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ال شّك فیه أن مرور االستحقاق البلدي على خیر ما يرام، من دون تسجیل أي ارتدادات أمنیة مما 

على الساحة اللبنانیة، دفع باتجاه التشديد على ضرورة إجراء االنتخابات النیابیة. وتعزز ھذا االتجاه 

ى أن إنتاج مع قرار مجلس شورى الدولة، الذي اعتبر المجلس النیابي الحالي باطالً، مشدداً عل

مجلس جديد بات أولوية وطنیة مع سقوط ذريعة "الھاجس األمني". إال أن ھذا الدفع الذي يتزامن 

مع انعقاد اللجان المشتركة لمناقشة القوانین االنتخابیة المطروحة، على أمل التوصل إلى صیغة 

تعني بالضرورة أن ، ال 2008تحول من دون العودة إلى قانون الستین الساري المفعول منذ العام 

شھراً، وال حتى قبل انتھاء والية  11االنتخابات النیابیة ستجري قبل موعدھا الُمقرر قانوناً بعد 

 .شھراً  13"التمديد الثانیة" المفترضة بعد 



إذ إنه، بعیداً عن األمنیات التفاؤلیة التي رسمت المسار المقبل للحیاة السیاسیة بالنسبة لكثیر 

ما يحول من دون إجراء االنتخابات النیابیة يتعدى سقوط الحجة األمنیة إلى ذريعتین من اللبنانیین، 

 .أساسیتین: األولى شغور سدة الرئاسة، والثانیة قانون االنتخابات

فحتى الیوم، ال يزال كثر ُيمانعون تمرير "السقطة الدستورية" المتمثلة بإجراء انتخابات نیابیة قبیل 

وص قانونیة تُثبت أن دور المجلس النیابي في ظل فراغ كرسي رئیس الرئاسیة، متسلحین بنص

الجمھورية ينحصر فقط بانتخاب رئیس، أي أنه يفقد أي شرعیة أھلیة وقانونیة للتشريع. وھو ما 

ينفیه رئیس الحكومة السابق حسین الحسیني في حديث لـ"موقع المدى"، مشیراً إلى أن 

لیه األحكام الدستورية الطبیعیة ألنه في حالة انحالل نتیجة "المجلس النیابي الحالي ال تنطبق ع

من الدستور اللبناني تُنّص على أنه في حال انحالل المجلس  74التمديديّن. وعلیه، فإن المادة 

يجب اللجوء إلى إجراء انتخابات نیابیة ومن بعدھا انتخابات رئاسیة تنحل على إثرھا الحكومة 

 ."لتتشكل أخرى

ي "ال يحق لمن ھم في السلطة الیوم "التنظیر" في ما ھو شرعي أو غیر شرعي، برأي الحسین

نظراً إلمعانھم في خرق الدستور مراراً. فإن ما علیھم القیام به حالیاً يقتصر على تكريس احترام 

وسیادة الدولة عبر احترام وتطبیق دستورھا، أي إعادة الروح الدستورية والشرعیة إلى عمل 

 ."المؤسسات

في ما يتعلق بقانون االنتخابات الجديد، الحلم الذي يكبر علیه اللبنانیون جیالً بعد جیل من دون و

تحقیقه منذ سنوات التسعین األولى، فتشیر المعطیات إلى أن المراوحة السیاسیة ستفضي في 

مدخالً الربع الساعة األخیر إلى الركون "اضطرارياً" إلى قانون الستین. وھو ما يعتبره الحسیني 

للطعن بقرار المجلس النیابي أمام المجلس الدستوري، مشیراً إلى أن "اللجوء مجدداً إلى قانون 

الستین يعني اغتصاب الدستور وتجاھل آراء المواطنین وحقوقھم، خاصة وأن القانون المذكور يضرب 

 ."مبدأ عاماً اسمه المساواة بین المواطنین

الحقوقیة المحامي بول مرقص أن "ما يجري حاضراً من  "justicia" وفي اإلطار، يرى رئیس مؤسسة

مناقشات في مجلس النواب تتصف بالعقم"، معتبراً أن "القوانین االنتخابیة المتداولة أُشبعت بحثاً 

وتفنیداً وبتنا نعاني من تخمة وعصر ھضم تشريعي، فما نشھده ال يتعدى المناقشات الفلسفیة 

