
 لبنان.. مواقف متضاربة للكتل النيابية بشأن قانون االنتخابات

 

، إثر رفض نتخابقانون اال بات لبنان على حافة سجال سياسي جديد في ظل تضارب مواقف القوى النيابية بشأن تعديالت

ها مجلس النواب في جلسته العامة الثالثاء الماضي .الرئيس اللبناني ميشال عون التوقيع على هذه التعديالت التي أقرَّ  

وأصدر عون الجمعة، مرسوماً يقضي بإعادة القانون إلى مجلس النواب إلعادة النظر فيه، مستنداً في ذلك إلى ما اعتبره 

نها الق ".انون المذكور"مخالفات تضمَّ  

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة، إن "تقصير المهلة الدستورية إلجراء االنتخابات يعّرض 

".العملية االنتخابية إلحجام ناخبين عن االقتراع ألسباب مناخية ولوجستية عدة  

ر مهلة تسج يل الناخبين غير المقيمين في لبنان، ويحول دون تمكنهم من وأوضح أن "إجراء االنتخابات في مارس المقبل يقّصِّ

".ممارسة حقهم السياسي باالقتراع لممثلين مباشرين لهم  

مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف حق االنتخاب، لكونهم لن  685آالف و 10كما اعتبر عون أن التعديالت المقترحة "تحرم 

."، في إشارة إلى السن القانونية لالنتخاب0222عاماً بحلول شهر مارس  21يبلغوا سن الـ  

ومع رفض الرئيس اللبناني التوقيع على التعديالت، أصبح القانون اآلن في حاجة إلى التصويت عليه بأغلبية ثلثي أعضاء 

يطعن في مجلس النواب ليصبح نافذاً، علماً بأن "التيار الوطني الحر"، أعلن على لسان رئيسه النائب جبران باسيل، أنه س

.القانون أمام المجلس الدستوري في حال إقراره، وال سيما في ما يتعلق بموعد إجراء االنتخابات  

ومن المقرر عقد جلسة نيابية عامة للنظر في القانون مجدداً، وهي تتطلب حضور النصف زائد واحد من عدد النواب، أي أن 

ً  65ما ال يقل عن الجلسة ال يفتتحها رئيس المجلس نبيه بري إال بوجود  .نائبا  

".نائباً بـ"نعم 65وإذا أرادت الكتل النيابية التأكيد على التعديالت التي أدخلتها على قانون االنتخاب، فإنها تحتاج إلى تصويت   

 مواقف نيابية

نون االنتخاب بأنه العضو بكتلة "لبنان القوي" التابعة للتيار الوطني الحر النائب آالن عون، وصف ردَّ رئيس الجمهورية لقا

"كان في محله"، وأرجع ذلك إلى أن "التعديالت التي أدخلت على القانون أصابته في الصميم، وال سيما مع حذف مادة أساسية 

".مقاعد للمغتربين 6تتمثل في تخصيص   

مايو، نظراً  8الً من مارس المقبل بد 27وأضاف النائب آالن عون: "أيضاً هناك اعتراضنا على تقريب موعد االنتخابات إلى 

لكون إتمام االستحقاق االنتخابي في مارس يوافق ذروة الشتاء، األمر الذي يمنع الكثيرين من الناخبين من الوصول إلى مراكز 

".االقتراع  

موقف كتلة وأشار إلى أن الكتلة "تترك الخيار النهائي للبت في القانون إلى الجلسة العامة"، مشدداً على ضرورة أال يُْفَهم من 

"."لبنان القوي" أنها "تتجه إلى تأجيل االنتخابات أو التمديد للمجلس النيابي الحالي  

 محك الفوضى

وقال عضو كتلة "الجمهورية القوية" التابعة لحزب القوات اللبنانية جورج عقيص، لـ"الشرق" إن رفض الرئيس عون التوقيع 

.التخبط على القانون سيضع االنتخابات النيابية على محك  

وأشار إلى أن أي خطوة "تأتي في إطار عرقلة التحضير والشروع في اللوجستيات الالزمة لالنتخابات تهدد العملية كلها"، على 

.حد تعبيره  
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ة، لكنها ليست بأهمية إجراء  ر بها الرئيس رفضه للقانون "ربما تكون لها نظرة مهمَّ واعتبر عقيص أن األسباب التي برَّ

مايو، على الرغم من  8تسهيل انعقادها"، مؤكداً أن كتلة "القوات"، ليست لديها مشكلة في إجراء االنتخابات في االنتخابات و

.أنها كانت تدعو إلى تبكيرها لتعقد قبل سنة من موعدها  

شخاص لن وأضاف عقيص: "في جميع الدول التي تعتمد مبدأ االنتخابات المبكرة في ظروف سياسية مصيرية، بالتأكيد هناك أ

