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سياسة

سياسة
على الغالف

ً
يبدو رئيس مجلس النواب نبيه ّبري ُمستعجال للتخلص
من القانون الذي جرت على أساسه االنتخابات النيابية
عام  .2018لذا فتح ورشة العمل باكرًا في سبيل

قانون جديد يعتمد النسبية وفق الدائرة الواحدة،
ويلغي «سيف» الصوت التفضيليَ .
غير أن آلية الفوز
في اقتراح القانون الذي ّ
تسوق له كتلة «التنمية

ّ
جبران باسيل! الثغرة الكبيرة في هذا االقتراح
الوزير
او
«عواقبها
تكون
قد
خطيرة
ثغرة
ل
يشك
والتحرير»،
ً
ّ
أمر» من «التفضيلي» .فهذا االقتراح يسمح للوائح ً وجد لها حال ،الخبير االنتخابي عبدو سعد ،في اقتراح
قوية بالتآمر على مرشحين أقوياءّ ،
كبري نفسه مثال ،له قبل  22عامًا!

«التنمية والتحرير» تفتح معركة قانون االنتخاب:

اقتراح يسمح بالتآمر على بري!
ميسم رزق
ب ــاكـ ـرًاَ ،
أدرج رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
نـبـيــه بـ ـ ّـري ق ــان ــون االن ـت ـخــابــات بـنـدًا
أساسيًا على جدول أعمال السياسة.
صحيح أن النية لتعديله ظـ َـهــرت مع
اإلعــان ُعن بــدء حركة الوفد النيابي
ً
ال ــذي يــضــم ك ــا مــن ال ـن ــواب :إبــراهـيــم
عـ ــازار ،أن ــور الخليل وهــانــي قبيسي
بــاتـجــاه الـكـتــل الـسـيــاسـيــة ملناقشته،
لكن املعلومات ّ
تحدثت عن أن ورشة
ُ
افتتحت َ
بعد أربعة أشهر على
العمل
إقفال صناديق االقتراع في أيار .2018
ه ــذا األم ــر هــو إش ــارة بـحـ ّـد ذات ــه ،إلــى
م ـخــافــة رئ ـي ــس امل ـج ـلــس ت ـك ــرار خطأ
إقـ ــرار قــانــون تـحــت ال ـض ـغــط .فــا هو
ُيريد الوصول الى ربع الساعة األخير
َ
قـبــل مــوعــد االسـتـحـقــاق ،تضطر معه

آلية تحديد الفائزين في اقتراح
ّبري تسمح للوائح الكبرى بالتآمر
إلسقاط مرشحين أقوياء
ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ال ــى االت ـف ــاق على
ق ــان ــون ُ
«ي ـس ـلــق س ـل ــق» ،ك ـمــا ال يــريــد
العودة الى القانون الذي أجريت على
أساسه االنتخابات األخيرة .الواضح
بحسب األفكار املطروحة للنقاش ،أن
أس ــاس مــا يــريــده رئ ـيــس حــركــة أمــل،
الـنـسـبـيــة وف ــق ل ـب ـنــان دائ ـ ــرة واحـ ــدة،
وإلغاء الصوت التفضيلي ،علمًا بأن
ال ـبــدائــل امل ـطــروحــة لكيفية احـتـســاب
النتائج في اقتراح القانون ّ
املقدم قد
ّ
عليه وعلى باقي
تكون عواقبها أمــر ّ
ال ـ ـقـ ــوى .ف ــي ه ـ ــذا الـ ـش ــق الـتـ َفـصـيـلــي
تحديدًا ،يــدور النقاش .فوفق اقتراح
القانون املعروض ُيمكن تحديد سقف
تأهيل للفوز وهو أن تحصل الالئحة
ع ـلــى نـسـبــة  %5م ــن ع ــدد املـقـتــرعــن،
وهــذا يسمح بفوز اللوائح الصغيرة

