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تحقيق
رضوان عقيل

الكتل تستعد لإلنتخابات والعيون على الرئاسة األولى
إنقسام على القانون الساري وإجماع على رفض التمديد
فيام ينشغل الجميع يف تأليف الحكومة ،تتجه االنظار اىل االنتخابات النيابية يف
ربيع  ،2022حيث تبقى العيون مشدودة عىل حجز املقاعد يف الربملان وارتباطها
باستحقاق رئاسة الجمهورية يف العام نفسه .تجرى الحسابات وترسم التحالفات
مبوجب القانون الساري ،مع محاولة اكرث من كتلة استبداله واالبقاء عىل النسبية
تنقسم االحزاب والكتل النيابية حيال
قانون االنتخاب الحايل ،فيام يتمسك به
تكتال لبنان القوي والجمهورية القوية عىل
الرغم من الرصاع السيايس الدائر بينهام.
تعمل كتلة التنمية والتحرير عىل تسويق

اقرتاح قانونها االنتخايب القائم عىل النسبية
ولبنان دائرة واحدة او مبوجب املحافظات،
واطالق عجلة مجلس الشيوخ .تلقت
الكتلة دعام من كتل الوفاء للمقاومة
واللقاء الدميوقراطي واملستقبل وعدد من

نواب مستقلني وجهات حزبية مل تعرف
طريقها بعد اىل ساحة النجمة .لكن اذا
كانت كل القوى منقسمة حيال القانون،
اال انها تجمع عىل رفض التمديد للمجلس،
علام ان املجلس الجديد سينتخب رئيس
الجمهورية املقبل.
ييضء عىل هذا امللف الذي يشغل اللبنانيني
يف الداخل والخارج عضوا كتلة التنمية
والتحرير النائب محمد خواجة والجمهورية
القوية النائب جورج عقيص.

خواجة :القانون الساري
يكرس الحالة الطائفية
■ يبدو ان القانون الساري هو الباقي
وستجرى االنتخابات النيابية املقبلة عىل
اساسه؟
□ االبقاء عىل هذا القانون امر سلبي
للغاية النه كرس الحالة الطائفية
واملذهبية التي تسود يف البلد .اساسا
يقوم نظامنا السيايس عليها .لذلك
وصلنا اىل ما خلصنا اليه .اعلنا مرارا انه
يف ظل النظام الطائفي ال ميكن تطوير
الحياة السياسية ومحاربة الفساد يف
البالد ،كذلك ال ميكن ان تصنع مواطنة
وهذا هو االمر االساس .عند كل مفرتق
او حدث كبري يعود اللبنانيون اىل عمق
االصطفافات الطائفية واملذهبية .بعد
االنتخابات النيابية االخرية ،اقدمت
كتلة التنمية والتحرير عىل اعداد قانون
انتخاب بغية نقل لبنان من مكان اىل
آخر .القانون قائم عىل النسبية والدائرة
الوطنية الكربى من اجل انتاج خطاب
وطني وتطوير الحياة الحزبية ،واطالق
احزاب وطنية عابرة للطوائف لتطوير
نظامنا السيايس .لكن يف اكرث من مناقشة
لكتلتنا يف اللجان النيابية املشرتكة ،وقفت
كتل يف وجه اقرتاحنا وبدت كأنها مرتاحة
اىل القانون الساري.
■ ما هي الحواجز التي اعرتضت طرحكم
االنتخايب؟
□ مثة حسابات انتخابية ألن هناك كتال
تعترب ان القانون الحايل ميكن ان يجدد
شبابها السيايس وتصل عربه اىل عدد اكرب
من النواب ،او تحافظ عىل العدد الذي
متثله اليوم.

قانون قديم أم قانون جديد؟ انتخاب أم متديد؟

■ االعرتاض من تكتل لبنان القوي
والجمهورية القوية؟
□ نعم ،االعرتاض جاء يف شكل اسايس
من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر

النائب محمد خواجة.

