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توقف قيادي بارز في المعارضة 
ــا اعــلــنــه الــعــمــاد عـــون في  عــنــد م
حديثه الحــدى الصحف المحلية 
قبل يومين عن وجود محاوالت من 
فريق المواالة العادة احياء الحلف 

الرباعي، الذي أنتج االكثرية الحالية 
قبل انفراط عقده، من أجــل شق 
صفوف المعارضة، وقال القيادي 
نفسه "ان الذي لم يقله عون لهذه 

الصحيفة نقل عنه في مجالسه 
ــاك مــحــاوالت  ـــأن هــن ــخــاصــة، ب ال
 
ً
جدية وعبر عروضات سخية جدا
من قبل فريق المواالة ليس الحياء 
التحالف الرباعي بل العادة احياء 
 
ً
التحالف الخماسي الذي كان قائما
في عهد الرئيس الياس الهراوي 
والذي كان يضم الرؤساء الثالثة 
الهراوي ونبيه بري والشهيد رفيق 
الحريري والوزيرين ميشال المر 
ووليد جنبالط والــذي كان برعاية 
الثالثي السوري عبد الحليم خدام 
وغــازي كنعان وحكمت الشهابي 
والــذي جاء الرئيس العماد اميل 
لحود وأطاح به. إال ان المر استطاع 
ــن نـــوع آخــر  اســتــبــدالــه بــحــلــف م

وهــو حلف األجــهــزة مــع آل المر 
لشعبي  ا لــجــو  ا مــن  مستفيدين 
الداعم للرئيس لحود في بداية 
عهده، وهذا الحلف هو الذي أعاق 

انطالقة العهد في حينه".
ــوضــح الــمــصــدر نفسه "ان  وي
مخطط المواالة في شق المعارضة 
هو من خالل بعث الروح في الحلف 
 عن 

ً
الخماسي والــذي يضم راهنا

ية  لجمهور ا رئيس  لمسيحيين  ا
الــذي يطالبون بانتخابه والنائب 
المر، وعــن الشيعة نبيه  ميشال 
بــري وعــن السنة سعد الحريري 
ــن الـــدروز ولــيــد جــنــبــالط، لكن  وع
راعي هذا التحالف هذه المرة لن 
يكون السوريين إنما السعوديين 

ــه يصطدم  والــمــصــريــيــن، كما ان
بالعقبة الشيعية".

ــذه  ـــد الـــمـــصـــدر "ان ه ـــؤك وي
ــاتــت مــكــشــوفــة، ال  الــمــحــاوالت ب
سيما بعدما فقد العماد سليمان 
لتوافقي وسقط  ا لرئيس  ا صفة 
لرئاسية  ا  من الحسابات 

ً
نهائيا

من  لعظمى  ا لبية  لغا ا وأصبحت 
من  ء  ليه كجز إ تنظر  رضة  لمعا ا

فريق المواالة".
 
ً
 كما ان المعارضة تعي جيدا

كل المحاوالت لتوريط هذا الفريق 
أم ذاك من القوى التي تتشكل 
منها، حتى يتم البناء على ذلك في 
مسلسل الهجوم على العماد عون 
وتياره والذي أصبح كما حزب الله 
 لدى جهات محلية 

ً
 مباشرا

ً
هدفا

واقليمية ودولية".

الغالبية العظمى من 

المعارضة تنظر إلى 

سليمان كجزء من المواالة

الرباعي، الذي أنتج االكثرية الحالية 
قبل انفراط عقده، من أجــل شق 
صفوف المعارضة، وقال القيادي 
نفسه "ان الذي لم يقله عون لهذه 

يشير احد المصادر الى ان "المعارضة تدرك بأن حركة 
 وممولة من دولة عربية كبرى 

ً
ميشال المر موحى بها أميركيا

لضرب التيار الوطني الحر لصالح العماد سليمان وحلفائه 
من مسيحيي الرابع عشر من آذار".

معلومات

 لقاء بري - الحريري لتنقية االجواء ومعرفة النيات 

تساءل الجميل في حديث اذاعي 
وحول اشارة اوساط الرئيس بري 

الى ان الحوار الثنائي يكون مع 
ض  النائب ميشال عون وهو المفوّ

الوحيد وهل من قبول كأكثرية 
مفاوضة عون في اي حوار ثنائي: 

"هل هذه االمور تمنع اللقاءات 
الثنائية وهل مفاوض المعارضة 

سيمنع من ان يلتقي القادة في اي 
مناسبة؟". 

وفي حال عدم تحديد  بري موعدا 
للحريري او في حال حصر تمثيل 

المعارضة بعون الى اين تتجه 
االمور، اعرب عن اعتقاده بأن "بري 
لن يمتنع عن لقاء اي مسؤول في 
البلد ايا كانت مشاريع المعارضة 
ومن الضروري التفاهم مع بعضنا 

البعض على آلية هذا الحوار 
واهدافه". 

