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حمادة عشیة االنفجار الذي ھز بیروت لتلتحق بھ   كّرت سحبة استقالة النواب من مجلس النواب بعد ان افتتحھا النائب مروان

بوال یعقوبیان  المؤلفة من النواب سامي الجمیل وندیم الجمیل والیاس حنكش، وبعدھم النائبة  أمس كتلة نواب حزب الكتائب . 

مجلس النواب خالل زیارتھ للصرح البطریركي  استقالتھ من  الیوم سلسلة استقاالت بدأت مع النائب نعمة فرام الذي أعلن وشھد
 “إلى النضال من الشارع إلى جانب رفاقھ في “حركة معوض مشیًرا إلى أنھ سیعود  في الدیمان، وبعده النائب میشال

نیابیة مبكرة تشرف علیھا حكومة حیادیة من أجل  االستقالل” وجمیع اللبنانیین األحرار، إلسقاط ھذه الحكومة وفرض انتخابات
ومستقلة ومزدھرة، دولة خاضعة إلى المساءلة والمحاسبة  إسقاط المنظومة المتحكمة ومتصالحة مع   وبناء دولة سیدة وحرة 

 .”شعبھا

  طفح الكیل. أنا نائب أمثّل األمة اللبنانیة كلھا بحسب الدستور، ما یعني  وقال معوض، في مؤتمر صحافي: “طفح الكیل. نعم،
بیروت باإلضافة إلى ألف لبناني من    300المفقودین، وأنا أمثّل الـ أنني أمثّل الشھداء والجرحى الذین سقطوا في مجزرة مرفأ 

أعمارھم   االجتماعیة الذین تھّجروا من منازلھم في قلب عاصمة بلدي، الذین خسروا جنى ائف والمناطق والطبقاتكل الطو 
أمثّل أھلي في زغرتا الزاویة. وأنا استمعت إلى دمائكم  وتدّمرت أشغالھم وفقدوا أحالمھم في أي مستقبل في لبنان، تماًما كما

وأوجاعكم كل السلطاتوصرخاتكم… فأنتم مصدر    ودموعكم  ”. 

المؤسسات  ابن النھج الشھابي نھج المؤسسات، ابن مدرسة لم تراھن یوًما إال على  وأضاف: “أنا میشال رینھ معّوض،
تعطیل المؤسسات وضربھا ال یؤدي إال إلى الفتنة    الشرعیة، حتى في عز الحرب وتفكك الدولة، ومقتنع في الصمیم بأن

والدمار. لذلك، انطالقًا من    حیل منذ دخولي مجلس النواب فعل كل شيء ممكن والتعاون مع الجمیعحاولت المست والخراب 
ومنظومة “مش قاریة حدا”. منظومة ال ترید اإلصالح وال ترید   ثوابتي كي ال نصل إلى ما وصلنا إلیھ. ولكن نحن أمام سلطة

والموا محاربة الفساد، خدمةً ألھداف معروفة  جھات اإلقلیمیةوال ترید حیاد لبنان، وتصّر على أنھ تغرقھ في الحروب  ”. 

أنھ "إیماناً مني بأن على النائب أن یحترم إرادة    في بیان لمجلس النیابي وقال في بیانأعلن النائب ھنري حلو استقالتھ من ا كما
التنفیذي والتشریعي، لم تعد تعبّر عن    یملّلھم، واقتناعاً منّي بأن التركیبة الحالیة للسلطة في لبنان، بشقّیھا  مجتمعھ والناس الذین

وقت ممكن  طمح إلیھ اللبنانیون، وبأن من الضروري االحتكام في أسرعإحداث أي تغییر ی  طموحات الشعب اللبناني، وال تتیح
األمور وإخراج لبنان من الوضع الذي ھو فیھ، وانسجاماً مع   إلى الشعب اللبناني لتجدید الطبقة السیاسیة، أمالً في تحریك

علیھا مع زمالئي في اللقاء    التقیت  ومع تاریخ عائلتي في الحیاة السیاسیة اللبنانیة، ومع المبادىء التي  قناعاتي الشخصیة
اللبناني   الخطیة من مجلس النواب، عسى أن أن یساھم ذلك في فتح نافذة أمل للشعب  الدیموقراطي،سأتقدم غداً اإلثنین باستقالتي

 .الذي یتحمل كارثة بعد كارثة، في ظل عجز تام للمنظومة السیاسیة

المجلس النیابي، الفتاً إلى أن المشھد  ، في حدیث تلفزیوني، إستقالتھا مندیما جماليعضو كتلة "المستقبل" النائب   وأعلنت
تكوینھا  نفسھا والمطلوب تغییر جذري في كل وجوه  السیاسي ال یمكن أن یستمر بالطریقة السلطة وإعادة  . 

