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رأي

وفي املرة الثانية في بند اإلصالحات األخرى
وردت العبارة الصريحة :تجرى االنتخابات
الـنـيــابـيــة وف ــق قــانــون انـتـخــاب جــديــد على
أساس املحافظة" ،مع اإلشارة إلى أن الوثيقة
تقصد باملحافظة تلك الــدوائــر الكبرى قبل
إعـ ــادة إن ـشــاء مـحــافـظــات ج ــدي ــدة ،بـعــد عــام
 1990ال تتطابق مع املعايير التي فرضتها

الوثيقة إلعادة النظر بالتقسيم اإلداري بما
يسهم في تحقيق االنصهار الوطني وضمن
الحفاظ على العيش املشترك.
ولهذا فإن الدائرة االنتخابية وفق القانون
االنتخابي الجديد هي املحافظات الخمس،
أو م ـحــاف ـظــات ج ــدي ــدة ت ـكــون أك ـثــر مــراعــاة
لقواعد االنصهار الوطني والعيش املشترك.
وب ـعــد أن ثـبــت بــالـنــص الـقـطـعــي ال ــدالل ــة أن
املحافظة هي الدائرة االنتخابية املقررة وفق
ً
قانون له قوة النص الدستوري ،ومستبعدة
ٍ
شكل من أشكال الدوائر األخرى،
بالتالي أي
ٍ
وطنية أو فردية أو قضاء أو غيره ،..فما هو
النظام الذي يتالءم مع الدائرة -املحافظة.
ً
أوال :إن التجربة اللبنانية منذ عــام 1990
حتى اليوم أثبتت فشل النظام األكثري وفق
الصوت الجمعي (أي نظام االقتراع للقائمة
املعتمد في لبنان منذ عام  )1957في إنتاج
مجلس نيابي قــادر على ممارسة وظيفته
ٍ
الكبرى املتمثلة بممارسة الرقابة الشاملة
ع ـلــى س ـيــاســة ال ـح ـكــومــة واع ـم ــال ـه ــا" ،وفــق
حــرفـيــة الـعـبــارة الـ ــواردة فــي وثـيـقــة الــوفــاق
الوطني.
ً
ولهذا وعمال باملبدأ الدستوري :أن انتظام
أداء امل ــؤسـ ـس ــات ال ــدسـ ـت ــوري ــة ه ــو أس ــاس
االنـتـظــام الـعــام فــي الــدولــة (م.د .ق ــرار رقــم 7
تاريخ  )2014/11/28فإنه يقتضي استبعاد
النظام األكثري وفق الصوت الجمعي لفشل
امل ـجــالــس ال ـن ـيــاب ـيــة املـنـتـخـبــة ع ـلــى أس ــاس
هــذا النظام في تأدية صالحياتها وفــق ما
ذكرناه.
ثانيًا :إن النظام األكثري على أساس الصوت
الـجـمـعــي ي ـخــرق م ـبــدأ املـ ـس ــاواة س ـ ـ ً
ـواء بني
الناخبني أو حتى بني املرشحني ،هذا املبدأ
ّ
الذي أكد عليه املجلس الدستوري في قراره
رقــم  96/4تاريخ  1996/8/7الــذي ربــط فيه
صدقية النظام التمثيلي باملساواة في حق
التصويت ،مقررًا املجلس أن" :االنتخاب هو
التعبير الديموقراطي الصحيح والسليم ال
يكون كذلك إال إذا تأمنت من خالله املبادئ
العامة الدستورية التي ترعى االنتخاب ،وال
سيما مبدأ مساواة املواطنني أمام القانون".
وأن املادة  24من الدستور قد أوجبت أيضًا
أن يكون قانون االنتخاب ضامنًا للمساواة

ّ
القوميات وسياسات التطهير العرقي".
فـ ـي ــره ــوفـ ـسـ ـت ــات ،ومـ ـثـ ـل ــه ق ـ ـ ــادة أوروبـ ـ ـي ـ ــون
ّ
"ذهبية"
آخــرون ،يــرون في البريكست فرصة
ّ
تاريخية قد ال تتكرر أمــام أوروبــا للتخلص
مــن الـبــريـطــانــي املـشــاغــب بـســرعــة ،والتركيز
على إعادة ترتيب البيت األوروبي بل ،وربما
الـ ّـدفــع بــاتـجــاه تشبيك أوث ــق بــن دول ــه على