زوار الجميل

وكان الجميل استقبل في دارته 
في سن الفيل امس النائب السابق 

تمام سالم الذي شدد على "نقطة 
إنطالق في موضوع إنتخاب رئيس 

وإتفاق حول قانون اإلنتخابات. 
وأملنا باألمس أن نكون مقبلين 

على شيء إيجابي وبناء لكن األمور 
تراجعت الى الوراء". 

وردا على سؤال حول سبب التراجع، 
أجاب: "بعض المواقف وبعض 

التصريحات، وبعض القرارات من 
هنا وهناك التي أخذت منحى 

صداميا وخالفيا، ولكن صلب 
الموضوع يبقى حاجتنا الى انتخاب 
رئيس جمهورية. هذا أمر يجب أن 

يعطى أولوية على كل شيء". 
كما التقى الجميل النائب السابق 

ايلي الفرزلي الذي اعتبر ردا على 
سؤال حول امكانية ان يؤدي 

دور وساطة بين الرئيس الجميل 
والنائب الياس سكاف لتسليم 

المجرمين الذين أقدموا على 
جريمة زحلة ، أن "المسألة المركزية 

هي كيف نحث الدولة والعدالة 
والقضاء وقوى األمن لتلعب الدور 

كامال في وضع يدها على الملف 
للوصول الى النتائج المرجوة في 

إحقاق الحق". 
كم التقى الجميل وفدا من 

"الجماعة اإلسالمية" ضم عضوي 
المكتب السياسي المهندس 

عبدالله بابتي والشيخ حسن حماده 
اللذين سلماه دعوة من االمين 

العام للجماعة للمشاركة في لقاء 
تضامني مع الشعب الفلسطيني 

يعقد اإلثنين المقبل. 

براميرتس تجاهل 
"شهود الزور" 

أكد اللواء الموقوف 
علي الحاج أن المحقق 

الدولي، في قضية 
اغتيال رئيس الحكومة 
األسبق رفيق الحريري، 

سيرج براميرتس 
"تجاهل شهود الزور 

ي". 
ّ
بشكل كل

 واعتبر في حديث 
لـ"االنتقاد" ينشر اليوم  

ه "لو كان هناك  أنّ
تحقيق يسير باالتجاه 

الصحيح، ولو كان 
ة، أو براهين، 

ّ
هناك أدل

لما كانت الحاجة إلى 
هذا الكمّ من شهود 

الزور". 
 وعن عالقته بالحريري، 

لفت الحاج الى أنّ 
"الحريري اتصل به قبل 
 
ً
ام طالبا ة أيّ اغتياله بعدّ
قة 

ّ
بعض األمور المتعل

بمدينة بيروت، 
فأنجزتها له، وشكرني". 

 اكـــد رئــيــس حــزب 
ل  الكتائب امين الجميّ
ان اللقاء بين الرئيس 
نبيه بري والنائب سعد 
الحريري "هو لتنقية 
االجواء ومعرفة النيات 
الن الحوار لمجرد الحوار 
ال يجدي نفعا، مشددا 
ــؤدي الى  على حــوار ي

انتخاب الرئيس". 

صدى البلد

المواالة تسعى إلحياء الحلف الخماسي 

انشغلت األوساط السياسية 
ـــات االخـــيـــرة  ـــســـاع خــــالل ال
بالمواقف من الطرح الحواري ال 
سيما تفويض المواالة النائب 
سعد الحريري الحوار باسمها، 
االمر الذي فسرته المعارضة 
 للحوار ومحاولة لشق 

ً
رفضا

صفوفها عبر االطاحة بالعماد 
ميشال عون كمفوض للتحدث 
باسم المعارضة في اللقاءات 
الثنائية، وهــذا ما استدعى 
 بين الرئيس 

ً
 عاجال

ً
تنسيقا

نبيه بــري والــعــمــاد عــون في 
ظل األصــداء التي وصلت من 
ر السقاط  الرابية عن أمر ما يدبّ

المعارضة من داخلها.

صدى األرقام

www.ararac.com            -     t_ammar@ararac.com

ة العلل".   
ّ
ا في توصيفه قانون اإلنتخاب بـ"عل صيبً قد يكون الرئيس نبيه بريّ مُ

فالنظام السياسي اللبناني برلماني باألساس، ويناط بممثلي الشعب مهمات 
فريدة منها انتخاب رئيس الجمهورية، وترشيح رئيس الوزراء.  والالفت 

أن ٧٠٪ من اللبنانيين الذين تم استفتاؤهم ال يعلمون ماهية قانونهم 
اإلنتخابي، ولم يستطيعوا التمييز  بين النظام اإلنتخابي "األكثري" المطبق 
ا في لبنان وبين النظام "النسبي"، مع العلم أن معظمهم وبنسبة ٩٢٪   دائمً

على معرفة بأهمية تقسيم الدوائر اإلنتخابية. 
ورغم  كثرة التعديالت التي طاولت البند الثاني من القانون اإلنتخابي 
والخاص بالتقسيمات لتتالءم مع مصالح القوى القائمة، إال أن القانون 