وأن ت ـت ـم ـثــل ب ـن ــائ ــب أو أك ـ ـثـ ــر) .وإذا
افـتــرضـنــا ان ـت ـخــابــات تـتـنــافــس فيها
ثالث لوائح ،كل منها من  128مرشحًا،
وحصلت الالئحة األولــى على  50في
املئة من األصوات ،فإنها تحصل على
ن ـص ــف م ـق ــاع ــد م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب (64
مقعدًا) .وإذا حصلت الثانية على 25
فــي املـئــة مــن األصـ ــوات ،تحصل على
 32مقعدًا .وإذا حصلت الثالثة على
 25فــي املئة تحصل بــدورهــا على 32
م ـق ـع ـدًا .كـيــف يـتــم اخ ـت ـيــار املــرشـحــن
ال ـفــائــزيــن؟ ي ـنــص اق ـت ــراح حــركـ ُـة أمــل
الجديد على اعتماد الترتيب املسبق
للمرشحني .وينبغي في هــذه الحالة
أن يفوز أول  64مرشحًا مــن الالئحة
األولــى ،وأول  32مرشحًا من الالئحة
الثانية ،وأول  32مرشحًا من الالئحة
الثالثة .لكن ،وفي ظل اعتماد التقسيم
امل ــذهـ ـب ــي واملـ ـن ــاطـ ـق ــي ل ـل ـم ـق ــاع ــد ،قــد
ي ـحــدث أن ي ـكــون امل ــرش ــح األول على
ال ــائ ـح ــة األول ـ ـ ــى ي ـن ـت ـمــي إل ـ ــى نـفــس
م ــذه ــب وق ـ ـضـ ــاء املـ ــرشـ ــح األول مــن
الــائـحــة الـثــانـيــة .فـمــن منهما يـفــوز؟
اق ـت ــراح «الـتـنـمـيــة وال ـت ـحــريــر» ينص
على أن يتم التوزيع بــاملــداورة :يفوز
األول من الالئحة األولى ،ثم األول من
الالئحة الثانية ،ثم األول من الالئحة
الثالثة .وفي حال شغل رأس الالئحة
األول ـ ـ ـ ــى مـ ـقـ ـعـ ـدًا كـ ـ ــان رأس ال ــائ ـح ــة
الثانية مرشحًا عليه ،يؤول الفوز إلى
املرشح الثاني على الالئحة الثانية.
ُ
وتعتمد هــذه اآللـيــة إلــى أن تستوفي
كل الئحة عدد املقاعد الذي فازت به.
مشكلة هذه اآللية ،بحسب رئيس مركز
بيروت لألبحاث ،الخبير االنتخابي
عبدو سعد ،أنها تتيح للوائح الكبرى
الفوز بمقاعد عن أقضية ومذاهب من
دون أن ي ـكــون لــديـهــا أي شعبية في
هذه املناطق وبني أبناء هذه املذاهب.
كذلك يمكنها أن تتآمر في ما بينها
عـ ـل ــى إس ـ ـقـ ــاط مـ ــرشـ ــح م ـ ـحـ ــدد ،رغ ــم
وج ــود شعبية كبيرة لــه فــي قضائه.

)مروان بو حيدر(

ع ـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،ف ــي م ـق ــدور تـيــار
امل ـس ـت ـق ـبــل وح ــرك ــة أمـ ــل أن يـخــوضــا
االنتخابات كل منهما في الئحة ،وأن
يتآمرا إلسقاط الوزير جبران باسيل
في البترون ،حتى لو حصلت الئحته
ع ـل ــى ج ـم ـيــع أص ـ ـ ــوات امل ـق ـت ــرع ــن فــي
ال ـق ـضــاء ،وم ــن دون أن يـحـصــا على
أي ص ــوت ف ـيــه .كـيــف ذل ــك؟ ببساطة،
يكون رأس الئحة حركة أمل في لبنان

مرشحًا مارونيًا في البترون ،ويكون
رأس الئ ـ ـحـ ــة امل ـس ـت ـق ـب ــل ف ـ ــي ل ـب ـنــان
مرشحًا مــارونـيــا فــي الـبـتــرون أيضًا.
وإذا نــالــت كــل واح ــدة مــن الالئحتني
أصواتًا أكثر مما نالته الئحة التيار
الوطني الـحــر ،يــرســب باسيل حكمًا!
ك ــذل ــك ،وفـ ــي حـ ــال خـ ــوض حـ ــزب الـلــه
وحــركــة أم ــل االن ـت ـخــابــات ،كــل منهما
على الئحة مستقلة ،يمكن أن يتآمر