م ـس ـتــوى يــأخــذ االتـ ـح ــاد إل ــى مــرح ـلــة ثــانـيــة
م ـت ـقــدمــة ت ـج ـعــل م ــن م ـســاه ـمــة أوروبـ ـ ـ ــا فــي
الـشــراكــة الـعــاملـ ّـيــة عبر الـنــاتــو مساهمة الند
ً
للند مقابل العمالق األميركي ،بدال من عالقة
ّ
التبعية ـ الذليلة ـ التي استمرت عقودًا .وهو
ما ردده جان كلود يونكر ،رئيس املفوضية
األوروبـ ــي ،عندما قــال إن أوروب ــا ال يمكنها
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ب ــن امل ـس ـي ـح ـيــن وامل ـس ـل ـم ــن ون ـس ـب ـيــا بــن
طـ ــوائـ ــف كـ ــل مـ ــن ال ـف ـئ ـت ــن وب ـ ــن امل ـن ــاط ــق،
وه ـ ــات ـ ــان امل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة والـ ـتـ ـن ــاس ــب ال يـمـكــن
تحقيقهما إال باعتماد النظام النسبي الذي
هو في جوهره بحث عن التناسب الذي ّ
يعد
فلسفيًا أحد أوجه العدالة.
ث ــال ـث ــا :إن ال ـف ـق ــرة ج م ــن م ـقــدمــة الــدس ـتــور
تنص على أن لبنان جمهورية ديموقراطية،
وال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ال ت ـع ـنــي مـ ـج ـ ّـرد ال ـق ـيــام
بــال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ب ــل ت ـع ـنــي تــوفـيــر
ـرص امل ـنــاف ـســة الـحـقـيـقـيــة ب ــن املــرشـحــن
ف ـ ِّ
وتــوفــر ال ـظــروف ملـشــاركــةٍ جـ ّـديــةٍ للناخبني،
ّ
وبمجرد أن تكون االنتخابات صورية
لــذا
فــا تـعــد انـتـخــابــا ألنـهــا ت ـحــرم الـنــاخــب من
ممارسة حريته باختيار من يمثله.
فالديموقراطية ال تشترط التداول الحتمي
لـلـسـلـطــة ب ــل ت ـش ـتــرط ح ـت ـمــا تــوف ـيــر فــرص
املـنــافـســة الحقيقية بــن ال ـقــوى السياسية
فــي الــوصــول إلــى السلطة فــإذا غابت فرص
امل ـن ــاف ـس ــة ت ـف ـت ـقــد هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة لـطــابـعـهــا
الديموقراطي.
وقد ّ
تبي أن املنافسة كانت شبه غائبة عن
االنتخابات التشريعية في لبنان باستثناء
بعض الدوائر ذات الخصوصية ،أما في ظل
النظام النسبي فإن املنافسة هي جدية بني
املرشحني وأن فرص الفوز للوائح املتنافسة
قائمة وأن الناخب يــؤدي دورًا مشاركًا في
تكوين السلطة وال يكون الناخب ّ
مجرد أداة
إعطاء شرعية على نتائج محسومة سلفًا.
رابعًا :إن الفقرة ط من مقدمة الدستور التي
ّ
نصت على أن ال فرز للشعب على أساس أي
ّ
انتماء كان ،تشكل مانعًا يحول دون اعتماد
قانون انتخابي يسمح لكل طائفة أن تنتخب
نوابها ،ألن هذا النوع من التمثيل الشعبي،
بلد مثل لبنان ،سـيــؤدي إلى
وال سيما فــي ٍ
زيــادة التباعد بني أبنائه ويوصل إلى عدم
االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي ،وه ــذا ال ـفــرز للشعب
يتعارض مــع فلسفة الوثيقة الـتــي أوجبت
فــي الـبـنــد ثــالـثــا إعـ ــادة الـنـظــر فــي التقسيم
االداري بما يؤمن االنصهار الوطني وضمن
الـحـفــاظ على العيش املـشـتــرك ،فاالنصهار
الــوط ـنــي ال نـصــل إل ـيــه إال م ــن بــواب ــة إنـهــاء
ف ــرز الـلـبـنــانـيــن .لـهــذا ف ــإن الـنـظــام النسبي