سعد أن رئیس الحكومة السابق    على سؤال، أوضحت أن الكتلة مصدومة بالفاجعة التي حصلت في بیروت، الفتاً إلى  ورداً 
إستقالتھا من األساس، مؤكدة أن الحریري في جو   كتلة المستقبلفرصة إلعادة تكوین  یعید تقییم كل أداء الكتلة، وھذه الحریري . 

لـ"النھار" أن "الرابع من آب مفترق طرق تأثیره كبیر على الحیاة  أكّد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقوال نحاس  بدوره
والسیاسي. ویتناول الموضوع كیفیة إعادة انتظام   وقدرة الدولة على النھوض وسط التعثّر في المسار االقتصادي والمالي العامة

المنظومة السیاسیة  حصل االنتخابات النیابیة. وال یمكن نظام المحاصصة أن یستمّر وكلّ أساسھ ت  العمل السیاسي الذي على
  ."تمضي على فشلھا



تشرین"، مؤكّداً  التقویم لحظة بلحظة، قبل أن یحصل االنفجار، بل منذ انتفاضة السابع عشر من  وأشار إلى "الوضع كان تحت
الوسط المستقل، والذي یمكنھ أن یعالج األمور من الجذور ال   اء كتلة"أننا نراقب ونبحث وندرس الخیار المناسب مع أعض

 ."القشور

 :وفي ھذا السیاق، قدم رئیس مؤسسة "جوستیسیا" الخبیر القانوني الدكتور بول مرقص لـ"النھار" القراءة اآلتیة

" إسقاط والیة مجلس النواب. ألن القانون االنتخابي الذي  عداً معنویاً أكثر من كونھا حاملة بعداً فعلیاً لناحیةھذه االستقالة ب  تحمل
الناتج عن االستقالة.   النسبي على أساس تفضیلي، تجرى انتخابات فرعیة خالل مھلة شھرین من الشغور نخضع لھ أي القانون

تتطلب حضور أكثریة أ  34والمادة   نائباً (النصف زائداً واحداً) لتحقیق    65المجلس النیابي، أي حضور   عضاءمن الدستور 
د على التالي  34جلسات مجلس النواب، وتنص المادة    نصاب : 

" القرارات بغالبیة األصوات وإذا  المجلس قانونیاً ما لم تحضره األكثریة من األعضاء الذین یؤلفونھ وتتخذ ال یكون اجتماع
للمناقشة  مشروع المطروحتعادلت األصوات سقط ال ". 

وجوده. أما إذا بلغ عدد الشغور نصف المجلس أو أقر المجلس قانوناً   ما دام النصاب یتحقق، یستمر المجلس في إنتاج مفاعیل
مستمراً، لكن االستقاالت المتتالیة   مدة والیتھ، عندھا نذھب إلى انتخابات نیابة عامة. فیما سوى ذلك یبقى المجلس  بتقصیر

صدمة، آمل أن تكون إیجابیة  تحدث بالتالي داللة   خصوصاً أن الكتلة تمثل حزبًا عریقًا في المجلس النیابي، واالستقالة تحمل .
  52/67النواب لم یجتمع وھو ملزم حسب المرسوم االشتراعي   كبیرة، لكن تبقى الداللة رمزیة ومعنویة. خصوصاً أن مجلس

ولیس أكیدًا أنھ سیجتمع. ولیس    إعالن حالة الطوارئ. اذًا لم یبق لدیھ الكثیر لیجتمع ثمانیة أیام من تاریخ أن یجتمع في غضون
على   وھو أقل ما یمكن أن یفعلھ أو یعید طرح الثقة بالحكومة أو الوزراء المختصین  أكیدًا أیضًا أنھ سیشكل لجنة تحقیق برلمانیة

یعني أنھ یوجد ثالثة تدابیر على األقل. كما یستط األمر الذي "  یع تفعیلاألقل، ما  والوزراء،  المجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء 
یجري تفعیلھ؟ المجلس سّجل تحفظات على تشكیلھ ومھامھ إال أنھ موجود قانونیاً، ولمَ ال  لم یحدث. رغم أن ھذا  

ت الروحیةوالمسألة لیست عددیة فقط بل میثاقیة، وفي حال حصول استقاالت كثیرة قد یحدث خلل في تمثیل العائال . 
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