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تحقيق
غاصب مختار

دراسة "الدولية للمعلومات" عن االنتخابات النيابية األخيرة

عدره :كيف نضع قوانني طائفية والطوائف تتناقص؟

اصدرت رشكة "الدولية للمعلومات" كتابها الجديد عن االنتخابات النيابية ،تضمن دراسة تحليلية باالرقام والجداول ملجريات
العملية االنتخابية ونتائجها قبل اجرائها وبعده ،وتوصيات واقرتاحات مبنية عىل االرقام واملعطيات لتاليف حدوث مشكالت مستقبلية
سياسية ودميوغرافية واجرائية ،يف حال استمرار اعتامد قوانني انتخابية وفق املعيار الطائفي مبا يخدم مصالح القوى السياسية
سنة  ،1995وكانت الرشكة االوىل يف لبنان
التي تنرش استطالعات غري مدفوعة مببادرة
ذاتية ،كانت جريدة "النهار" تنرشها بشكل
متواصل ،ثم قامت بذلك جريدة "السفري".
الهدف من هذا العمل التوعية عىل واقع
االمور كام هي عرب االرقام ،واملساهمة يف
عملية حوار هادىء وعقالين يف البلد بدل
الضجيج واالتهام .الن الرقم ثابت اما انه
صحيح او انه خطأ وليس فيه وجهة نظر،
يعني كنا نهدف اىل ايجاد حوار حول هذا
الرقم وبعدها معرفة اىل ماذا يؤرش هذا
الرقم؟ اشري هنا اىل اننا اصدرنا عام 2009
الكتاب االول عن االنتخابات ،وهذا الكتاب
عن انتخابات  2018هو تكملة لهذه املسرية.
رئيس رشكة "الدولية للمعلومات" جواد عدره.

يقع كتاب "انتخابات مجلس النواب اللبناين
 "2018يف  297صفحة من الحجم الكبري،
ويتضمن مقدمة ومتهيدا و 12فصال تتناول
االمور التالية :اعداد الناخبني واملقرتعني
واملرشحني وفقا للدوائر االنتخابية ،نتائج
الدوائر االنتخابية وفقا للوائح واملرشحني
واالصوات ،نتائج املرشحني الفائزين وفقا
للدوائر واللوائح والقوى السياسية ،نتائج
القوى السياسية ومرشحيها وفقا لالصوات
التفضيلية ،الفائزون وابرز الخارسين وفقا
للقوى السياسية والطوائف ،اعامر النواب،
النساء املرشحات ،االنتخاب يف دوائر
االغرتاب وفقا للدوائر والطوائف والدول،
االنفاق االنتخايب بحسب الدوائر االنتخابية،
لبنان الطوائف والدميوغرافيا ،الطعون
االنتخابية.
يرشح رئيس رشكة "الدولية للمعلومات"

نهدف الى فتح حوار
عقالني حول االرقام
في لبنان
جواد عدره لـ"االمن العام" اهداف نرش
الكتاب واالستنتاجات والخالصات التي
توصل اليها نتيجة دراسة هذه االنتخابات،
وبعض االقرتاحات التي وجدها مناسبة من
اجل تطوير النظام االنتخايب يف لبنان.
■ ما الغاية من اصدار هذا الكتاب ،واي
فكرة تريد ايصالها اىل الناس؟
□ تأسست رشكة "الدولية للمعلومات"

■ ماذا يتضمن الكتاب من معلومات مفيدة؟
□ يغطي الكتاب العملية االنتخابية يف كل
املناطق .من الفصول املهمة فيه ،والذي
يستحق ان يكون وحده كتابا ،موضوع
هرم االعامر سواء للناخبني ام للسكان ،النه
يكشف هشاشة الكالم عن مكونات يف البلد
وخطورة هذا الكالم عندما نكتشف ان
الطوائف الست الكربى ليست كلها طوائف
كربى .فحجم الطائفتني السنية والشيعية
كبري ،اما حجم الطوائف االخرى فاىل تراجع.
اللبنانيون االرمن االرثوذكس والكاثوليك ،عىل
سبيل املثال ،عانوا من تراجع هائل يف العدد
بسبب الهجرة اىل الخارج ،وعدد ناخبيهم
الذين اقرتعوا يف كل لبنان قليل جدا .يف
بريوت االوىل مثال اقرتع عرشة االف ناخب
فقط .توضيحا للفكرة اقول ان املجتمع يف
لبنان يشيخ يف كل الطوائف ،سواء لناحية
املقيمني ام نسبة اىل الوالدات ،فبتنا نشبه
اوروبا التي تعاين منوا بطيئا يف عدد السكان،

