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عصام إسماعيل *
ال ـعــاقــة ب ــن ال ــدس ـت ــور وق ــان ــون االن ـت ـخــاب
ه ــي عــاقــة مـصـيــر ،ف ـقــانــون االن ـت ـخــاب هو
ال ــذي يـنـتــج الـسـلـطــات امل ـنــوط بـهــا تطبيق
ه ــذا الــدس ـتــور ،ف ــإذا أنـتــج ال ـقــانــون مجلسًا
نـيــابـيــا أدى أدواره الـتـشــريـعـيــة والــرقــابـيــة
وامل ــالـ ـي ــة واالن ـت ـخ ــاب ـي ــة ب ــأح ـس ــن م ــا ي ـكــون
والحــق ال ــوزراء املقصرين وفقًا لصالحيته
القضائية في هذه الحالة يمكن الحكم على
صحة الـقــانــون املـطـ ّـبــق وج ــدوى االسـتـمــرار
باعتماده.
أم ـ ـ ـ ــا إذا ت ـ ـح ـ ـقـ ــق الـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس حـ ـ ـي ـ ــث كـ ـث ــرت
التشريعات املخالفة للدستور وارتفع الدين
العام ارتفاعًا فاضحًا غير طبيعي وتحررت
الـحـكــومــة مــن رقــابــة املـجـلــس فــا ط ــرح ثقة
بوزير ،نسمع باملخالفات املرتكبة والفساد
ً
املستشري وال نــرى مديرًا عامًا معزوال من
موقعه بل على العكس ،يمدد له وكــأن أم ّرًا
لم يحدث ...،في هذه الحالة نسأل هل أحسنا
باختيار قانوننا االنتخابي؟
وت ـ ــزداد أهـمـيــة ه ــذا ال ـقــانــون عـنــدمــا يـكــون
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ــدس ـ ـتـ ــوري لـ ـل ــدول ــة ي ـم ـي ــل نـحــو
املـجـلـسـيــة أي هيمنة مـجـلــس ال ـن ــواب على
ب ـق ـي ــة املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ــدسـ ـت ــوري ــة ك ــال ـن ـظ ــام
اللبناني بعد التعديالت الدستورية لعام
 1990ال ــذي يرتكز على قــوة الـبــرملــان حيث
ّ
ـرات فـ ــي ت ـكــويــن
ت ـض ــم ــن ال ــدسـ ـت ــور تـ ـغـ ـيـ ـي ـ ٍ
ال ـس ـل ـطــات وصــاح ـيــات ـهــا ،مــان ـحــا الـتـفــوق
ملــؤس ـســة م ـجـلــس الـ ـن ــواب ال ـت ــي ي ـن ــاط بها
وظ ـي ـفــة ك ـب ــرى مـتـمـثـلــة ب ـم ـمــارســة الــرقــابــة
الشاملة على سياسة الحكومة وأعمالها"،
وفـ ــق حــرف ـيــة ال ـع ـب ــارة الـ ـ ـ ــواردة ف ــي وثـيـقــة
الوفاق الوطني.
وتعزيزًا لقوة البرملان جرى حجب صالحية
رئـيــس الجمهورية بــإقــالــة ال ــوزراء وانتهى
ع ـم ـل ـيــا ال ـت ـف ــوي ــض ال ـت ـش ــري ـع ــي الـ ـ ــذي ك ــان
يستخدمه رؤساء الجمهورية في العمليات
ّ
اإلصالحية ،وتحولت السلطة التنفيذية إلى
مجلس الـ ــوزراء املنبثق عمليًا عــن مجلس
النواب.
ب ـعــد عـ ــام  1990وب ـس ـبــب اخـ ـت ــاف طبيعة
النظام السياسي ما بني مرحلتني من تاريخ

لبنان ،ال يصح ال باملنطق وال بالحيثيات
ال ــواق ـع ـي ــة وال ـق ــان ــون ـي ــة أن ي ـس ـت ـمــر الـعـمــل
بقانون انتخابي يعود تاريخ طبعته األولى
لزمن ٍاالنتداب ،ولهذا ال ّ
بد من صياغة قانون
انتخابي جديد ينسجم مع التكوين الجديد
للسلطات الدستورية في لبنان ،وهذا ليس
خيارًا تقدم عليه السلطة وال من باب الترف

