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سياسة
قضية اليوم

«زلة» المشنوق :المستقبل يفتح معركة «الستين»

كان تيار ُ
«المستقبل» ّ
سباقًا في الكشف عن تفضيله إجراء االنتخابات النيابية وفق قانون الستين ،ال أي قانون آخر .نهاد
مرر رسالة أولى ّ
المشنوق ومن موقعه كوزير داخلية ّ
لجس النبض ،رابطًا االتفاق على قانون جديد بتأجيل االنتخابات.
فهل يستفيد تيار ُ
المستقبل من تأخير تشكيل الحكومة لتحقيق هذا الهدف؟
ميسم رزق
تستطيع ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة أن تبذل
جهدًا يوميًا للتأكيد أن أول إنجازات
العهد الجديد برئاسة العماد ميشال
ع ـ ــون ،ي ـب ــدأ ب ــإق ــرار ق ــان ــون انـتـخــابــي
ج ــدي ــد ي ـح ـقــق ص ـ ّـح ــة ال ـت ـم ـث ـيــل .وهــو
ج ـه ــد ال ي ـع ــدو ك ــون ــه رفـ ــع ك ــل م ـكــون
ع ــن ن ـف ـســه م ـســؤول ـيــة عــرق ـلــة إصـ ــدار
الـقــانــون .فــي لبنان ال ُيمكن االعتماد
عـلــى الـتـصــريـحــات الـتــي تـبــدو بعيدة
ّ
عن الواقع ،بل على النيات التي تشكل
املنطلق األول للدفع نحو قانون جديد
أو إبقاء القديم على قدمه ،وفقًا لقواعد
الحسابات الخاصة لكل كتلة نيابية.
ّ
ّ
ً
وإذا ما سلمنا بأن قلة فقط تريد فعال
إجراء االنتخابات وفق قانون عصري
وح ــدي ــث ،إال أن ذل ــك ال يـنـفــي حقيقة
أن ق ــوى أخ ــرى ت ـحــاذر اعـتـمــاد قــانــون
يفقدها الحصة «املتورمة» التي
جديد
ّ
يمكن ُأن يــوفــرهــا لها قــانــون الستني.
ّ
السباق في إعالن
تيار املستقبل ،كان
ما يضمره لجهة تفضيله هذا القانون.
ُ
إذ لــم يــكــن مــا ج ــاء عـلــى لـســان وزي ــره

االنتخابات البلدية التي هزت
قاعدة التيار الجماهيرية ال يزال
صداها حاضرًا في المستقبل
ف ــي ح ـكــومــة ت ـصــريــف األعـ ـم ــال نـهــاد
ّ
املـشـنــوق أمــس زل ــة لـســان ،أو مرتبطًا
ح ـص ـرًا ب ـع ـمــل وزارتـ ـ ـ ــه .األخـ ـي ــر ،ومــن
موقعه كــوزيــر للداخلية مـ ّـرر الرسالة
ب ـ ــوض ـ ــوح ح ـ ــن ق ـ ـ ــال إن «ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
جاهزة إلجراء االنتخابات وفق قانون
الستني ،وأن االتفاق على قانون جديد
يحتاج أشهرًا لترتيب اإلدارة وتثقيف
ً
الناخبني» ،وهــذا يعني حتمًا تأجيال
ت ـق ـن ـي ــا ،أو تـ ـم ــديـ ـدًا لـ ــواليـ ــة مـجـلــس
ا ُلـ ـن ــواب ال ـح ــال ــي .ف ـهــل يـسـتـفـيــد تـيــار
املستقبل من تأخير تشكيل الحكومة،
ويعمد إلى تأجيل اإلعالن إلى وقت ال
يمكن معه االتـفــاق على قــانــون جديد
لالنتخابات؟
ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـلـ ــن ،ت ـ ـبـ ــدو مـ ـع ــرك ــة ت ـش ـك ـيــل
الـحـكــومــة وكــأنـهــا مـحـصــورة بمسألة

ما جاء على لسان المشنوق هو رسالة ّ
لجس النبض (هيثم الموسوي)