لدوائر وحجم النفوذ، اختلط فیھا النسبي مع األكثري مع المركّب مع ما في النظم االنتخابیة وعدد ا

ھو على درجتین وما ھو مع الالئحة المقفلة والصوت الواحد، وھي لن تؤدي في أحسن األحوال 

، والذي ُيعد نسخة 25/2008إال إلى عملیات تجمیلیة في الربع الساعة األخیر للقانون الراھن 

ین األساسي". ويشدد على أن "غالبیة النقاشات تنحصر بعدد الدوائر تجمیلیة عن قانون الست

وتوزيعھا وعدد المقاعد، من دون إيالء أي أھمیة تذكر لحاجات الناخبین واھتماماتھم وھمومھم. إذ 

حقوق الفئات المھّمشة مثل النساء والمعوقین، أو رفع السرية   إن النقاشات لم تشمل وال مرة



سابات المرشح، أو إنشاء الھیئة المستقلة إلدارة االنتخابات، أو حق تصويت المصرفیة عن جمیع ح

 ."الموقوفین والسجناء غیر المحرومین من حقوقھم المدنیة، وغیرھا

ينطلق مرقص في تأكیده إجراء االنتخابات النیابیة في أقرب وقت من رؤية سیاسیة تعتبر أن 

ديد. ينفي مرقص بجرأة ما ُيشاع عن أن التمديد الطبقة الحاكمة لم تعد الیوم بحاجة إلى التم

الثالث لن يكون بذريعة أمنیة بل بذريعة قانونیة تتمثل بعدم االتفاق على صیغة جديدة لقانون 

االنتخابات، موضحاً أن "االنتخابات ستجري وفق قانون الستین بحجة أن الوقت بات داھماً ولم يعد 

النقاش إلقرار قانون جديد"، مشدداً على أن  بمستطاع القوى السیاسیة االستمرار في

"السیاسیین لیسوا بحاجة إلى التمديد ھذه المرة، ومعظمھم يقف محرجاً أمام مناصريه من مجرد 

التفكیر بالتمديد الثالث، في حین أنھم سیكونون أقل إحراجاً في حال أجروا االنتخابات على أساس 

 .""الستین" أو ما يشبھه

ُيلّمح كثر إلى احتمال لجوء المواطنین إلى الطعن بقانون الستین ورفض خوص  وسط ھذه األجواء

االستحقاق النیابي وفقه. ھنا يكشف مرقص أن ما ُيجبر السلطة على تطوير التشريع وجعله أكثر 

 .عدالة، السیما في ما يتعلق بقوانین االنتخابات، ھو توافر أمرين: الضغط الشعبي والمساءلة

"المساءلة باتت راھناً شبه معدومة في ظل تقصیر إعالمي عن فضح الممارسات ويشیر إلى أن 

المجحفة بحق المواطنین". وعلیه، لماذا ستذھب السلطة إلى تعديل و تطوير قانون االنتخاب؟ 

يسأل مرقص، لیستدرك متابعاً: "ما تقوم به السلطة راھناً ال يتعدى كونه إيجاد صیغ تساعدھا 

 ."ھا بنفسھا مع إدخال بعض التعديالت علیھاعلى أن تستولد نفس

ويلفت االنتباه إلى أن "ما ُسمي بالحراك المدني، على أھمیته، أحبط عزيمة الناس، ألنه لم يتوَخ 

 Advocacyفي تحركاته أوصول ومعايیر االحتجاج، ما تحول الیوم إلى علم قائم بحد ذاته ُيعرف بـ

Planning. الب األقرب مناالً مثل اإلصرار على تحقیق المط (hit)  مثل معالجة النفايات ومن ثم التدرج

فیھا وصوالً إلى المطالب األصعب مناالً مثل التغییر السیاسي وإنھاء الشغور، واللجوء إلى تعظیم 

الشعارات مثل إسقاط النظام وإسقاط الحكومة، ما أعطى السلطة حجة إضافیة للقول بأن الحراك 

بكثافة ثم عادوا  2005مضیفاً "أخشى أنه بعدما احتشد الناس في العام يھدد استقرار البالد"، 

بكثافة أيضاً، أي بفارق عشر سنوات، من أننا بتنا بحاجة إلى سنوات  2015واحتشدوا في العام 

 ."كثیرة إضافیة للتمكن من حشد الناس والتعبئة المدنیة وشحذ الھمم مجدداً 

 فرح تالين
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