السياسي إنما هو واجب دستوري فرضته
بصيغة األمر وثيقة الوفاق الوطني ،وإن لم
قصد
قصد أو غير
نفعل فهذا يعني أننا عن
ٍ
ٍ
مـسـتـمــرون فــي مـنــع تـكــويــن الـسـلـطــات وفــق
األصــول الدستورية مع ما يعينيه ذلــك من
استمرار األزمات الدستورية والسياسية.
فــإلــى أي ن ـظــام ودوائ ـ ــر انـتـخــابـيــة يـقــودنــا

ال ــدس ـت ــور وال ــوث ـي ـق ــة؟ ل ـقــد ح ـس ـمــت وثـيـقــة
الــوفــاق الــوطـنــي شكل الــدائــرة االنتخابية،
ح ـي ــث ورد ف ــي ه ـ ــذه ال ــوث ـي ـق ــة م ــرت ــن ذك ــر
املـحــافـظــة كــدائــرة االنـتـخــابـيــة ،امل ــرة األول ــى
ضـمــن بـنــد اإلص ــاح ــات الـسـيــاسـيــة وردت
ال ـع ـب ــارة اآلتـ ـي ــة :الـ ــدائـ ــرة االن ـت ـخــاب ـيــة هي
املحافظة.

التعديالت
الدستورية
لعام 1990
ترتكز على قوة
البرلمان (هيثم
الموسوي)
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«بريكست» ...كأنه سراييفو القرن الـ21
سعيد محمد *
أصبحت صنعة التأريخ في وقتنا الحاضر
أشّـ ـب ــه مـ ــا تـ ـك ــون ب ــأرك ـي ــول ــوج ـي ــا م ـع ــرف ـ ّـي ــة،
تنقب فــي مــا بعد الـحــدث املـبــاشــر بحثًا عن
ال ـت ـيــارات والـخـطــوط الـعــريـضــة الـتــي أف ــرزت
ً
ّ
تاريخية معينة ،ولم يعد مقبوال للعقل
حالة
ّ
املعاصر نسب التحوالت التاريخية الكبرى
إلى أحداث صغيرة بعينها ،مهما كانت تلك
ّ
والرمزية .فاقتحام
األحــداث شديدة اإليحاء
سـجــن الباستيل فــي الــرابــع عـشــر مــن تموز
ّ
الفرنسية
 ١٧٨٩لــم يـعــد عـنــد خ ـبــراء ال ـثــورة
ذا قيمة تذكر في محاولة فهمهم للتحوالت
ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاع ـ ّـي ــة واالقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة
ال ـت ــي أمل ــت بــاملـجـتـمــع ال ـفــرن ـســي ف ــي مــرحـلــة
بدايات نشوء املجتمع الرأسمالي املعاصر.
ّ
وبــال ـتــأك ـيــد ف ــإن اق ـت ـحــام ث ــل ــة م ــن الـبــاشـفــة
ال ــروس الشجعان للقصر الشتوي فــي سان
ب ـطــرس ـبــورغ لـيـلــة ال ـس ــادس وال ـع ـشــريــن من
أكتوبر  ١٩١٧لم يكن سوى نبضة صغيرة في
ّ
سياق ثوري متصاعد في روسيا ،تشكل عبر
ّ
الخريفية الجميلة.
عقود سابقة لتلك الليلة
مـ ــع ذل ـ ــك ،ف ــإن ــه مـ ــا ي ـ ــزال م ـغ ــري ــا ـ ـ ـ أقـ ـل ــه فــي
ّ
ّ
ّ
الشعبية ـ اتخاذ نقاط
السرديات التاريخية ّ
مـعــزولــة وأحـ ــداث مـكــثـفــة بــوصـفـهــا ش ــرارات
كــان ال بـ ّـد منها ربما لدفع عجلة التحوالت
الـتــاريـخـ ّـيــة املـتــراكـمــة نـحــو تـغـيــرات نوعية.
فالطلقات القليلة التي قتلت فرانز فرديناند،
أرشـيــدوق النمسا في سيراييفو في الثامن
وال ـع ـش ــري ــن م ــن حـ ــز ّيـ ــران  ،١٩١٤بـ ـ ــدت ،فــي
حينه على األقل ،وكأنها الحادثة التي كانت
ّ
ّ
برجوازيات
السياسية املتأزمة بني
األجــواء
أوروب ــا املتنافسة بانتظارها إلط ــاق حرب
عــاملـ ّـيــة عـبـثـيــة قـضــى فـيـهــا ع ــدة مــايــن من
البشر.
"البريكست" (االستفتاء الشعبي البريطاني
عـلــى الـعــاقــة مــع االت ـح ــاد األوروب ـ ــي وال ــذي

