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قبل نحو 3 سنوات من االنتخابات النيابية، سارعت كتلة التنمية والتحرير اىل طرح قانون جديد لالنتخاب عىل اساس الدائرة 
الواحدة، والحفاظ عىل النسبية، وعدم اعتامد الصوت التفضييل، وتحديد كوتا نسائية بـ20 مقعدا

تحقيق

عازار: لبنان دائرة انتخابية واحدة 
يقود إلى الدولة املدنية

رضوان عقيل

ضم  والتحرير  التنمية  كتلة  من  وفد  جال 
وهاين  عازار  وابراهيم  الخليل  انور  النواب 
وتلقى  النيابية،  الكتل  سائر  عىل  قبييس 
قدمته،  الذي  القانون  اقرتاح  عىل  تشجيعا 
يف  مكتوبة  مالحظات  حصيلة  وستتلقى 
سارت  اذا  لجوجلتها.  متهيدا  متوز  مطلع 
تشكيل  اىل  الكتلة  ستعمد  بايجابية،  االمور 
جمع  اجل  من  الكتل  مختلف  متثل  لجنة 
يتضمنها  ان  عىل  والعمل  االقرتاحات،  هذه 
الهيئة  اىل  به  ستسري  الذي  االقرتاح  هذا 

العامة يف املجلس مهام كانت النتائج. 
طرحها،  تسويق  من  متكنها  عدم  حال  يف 
حجم  توسيع  عىل  العمل  اىل  تعمد  قد 
 15 عىل  ابقائها  وعدم  الحالية،  الدوائر 
تقديم  قبل  الحايل.  القانون  يتضمنها  دائرة 
التيار  والسيام  اجاباتها،  املسيحية  االحزاب 
وحزب  اللبنانية  والقوات  الحر  الوطني 
بانشاء  املطالبة  اىل  عمدت  الكتائب، 
مجلس الشيوخ توازنا مع طرح لبنان دائرة 
يف  بعد  خياراتها  تحسم  مل  وان  واحدة، 

اعتامد هذا الخيار.
رئيسها  نائب  تناوله  التنمية  كتلة  اقرتاح 
"االمن  اىل  عازار يف حديث  ابراهيم  النائب 
العام"، وعّب عن نية الرئيس نبيه بري السري 
يف مرشوعه اىل النهاية، ألن من غري املنطق 
كام جرت العادة االفراج عن قانون انتخاب 
هذا  موعد  من  االخري  الساعة  الربع  يف 

االستحقاق.

التنمية والتحرير عىل  ■ ملاذا اقدمت كتلة 
اقرتاح قانونها يف هذا التوقيت؟

□ توقيت هذا االقرتاح ليس غريبا. بل عىل 
يحمل  املوضوع   الن  طرحه  يجب  العكس 
هذا القدر من االهمية. يجب ان نعيد النظر 

السياسية لخلق منط سيايس  الرتكيبة  يف كل 
االسايس  هدفنا  يبقى  فيام  البلد،  يف  جديد 
يف  نتجه  نحن  املواطنة.  نحو  اكرث  الوصول 
طموحاتنا واقتناعاتنا يف الكتلة اىل بناء دولة 
مدنية، ونرى ان قانون االنتخاب الذي يتجه 
اىل الدائرة الواحدة يقرّب املواطنني بعضهم 

من بعض، ويخلق جوا وطنيا اكب. 