على أساس املحافظات الخمس الكبرى هو
الصورة األمثل لتطبيق مبدأ ال فرز للشعب
ً
على أساس أي انتماء وصوال إلى االنصهار
الوطني.
خــام ـســا :إذا ك ــان ــت غ ــاي ــة الــوث ـي ـقــة تحقيق
االنـ ـصـ ـه ــار ال ــوطـ ـن ــي ،ف ــإن ـه ــا وفـ ـ ــي سـبـيــل
الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ه ـ ــذه الـ ـغ ــاي ــة أق ـ ـ ــرت ق ــواع ــد
مساندة أبــرزهــا املبدأ ال ــوارد في الفقرة" ي
مــن مقدمة الــدسـتــور الـتــي تـنـ ّـص على أن ال
شرعية ألي سلطة تناقض ميثاق العيش
املشترك".
يثبت الــواقــع أن املجتمعات ذات التعددية
الدينية ،تميل إلى التعايش ،والعامل املؤثر
في قيام عالقات تعايش راسخة ،هو تحقيق
املـســاواة وعــدم تسلط مجموعة على أخرى
واالع ـتــراف بــاآلخــر .على عكس ذل ــك ،يــؤدي
التمييز والتهميش أو إقصاء أحد املكونات
إلى ظهور نزعات انزوائية وارتفاع الشعور
بالغنب واالضطهاد.
ولقد أثبتت التجارب االنتخابية في لبنان
أن ال ـن ـظ ــام األكـ ـث ــري ع ـلــى أس ـ ــاس الـقــائـمــة
هــو نـظــام إقصائي تهميشي أدى إلــى عزل
مكونات سياسية وازنة ،وهو بهذه النتيجة
قد ّ
مس بالصميم قواعد العيش املشترك ،ما
يوجب العزوف عنه واعتماد نظام االقتراع
النسبي الــذي بتعريفه وخصائصه يسمح
بإشراك كل فئات الشعب بما فيها األقليات
ببناء الدولة،
ُّ
وك ــذل ــك يـتـمـيــز ب ـقــدرتــه عـلــى اسـتـيـعــاب ك ــل
األحـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـه ـ ّ
ـام ــة ف ــي املـجـلــس
الجديد ،بغض النظر عن كيفية
التشريعي
ِ
ان ـت ـشــار أو ت ـجـ ُّـمــع قــاعــدت ـهــم الـشـعـبـيــة ،ما
يجعل النسبية أداة فعالة في ضمان العيش
املشترك املمهد لالنصهار الوطني.
استنادًا إلى هذا العرض ،نخلص للقول إنه
وإن كان الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق
ً
الوطني لــم يــذكــرا النظام النسبي مباشرة
كنظام انتخابي ،إال أن املعطيات أعاله تقود
ٍ
حتمًا إليه.
(كلمة ألقيت في مؤتمر «مــن أجــل قانون انتخاب
وطـنــي على أس ــاس النسبية الكاملة» املنعقد في
األونيسكو بتاريخ  26كانون الثاني )2017
*أستاذ القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية

االستمرار في االعتماد في حماية أمنها على
في إدارة
"اآلخــريــن" داعيًا إلــى تنسيق أعمق ّ
منظومات الدفاع ـ حيث أوروبــا تشغل ١٥٤
منظومة مختلفة بني مجموع دولها ،بينما
ّ
يـشــغــل األم ـيــرك ـيــون املـهـيـمـنــون عـلــى معظم
الكوكب  ٢٧منظومة فقط .الرئيس الفرنسي
ف ــرن ـس ــوا ه ــوالن ــد ال ـ ــذي ي ـع ـيــش آخـ ــر أشـهــر
ً
فــي منصبه ،ك ــان أوض ــح قـلـيــا مــن الجميع
ف ــي أح ــادي ـث ــه س ـ ــواء حـ ــول "ال ـب ــري ـك ـس ــت" أو
ّ
األميركية ،وهو اعتبر
السياسات الحمائية
ّ
االنعزالية بمثابة "فيروس"
سياسات ترامب
أميركي ال يتوافق مع "الجينوم" األوروبي.
صـيـغــة االسـتـجــابــة لـلـتـحــدي األم ـيــركــي كما
ي ـقــول ال ـخ ـبــراء األوروبـ ـ ّـيـ ــون يـنـبـغــي لـهــا أن
ت ــأخ ــذ ش ـك ــل س ـي ــاس ــة نـ ـه ــوض اقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي
أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي شـ ــامـ ــل عـ ـل ــى نـ ـس ــق االسـ ـتـ ـج ــاب ــة
األمـيــركـ ّـيــة لــأزمــة املــالـ ّـيــة الـعــاملـ ّـيــة مــن حيث
تـنـظـيــف ال ــدي ــون الـعــالـقــة مـنــذ وق ــت األزمـ ــة،
واإلن ـ ـف ـ ــاق ال ـ ــواس ـ ــع ع ـل ــى مـ ـش ــاري ــع ال ـب ـن ـيــة
الـتـحـتـيــة ع ـبــر ال ـق ــارة الم ـت ـصــاص الـبـطــالــة،
وتخفيف إجراءات التقشف التي كانت أفقدت
ال ـق ـيــادات األوروب ـ ّـي ــة شعبيتها خــال العقد
امل ــاض ــي ،ورب ـم ــا ب ـنــاء تـحــالـفــات اقـتـصـ ّ
ـاديــة
أوثق مع شركاء خارجيني أيضًا" .بريطانيا
بتحولها إلــى دولــة تابعة لألميركي" ،يقول
ماريو جيرو نائب وزير الخارجية اإليطالي،
"ف ــإن ـه ــا تــدف ـع ـنــا بــال ـتــأك ـيــد إلـ ــى م ــا سـيـكــون
حربًا اقتصادية بــاردة وصــراع مصالح" بني
أوروبا من جهة والواليات املتحدة وتابعتها
بريطانيا من جهة أخرى.
األميركيون ال يظهرون في املقابل أي تردد
فــي توجهاتهم الـعــدائـ ّـيــة الـجــديــدة .فقد شن
بيتر نافارو ،رئيس مجلس التجارة القومي
األم ـي ــرك ــي ال ـج ــدي ــد ،ف ــي أول م ـقــاب ـلــة ل ــه مع
"فــاي ـن ـن ـشــال ت ــاي ـم ــز" ب ـعــد تـعـيـيـنــه ،هـجــومــا
ســاف ـرًا عـلــى أملــان ـيــا ،مـعـتـبـرًا أن "ال ـي ــورو هو
مــارك أملاني متنكر" ،وأن "القيمة املنخفضة