اقتراحنا لقي تأييد
الحزب االشتراكي وحزب الله
واملستقبل
من اجل حسابات انتخابية بحتة ال عالقة
لها بامر آخر .كأن وظيفة قانون االنتخاب
ان يوصل عددا من النواب اىل الربملان ،يف
وقت يجب ان تكون وظيفته االساسية
تطوير الحياة السياسية وعدم االبقاء عىل
النظام القائم .من اجل ان ال يفهمنا احد
يف شكل خطأ ،نقول ان القانون الحايل
يناسب حركة امل وكتلة التنمية ،لكنه
ليس طموحنا .لو احتسب الرئيس نبيه
بري هذا القانون بأنه يؤمن له مقاعده
الـ 17نقول انه افضل قانون بالنسبة
الينا باملعنى االنتخايب الضيق .يف الدورة

املاضية حصل يشء من التندر ،فالحركة
رشحت  17مرشحا ونجح ( 18مصطفى
الحسيني) .اقول اكرث ان القانون الذي
نقاتل من اجله من املمكن ان يخرسنا بني
ثالثة او اربعة نواب .وقد سئل الرئيس
بري ملاذا تسري يف قانون يخرسك عددا من
النواب ،اجاب" :حتى لو خرست املهم
ان يربح الوطن" .القانون الحايل القائم
عىل النسبية ودوائر صغرى يؤكد لنا اننا
نستطيع الحفاظ عىل مقاعدنا الـ 17يف
االنتخابات املقبلة.
■ هل سلمتم باالستمرار بالقانون الساري؟
□ سنستمر يف املحاولة ،والنقاش يف
القانون االنتخايب مل يقفل وسنبقى عىل
موقفنا ،علام اننا قمنا بضم مجلس
الشيوخ اىل اقرتاح القانون .نعترب ان
اقرتاحنا ينسجم مع الطائف الذي ينص
عليه الدستور يف انتخاب مجلس نواب
وطني .يف مجلس الشيوخ كل مذهب
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يعبون عن
ينتخب ممثليه الذين ّ
هواجس طوائفهم ويعالج مشكالتها،
فيام يتفرغ مجلس النواب ملهامت
الترشيع.
■ من هي القوى التي تؤيد مرشوعكم؟
عب الحزب التقدمي االشرتايك
□ ّ
عن انسجامه معنا وحزب الله ايضا،
كام تلقينا اشارات ايجابية من كتلة
املستقبل .املعارضة االساسية جاءت من
القوات والتيار الوطني الحر .الوضع
يف البلد واالزمة االقتصادية واالنهيار
العام ال تسمح مبناقشة مرشوعنا ،لكننا
سنجدد هذا النقاش تحت قبة الربملان.
■ تواجهون معارضة كبرية تتمسك
بالقانون الحايل؟
□ هذا االمر واضح .يعود السبب اىل
حسابات انتخابية بحتة ورمبا تكون
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حسابات هؤالء خاطئة .عند الذهاب
اىل دوائر كربى ،لبنان دائرة واحدة او
عىل مستوى املحافظات التاريخية ،ال
يستطيع اي طرف ان يكون مبفرده.
كذلك ال ميكن ان ترتشح حركة امل يف كل
لبنان النها ستكون يف حاجة للرتشح مع
حلفاء لها .ال احد يستطيع فرض اراداته
عىل االخرين ،وسيتم بالتنسيق بني
الحلفاء وضع اسامء املرشحني يف الالئحة
الكبرية اذا كانت عىل مستوى لبنان او
املحافظات الكربى .خوف البعض من
هذا الطرح ليس يف مكانه وغري صحيح،
اي مبعنى ان اغلبية ميكنها ان تنتخب
نواب االقلية .اقول ان اي نظام سيايس
يسي شؤون مجتمعه
يف العامل يجب ان ّ
ويفكك العقد التي تواجه املواطنني.
■ تحملون مرشوعكم هذا لالسبوع
االخري من هذه الدورة؟