وخصوصا يف املدن .خطورة هذا االمر تكمن
يف ان النظام لدينا طائفي ،فكيف سنستمر يف
الكالم عن مناصفة بني املسلمني واملسيحيني
اذا كانت اعداد املسيحيني تتناقص بشدة.
وهو امر معروف وليس رسا .مثة ارصار من
زعامء الطوائف عىل املناصفة ،لكن بعد
عرش سنوات او عرشين سنة من سيطالب
باملناصفة؟ كيف ميكن ان يحافظ االرمن مثال
عىل اعداد النواب انفسهم بينام عددهم
يتناقص؟ كام ان الكالم عن ان كل طائفة
تنتخب نوابها ال يعود صحيحا ،واملثال يف
البقاع الغريب ،فالناخبون املسيحيون وحدهم
ال يستطيعون تحصيل الحاصل االنتخايب
ملرشح واحد .كذلك االمر بالنسبة اىل الناخبني
املسيحيني يف دائرة بنت جبيل يف الجنوب
حيث الحاصل االنتخايب  21الف صوت .من
خالل الجداول االحصائية التي لدينا نلحظ
تراجع اعداد الطوائف الصغرية كالرسيان
مثال .دراسة هذا الكتاب هي التي تدلنا عىل
ان قانون االنتخاب الحايل او اي قانون انتخايب
اخر تتم مناقشته وفق الرؤية ذاتها ،لن يكون
صالحا للبنان مستقبال .والنقاش العلمي بناء
عىل االرقام يفيد بان قوانني االنتخاب التي
اعتمدت هي قوانني غري صالحة.
■ اي قانون انتخايب هو االصلح للبنان؟
□ قانون االنتخاب يتم التوافق عليه بناء عىل
فكرة اي بلد تريد ان تبني؟ ليس بالرضورة ان
يريض قانون االنتخاب كل الناس .بل املوضوع
هو هل نريد ان يكون لبنان دولة مدنية او
ال؟ يعني ان قانون االنتخاب هو الذي يؤسس
للدولة املدنية .اما اذا اردنا لبنان الطوائف
فلنفعل ما نفعله حاليا .لكن املشكلة ان
الطوائف تتناقص .كيف نبني لبنان الطوائف؟
وكيف نبقي عىل قوانني انتخابية طائفية،
بحيث يصبح مهددا من يدعي انه يحافظ
عىل طائفته؟ لذلك يجب ان نحميه من نفسه
ونحمي طائفته.
■ ما الجديد الذي اضافه الكتاب يف رشحه
ملجريات االنتخابات ونتائجها؟
□ من الوضح جدا انه كان هناك دور كبري
للامل االنتخايب يف مناطق معينة ،ونحن

الكتاب.

اجرينا استطالعات للرأي يف عدد من املناطق
قبل االنتخابات وبعد ترشح متمولني كبار مثال
يف كرسوان وزحلة ،وكانت النتيجة ان الرأي
العام تغري فجأة عندما دخل بعض املرشحني
املتمولني وتغريت النتائج بطبيعة الحال.
فمن كان اوال اصبح ثالثا او رابعا .ثم هناك
موضوع االنفاق االنتخايب ّ
املرشع يف القانون
االنتخايب ،فقد بلغ نحو  700مليون دوالر،
وهو رقم ضخم بالنسبة اىل بلد مثل لبنان،
وهو اكرب بكثري مام ينفق يف فرنسا وبريطانيا
سوية .اذا نظرنا اىل جداول هيكلية اعداد
الطوائف نلحظ تناقصا كبريا فيها ،وكانت
لدينا مفاجآت .عدد االرثوذكس املسجلني مثال
يف لوائح الشطب بلغ  257الفا و 818ناخبا،
اقرتع منهم نحو  95الفا فقط .كذلك تدنت
نسبة االقرتاع لدى اكرث الطوائف .يف صيدا
كان االقرتاع سلبيا بنسبة  %12عن انتخابات
 .2009هذه مؤرشات تدرس النها تعني ان
هناك ناخبني من الطائفة السنية مل ينتخبوا
مرشحي "تيار املستقبل" ،لكنهم بقوا يف البيت
ومل يشاركوا يف العملية االنتخابية.
■ ما هي النتيجة او الخالصة التي توصلتم
اليها بالنسبة اىل قانون االنتخاب والعملية
االجرائية؟