التخفيف من  اىل  اقرتاحكم  ■ هل سيؤدي 
غلواء الخطاب املذهبي؟

□ بالتأكيد. سيفرض اقرتاحنا عىل املرشح يف 
اي منطقة ان يقدم خطابا معتدال بعيدا من 
كالم  اي  اطالقه  عدم  باالحرى  او  التقوقع، 
عىل "القطعة". وفق اقرتاحنا سيحدد املرشح 
بانتخابه.  الناس  ليقنع  البالد  كل  يف  خطابه 
لبنان  جعل  اىل  اعوام  منذ  نطمح  نحن 
دائرة واحدة. يف اقتناعاتنا نرى ان ال امكان 
حقيقي  مواطن  بخلق  اال  صحيح  بلد  لبناء 
هو  طموحنا  الطائفية.  حصون  من  يخرج 
الطائفية  خارج  نواب  مجلس  اىل  الذهاب 
يكون  وان  الغائها،  عىل  والعمل  السياسية، 
الوقت  انه يف  لدينا مجلس للشيوخ. نعتقد 
التي  االمور  هذه  لتحقيق  قدرة  ال  الحارض 
اىل  اضافة  االنتخاب،  قانون  مفتاحها  يبقى 
كل ذلك ال رجعة عندنا عن النسبية. االنجاز 
الساري عىل صعيد  القانون  الذي تحقق يف 
بالنسبة  للنقاش.  قابلة  غري  مسألة  النسبية 
ذهب  االكرثي  ان  رصاحة  بكل  نقول  الينا 

اىل غري رجعة.

زالت  ما  جهات  مثة  بأن  تشعرون  هل   ■
تحن اىل االكرثي؟

النيابية  الكتل  عىل  جوالتنا  خالل  من   □
نحن  االمر.  هذا  نلمس  مل  اقرتاحنا،  لعرض 

كان  هدفنا  ان  علام  بواقعية،  دامئا  نتحدث 
واالقضية  املذاهب  توزيع  من  الخروج 
ال  الحارض  الوقت  يف  نظامنا  لكن  الـ26، 
دائرة  يف  رسنا  لو  حتى  االمر.  بهذا  يسمح 
املناصفة ومتثيل كل  واحدة. كيف سنضمن 
عند  هواجس  مثة  ان  املؤكد  من  الطوائف. 

املسيحيني.  االطراف 

■ هل اخذتم يف االعتبار خصوصية الناخب 
بابن  التعلق  عىل  اعتاد  الذي  اللبناين 

منطقته؟
ان  هنا  اريد  لكني  صحيح.  االمر  هذا   □
ان  الدستور  يف  يقال  ملاذا  سؤاال:  اطرح 
النائب هو نائب عن االمة وهي ال تنتخبه؟ 
وال  اللبنانيني  لكل  ارّشع  املجلس  يف  انا 
احرصهم يف دائريت. مل نفصل مرشوعنا عىل 
النهاية  يف  اشخاص.  قياس  عىل  او  القطعة 
التكوين  كل  يف  النظر  يعيد  قانونا  انجزنا 
يكون  ان  اىل  ونطمح  البلد،  يف  السيايس 
هي  القانون  دولة  تكون  ان  عىل  االفضل، 
مع  الطائفة،  دولة  وليست  تحكم  التي 
احرتامنا للتعددية. انا مؤمن بانني ال اخرج 
بل  القانون،  بهذا  مشيت  اذا  طائفتي  من 
تتأّمن  طائفتي  حقوق  اعتب  العكس  عىل 

اكرث يف مثل هذا القانون. 

■ يف ظل ما تطرحونه مثة جهات مسيحية 
وغريها تطالب بالدائرة الصغرى؟ اي اعتامد 

الفردية؟ الدائرة 
بأنه  واضحا  كان  الكتائب  □ صحيح. حزب 
لكن  الواحدة،  الدائرة  يف  للسري  مستعد 
نائب لكل دائرة  الفردية، اي  الدائرة  ضمن 
)128(، واشرتط ان يواكب هذا االمر وجود 

للشيوخ.  مجلس 

■ هل يوافق التيار الوطني الحر عىل السري 
يف لبنان دائرة واحدة؟

رحبت  الكتل  ان  اىل  االشارة  من  بد  ال   □
التي تم  بطرحنا واعتامدنا عددا من االمور 
ادخالها. يسري التيار الحر اذا حصل هذا االمر 
والصالحيات  الشيوخ  مجلس  مع  بالتوازي 
الذهاب  منه  ابلغنا  عليها.  سيحصل  التي 
متثيل   يف  اكرث  الحايل  النظام  تعزيز  اطار  يف 
الطوائف، ويعتب ان االنجاز الذي تحقق يف 
القانون الحايل هو متثيل املسيحيني يف شكل 
التيار  عند  عنه.  يتنازل  لن  امر  وهذا  جيد، 
وانشاء  السياسية  الطائفية  اللغاء  استعداد 
واضحة  صالحيات  ضمن  شيوخ  مجلس 
ولبنان دائرة واحدة خارج القيد  الطائفي.

