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بارود :نفض الغبار عن مشروع
الهيئة الوطنية لقانون االنتخاب؟

ميكن وال يجوز ان تكون اال يف اطار الجمعيات
السياسية اذا ما اختارت خوض االنتخابات
او العمل السيايس .فاملجتمع املدين ال يعود
"مدنيا" عندما يدخل عامل االنتخاب مثال .اما يف
العودة اىل السؤال ،فالحقيقة ان تأثري االحزاب
السياسية ال يزال قامئا وبقوة ،عىل الرغم من
تراجع شعبية بعضها ،لسببني عىل االقل :اوال،
الن تلك االحزاب "طبخت" قانون  2017عىل
ما يناسب مقاعدها عىل املائدة ،وثانيا ،ألن
الحاصل االنتخايب املرتفع نسبيا ال يزال اقصائيا
للمجموعات الحديثة النشأة.

يف كل دول العامل ،تخضع القوانني كام الدساتري للتعديل بهدف التطوير وسد الثغر التي تظهر يف خالل املامرسة ،وهذا مقياس
لتطور االنظمة ومجاراتها لكل ما هو جديد يف عامل التحوالت واالكتشافات املتسارعة التي تفرض قوانني تواكبها .من هذه
القوانني ذات االهمية االستثنائية ،قانون االنتخابات النيابية ،باعتبار ان الشعب هو مصدر السلطات

اقر مجلس النواب يف حزيران عام  2017قانونا
نسبيا هجينا لالنتخابات النيابية يجمع بني
الالئحة املغلقة يف  15دائرة ،والصوت التفضييل
الواحد ضمن القضاء (الدائرة املصغرة) ،والفرز
املذهبي ملقاعد املجلس الـ( 128نصفان:
مسيحي ومسلم) .هذا العدد املرتفع للدوائر
نسبة اىل الحجم الصغري للمجلس ،يخفف من
اثار النسبية املعتمدة فيه ،فتصري يف بعض
الدوائر "اكرثية مقنعة" ،السيام ان للمستقلني
والقوى العلامنية شعبية موزعة جغرافيا وبني
الطوائف ،ولن ينالوا تاليا نسبا تخولهم من
دخول املجلس النيايب يف دوائر قسمت عىل
اساس طائفي .كام ان النسبية يف هذه الدوائر
مبنية عىل حاصل انتخايب مرتفع (يجاور معدله
العرشة يف املئة) ،ويحتسب بقسمة عدد
املقرتعني عىل عدد النواب .كل هذه التعقيدات
اوجد لها الدستور حلوال ،عندما اشار اىل ان
مجلس النواب يتألف من نواب منتخبین یكون
عددهم وكیفیة انتخابهم وفقا لقوانین االنتخاب
املرعیة االجراء.
واىل ان یضع مجلس النواب قانون انتخاب
خارج القید الطائفي ،توزع املقاعد النیابیة
وفقا للقواعد االتیة ،بالتساوي بین املسیحیین
واملسلمین ،نسبیا بین طوائف كل من الفئتین
ونسبیا بین املناطق ،عىل ان تعتمد املحافظة
دائرة انتخابية بعد اعادة النظر يف التقسيامت
االدارية .لكن اعيد النظر يف هذه التقسيامت،
وزادت اعداد املحافظات من  5اىل  ،9لكن
ظل الخلل يف التقسيامت االنتخابية يف عملية
دمج وتفريع مام جعل القانون االنتخايب غري
متوازن ،ال بالشكل وال باملضمون وال بالنتائج.
هذا ما رشحه الوزير السابق زياد بارود
بالتفصيل ،طارحا الحلول الناجعة العتامد
قانون انتخاب غري اقصايئ.