حزب الله واملستقبل إلسقاط الرئيس
نبيه بــري فــي الــزهــرانــي ،مــن دون أن
يكون أي منهما قد حصل على صوت
واحـ ــد ف ــي ال ـق ـضــاء! (بــال ـتــأك ـيــد ،هــذه
فرضية نظرية ،وهي مستحيلة عمليًا
بسبب التحالف بني حزب الله وحركة
أمــل من جهة ،وألن تيار املستقبل لن
يخوض معركة ضد بري).
ومــن الـنـقــاط الـتــي يتضمنها اقـتــراح

اقتراح بري وتوقيته:

إمساك بمفاصل اللعبة الداخلية
القانون وتزيد من تعقيد آلية تحديد
الفائزين ،هو فرضه كوتا نسائية من
عشرين مـقـعـدًا ،مــوزعــة على املــذاهــب
وعدد من املناطق ،بطريقة تجعل من
النساء طائفة إضافية.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،يـتـضـمــن االقـ ـت ــراح
ُ
بـنــودًا تـعـ ّـد مــادة خالفية حتى داخــل
كـتـلــة «الـتـنـمـيــة وال ـت ـح ــري ــر» ،ومـنـهــا
«إنشاء الهيئة املستقلة لالنتخابات،
مهمتها اإلعداد لالنتخابات النيابية
واإلش ــراف عليها ،وهــي هيئة إداريــة
ذات صفة قضائية تتمتع باالستقالل
اإلداري واملـ ــالـ ــي ،ويـ ـك ــون ل ـهــا مــركــز
خــاص» ،إذ يدور النقاش حول ما إذا
كان مجلس النواب هو من سيعينها
أو مجلس الوزراء .كما يطرح القانون
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى ن ـس ـب ـي ــة ال ـ ــدائ ـ ــرة
ال ــواح ــدة زيـ ـ ــادة  6م ـقــاعــد تخصص
للناخبني غير املقيمني ،وتشكل دول
االغـ ـ ـت ـ ــراب دائ ـ ـ ــرة ان ـت ـخــاب ـيــة واح ـ ــدة
وفـقــا للنسبية ،وتـتــوزع هــذه املقاعد
مناصفة بــن املسلمني واملسيحيني،
وتـتــوزع وفــق اآلتــي :مقعد واحــد لكل
والروم األرثوذكس والروم
من املوارنة
ّ
الكاثوليك والسنة والشيعة والدروز.
ويمكن أن تـكــون الـلــوائــح مكتملة أو
غـيــر مـكـتـمـلــة ،ش ــرط أن تـضـمــن بحد
أدنـ ــى  %20م ــن امل ـقــاعــد ( 26مـقـعـدًا)
وأن يتمثل كــل قـضــاء بمرشح واحــد
عـلــى األقـ ــل .لكنها فــي الـحــالـتــن هي
لوائح مقفلة ،وأي الئحة غير مكتملة
وحصلت على عــدد مــن املـقــاعــد أكبر
م ـ ــن ع ـ ـ ــدد املـ ــرش ـ ـحـ ــن ،تـ ـخـ ـس ــر ه ــذه
املقاعد التي تنتقل نسبيًا الى اللوائح
الفائزة.
وق ــد زار وف ــد «الـتـنـمـيــة وال ـت ـحــريــر»
ّ
الــذي يتولى طرح هذه األفكار معظم
املكونات السياسية ،باستثناء التيار
الــوطـنــي الـحـ ّـر ال ــذي لــم يـحـ ّـدد موعدًا
حتى اآلن .فيما سيلتقي حزب القوات
ـوم االثنني ،وحــزب الله يـ َ
يـ َ
ـوم الثالثاء
الستكمال النقاش.