اإلنتخابي اللبناني لم تطله مراجعة في بنيته منذ ١٩٢٦، فبقيت النيات 
بإزالة الطائفية منه مجرد نصوص.  ويشكل النظام اإلنتخابي "األكثري" 
نها من اكتساح جميع 

ِّ
الحالي ضمانة للقوى من مواالة ومعارضة إذ يمك

مقاعد دائرتها الجغرافية وإن فازت لوائحها بفارق بسيط. ففي اإلنتخابات 
الماضية، لم تحصل سوى اختراقات معدودة بسبب "التشطيب"، أو لترك 

.  وبهذا يمكن تسمية هذا النظام  ةٍ
َّ
ا كمن ا شاغرً الجهة المهيمنة مقعدً

األكثري بالنظام اإلقصائي الذي ال يعترف بوجود أي قوى سوى القوى 
المهيمنة، والتي ترسخ زعامتها مع تكرار التجربة وتمنع التجديد والتغيير 

السلمي في الطبقة السياسية.  
وبعد سنة ونصف من األزمة 

السياسية المستعصية والذي 
يشكل قانون اإلنتخاب أحد 

أسبابها كما يكرر العماد عون، 
هذه األزمة التي تكاد أن تودي 

ة أمنية، ،  بالكيان مع كل مطبّ
لم يطرح أي من التيارات السياسية مراجعة فعلية لنظامنا اإلنتخابي.  

وطرحت الهيئة الوطنية إلعداد قانون اإلنتخاب إعتماد النظام "النسبي" 
ا كمدخل لتطوير النظام.  فلو طبق النظام "األكثري" في اإلنتخابات  جزئيً

 لنسب المقترعين له، ولتنوع 
ً
األخيرة، ألعطى لكل طرف عدد مقاعد موازيا

النواب الفائزون من نفس الطوائف وبالتالي لخف اإلحتقان المذهبي، 
وانتفت أحادية التمثيل، وإمكانية اإلستئثار ولما أخذ موضوع تقسيمات 

ا  ا عصريً ار األرز" يطرحون تغييرً ة في التعاطي. فال "ثوّ الدوائر هذه الحدّ
ا يزيد لبنان مناعة ويعزز 

ً
في هذا القانون، وال القوى "الوطنية" تطرح قانون

ا لرغبة أغلبية اللبنانيين 
ً
المواطنة ويضعف التشرذم المذهبي، وذلك خالف

العارفين بالنظامين والذين يؤيدون "النسبي" بأغلبية ٦٧٪. 
ا يمكن اختزاله  بخمسة  أما اليوم، فالمجلس النيابي المؤلف من ١٢٨ نائبً
أو ستة أشخاص على أبعد تقدير كما أظهرته جلسات الحوار، إذ أن ٨٠٪ 

ابه ال حيثية سياسية لهم بشخصهم بل بتبعيتهم لزعيم الئحتهم.   من نوّ
وهذا اإلختزال يفتح المجال أمام شخصنة األزمة السياسية في لبنان 

 من وضع الخالفات في إطارها السياسي 
ً

ومذهبتها إلى هذا الحد الخطير بدال
الحقيقي. 

إن طرح الرئيس بري لبحث قانون اإلنتخاب ال يرقى إلى مناقشة حقيقية 
في "علل" هذا القانون، وقد حصرها في موضوع التقسيمات، بل هي دعوة 

رة للتفاوض على تقسيم الدوائر.  وال يعدو طرح الدائرة الواحدة أوالنظام 
ِّ
مبك

النسبي من قبل الرئيس بري وحزب الله بين الفينة واألخرى سوى ضرب من 
التهويل، إذ تتشبث المعارضة كما المواالة بنظامنا اإلنتخابي "األكثري".  

فهذا النظام يشبه إلى حد بعيد بنيتهما الطائفية ونهجهما السلطوي 
داخل تجمعاتهما. وتبقى المواالة كما المعارضة متفقتين على النظام 

اإلنتخابي الحالي مهما أظهر من "علل" قاتلة. 

• مدير عام شركة آراء للبحوث واإلستشارات     

طارق 
ار • عمّ

المواالة والمعارضة متحالفتان 

خلف نظام انتخابي ”عليل“ 
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٦٧٪ من اللبنانيين

يؤيدون النظام النسبي

تم إجراء البحث من قبل شركة آراء للبحوث واإلستشارات عبر مقابالت هاتفية ممكننة 
بواسطة الكمبيوتر بين ٢٦ و ٢٨ من كانون الثاني الماضي على عينة مماثلة للتوزيع 

السكاني مؤلفة من ٥٠٠  مواطن.

 سالم: تفاءلنا باالمس لكن 

األمور تراجعت الى الوراء

صدى البلد

داود رمال
 daoudramal@albaladonline.com

 
ّ

 مخطط المواالة شق

المعارضة عبر   الحلف 

الخماسي 