توزيع الحصص والحقائب الوزارية.
غـيــر أن الـجــانــب الـخـفــي منها يرتبط
ب ـق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ال ـ ــذي ـ ـ ـ ـ ف ــي حــال
ت ـغ ـي ـيــره واعـ ـتـ ـم ــاد م ـب ــدأ ال ـن ـس ـب ـيــة ـ ـ ـ ـ
يعني تغييرًا في موازين القوى داخل
مجلس الـنــواب ،فيفقد كثر مقاعدهم،
وتفقد معهم الكتل النيابية عــددًا من
ن ــواب ـه ــا .ل ــذل ــك ،تـ ـت ــردد ف ــي األوس ـ ــاط
ّ
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ق ـن ــاع ــة ب ــأن ــه «إذا ُح ــل ــت
الـعـقــدة الـحـكــومـيــة املتمثلة ب ــال ــوزارة
سنجد
التي ستسند إلــى تيار امل ــردة،
ِ
ع ـقــدة ج ــدي ــدة م ــن ح ـيــث ال ن ـع ـلــم ،أمــا

حـ ّـصــة الــوزيــر سليمان فليست سوى
رداء تتدثر به بعض القوى إلخفاء ما
هو أكبر» .فهل هذا األمــر ينطبق على
الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري املـتـهــم ببطء
حركته الحكومية؟
ت ــرف ــض مـ ـص ــادر ف ــي ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
ه ــذا االت ـه ــام ،خـصــوصــا أن «الــرئـيــس
ال ـ ـح ــريـ ــري ال ي ــوف ــر جـ ـهـ ـدًا وال ق ـنــاة
اتـ ـص ــال إلع ـ ــان والدة ال ـح ـك ــوم ــة فــي
أس ــرع وق ــت م ـم ـكــن» .لـكــن ه ــذا الـنـفــي،
ل ـيــس ح ـ ّـجــة مـقـنـعــة إلق ـن ــاع الـغــالـبـيــة
بــاسـتـفــادة رئ ـيــس ت ـيــار املستقبل من

هــذا التأخير .وق ــراءة مــا بــن السطور
ف ــي ح ــدي ــث امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــن ع ــن األزمـ ــة
الحكومية ،تصل إلــى نتيجة واح ــدة،
هي أن املستقبل هو أول املستفيدين.
ل ـك ــن كـ ـي ــف؟ ال ي ـع ـت ــرف الـ ـتـ ـي ــار ،ب ــأن
ثـمــة جــانـبــا مــريـحــا فــي تــأخـيــر عملية
تشكيل الحكومة الـعـتـيــدة ،وال ُيمكن
أن يخرج ذلــك علنًا على لسان نوابه.
ل ـك ــن مـ ـج ـ ّـرد شـ ــرح األجـ ـ ـ ــواء املـحـيـطــة
يكاد يكون بمثابة
باألزمة الحكومية،
ّ
ّ ّ
فخ لتيار املستقبل .فخ يؤكد استفادته
م ــن هـ ــذا ال ـت ــأخ ـي ــر لـتـحـقـيــق غــاي ـتــن.

تقول مصادر مستقبلية إن «الرئيس
الحريري غير قــادر على التوفيق بني
كــل مــن ال ـقــوات والـتـيــار الــوطـنــي الحر
م ــن جـ ـه ــة ،وال ــرئـ ـي ــس ن ـب ـيــه بـ ـ ـ ّـري مــن
جهة أخ ــرى» .كذلك ،فإنه «يجد نفسه
ً
مكبال وغير قادر على إيجاد مخرج».
قـ ــد يـ ـك ــون ال ــرئـ ـي ــس الـ ـح ــري ــري أك ـثــر
امل ـس ــروري ــن م ــن االش ـت ـب ــاك الـحـكــومــي
الـ ــواقـ ــع ب ــن مـ ـع ــراب وال ــرابـ ـي ــة وع ــن
التينة الــذي يؤثر سلبًا في الحكومة.
فمجرد اعـتــراف املستقبليني بــأن هذا
االشتباك «ألغى واقع املواجهة السنية