■ بعد تجربتي  2018و 2022هل نجح تقبل
اللبنانيني التصويت النسبي بديال من االكرثي؟
□ ليس فعال .ال شك يف ان النسبية ترفع منسوب
التمثيل باملقارنة مع االكرثي ،خصوصا عندما
يكون هذا االخري يف لوائح ()plurinominal
وليس يف دوائر فردية او صوت واحد لكل
ناخب ،لكن للنسبية اشكاال وصيغا مختلفة،
ولعل ابرز ما يعطل تقبلها عىل نطاق واسع
ثالثة اعتبارات :االول انها تفرض لوائح مقفلة،
وهو ما مل يعتد عليه اللبنانيون واللبنانيات
سابقا .والثاين انها ترتبط بصوت تفضييل واحد
فقط ،مام يجعل املنافسة شديدة بني اعضاء
الالئحة الواحدة .والثالث انها تقوم عىل حاصل
انتخايب (عدد املقرتعني مقسوما عىل عدد
املقاعد) متحرك ومرتفع يف غالب الدوائر ،مام
يقيص بعض اللوائح من املنافسة (بلغ الحاصل
يف دائرة صيدا عام  ،2018مثال .)%20 ،لذا ،قد
يكون من املفيد التذكري يف هذا السياق مبا كانت
قد اقرتحته الهيئة الوطنية لقانون االنتخاب
برئاسة الوزير الراحل فؤاد بطرس لجهة النظام
املختلط الذي يزاوج بني االكرثي والنسبي ويوزع
املقاعد بني االثنني.
■ الصوت التفضييل ملصلحة َمن كان يف االقرتاع؟
للمرشحني ام للناخبني؟
□ ال شك يف ان الصوت التفضييل هو ملصلحة
القوى السياسية التقليدية والكتل الناخبة
املنظمة .دور الناخب يقترص عىل مساهمته،
عرب التفضييل ،يف ترتيب الالئحة بني اول واخري.
لكن هذا الصوت يقرتب من النظام االكرثي،
وهو يكاد يكون طائفيا بامتياز يف بعض الدوائر
املختلطة ،اىل جانب انه يؤدي اىل منافسة
شديدة واحيانا غري صحية بني اعضاء الالئحة
الواحدة .لذلك مل ن َر يف الحمالت الدعائية يف

انتخابات  2018مثال (ويف العام  )2022صورا
للوائح اال يف ما ندر ،بل مجرد صور مرشحني
بالشخيص ،عىل الرغم من انتظامهم يف لوائح كام
يفرضه القانون .السبب يف ذلك ،ان كال منهم
يريد ان يقول للناخبني "فضلوين".

■ هل يتوافق قانون االنتخاب الحايل مع نص
الدستور؟
□ هذا نقاش طويل .هل يتوافق قانون
االنتخاب مع نص املادة  24التي تقول
باملناصفة يف مقاعد املجلس بني املسلمني
واملسيحيني والنسبية بني الطوائف واملناطق؟
نعم .هل هناك فعال مساواة بني الناخبني؟ ليس
فعال ،نظرا اىل التفاوت بني معدالت الناخبني
بني دائرة واخرى .هل يعتمد معايري واحدة
يف تقسيم الدوائر؟ ال يبدو كذلك ،اذ بعض
الدوائر محافظات (عكار ،مثال) ،فيام بعضها
االخر اقضية (املنت الشاميل ،مثال) ،والبعض
االخري مجموعة اقضية (الشامل الثالثة ،مثال).
بل اكرث من ذلك ،هل يحرتم القانون الحايل،
كام كل قوانني االنتخاب السابقة ،مبدأ املساواة
لجهة االنفاق املايل او الظهور االعالمي؟ قطعا
ال .يف اي حال ،يبدو يل ان املادة  24يف ذاتها
ال تتوافق مع املبادئ الدستورية ولو انها نص
دستوري! ففي ما تنص عليه من مناصفة،
هي تستبعد من التمثيل فئتني من اللبنانيني:
اليهود اللبنانيون (هؤالء ليسوا صهاينة بل هم
مواطنون مهام بلغ او تراجع عددهم كناخبني)،
وكذلك الذين ال ينتمون اىل اية طائفة او
ينتمون اىل طائفة القانون العادي (الطائفة
 )19عمال بالقرار الترشيعي /60ل.ر .الصادر
عام  1936الذي ال يزال ساري املفعول.
■ كيف تنظر اىل تقسيم الدوائر وعدم اعتامد

■ هل ميكن القول ان الصوت التفضييل كان
بديال مالمئا من اعتامد النظام التأهييل؟
□ اطالقا .التأهيل نظام غربلة اولية ،وخلفية
طرحه يف لبنان طائفية .فعىل الرغم من التقارب
بني التفضييل والتأهييل من حيث التصويت
الطائفي ،اال ان الفارق التقني بينهام كبري وال
يؤدي التفضييل الغرض من التأهييل بالرضورة.

الوزير السابق زياد بارود.