□ من سلبيات قانون االنتخاب الصوت
التفضييل الواحد يف الدائرة الصغرى ،وسقف
االنفاق االنتخايب املرتفع ،وجعل اصوات
املقرتعني عىل اساس طائفي يف الدائرة
الصغرى ،وهذا يعني بصورة غري مبارشة
العودة اىل القانون االرثوذكيس بانتخاب كل
طائفة لنوابها ،اضافة اىل عدم اتاحة الفرصة
للناخبني لالقرتاع يف مناطق سكنهم بدل
منطقة قيدهم .يف االساس والعمق ،هناك
سلبية عدم اعطاء الفرصة ملن يريدون الرتشح
واالقرتاع عىل اساس غري طائفي .كان يجب
فتح مجال صغري النتخاب عدد من النواب
خارج القيد الطائفي ،وميكن ان ال ينتخب
الناس احدا عىل هذا االساس ،لكن عىل االقل
نكون قد فتحنا نافذة صغرية للخروج من
االنتخاب الطائفي ،عىل ان تبقى املناصفة
موجودة بالنواب الباقني .املطالبة بالغاء
الطائفية موجودة عىل لسان الرئيس رياض
الصلح منذ العام  ،1943وحتى االن يقول
رؤساء الحكومات واملسؤولون انه يجب
ان نلغي الطائفية السياسية ،لكن شيئا مل
يتحقق من ذلك .الدولة املدنية هي الضامن
لكل الناس والسيام املسيحيني .ال بد من
االشارة هنا اىل انه اذا استمر تراجع اعداد
املسيحيني كام هو واضح من جدول هرم
االعامر ،سيرتكز الرصاع بني السنة والشيعة
عىل املقاعد الباقية ،وهذه تخلق مشكلة
جديدة يف لبنان.
■ هذا من حيث محاذير قانون االنتخاب.
ماذا تبني لكم عن العملية االجرائية
والنتائج؟
□ يجب التساؤل هل نحن فعال شعب
طائفي؟ نحن لسنا شعبا طائفيا بل غطاء
للزعامات السياسية ،بدليل ان االرقام يف
طرابلس وزحلة ودائرة الشامل الثالثة
(عكار) تفيد ان سلوك الناس يف االنتخابات
مل يكن طائفيا ،بل كان الناخب يسري خلف
زعيمه السيايس وملصلحته املادية اوال ،وهذه
من الدورس املستقاة من االنتخابات ،حيث
الحظنا ان ناخبني من الطائفة السنية مثال
يقرتعون ملصلحة التيار الوطني الحر يف
دائرة ما ،ويقرتعون للقوات اللبنانية يف
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دائرة اخرى ،فكيف نفرس ذلك؟ تفسرينا
ان الناخب سار وراء خياره السيايس ،وليس
صحيحا ان الناخب اعمى وال قرار لديه .هو
يتخذ قرارات عملية بناء عىل مصالح معينة.
كذلك االمر بالنسبة اىل الناخبني الدروز يف
عاليه والشوف .هناك مؤرشات المر جديد
ومتجدد لدى الدروز ،فبعض املرشحني
املستقلني عن املرشحني التقليديني نالوا
اصواتا عالية ،وهذا االمر له رمزية معينة.
لكن يف الوقت ذاته مثة تراجع يف امكنة
معينة لسلطة الزعامء ،بدليل ما حصل يف
صيدا حيث كان االقرتاع سلبيا ،اي ناقص
 %12عن انتخابات  ،2009وهناك  42الف
مقرتع اقرتعوا ملصلحة الالئحة التي يريدها
زعيمهم لكنهم مل يضعوا صوتا تفضيليا،
وهذا يعني ان هناك والء سياسيا للزعيم،
لكن مع عدم رىض الناخب عىل التحالفات
التي جرت.
■ كيف قرأتم مزاج الناخبني؟
□ االوراق الباطلة او امللغاة زادت عن
انتخابات  2009بنحو  200مرة وال نعرف
السبب ،هل هو خطأ من الناخب لعدم
معرفته بكيفية االقرتاع وفق القانون
الجديد ،ام بسبب اعرتاضه عىل امر ما؟ اما
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االوراق البيض فبقيت تقريبا بالنسبة ذاتها
النتخابات  ،2009كانت  13الف ورقة وزادت
فقط اىل  15الف ورقة .هنا نسأل ايضا :هل
ان التصويت وفق القانون االرثوذكيس هو
دامئا ملصلحة املسيحيني؟ الجواب انه يف
دوائر معينة ال يفوز اي مسيحي اذا رسنا
بالتصويت وفق القانون االرثوذكيس .يف
دائرة البقاع الغريب مثال الحاصل االنتخايب
نحو  11الف صوت ،بينام عدد املسيحيني
كلهم ال يتجاوز عرشة االف ناخب ،يعني
انهم ال يؤمنون الحاصل االنتخايب .فكيف
يكون الحل؟ يف دائرة الجنوب الثانية
الحاصل االنتخايب  21الف صوت ،وعدد
املسيحيني كلهم تسعة االف ،يعني لو صبوا
كلهم يف خانة مرشح واحد سيخرس.
■ بأية اقرتاحات خرجتم بعد الدراسة