لليورو مقابل الدوالر األميركي تعطي ميزة
ت ـف ـض ـي ـلـ ّـيــة ل ــاق ـت ـص ــاد األمل ـ ــان ـ ــي" ،و"ت ـس ـمــح
ألملانيا باستغالل الواليات املتحدة والشركاء
األوروب ـي ــن اآلخ ــري ــن"! .نــافــارو كــان صريحًا
فــي تـحــديــد رؤي ــة ال ــوالي ــات املـتـحــدة ألملانيا
كــأحــد امل ـعــوقــات الــرئـيـســة ال ـتــي تـمـنــع بـنــاء
عــاقــات اقـتـصــاديــة أوث ــق مــع أوروب ــا بسبب
ميالن ميزان التجارة األملاني دائمًا ملصلحة
برلني على حساب الجميع .محاولة أنجيال
ّ
األملانية ،تهدئة األمور من
ميركل ،املستشارة
خــال التعليق على تصريحات نــافــارو في
مؤتمرها الصحافي مع رئيس وزراء السويد
بأن "أملانيا ال تدير اليورو ،وأنها دفعت دائمًا
ّ
نقدية مستقلة للبنك
باتجاه بـنــاء سياسة
املركزي األوروبي" لم تنفع كثيرًا فيما يبدو،
وكــان جــواب واشنطن سريعًا فــي فتح ملف
شركة "فولكس فاجن" وشريكتها الصغرى
"بـ ــوش" ف ــي مـطــالـبــات ج ــدي ــدة ،رغ ــم تسديد
عمالق صناعة السيارات األملاني أكثر من ٢٠
مليارًا من الــدوالرات إلى حد اآلن كتسويات
وغــرامــات نتيجة قضية التحايل على نظام
االنبعاثات في سياراتها املباعة في الواليات
امل ـت ـحــدة .مــن ال ــواض ــح أن قــواعــد الـلـعـبــة في
العصر الترامبي ستختلف تمامًا عنها في
العقود السابقة ،منذ الخمسينيات إلى اليوم،
وم ــا لــم يـتـحــرك ال ـق ــادة األوروبـ ـي ــون بسرعة
وحزم لبناء توازن قوى جديد يعطيهم أوراقًا
أفضل في صراع تنافس البورجوازيات الذي
ال ينتهي ،فإنهم باالتحاد األوروبي بصيغته
ّ
الحالية أو من دونه سيتحولون بحكم اتجاه
األحداث ،إلى ملعب هامشي يحترب داخليًا،
بينما تنتقل األض ــواء إلــى ج ــداالت تـعــاون ـ
تنافسي أكبر بني الالعبني الكبار :الواليات
املتحدة ،وروسيا والصني ،والذين ال يعاني
أي مـنـهــم أزمـ ـ ــات ه ـ ّ
ّ
ـوي ــة أو أخـ ـط ــار تقسيم
وتفتيت.
* كاتب عربي