هيام القصيفي
في اللحظة التي يغرق فيها لبنان بمناقشة
املــوازنــة والتهديدات االجتماعية املتالحقة
واإلض ـ ــراب ـ ــات ،وم ــراق ـب ــة تـ ـط ــورات امل ـســار
األميركي اإليــرانــي ،أتــى الفتًا توقيت طرح
الــرئـيــس نـبـيــه ب ــري لـقــانــون االن ـت ـخــاب في
لبنان على أساس دائرة واحدة مع النسبية،
وب ــدء جــولــة م ـش ــاورات مــع الـكـتــل النيابية
واألحزاب ملناقشته.
اس ـ ـت ـ ـحـ ــوذت خـ ـط ــوة بـ ـ ــري ع ـل ــى اه ـت ـم ــام
سياسيني من مختلف التيارات ،ومنهم من
ّ
معني بتركيبة قانون االنتخاب .ليس
هو
االقتراح بذاته هو املفاجئ ،وهو مطلب بري
القديم ،إنما ال يمكن عزله عن جو سياسي
عــام لــه عــاقــة ب ــدور الثنائية الشيعية في
املرحلة الراهنة ،بحسب قارئني سياسيني
لـهــذه الـخـطــوة .فـهــذه الثنائية ،بـتــوافــق تام
بــن حــزب الله وب ــري ،وضعت نفسها في
مقدمة الـحــدث الـسـيــاســي ،منذ انتخابات
ً
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،وص ـ ــوال إل ــى قــانــون
االن ـت ـخ ــاب ع ــام  ،2018وم ــن ث ــم تشكيل
الحكومة الحالية ،وتدريجًا إلى وضع ثقلها
فــي امللفات املالية واالقتصادية والعمالية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ب ـح ـيــث أص ـب ـحــت امل ـحــرك
األساسي للمشهد السياسي  -املالي .ليس
العهد هو الــذي يمسك وحــده زمــام الوضع
الداخلي ،إذ تعمل ثنائية حــزب الله وبري
عـلــى اإلم ـس ــاك بـمـفــاصــل دقـيـقــة ،وقــانــون
االنتخاب الـيــوم أهمها .وعــرف بــري كيف
يستفيد مــن ان ـغ ـمــاس ال ـقــوى السياسية
بتركيبات وحــرتـقــات داخـلـيــة ،ليطرح من
خ ـ ــارج ال ـس ـي ــاق الـ ـع ــام ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب،
ويـضــع الـجـمـيــع أم ــام تـحـ ٍّـد مـبـكــر لخوض
هذا االستحقاق من بابه العريض .علمًا أن
شكل القانون هذا ،كان أحد أسباب تأخر
إقرار قانون  ،2018وظل مطلبًا لحزب الله
حتى في ّ
عز املفاوضات مع التيار الوطني

ال ـح ــر ،كـحـلـيــف لـ ــه .ولـ ـ ـ ّـوح ال ــرئ ـي ــس سعد
الـحــريــري أكـثــر مــن مــرة باحتمال القبول
ب ــه ،فــي خـطــوة ع ــدت آن ــذاك غـيــر مسبوقة
من جانب الحريري ،ما اضطر التيار إلى
التراجع عن مطالبه وأشكال القوانني التي
طرحها والقبول بالنسبية في  15دائرة.
في املقابل ،يطرح معارضو بري نظريتني
حـ ــول ال ـت ــوق ـي ــت :األول ـ ـ ــى ق ــائ ـم ــة ع ـل ــى أن
املــرحـلــة اإلقـلـيـمـيــة ال ـتــي قــد ال تـصــب في