االنفاق االنتخابي 700
مليون دوالر وهو رقم
ضخم بالنسبة الى لبنان

التحليلية لالنتخابات وفق االرقام التي
لديكم؟
□ خرجنا باقتناع انه يجب ان يكون لقانون
االنتخاب هدف هو تأسيس الدولة .اذا كان
الهدف الحفاظ عىل لبنان الطوائف الذي
يطالب كل الزعامء يف خطاباتهم بتغيريه،
فان لبنان الطوائف اصبح مهددا دميوغرافيا،
وسيسقط بالدميوغرافيا ان مل يسقط بالقرار
السيايس .سقوطه يف غياب قرار سيايس واع
يسبب خلال امنيا وخلال اجتامعيا وسياسيا،
اما اسقاطه برتو وبحكمة وبهدف فيوصل
اىل وضع قانون انتخايب يؤدي حكام اىل
بناء الدولة املدنية ،يعني يجب فتح املجال
للناس للرتشح عىل اساس غري طائفي ولبنان
دائرة واحدة ،ولو بعدد محدد من النواب
كمرحلة اوىل .لو توحد املجتمع املدين يف
االنتخابات املاضية وتوحد املرشحون لكان
لهم االن بني ستة او سبعة نواب ،لكن
بعضهم التحق بالسياسيني التقليديني.
املطلوب جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة
والرتشح واالنتخاب عىل اساس غري طائفي،
هذا ما اوحت به االرقام التي درسناها بدقة،
ومن لديه ارقام اخرى علمية فليتفضل
بها للنقاش .ينبغي ان يجري نقاش علمي
وفكري مبشاركة القوى السياسية حول قانون
االنتخاب عىل اساس اي لبنان نريد ان نبني،
ال البحث يف حصص القوى السياسية ،لنخرج
بفكرة واضحة ثم ليقرروا ما يريدون .تخيلوا
انه اذا اقر قانون انتخايب نسبي للبلديات
يخفض عدد البلديات الحايل يف لبنان اىل
ربع ما هو عليه االن ،بسبب وجود قرى
صغرية ومتناثرة لكنها تشرتك يف خدمات
الكهرباء واملياه وسواها .وهو ما يسبب
الهدر وال عالقة له باالدارة الحديثة .تخيلوا
لو اننا اقرينا قانونا انتخابيا يجيز للمواطن
االقرتاع حيث يسكن ال حيث ولد .االكيد ان
نتائج االنتخابات ستختلف .لذلك اقول انه
يجب فتح نقاش فكري حول هذه االمور ثم
تتم دوزنتها وفق ظروف البلد .لكننا نسعى
اىل وضع قانون انتخاب مثايل لبناء دولة
مدنية ال طائفية تؤمن مصالح كل الطوائف
واملواطنني والزعامء السياسيني ايضا ،فنحن
ال نريد القيام بانقالب عىل اي طرف.

ﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم
أﺳــﻌﺎر ﺧﺎﺻﺔ
ّ
Jdeideh: Main Branch - 01 875444
Hazmieh: City Center - 01 283851
Choueifat: The Spot - 05 815122
Dora: City Mall - 01 897848
www.rovina.com
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