املسايرة لكم  املوقف كان من باب  ■ هذا 
ام ان التيار يتمسك بالقانون الحايل؟

نظر  وجهتا  توجد  الشخيص  تقديري  يف   □
القناعة عندهم،  ضمن فريقهم او نوع من 
االكرثية  عىل  حصولهم  نتيجة  انه  وهو 
يريدون  ال  التيار  كونها  التي  املسيحية 

التنازل عنها. 

■ ماذا عن موقف القوات اللبنانية؟

النائب ابراهيم عازار.

□ استمهلت يف تقديم مالحظاتها. لكن من 
نواب  مسالة  ضد  انها  املبدئية  مالحظاتها 
كل  عند  ملسناه  ما  وهذا   ،)6( االغرتاب 
الكتل تقريبا، اي مبعنى عدم حرص اصوات 
زدنا  نحن  فقط.  االغرتاب  بنواب  املغرتبني 

ستة نواب عىل الـ128 لالغرتاب.

االطراف  من  وغريها  اللبنانية  القوات   ■
تأثري  من  االستفادة  يريدون  املسيحيني 

املغرتبني يف كل النواب؟
االبقاء  اللبنانية  القوات  تؤيد  ممكن.   □

السيايس  الخلل  ان  وترى  نائبا،  الـ128  عىل 
الوطني  التوافق  حكومات  انشاء  يف  يتمثل 
التي متنع وجود اكرثية ومعارضة حقيقيتني. 
عىل  االرشاف  هيئة  تكون  ان  ايضا  تريد 
من  وليس  البملان  يف  مؤلفة  االنتخابات 
الحكومة، ومعها حق. طرحنا ان تحل هذه 
االستحقاق  يف  الداخلية  وزارة  بدل  الهيئة 
االنتخاب  قوائم  تحضري  من  بدءاً  االنتخايب، 
بصدق  نتجه  كنا  اذا  النتائج.  اعالن  اىل حد 
بخيار  نتمثل  ان  علينا  وطن،  بناء  خيار  اىل 
شهر  مهلة  مثة  االنتخابية.  الدائرة  توسيع 
)يف  الكتل  كل  مالحظات  اىل  لالستامع 
نتائج  نحصل عىل  ان  ونتمنى  مطلع متوز(، 
التي  الخطية  املالحظات  ايجابية. عىل ضوء 
مصغرة  لجنة  بتشكيل  سنقوم  سنتلقاها، 
ستتوجه  الذي  القانون  اقرتاح  يف  للبحث 
مع  للمجلس،  العامة  الهيئة  اىل  كتلتنا  به 
ستصلنا  التي  املالحظات  االعتبار  يف  االخذ 

من الكتل.

االطراف  ان  القول  االمكان  يف  هل   ■
بالدائرة  القبول  يرفضون  املسيحيني 

الواحدة؟
بهذه  النقطة  هذه  عن  احد  يعّب  مل   □

الرصاحة.

■ ما هو موقف تيار املستقبل؟
مشجعا  كالما  سمعنا  جدا.  مرحبا  كان   □
يستطيع  الحريري.  بهية  السيدة  من 
عىل  االنتخابات  يف  التواصل  الفريق  هذا 
ورحبت  واحدة،  دائرة  لبنان  كل  صعيد 
من  اقرتاحنا  تضمنها  التي  باالقرتاحات 
البطاقة االلكرتونية وهيئة االرشاف والكوتا 

النسائية وسن الـ18.
 