أي بحث جدي
في قانون االنتخاب
بين التيار والقوات
سقفه سيكون رئاسة
الجمهورية المقبلة
ّ
خــدمــة إي ــران وســوريــا ،تحتم على حزب
الله وبري املسارعة إلى إقرار قانون يؤمن
إمـســاكـهـمــا بــالــوضــع ال ــداخ ـل ــي ،والـثــانـيــة
تتحدث عــن واق ــع محلي بحت للتوقيت،
بحيث إن بــري يريد استباق الجميع إلى
طرح قانون االنتخاب ،استنادًا إلى تجربة
الـقــانــون الحالي ونتائج االنـتـخــابــات التي
ّ
رأى فيها بــري تراجعًا لقاعدته ،ما حتم
عليه اسـتـنـهــاضــا ســريـعــا لـتــأمــن قــانــون
يعيد اإلرث السابق لعام  ،2018خصوصًا
أن النسبية باتت تشكل قاعدة ضرورية
ألي بـحـ ّـث ف ــي ق ــان ــون االن ـت ـخــاب الـعـتـيــد،
بعدما سلم بها الجميع في القانون الحالي.
لكن املشكلة تكمن في تفاصيلها العملية،

وليسُ في عنوانها العريض فحسب.
ح ــن أقـ ـ ـ ّـر ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب عـ ــام ،2017
تعاملت معه الـقــوى السياسية املسيحية
على أنــه أول ــى خشبات الـخــاص مــن إرث
امل ـح ــادل وال ـق ــوان ــن ال ـتــي أنـتـجـهــا الــوجــود
الـ ـ ـس ـ ــوري .ت ــواف ــق ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر
والقوات اللبنانية على أن هذا القانون رغم
عثرات فيه ،حقق نتائج مهمة على صعيد
تحقيق التوازن املسيحي اإلسالمي بتأمني
حصة نيابية باصوات املسيحيني .ورغم أن
القانون لم ّ
يقر ليكون ملرة واحدة وأخيرة،
إال أن الجميع تصرف على هــذا األســاس،
وم ــا إن ص ــدرت نـتــائــج االن ـت ـخــابــات حتى
سارعوا إلــى الكالم عن ضــرورة املباشرة
بالتحضير لقانون جديد.
اليوم باغت بري هذه القوى ،وبدأ مناقشاته
ً
أوال مع حلفائه املسيحيني ،وفــي مقدمهم
تيار املــردة ونــواب من جبل لبنان مقربني
م ـنــه ،وف ــي ه ــذا الـتـصــرف غ ـمــزة واض ـحــة.
ومــن املـقــرر أن يلتقي الــوفــد النيابي الــذي
كلفه ب ــري الـقـيــام جــولــة م ـش ــاورات التيار
الوطني والقوات اللبنانية .وكال الطرفني ال
يــرغـبــان فــي اسـتـبــاق أي لـقــاء والـكــام عن
مــوقــف الـحــزبــن رسميًا مــن اق ـتــراح بــري،
وه ـمــا مـنـطـلـقــان م ــن ان ـف ـتــاح ت ــام عـلــى أي
م ـشــاورات مـطــروحــة للبحث فــي الـقــانــون.
علمًا أنـهـمــا مـتـفـقــان عـلــى أن أي انطالقة
جدية لقانون االنتخاب يجب أن تكون من
حـيــث انـتـهــى ال ـقــانــون ال ـحــالــي ،أي احـتــرام
امليثاقية ،وما حققه القانون األخير ،لجهة
ان ـت ـخــاب املـسـيـحـيــن ن ــواب ـه ــم ،وتـصـحـيــح
التمثيل وعدالته ،واألخذ باإلصالحات .وأي
قــانــون جــديــد يـجــب أن يخطو خـطــوة إلــى
األمام ،خصوصًا بعد املعارك واملفاوضات
ح ــول ال ـقــانــون واسـتـلــزمــت أش ـه ـرًا طويلة
إلقراره ،ال أن يعيد الزمن إلى الوراء.
تعيش القوات عالقة جيدة مع بــري ،وهذه
نـقـطــة ان ـطــاق أســاس ـيــة لـهــا فــي بـحــث أي