املحافظة دائرة انتخابية ،وعدم املساواة ايضا يف
توزيع املقاعد وتقسيم الدوائر؟
□ االشكالية تكمن يف املعيار الواحد .وقد تطرق
املجلس الدستوري اىل هذه النقطة بالذات يف
معرض بته مبراجعة قدمت عام  1996طعنا
مبواد يف قانون االنتخاب يومها ،فقرر (القرار
رقم  1996/4تاريخ  )1996/8/7بأن هذا القانون
قد اعتمد مقاييس مختلفة يف تحديد الدوائر
االنتخابية ،واوجد تفاوتا يف ما بينها ،وميز يف
املعاملة بني املواطنني ،ناخبني او مرشحني،
يف الحقوق والفرائض ،مام جعله مخالفا ملبدأ
املساواة الذي نصت عليه املادة السابعة من
الدستور .هذا ما نراه ايضا يف القانون 2017/44
الذي يعتمد املحافظة حينا والقضاء حينا آخر
وقضاءين او اكرث احيانا ،كام اسلفنا .كل ذلك عىل
خلفية تطبيق اتفاق الطائف عىل نحو مجتزا
وانتقايئ ودون معايري واضحة .هذا االتفاق قال
منذ العام  1989برضورة اعادة النظر يف التقسيم
االداري ،فامذا حصل؟ محافظة يف عكار واخرى
يف بعلبك -الهرمل عام  2003ومحافظة كرسوان
 جبيل عام  .2017هذه املناطق تستحق مندون ادىن شك ان تكون محافظات ،ولكن ملاذا
"باملفرق"؟ كيف ميكن تفسري ان عكار محافظة
ودائرة انتخابية من  7مقاعد ،فيام سائر الشامل

الصوت التفضيلي ملصلحة
القوى السياسية التقليدية
والكتل الناخبة املنظمة

محافظة ويف دائرتني؟ كيف تكون كرسوان -
جبيل محافظة ودائرة من  8مقاعد وجارها املنت
الشاميل قضاء ودائرة من  8مقاعد ايضا؟ انها
فوىض املعايري واملقاربات غري السوية.
■ هل استطاع القانون الحايل التخفيف من
قوة تأثري االحزاب السياسية التي كانت تحتكر
التمثيل عرب قانون الستني االكرثي؟
□ مثة منط شائع ،افهم مصدره وهو مرشوع،
يتعلق بالنظرة اىل االحزاب السياسية .لكن هذه
االخرية من املفرتض ان تكون يف صلب الحياة
العامة .واذا كان بعضها قد اساء اىل صورة
االحزاب عموما ،فهذا ال يعني ان البديل هو يف
غيابها ،بل يف تطويرها وانضاج حاالت سياسية
منظمة .حتى القوى املنبثقة من  17ترشين ال

■ اي قانون انتخاب تراه دستوريا؟
□ اي قانون يحرتم مقدمة الدستور يف ما نصت
عليه لجهة العيش معا ولجهة النظام الربملاين
الدميوقراطي ،واي قانون يحرتم املساواة بني
اللبنانيني واللبنانيات ،وبني املرشحني وبني
الناخبني ،اي قانون ال يستبعد وال يقيص احدا
(من اللوائح اىل االقليات السياسية والعمرية
والطائفية اىل العسكريني كناخبني ،)...اي
قانون تشاريك ،اي قانون يضبط املال االنتخايب
ألن تفلته يخرق مبدا املساواة الدستوري .بعد
تجربتي  2009و 2018ويف ضوئهام ،قد يكون
مفيدا نفض الغبار عن مرشوع الهيئة الوطنية
لقانون االنتخاب ( )2006الذي كان اقرتح نظاما
مختلطا ،بحيث توزع املقاعد بني فئة منتخبة
عىل اساس النظام النسبي (يف دوائر كربى) ،وفئة
منتخبة عىل اساس النظام االكرثي (يف دوائر
صغرى) .للتذكري ايضا ،ان املرشوع املذكور كان
اقرتح ان يصار اىل ادخال تعديل دستوري يقيض
بعدم امكان تعديل قانون االنتخاب خالل السنة
التي تسبق االنتخابات ،اىل جانب قيام هيئة
مستقلة بالكامل تحل محل وزارة الداخلية يف
تنظيم العملية االنتخابية واالرشاف عليها.
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