ ــع دار ال ـ ـف ـ ـتـ ــوى حــن
رفـ ـض ــت وضـ ـ ــع غـ ـط ــاء ال ـ ـ ـ ــرأس قـبــل
م ـقــاب ـلــة مـفـتــي ال ـج ـم ـهــوريــة الـشـيــخ
ُعبد اللطيف دري ــان ،وهــي كانت قد
أب ـل ـغــت ب ـض ــرورة االلـ ـت ــزام بــالـغـطــاء
قـبــل حـضــورهــاّ .لــوبــن رفـضــت طلب
دار الـفـتــوى ،مفضلة م ـغــادرة املكان
مؤتمر
مــن دون لقاء املفتي .وخــال
ّ
صـحــافــي ،أع ــادت لــوبــن الـتــأكـيــد أنــه
«في الوقت الحالي ،يبدو أن مصلحة
فرنسا هي (الرئيس السوري) بشار
األســد» .ورأت أن على سوريا القيام
ب ـ ـخ ـ ـطـ ــوات «الس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرداد ال ــاجـ ـئ ــن
لــإقــامــة ف ــي مـنــاطــق آم ـن ــة ،فـســوريــا
لـيـســت كـلـهــا فــي ح ــال حـ ــرب» .وكــان
«اتـ ـح ــاد ال ـش ـبــاب الــدي ـم ـقــراطــي» قد
ّ
نــظــم اع ـت ـصــامــا ف ــي ب ـي ــروت تـنــديـدًا
بزيارة لوبن.
وك ـ ـ ــان قـ ــد وصـ ـ ــل إلـ ـ ــى ب ـ ـيـ ــروت أول
مـ ــن أم ـ ــس رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة ال ـع ــاق ــات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ف ـ ــي م ـج ـل ــس ال ـش ـي ــوخ
االميركي السيناتور روبيرت كوركر،
الـ ــذي الـتـقــى عـ ــددًا م ــن الـسـيــاسـيــن،
أبــرزهــم رئـيــس الجمهورية .وتمنى
ع ــون «أن يـسـتـمــر ال ــدع ــم االم ـيــركــي
للجيش اللبناني عدة وعتادًا ،حتى
يصبح قادرًا لوحده على الدفاع عن
لبنان» .وردًا على أسئلة السيناتور،
ّ
قـ ـ ــال عـ ـ ــون إن «االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت قــائ ـمــة
ل ـت ــذل ـي ــل ال ـص ـع ــوب ــات الـ ـت ــي ت ــواج ــه
االتفاق على قانون انتخابي جديد».
(األخبار)