م ـشــروع جــديــد ،مــع الـتــذكـيــر ب ــأن الـقــانــون
املاضي عرف بأنه تكريس ملفاوضات بري
وال ـقــوات عبر الـنــائــب ج ــورج ع ــدوان .وهي
منفتحة على أي قانون من شأنه أن يجسد
امل ـي ـثــاق ـيــة وت ـ ـ ــداول ال ـس ـل ـطــات إلـ ــى جــانــب
الشراكة املسيحية اإلسالمية الكاملة.
ويستند التيار الوطني إلــى موقعه أيضًا
في معادلة السلطة الحالية ،علمًا أن التيار
يخوض معركته حول القانون الجديد منذ
أن أق ــر ال ـحــالــي ،وه ــو ال يــريــد الـقـفــز فــوق
اإلصــاحــات ،ويطالب بتحسينه وتحقيق
«الشراكة املتوازنة» ،ويدخل إلى الحوار مع
بــري بعقل منفتح واسـتـعــداد تــام للحوار
من دون أي عقد ،على قاعدة أن أي قانون
انتخابي عصري من شأنه أن يقدم لبنان
خطوة إضافية نحو الدولة املدنية بمعناها
اإلصالحي وعدالة التمثيل.
لم يبدأ بعد الطرفان بالتنسيق في قانون
ج ــدي ــد ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،مـ ــع أن مــوق ـف ـه ـمــا
معروف من اقتراح بري .فبعيدًا من موقف
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال عـ ــون ،سبق
لــرئـيــس الـتـيــار ج ـبــران بــاسـيــل أن رفضه
مــرارًا عالنية ،وكذلك فعلت الـقــوات .وهما
مضطران في نهاية املطاف إلى أن يجلسا
معًا لبحث مبادرة بري ّ
وأي قانون مطروح،
ت ـحــت س ـقــف الـتـنـسـيــق امل ـس ـي ـحــي .إال أن
التحديات أمامهما فــي هــذا املـجــال كبيرة
وكبيرة جدًا ،ألن التباعد األخير ترك ندوبًا
في العالقة بينهما إثر االنتخابات وتشكيل
الحكومة .وما حصل مع وفــاة الكاردينال
مــار نصر الله بطرس صفير ،والحمالت
العونية التصعيدية ضده والردود القواتية،
أع ــاد نبش القبور بينهما ،وخ ــرق مجددًا
ورق ــة التفاهم ،وأظـهــر أن األحـقــاد ال تــزال
حية لــدى البعض .علمًا أن أي بحث جدي
فــي قــانــون االنـتـخــاب بينهما ،يختلف عن
مرحلة  ،2017ألن سقفه هذه املرة سيكون
رئاسة الجمهورية املقبلة.

قانون عبدو سعد :لبنان دائرة واحدة ،مع النسبية ،وتمثيل األقوى في المذهب والقضاء!
عام  ،1997نشر مدير مركز بيروت
لألبحاث واملعلومات ،عبدو سعد،
تقريرًا في جريدة «السفير» ّ
ضمنه
اقتراحه لقانون انتخابي ،يعتمد لبنان
دائرة واحدة ،مع النسبية ،ومن دون
ً
صوت تفضيلي .وأوجد سعد حال
ملعضلة توزيع املقاعد على اللوائح
الفائزة ،بصورة تحفظ التمثيل لألقوى
داخل املذاهب واألقضية .فالفكرة
التي اجترحها سعد تقوم على أن
يتم اختيار املرشح الفائز ،تبعًا لعدد
األصوات التي حصلت عليها الالئحة
في قضاء ّ
معي ،ومن أبناء مذهب
ً
ّ
معي .مثال ،يمكن افتراض إجراء
انتخابات تخوضها  3لوائح مقفلة ،كل
منها من  128مرشحًا ،ونالت األولى

 50في املئة من األصوات (تحصل على
 64مقعدًا) ،ونالت الثانية  25في املئة
من األصوات ( 32مقعدًا) ،والثالثة 25
في املئة من األصوات ( 32مقعدًا) .بعد
هذه النتيجة ،ينبغي اختيار املرشحني
الفائزين من كل الئحة .كيف ذلك؟ توزع
املقاعد على اللوائح وفقًا للنسبة التي
حصلت عليها كل الئحة ،في القضاء
ومن أبناء املذهب الذين ُيخصص
املقعد ألحدهم .وفي هذه الحالة،
يصبح من الصعب أن تفوز الئحة ما
بمقعد من دون أن يكون لديها تأييد
وازن في القضاء واملذهب اللذين
ينتمي إليهما مرشحها على هذا
املقعد .في ما يلي ،أبرز ما كتبه سعد
قبل  22عامًا:

( )...صـيــغ ه ــذا االق ـت ــراح لقانون
ً
ان ـت ـخ ــاب ــي ج ــدي ــد ل ـي ـك ــون ب ــدي ــا
لـلـقــانــون ال ـحــالــي ،ول ـي ـكــون ق ــادرًا
ع ـلــى م ـحــاكــاة ط ـمــوحــات ال ـتــدرج
ن ـحــو ال ـت ـم ـث ـيــل ال ـن ـس ـبــي الــوط ـنــي
غير املذهبي من دون أن يستفز
ذلك وساوس املذاهب التي ال تزال
ت ـح ــرص ف ــي هـ ــذه امل ــرح ـل ــة عـلــى
األق ــل عـلــى حـضــورهــا التمثيلي.
لقد اعتمد القانون املقترح النظام
النسبي )...( ،على أن حساسيات
ال ـف ـس ـي ـف ـس ــاء امل ــذهـ ـب ــي فــرضــت
اسـتـنـبــاط نـسـبــة مــركـبــة ليصبح
ممكنًا استخدامها كمعيار شامل
للتغيير حيث يكون ذلــك ممكنًا،

وكمعيار جزئي في املواضع التي
ال يحتمل فيها املجتمع اللبناني
تغييرات جذرية)...( .
إن التوازن بني الرغبة في تحديث
قانون االنتخابات الحالي ومراعاة
هدف تجاوز الطائفية على مراحل
هو الذي أملى صياغة هذا القانون
االن ـت ـخــابــي امل ـق ـتــرح ،ال ـقــائــم على
«نـسـبـيــة مــرك ـبــة» ي ـتــم بموجبها
ال ـت ـصــويــت مـ ــرة واحـ ـ ــدة وب ـ ــدورة
ّ
ُ
واحــدة وللوائح مغلقة تسمي كل
منها  128مرشحًا ّ
كحد أقصى،
وت ـت ـن ــاف ــس ف ــي الـ ــدائـ ــرة الــوطـنـيــة
الـ ـكـ ـب ــرى ،واحـ ـتـ ـس ــاب األصـ ـ ــوات
فــي هــذه الــدائــرة يتم على أســاس

النسبية مع التقيد بنصاب إبعاد
ومقدارها  %5من مجموع أصوات
الدائرة الوطنية)...( ...
إذا ك ــان مـجـمــوع أص ــوات الــدائــرة
الــوطـنـيــة ال ـك ـبــرى مـلـيــون ص ــوت،
وح ـص ـلــت ال ــائ ـح ــة  Aع ـلــى مئة
أل ــف ص ــوت فــإن ـهــا تـحـصــل علی
 %10م ــن مـجـمــل األص ـ ـ ــوات ،ما
يؤهلها للفوز بـ  %10من مجمل
مقاعد البرملان مع تدوير الكسور
األعـلــى .وبـهــذا املعنى ،فــإن نتائج
االحـتـســاب على أس ــاس النسبية
فــي ال ــدائ ــرة الــوطـنـيــة ال ــواح ــدة هي
التي تحدد عدد املقاعد لكل الئحة.
كل الئحة ال تحصل على نصاب
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اإلب ـع ــاد  %5م ــن مـجـمــل أص ــوات
الـ ــدائـ ــرة ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـك ـب ــری ،تفقد
إمكانية التمثل بــأي مقعد ،حتى
ل ــو كــانــت حـصـلــت ب ـهــذا الـقـضــاء
أو ذاك على نسبة أص ــوات تفوق
مــا حصلت عليه الـلــوائــح األخــرى
ُ
املـنــافـســة لـهــا ،وتـعـطــى مقاعدها
إل ـ ــى الـ ـل ــوائ ــح املـ ـتـ ـج ــاوزة ن ـصــاب
اإلب ـ ـع ـ ــاد ،ب ـح ـس ــب ال ـن ـس ــب ال ـتــي
حصلت عليها.
بعد أن تحدد نتائج فرز األصوات
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ــدائـ ــرة الــوط ـن ـيــة
ال ـك ـبــرى ع ــدد مـقــاعــد ك ــل الئـحــة،
ُيصار إلى العودة الى أقالم اقتراع
املــذاهــب فــي كــل قـضــاء على حدة