□ نحمله بخلفية وطنية كاملة وليس
وفق حسابات انتخابية .اذا مل نطور
نظامنا السيايس ال ميكن النهوض بالبلد.
■ اخذتم يف االعتبار نواب االغرتاب
الستة؟
□ هذا االمر ال يقدم وال يؤخر ،وسيخضع
للنقاش والتعديالت .ليس من الرضوري ان
نطبق حرفيا املرشوع وميكن تطبيقه وفق
مرحلة انتقالية واالبقاء عىل القيد الطائفي
يف البداية .الرئيس بري سيايس دقيق جدا
ويعرف الواقع اللبناين وعالقة مكوناته،
ويراعي الحساسيات الضيقة بدقة.
■ مثة من يتخوف من متديد للمجلس؟
□ لسنا مع التمديد اصال .الدليل عىل ذلك
ارصار الرئيس بري عىل اجراء االنتخابات
الفرعية ،ومن يرص عليها يؤكد اجراء
االنتخابات املقبلة يف موعدها.

عقيص :نتمسك بالقانون الحالي
واملطروح هو عودة الى الوراء
■ ملاذا تتمسك القوات بقانون االنتخاب
الحايل؟
□ هناك اسباب يف الشكل واملضمون.
يف الشكل ،ان قانون االنتخاب هو من
القوانني االساسية التي يجب ان تخضع
وتعب عن مناخ توافقي
لتوافق سيايس
ّ
يجب ان تعكسه يف دولة مركبة مثل لبنان.
يف املضمون ،القانون الحايل اخذ سنوات
من الدراسة والنقاش ،وتم التوصل اىل
هذه الصيغة التي وافقت عليها القوى
السياسية بال استثناء .ال ميكن ان نعمل
عىل تعديل قانون االنتخاب يف كل دورة
انتخابية ونعود اىل التفكري بلغة جديدة
تنتج سلطة سياسية .لكل هذه االسباب
نرص عىل االبقاء عىل هذا القانون.

■ مثة من يقول انه يخدم حضوركم يف
الربملان؟
□ املفروض ان يخدم حضور الجميع
الذين وافقوا عليه ،وهو يؤ ّمن التمثيل
الصحيح لكل القوى السياسية .اذا حصلنا
عىل تأييد الناس الذين ايدوا حركتنا
السياسية ،نكون قد استفدنا من االداء
الذي نقدمه وليس من القانون .القانون
هو اطار عام ويجب ان يعكس صفة
متثيلية عند الناخبني يف وطن مركب
طائفيا .علينا ان نقول االمور كام هي،
ان التمثيل ليس يف العدد املحسوم يف
الدستور وهو ليس منّة من احد عند
الحديث عن املناصفة ،النه ينص عىل
ذلك وقد تم التوافق عليه .كلفنا هذا

التعديل حروبا وضحايا وشهداء .التمثيل
الصحيح ليس يف العدد بل يف وجود كل
نائب يعكس فعليا الرشيحة التي ميثلها،
فال يأيت نواب باصوات رشائح اخرى .يجب
تحقيق الصفة التمثيلية ،ويف وقت من
االوقات طرح القانون االرثوذكيس لتلبية
هذه الغاية .توصلنا اىل صيغة افضل
من االرثوذكيس واتفقنا عليها من العام
 2017اىل اليوم .ال نرى يف هذا الوضع
اننا منلك ترف اعادة فتح هذا النقاش،
ومل نر ان جهات ما كانت مغبونة .من
يطرح تعديل هذا القانون هو الرئيس
بري تحديدا ،علام ان حركة امل مل تغنب
من خالل هذا القانون وال تيار املستقبل
او التيار الوطني الحر.