أجـ ــري ف ــي ال ـثــالــث وال ـع ـشــريــن م ــن ح ــزي ــران
 )٢٠١٦يـنـتـمــي بــال ـتــأك ـيــد إلـ ــى ذات نــوعـ ّـيــة
ُ
األح ـ ــداث الــرمـ ّ
ـزيــة املـكـثـفــة ،ال ـتــي ســتــرى في
س ـي ــاق ن ـش ــوء ال ـن ـظ ــام ال ـع ــامل ــي "ال ـت ــرام ـب ــي"
ً
ّ
التاريخية مستقبال
الـجــديــد فــي الــدراســات
وكأنها طلقات غافريلو برنسيب الغادرة في
سيراييفو في بدايات القرن العشرين .فمنذ
نـهــايــة ال ـح ــرب ال ـعــاملـ ّـيــة ال ـثــانـ ّـيــة وإل ــى وقــت
ّ
ّ
األميركية
اإلمبراطورية
قريب ،كانت سياسة
ّ
ّ
نظرية توحيد كل الدول الرأسمالية
تقوم على
الكبرى ـ ـ ومناطق نفوذها فــي أشـبــاه الــدول
ـ ـ ـ ف ــي نـ ـط ــاق م ـع ــول ــم ه ــائ ــل ،ع ــاب ــر ل ـل ـحــدود
ال ـق ــوم ـ ّـي ــة ،وض ـم ــن تـنـظـيــم ش ــدي ــد الـتـعـقـيــد
ّ
إقليمية كان أهمها بالطبع االتحاد
ملنظمات
األوروب ـ ــي ،بــوصـفــه "املـيـكــانـيــزم" ال ــذي تدير
من خالله واشنطن أهم تجمع للبرجوازيات
في العالم ،وفي ذات الوقت تواجه من خالله
ّ
ـ ـ على األرض ـ ـ التهديد ال ــذي مثلته الفكرة
ّ
ّ
النظرية لالتحاد السوفياتي كإمبراطورية
ّ
ـان ممكن لتطور البشرية.
نقيضة ،وطريق ثـ ٍ
لقد مارست الواليات املتحدة ضغوطًا هائلة
ّ
األوروبية
ملصلحة ضم بريطانيا للمجموعة
ّ
املثالية ملنع تحول ذلك "امليكانيزم"
كأداتها
اإلداري إلـ ــى ع ـم ــاق أوروبـ ـ ـ ــي ع ـب ــر ت ـق ــارب
حقيقي بني أملانيا وفرنسا ،يمكن أن ينافس
املركز اإلمبراطوري في يوم من األيام.
ّ
ّ
اإلمبراطورية
اإلدارية من أعمال
هذه الصيغة
ب ـ ــدأت ت ـف ـقــد م ـ ـبـ ــررات وجـ ــودهـ ــا ب ـع ــد تـفـكــك
االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي فـ ــي  ١٩٩١وتـ ـح ـ ّـول
روسـيــا إلــى دول ــة رأسـمــالـ ّـيــة أخ ــرى ،وبشكل
ّ
ّ
العاملية في ،٢٠٠٨
املالية
أوضــح بعد األزمــة
بعدما تأكد فشل أملانيا في فرض أي صيغة
ّ
أوروبية موحدة على شكل استجابة االتحاد
األوروبي لألزمة العاصفة واكتفائها بحماية
مصالح الرأسمال األملــانــي فحسب ،وهــو ما
تـسـبــب ب ـف ـقــدان ثـقــة عـمـيــق ب ــاألمل ــان مــن قبل
الشركاء املعدمني في شريط أوروبا الجنوبي