كل أعذار السياسيين تقود الى «الستين»!
حسابات حقل القوى السياسية
تختلف كثيرا عن حسابات البيدر،
فمصطلح «النسبية» مربح ورنان شعبيا
ومطلب السياسيين األول وأهم من
رغيف الخبز .اال أنه عند توزيع الحصص
الطائفية والمصالح المناطقية ،تصبح
النسبية عصية على عقل المواطن،
يصعب استيعابها ويتعذر تطبيقها
على المدى القريب .كل أعذار السياسيين
تقود الى «الستين»
رلى ابراهيم
عـ ــام  ،2013ت ـق ــدم ال ـن ــائ ــب ف ــي حــزب
البعث عاصم قــانـصــوه ،إلــى املجلس
ال ـن ـيــابــي ب ــاق ـت ــراح ق ــان ــون انـتـخــابــي
ي ـج ـعــل م ــن ل ـب ـن ــان دائ ـ ـ ــرة انـتـخــابـيــة

واحـ ــدة وي ـح ــرره م ــن الـقـيــد الـطــائـفــي
ويـعـتـمــد الـنـسـبـيــة والــائ ـحــة املقفلة
لـلـحـ ّـد مــن دور العصبيات الطائفية
وتأثير املال السياسي .املشروع التفت
أيضًا إلــى خفض ســن املرشحني إلى
 21سنة واملقترعني إلى  18سنة .كان
يفترض باألحزاب السياسية املنادية
بــال ــدي ـمــوقــراط ـيــة أن تـ ـه ــرول لـتـبـنــي
اق ـ ـتـ ــراح ق ــانـ ـص ــوه وت ـت ـق ــات ــل ل ـت ـكــون
أحــد ّ
عرابيه .إال أن مشروع قانصوه،
«ص ــاح ــب ال ـخ ـط ــاب ال ـخ ـش ـبــي وأح ــد
أع ـض ــاء ال ـح ــزب ال ــدي ـك ـت ــات ــوري» كما
يصفه ّ
مدعو الديموقراطية ،لم يحرك
ُ
ساكنًا نيابيًا ليركن إلى جانب قوانني
أخرى في مقبرة اللجان النيابية.
ف ـع ـل ـي ــا ،ال م ـش ـك ـلــة فـ ــي ل ـب ـن ــان ح ــول
ع ـج ــز الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ع ــن وض ــع
ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ن ـ ـيـ ــابـ ــي جـ ــديـ ــد.
فــأريـحـيــة األح ـ ــزاب انـتـجــت مـنــذ عــام
 1992أكـثــر مــن  17مـشــروعــا واقـتــراح
قــانــون ،آخــرهــا أرب ـعــة مـشــاريــع أقــرت
فــي حـكــومــة الــرئـيــس نجيب ميقاتي

ً
ال ـثــان ـيــة .والـ ـف ــرق ،م ـث ــا ،ب ــن قــانــون
النائب البعثي وقانون التيار الوطني
الحر (النسبية مع تقسيم لبنان إلى
 13دائـ ـ ـ ــرة) ،والـ ـق ــان ــون امل ـش ـت ــرك بني
املستقبل والقوات اللبنانية والحزب
االش ـ ـتـ ــراكـ ــي (يـ ــدمـ ــج بـ ــن  70م ـق ـع ـدًا
بــاألك ـثــري و 58بــالـنـسـبــي) والـقــانــون
املـخـتـلــط املـقـتــرح مــن حــركــة أم ــل (64
أكثري و 64نسبي) ،أن األول ،أي اقتراح
ق ــانـ ـص ــوه ،ي ـم ـ ّـه ــد إلصـ ـ ــاح سـيــاســي
حقيقي باستناده إلى ترشيحات من
خارج القيد الطائفي ،بينما املشاريع
الباقية تخلط النسبية والطائفية بما
يضمن إعادة إنتاج الطبقة السياسية
نفسها.
إذا ك ــان الــدسـتــور هــو األسـ ــاس ،فهو
قــد نـ ّـص على اعتماد قــانــون انتخاب
خـ ـ ـ ــارج الـ ـقـ ـي ــد الـ ـط ــائـ ـف ــي عـ ـق ــب أول
ان ـت ـخ ــاب ــات ت ـلــي اتـ ـف ــاق ال ـط ــائ ــف .إال
أن م ــا ك ــان يـحـصــل عـشـيــة ك ــل دورة
انـتـخــابـيــة ،هــو إص ــدار قــانــون ّ
يعمق
ّ
ويفصل
االنقسام الطائفي واملذهبي