".يستطيعوا ممارسة حقهم االنتخابي، فاالعتبار األهم هو أهمية هذا التقريب وضرورته  

 اتهامات باالنحياز

ض العملية االنتخابية لمخاطر يتحّمل مسؤوليتها بالتأكيد رئيس  وأوضح عقيص أن "ما حصل من رٍد للقانون خطوة قد تعّرِّ

.ازاً في قراره كما دائماً"، على حد تعبيرهالجمهورية، الذي جازف بهذا الموضوع وكان منح  

وتابع: "بدالً من أن يكون رئيس الجمهورية حكماً بين الكتل، هو يدافع من وجهة نظر سياسية لفريق معيَّن هو التيار الوطني 

".الحر كما دأب على ذلك  

واتهم عقيص "التيار الوطني الحر" بممارسة "كل الخطوات الممكنة لعرقلة االنتخابات، ألنها تزعجهم وليست لمصلحتهم، 

".ويضعون الحجج واألعذار ويوهمون الناس أنهم يراعون هذه الفئة أو تلك  

 إمكانية التأخير

ر، لـ"الشرق" أن الكتلة ستدرس مالحظات رئيس وأكد عضو كتلة التنمية والتحرير التابعة لحركة أمل النائب ياسين جاب

الجمهورية على القانون وتأخذ بها، وتنظر في النقاط التي يمكن تعديلها، بما في ذلك مالحظة الرئيس بأن التعديالت المقترحة 

.2022عاماً بحلول مارس  21آالف مواطن حق االنتخاب، لكونهم لن يبلغوا سن الـ 10تحرم أكثر من   

يص: "في جميع الدول التي تعتمد مبدأ االنتخابات المبكرة في ظروف سياسية مصيرية، بالتأكيد هناك أشخاص لن وأضاف عق

".يستطيعوا ممارسة حقهم االنتخابي، فاالعتبار األهم هو أهمية هذا التقريب وضرورته  

 اتهامات باالنحياز

ض العملية االنتخابية لمخاطر يتحّمل مسؤوليتها بالتأكيد رئيس  وأوضح عقيص أن "ما حصل من رٍد للقانون خطوة قد تعّرِّ

.الجمهورية، الذي جازف بهذا الموضوع وكان منحازاً في قراره كما دائماً"، على حد تعبيره  

وتابع: "بدالً من أن يكون رئيس الجمهورية حكماً بين الكتل، هو يدافع من وجهة نظر سياسية لفريق معيَّن هو التيار الوطني 

".ا دأب على ذلكالحر كم  

واتهم عقيص "التيار الوطني الحر" بممارسة "كل الخطوات الممكنة لعرقلة االنتخابات، ألنها تزعجهم وليست لمصلحتهم، 

".ويضعون الحجج واألعذار ويوهمون الناس أنهم يراعون هذه الفئة أو تلك  

 إمكانية التأخير

النائب ياسين جابر، لـ"الشرق" أن الكتلة ستدرس مالحظات رئيس وأكد عضو كتلة التنمية والتحرير التابعة لحركة أمل 

الجمهورية على القانون وتأخذ بها، وتنظر في النقاط التي يمكن تعديلها، بما في ذلك مالحظة الرئيس بأن التعديالت المقترحة 

.2022 عاماً بحلول مارس 21آالف مواطن حق االنتخاب، لكونهم لن يبلغوا سن الـ 10تحرم أكثر من   

وكشف مرقص أن "هذا الطعن بإمكانه أن يؤّجل االنتخابات تقنياً، ألن البت فيه من قبل المجلس الدستوري يتطلًّب شهراً )المهلة 

القصوى(، ما قد يطيح بإمكانية تسجيل المغتربين للمشاركة في االنتخابات"، علماً بأن مهلة التسجيل في السفارات والقنصليات 

.فمبرنو 20تنتهي في   

 "مأزق كبير"



واعتبر مرقص أنه "من الممكن أن يكون هذا المسار، واألخذ والرد في القانون ذريعة لتأجيل االنتخابات النيابية، بعد تراجع 

".م مأزق كبيرشعبية أكبر الكتل النيابية في ظل أزمتنا االقتصادية. وهنا سنكون أما  

مايو من  8، بدالً من 2022مارس  27ديم موعد إجراء االنتخابات النيابية إلى وكان البرلمان اللبناني صادق الثالثاء، على تق

.نفس العام  

ضمن الُمهل  االنتخاباتاللبنانية نجيب ميقاتي في الجلسة النيابية: "سنقوم بكل جهدنا للعمل على إجراء  الحكومةوقال رئيس 

".وستكون شفافة وسليمة مجلس النواب،التي قررها   

.في سبتمبر الماضي، إنه "ال مانع" من إجراء االنتخابات النيابية قبل موعدها وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي قالوكان   

 

 (asharq.com) لبنان.. مواقف متضاربة للكتل النيابية بشأن قانون االنتخابات

https://asharq.com/ar/6irE8zUp69dlGDBGcOHJXP-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86/