من أثينا إلى لشبونة ،وجعل مسألة خروج،
أو ح ـت ــى طـ ـ ــرد ،ب ـع ــض ال ـ ـ ــدول م ــن االتـ ـح ــاد
مسألة وقــت ال أكـثــر .وهـكــذا ،كــان لترامب أن
ي ـت ـســاءل ال ـي ــوم ع ــن مـعـنــى ب ـقــاء مــؤسـســات
غير ذات صلة ـ على حد تعبيره ـ كاالتحاد
ّ
األوروبـ ـ ــي ،وح ـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي ،وكــلـهــا
يـمـثــل تـكـلـفــة عـلــى ح ـســابــات اإلم ـبــراطـ ّ
ـوريــة
بينما هــي ال ـف ـضــاءات الـتــي ك ــادت أن تكون
ال ـحــاض ـنــة املـمـكـنــة ل ـق ـيــام "واليـ ـ ــات مـتـحــدة"
أوروبـ ّـيــة منافسة بـقـيــادة أملــانـ ّـيــة لــو أن مكر
التاريخ أخذنا هناك .وهكذا تبدو توجهات
ّ
ّ
األميركية في العهد الترامبي
اإلمبراطورية
واضحة في االنتهاء من االتـحــاد األوروب ــي،
ّ
عملية
وإل ــزام التابع البريطاني باستكمال
ّ
الشعبية
الخروج من االتحاد ـ رغم املعارضة
ّ
املحلية املتسعة لذلك ــ ،والتمهيد لتصعيد
س ـيــاس ـيــي ال ـي ـم ــن ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات أوروبـ ـ ــا
ّ
املحلية (خاصة ماري لو بني ،مرشحة اليمني
الـفــرنـســي املـتـطــرف إل ــى انـتـخــابــات الــرئــاســة
ّ
الفرنسية املقبلة ،وهي التي وعــدت في حال
ان ـت ـخــاب ـهــا بـعـمــل "ف ــري ـك ـس ــت" ،أي اسـتـفـتــاء
فــرنـســي ح ــول الـبـقــاء فــي االت ـحــاد األوروب ــي
على نسق "البريكست" البريطاني).
ّ
األوروبيون الذين صعقوا من تحوالت
القادة
ّ
ال ـس ـيــاســة ال ـخــارجــيــة األم ـيــرك ـيــة الـحــاسـمــة
والتي خالفت ما اعتادوا عليه لسبعني عامًا،
يـعـلـمــون تـمــامــا أن عليهم أن يـنـخــرطــوا في
مواجهة كبرى اآلن إن هم رغبوا في حماية
ّ
البرجوازية في مواجهة "الغول"
مصالحهم
ً
األم ـيــركــي .وبــدأنــا نسمع فـعــا لـغــة معادية
للمشروع األميركي على ألسنة نخبة القارة
الـسـيــاسـ ّـيــة لــم تـكــن واردة قـبــل أشـهــر قليلة.
ج ــاي فـيــرهــوفـسـتــات ،رئـيــس وزراء بلجيكا
الـ ـس ــاب ــق واملـ ـ ـف ـ ــاوض امل ـ ـعـ ــن ع ـ ــن االت ـ ـحـ ــاد
ً
األوروب ــي إلدارة "البريكست" يقول مثال في
م ـحــاضــرتــه األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ف ــي ل ـن ــدن إن
"ترامب يمثل تهديدًا ثالثًا ألوروبا إلى جانب

روسيا ّفالديمير بوتني والتطرف اإلسالمي"،
وهو حذر من أن ستيف بانون ـ املنظر األهم
ف ــي ج ــوق ــة ت ــرام ــب ـ ـ ـ وع ـض ــو م ـج ـلــس األم ــن
القومي األميركي ـ عازم على تفكيك االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،وي ــدف ــع ب ــات ـج ــاه إع ـ ـ ــادة تـنـظـيــم
أوروب ـ ــا ح ــول ال ـهــويــات ال ـقــومـ ّـيــة" ،ف ــي ق ــارة
قــدمــت ع ـش ــرات امل ــاي ــن م ــن األرواح بسبب