■ كيف ردت الجهات املسيحية عىل اقرتاح 
سن الـ18؟

مل  اذا  استيعابه.  الجميع  عىل  واقع  هذا   □
منض يف مسألة سن الـ18 نكون امام مشكلة 
سواء  نفسها  النسب  ستبقى  منها.  نتهرب 
ما  هنا  خوف  ال  سنة.   21 او   18 عىل  كنا 

دام الدستور يضمن املناصفة، وال يعقل 

االحزاب املسيحية طالبت 
للشيوخ بمجلس 

اذا بقينا على القانون 
الحالي سنعزز الطائفية من 

التفضيلي خالل الصوت 
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ان نقول اننا نريد دولة قانون وال نسمح 
البن 18 باالقرتاع.

اكرث  مشجعا  املستقبل  تيار  رد  وجدتم   ■
من االخرين؟

كتلة  اكرث  كانت  نعم.  االولية  بالصورة   □
متجاوبة.

■ ماذا عن الحزب التقدمي االشرتايك؟
□ فوجئت باملوقف االيجايب له، وقد تحدث 

معنا برصاحة كبرية. يريد الذهاب اىل مكان 
وانشاء  بحرفيته،  الدستور  لتطبيق  ابعد 
مجلس شيوخ والغاء الطائفية السياسية، وان 
يكون البملان من خارج القيد الطائفي. مثة 
املسيحيني.  غرار  عىل  الدروز  عند  هواجس 
التي  بالطروحات  التقدمي  رحب  املبدأ  يف 
حملها اقرتاحنا. التقينا ايضا التكتل الوطني 
مع  جيدا  ردا  منه  وتلقينا  املردة(،  )تيار 
الوفاء  كتلة  اما  املالحظات.  من  عدد  ابداء 

للمقاومة، فقد رحبت بالقانون عموما.

اقرتاحكم  الغاء  الكتل  تلقت  كيف   ■
التفضييل؟ الصوت 

واعتمدنا  الصوت  هذا  الغاء  اىل  عمدنا   □
اللوائح  تأليف  عند  اي  االنتخايب،  الرتتيب 
املرشحني.  اسامء  اختيار  يف  ترتيب  يحصل 
مرشحا   128 من  الئحة  بوضع  حق  مثة 
االقضية  كل  يف  اي   ،26 عن  يقل  ال  ما  او 
الهدف  قضاء.  كل  عن  مرشح  يوجد  الـ26 
من ذلك ان ال يكون املرشحون من منطقة 
مسلم  بني  مداورة  الرتتيب  سيكون  واحدة. 
ومسيحي او العكس، وستحصل هنا تصفية 

داخلية ضمن االفرقاء الختيار املرشحني. 

بني  حتى  ازمة  االسامء  ترتيب  يخلق  اال   ■
املتحالفة؟ الجهات 

املتحالفني.  الحزبني  اىل  يعود  االمر  هذا   □
للبنامج  تكون  ان  يجب  هنا  االولوية  لكن 
تعود  االسامء  وضع  يف  املفاضلة  السيايس. 
مثة  مقفلة.  قوائم  يف  الحزبية  القيادة  اىل 
ويعرفون  انتحاريني  سيكونون  مرشحون 
اىل  يعود  وهذا  لهم،  حظوظ  ال  ان  سلفا 
وضع  يتم  رمبا  وتركيبتها.  السياسية  اللعبة 

مرشحني هنا تحضريا لدورات مقبلة.

احالم  يرضب  اقرتاحكم  ان  يرى  من  مثة   ■
املستقلني؟ املرشحني 

□ اذا اردنا العودة اىل دور النائب الحقيقي 
يجب  الحكومة،  عمل  ومراقبة  الترشيع  يف 
كل  مع  تواصل  عىل  املستقل  يكون  ان 
مستقل  يتحالف  ان  من  مينع  وال  االفرقاء، 
مع  اخر او مع حزب ما. نحن مع مرشحني 

يغطون كل مساحة الوطن. 

املقاعد النيابية تبعا للطائفة والدائرة والكوتا النسائية

اعداد الناخبني واملقرتعني يف انتخابات العام 2018
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