■ من اجل ذلك ترون ان هذا القانون
هو االفضل للجميع؟
□ هذا القانون شكل نقطة التقاء عند
الجميع .من املؤكد اننا لسنا من الذين
يقدسون النصوص ونعترب ان كالمنا
ملزم ،لكن اىل اليوم مل نر صيغة افضل
من القانون الحايل .ما يطرح ال يشكل
تطويرا لهذا القانون بل عودة اىل الوراء.
لو كان مرشوع الرئيس بري يبنى عىل
القانون الحايل ويعمل عىل تطويره،
لوافقنا عليه وفتحنا نقاشا .لكن املطروح
يردنا اىل لبنان دائرة انتخابية واحدة،
يف وقت ان الدستور نفسه يقول ان
االنتخاب هو عىل اساس املحافظات.
ال توجد مسودة اقرتاح تشكل يف نظرنا
تطويرا للصيغة الحالية .نرص عىل القول
ان وضعنا الحايل يف لبنان ال يسمح
الدخول يف قانون انتخاب جديد .من
االفضل الذهاب اىل انتخابات وفتح
ليعبوا عن خياراتهم
املجال امام الناس ّ
يف هذا القانون ،وسيتمكنون عربه من
التغيري.
■ لكن تيار املستقبل يعترب ان هذا
القانون يظلمه؟
□ املبدأ الذي اقوله هو انه عىل كل
فريق ان يبحث عن رىض القواعد
الشعبية عىل االداء الذي يقدمه .ال
ادين تيار املستقبل وال اي فريق،
لكني اقول ان مثة اطارا صالحا يعتمد
النسبية وحسن التمثيل .عىل القوى
السياسية ان تعاين خطابها السيايس
واالداء الذي تقدمه ما اذا كان يحايك
جمهورها وجامهري اخرى ،وتخوض
االنتخابات وفقا للعناوين والربامج
التي متلكها وتأيت بأفضل ما لديها من
الوجوه .نحن نرى ان هذا القانون قادر
عىل الحفاظ عىل اي جهة سياسية
كان اداؤها السيايس متوازنا يف الفرتة
املاضية ،عىل ان يدخل دم جديد اىل
مجلس النواب يف املرحلة املقبلة.

النائب جورج عقيص.

من يطرح تعديل القانون
الحالي ليس مغبونا
نرفض االتيان بنواب
من غير شرائح ناخبيهم

■ هل تحسمون ان االنتخابات املقبلة
ستكون عىل اساس هذا القانون؟
□ نريد حصول االنتخابات والهم االول
عندنا هو حصولها وليس القانون ،الن
املسؤولية االساسية والدستور يفرضان
علينا ان نجريها يف موعدها .النقاش
يف القانون سيؤدي حكام اىل تأخري
االنتخابات وهذا ما ال نقبله اطالقا.
نعتقد انه من حق كل اللبنانيني ان
ميارسوا حقهم الدميواقراطي والدستوري
للتعبري عن خياراتهم السياسية من
خالل االنتخابات .مل تطرح علينا اي

صيغة افضل من هذا القانون ،لذا
نعتربه من افضل القوانني التي اعتمدت
تاريخيا.
■ مل نلمس حامسة عند القوات
لالنتخابات الفرعية؟
□ القصة ليست اننا غري متحمسني،
نحن تعنينا اكرث االنتخابات العامة .لكن
اذا ارادوا اجراء االنتخابات الفرعية،
فليتفضلوا.
■ هل تؤيدون انتخاب النواب الستة يف
االغرتاب؟
□ نفضل االبقاء عىل الصيغة كام
كانت ،اي التي متكن املغرتب من ان
يصوت لنواب دائرته ومنحه الصوت
التفضييل للمرشح الذي يفضله عىل
االخرين .لسنا مع حرص حق املغرتبني
بستة نواب ونحتاج اىل دراسة عن
اثر هذه الزيادة .ال يلبي هذا االمر
صحة التمثيل اوال ،ومن الظلم حرص
املغرتب بنائب واحد ويجب معاملته
مثل املقيم.
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