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سياسة
مقابلة

سمير جعجع

سنخوض االنتخابات مع االشتراكي والمستقبل والتيار
هيام القصيفي
أبــدأ معك من تغريدتك عن وليد جنبالط
وقانون االنتخاب .ملاذا تريد أن تقف على
خاطر الحزب التقدمي ،فيما لم يقف أحد
على خاطركم سابقًا؟
¶ أحـ ـ ــد األخـ ـ ـط ـ ــاء الـ ـت ــي ارت ـك ـب ـت ـهــا
س ـل ـطــة ال ــوص ــاي ــة ال ـت ــي «ط ـح ـشــت»
ضــد املسيحيني خــال  25سنة أنها
ل ــم تـسـمــح ل ـهــم ب ـم ـمــارســة حقوقهم
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،انـ ـط ــاق ــا مـ ــن ال ـطــائــف
بــذاتــه ،ولــم يقف أحــد معهم حينها،
وه ــذه غلطة كـبـيــرة .شخصيًا ،لــدي
ح ـســاس ـيــة ح ـي ــال أي أمـ ــر م ـمــاثــل ـ ـ
كبيرًا أو صغيرًا ـ ـ يحصل تجاه أي
من املجموعات السياسية اللبنانية.
اع ـت ـبــرت أن ال ـ ــدروز ي ـش ـعــرون وكــأن
الجميع يتآمر عليهم ،لذلك أحببت
أن أقول علنًا إنه ليس هناك شيء من
هــذا القبيل .صحيح أننا نبحث عن
قــانــون جديد ننتظره منذ  25سنة،
لكن هــذا ال يعني تخطي أي فريق.
وإذا حصلت أخـطــاء خــال  25سنة
ضد املسيحيني فال يجب أن ندعها
تتكرر ضد غيرهم في السنوات الـ 25
املقبلة.

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ،أن هناك نية فعلية إلنجاز قانون
االنتخاب قبل نهاية الشهر الجاري بتوافق الجميع «ونحن نضع كل جهدنا إلنجازه» .بعد
الرئاسة والحكومة ،ينحصر حديث جعجع لـ «األخبار» في القوانين االنتخابية .وهو كرر
تمسكه بـ «احترام الخصوصية الدرزية ،حتى ال يعاني أي مكون ما عاناه المسيحيون
خالل  25سنة» .وقال إن المشروعين األكثر تقدمًا هما المختلط والتصويت المحدود ،من
دون أن ينفي البحث في كل الصيغ األخرى .لكنه ،في الوقت نفسه ،رفض نهائيًا قانون
الستين ،والتمديد للمجلس النيابي ألكثر من شهرين أو ثالثة في حال إنجاز قانون االنتخابات
وتحديد موعد إجرائها .وكشف عن توجه لخوض االنتخابات مع المستقبل واالشتراكي
والتيار الوطني الحر وفق «إعالنات نوايا» .وفي ما يأتي نص الحوار:

أنتم والحزب االشتراكي واملستقبل لديكم
مشروع مشترك ،فما هو مصيره؟

ً
ّ
بالحد األقصى تأجيال
نقبل
تقنيًا حتى أيلول شرط االتفاق
على قانون جديد
جهدنا إلنجاز قانون
االنتخاب قبل نهاية الشهر

¶ وف ـق ــا ل ـه ــذا االت ـ ـفـ ــاق ،ق ـل ــت إن أي
قانون جديد سيقر سيكون إما هذا
ال ـق ــان ــون أو أي ق ــان ــون ل ــه املـفــاعـيــل
نفسها ،وحينها لن يعارض الحزب
االشتراكي ،ألنه أساسًا موافق معنا
ومع املستقبل على القانون املختلط.
الحزب التقدمي االشتراكي يطالب ببقاء
قانون الستني وحده ،فهل توافقونه؟
¶ ال ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي ط ــال ــب
بــالـسـتــن ،وال نـحــن سـنــوافــق عليه.
يجب
ال ـحــزب االش ـتــراكــي ي ـقــول إن ــه ّ
أن نقر قانونًا جديدًا ،بدليل أنه وقع
معنا واملستقبل على قانون املختلط.
ل ـكــن أي ق ــان ــون ج ــدي ــد ي ـف ـتــرض أن
ي ــراع ــي م ـصــالــح ال ـج ـم ـيــع ،وهـ ــذا ما
ن ــواف ــق ع ـل ـيــه .ون ـحــن نـقــولـهــا عـلـنــا:
هـنــاك ض ــرورة ملــراعــاة الخصوصية
الدرزية في الجبل.
ُ َ
حــالـيــا ت ـنــاقــش ثــاثــة م ـشــاريــع :املختلط
والـ ـتـ ـص ــوي ــت املـ ـ ـح ـ ــدود والـ ـت ــأهـ ـي ــل عـلــى
مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء .إذا أردن ـ ـ ـ ــا تـخـطــي
مـ ـش ــروعـ ـك ــم ،ف ـع ـل ــى أي قـ ــانـ ــون ي ـجــري
النقاش بجدية؟

المواعيد الدستورية أهم من أي اعتبار (هيثم الموسوي)

¶ تدور نقاشات مستفيضة حول كل
ه ــذه الـقــوانــن وف ــي شـكــل تفصيلي.
م ــن اآلن وح ـتــى نـهــايــة ه ــذا الـشـهــر،
سنرى أي قانون في شكله املطروح
أو املـ ـ ـع ـ ــدل ،ال ـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن أن نـتـفــق
عليه جميعًا ،ويحصل على أكثرية.
البحث مفتوح على مصراعيه.
أليست هناك أرجحية لقانون على آخر؟
¶ نـحــن نـعـطــي األرج ـح ـيــة لـلـقــانــون
املـ ـخـ ـت ـل ــط الـ ـ ـ ــذي اتـ ـفـ ـقـ ـن ــا ع ـل ـي ــه مــع
املـسـتـقـبــل واالشـ ـت ــراك ــي .وامل ـش ــروع