على قياس القوى السياسية .واليوم،
ي ـم ـك ــن اخ ـ ـت ـ ـصـ ــار األزمـ ـ ـ ـ ــة بــال ـن ـق ـطــة
نفسها :تــوزيــع الــدوائــر بشكل يؤمن
طـ ــرف اح ـت ـك ــار ال ـت ـم ـث ـيــل وإل ـ ـغـ ــاء أي
م ـنــاف ـســة م ـح ـت ـم ـلــة .وه ـ ــذا م ــا يـفـ ّـســر
«الــرهــاب» الــذي يصيب غالبية الكتل
الـسـيــاسـيــة عـنــد ط ــرح مـبــدأ النسبية
فتسارع لتغطية عورتها بألف حجة
وحـ ـ ـج ـ ــة ،لـ ـي ــس آخ ـ ــره ـ ــا نـ ـع ــي وزي ـ ــر
الداخلية نهاد املشنوق أمس احتمال
حصول انتخابات نيابية وفق قانون
جديد في املوعد املحدد« ،فالداخلية
جـ ــاهـ ــزة ف ـق ــط ل ـت ـن ـف ـيــذ االن ـت ـخ ــاب ــات
وفـ ـ ــق قـ ــانـ ــون الـ ـسـ ـت ــن ،وأي ق ــان ــون
جديد يحتاج أشـهـرًا لترتيب اإلدارة
وت ـث ـق ـيــف ال ـن ــاخ ـب ــن» .إذًا ،ال قــانــون
جديدًا في املدى املنظور ،ألن «الشعب
مـتـخـلــف وأغـ ـش ــم» م ــن أن يـسـتــوعــب
فــي م ــدة قـصـيــرة مــا يمكن أن تنتجه
عـقــول ال ـن ــواب .واألك ـيــد أن «الـشـعــب»
ال ي ــزال حتى الساعة عــاجـزًا عــن فهم
مــا ابـتـكــره املـشـنــوق بــاألمــس وسـ ّـمــاه
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ه ــي ال ـت ــي تـحـقــق م ــا ن ــري ــد ،ورغ ـب ــات
القوى السياسية ّ
تعبر عن تطلعاتها
السياسية وليس ما تريد النسبية أن
تحققه للوطن من ّ
صحة تمثيل»!
ال ـخ ــاص ــة ،ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل كـ ــان وال
ي ــزال راف ـضــا للنسبية بشكل مطلق،
ف ـم ـص ـل ـح ـت ــه وض ـ ـمـ ــانـ ــه ك ـ ــل م ـق ــاع ــد
الـطــائـفــة الـسـنـيــة ال ي ـكــون إال بنظام
أكـ ـث ــري كــال ـس ـتــن أو نـ ـظ ــام مـخـتـلــط
يقسم فيه الدوائر على هواه ليضمن
بقاء  27مقعدًا سنيًا تحت جناحيه.
لـ ــذلـ ــك ،يـ ـب ــدي الـ ـح ــري ــري اسـ ـتـ ـع ــداده
للسير بقانون بري املختلط ويشترط
ت ـع ــدي ــل تـ ــوزيـ ــع ال ـ ــدوائ ـ ــر فـ ــي ص ـيــدا
وبـيــروت وغيرها حتى ال يتمكن من
ال يوالونه ،وهم يحظون بتأييد ثلث
الناخبني تقريبًا ،من التمثل بنحو 9
مقاعد في البرملان .هي الديكتاتورية
بــأب ـهــى ح ـل ـل ـهــا ،وهـ ــو إع ـ ــان صــريــح
للرأي العام وملشاريع املرشحني بأن
لبنان نشأ على الزبائنية والطائفية