ّ
الـ ـ ـ ــذي «ق ـ ـ ــد ي ـ ـقـ ــلـ ــع» نـ ـ ــوعـ ـ ــان :األول
املختلط ،س ــواء ال ــذي قــدمــه الرئيس
ن ـ ـب ـ ـيـ ــه ب ـ ـ ـ ــري أو ن ـ ـ ـحـ ـ ــن ،والـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي
التصويت املحدود.
هل توافق على التصويت املـحــدود أو مع
تعديالت عليه؟
¶ ث ـم ــة ت ـفــاص ـيــل ك ـث ـي ــرة حـ ــول ه ــذا
املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ي ـ ـجـ ــب بـ ـحـ ـثـ ـه ــا .أي هــل
نـتـحــدث عــن ثــاثــة أصـ ــوات أو أكثر
وشكل الدائرة :قضاء أو محافظة أو
محافظة معدلة.
ومشروع التأهيل على مستوى القضاء؟
¶ نــوقــش مـعـنــا ه ــذا املـ ـش ــروع ،لكن
كثيرًا من األفرقاء ال يوافقون عليه.
التيار الوطني الحر يوافق عليه.
¶ ال ـت ـي ــار ي ـح ـب ــذه ،وال ــرئ ـي ــس نبيه
بــري يحبذه جزئيًا .نحن نفكر فيه.
لكن املستقبل واالشتراكي يرفضانه
كليًا.
هــل اتفقتم مــع الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر على
قانون واحــد ،أم أن وجهات النظر ال تزال
متضاربة؟
¶ ف ــي ن ـهــايــة امل ـط ــاف سـنـتـفــق على

قانون واحد ،ووجهات النظر ليست
م ـت ـضــاربــة .فـنـحــن وال ـت ـيــار متفقان
على ضرورة تغيير قانون االنتخاب
وتـحـســن التمثيل .لـكــن هـنــاك أكثر
م ــن ق ــان ــون تـحـســن الـتـمـثـيــل بنسب
م ـت ـقــاربــة ك ـث ـي ـرًا .س ـن ــرى أي قــانــون
ي ـم ـشــي ف ـي ــه ج ـم ـيــع األف ـ ــرق ـ ــاء حـتــى
ً
نـتـفــق عـلـيــه .م ـث ــا ،ق ــان ــون النسبية
مـ ــع  13دائـ ـ ـ ــرة ومـ ـ ـش ـ ــروع امل ـخ ـت ـلــط
ال ـ ـ ــذي ق ــدمـ ـن ــاه ،ي ـع ـط ـي ــان ال ـن ـتــائــج
نفسها تقريبًا في ما يتعلق بصحة
التمثيل .التيار الوطني الحر الــذي
تبنى املشروع األول منذ البدء ال يرى
سـبـبــا للتخلي عـنــه إال إذا وج ــد أن
بقية األفرقاء توافقوا على املختلط،
فلن يـكــون عـنــده مشكلة ألنــه يعرف
أن النتائج ستكون هي نفسها التي
ستنتج مــن املـخـتـلــط .ون ـحــن أيضًا
إذا وجــدنــا أن الجميع سيتفق على
النسبية مع  13دائرة لن يكون لدينا
مــانــع .ولكن أشــدد على كلمة جميع
األفرقاء ،أي املستقبل واالشتراكي.

التمديد التقني مشروط
إذا اتفقتم قبل نهاية الشهر على قانون
جديد ،فهل تجرى االنتخابات في موعدها
أم تؤجل تقنيًا ،مع العلم أن الحديث يتردد

عن التمديد ملدة سنة؟
¶ ل ـ ــم أس ـ ـمـ ــع ب ـ ـ ــأي ط ـ ـ ــرح ل ـت ــأج ـي ــل
االن ـت ـخــابــات لـسـنــة .ول ــو ح ــدث فأنا
ضـ ــده ،ألن ـن ــا نـقـبــل بــال ـحــد األق ـصــى
ً
ت ــأج ـي ــا تـقـنـيــا ح ـتــى أيـ ـل ــول ،ولـكــن
ب ـش ــرط االتـ ـف ــاق ع ـلــى ق ــان ــون جــديــد
وتحديد موعد االنتخابات .حينها
ل ــن ت ـك ــون ه ـن ــاك مـشـكـلــة بــالـتـمــديــد
لشهر أو شـهــريــن .ول ــن نــوافــق على
ال ـت ـمــديــد ل ـس ـنــة ،ألن ال م ـب ــرر لــذلــك.
فــاملــواع ـيــد ال ــدس ـت ــوري ــة أه ــم م ــن أي
اعتبار آخر.
ح ـتــى ل ــو وافـ ــق رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة على
التأجيل لسنة؟
ّ
¶ لم نشعر قط بأن رئيس الجمهورية
يريد التأجيل .بل لديه حــرص على
إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات ف ــي مــواعـيــدهــا،
إال إذا اقتضى األمــر بعض التأجيل
التقني.
هل يمكن أن تتوسع اللقاءات الثنائية التي
تعقد لبحث قانون االنتخابات إلى لقاء بني
القوات وحزب الله؟
¶ انـطـبــاعــي أن الــرئ ـيــس نـبـيــه بــري
يـ ـف ــاوض ع ـن ــه وع ـ ــن ح ـ ــزب الـ ـل ــه فــي
ق ـ ــان ـ ــون االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب كـ ـم ــا جـ ـ ــرى فــي