الح ـت ـســاب حـصــة كــل الئ ـحــة من
املقاعد املذهبية لترتيب توزيعها
على الفائزين من اللوائح (حسب
مــا ينص عليه الـقــانــون اللبناني،
وهـ ـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة ن ـص ـط ـل ــح ع ـلــى
تسميتها آل ـيــة اسـتـيـفــاء مقاعد
املذاهب).
مـ ـث ــال ع ـل ــى ذلـ ـ ــك :قـ ـض ــاء جــزيــن
مـخـصــص ل ــه م ـق ـع ــدان ل ـل ـمــوارنــة
وم ـق ـعــد ل ـل ـكــاثــول ـيــك .ال ــائ ـح ــة A
نالت  %50من أصوات املوارنة في
ه ــذا الـقـضــاء و %63مــن أص ــوات
الكاثوليك .الالئحة  Bنالت %33
م ــن أصـ ــوات امل ــوارن ــة و %25من
أصوات الكاثوليك .الالئحة  Cنالت

 %17من أصــوات املــوارنــة و%17
ً
مـ ــن أصـ ـ ـ ــوات ال ـك ــاث ــول ـي ــك .ع ـمــا
بعملية االستيفاء ،نضرب نسبة
األص ـ ــوات ب ـعــدد مـقــاعــد امل ــوارن ــة،
فنحصل على معامل التوزيع.
معامل الـتــوزيــع لالئحة x 50 :A
1=2
معامل التوزيع لالئحة =x2 33 :B
0.66
معامل التوزيع لالئحة =17x2 :C
0.34
وه ـ ـك ـ ــذا ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ـ ــى امل ـق ـع ــد
الكاثوليكي.
فتنال الالئحة  Aمقعدًا للموارنة،
وال ــائ ـح ــة  Bامل ـق ـعــد اآلخ ـ ــرّ ،
ألن

كسورها العشرية ملعامل التوزيع
أع ـ ـلـ ــى م ـ ــن ال ـ ـك ـ ـسـ ــور ال ـع ـش ــري ــة
لالئحتني  AوC
املـ ـقـ ـع ــد الـ ـك ــاث ــولـ ـيـ ـك ــي ت ـ ـفـ ــوز بــه
الــائ ـحــة  Aألن م ـعــامــل الـتــوزيــع
ه ــي األعـ ـل ــى .ان ـظ ــر الـ ـج ــدول فــي
قضاء جزين.
فــي ح ــال ب ــروز ع ــدم تـطــابــق بني
ُ
ع ــدد امل ـقــاعــد ال ـت ــي تـخـصـصـهــا
عملية استيفاء بني عدد املقاعد
ال ـت ــي حــددت ـهــا ال ــدائ ــرة الــوطـنـيــة
ال ـتــي ه ــي امل ـع ـيــار الــوح ـيــد لـعــدد
ّ
مقاعد كل الئحة ،فيحق لالئحة
غير املطابقة سلبًا  -أن تستعيد
مـ ــن ال ــائـ ـح ــة أو ال ـ ـلـ ــوائـ ــح غ ـيــر

امل ـط ــاب ـق ــة إيـ ـج ــاب ــا  +م ـقــاعــدهــا
ال ـت ــي ان ـت ـق ـص ـت ـهــا م ـن ـهــا عـمـلـيــة
االس ـت ـي ـفــاء األول ـي ــة م ــن مـخــزون
م ـقــاعــدهــا ال ـتــي حـصـلــت عليها
ف ــي الـ ــدائـ ــرة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـك ـب ــرى.
وتتم هذه االستعادة من بني تلك
املقاعد التي ُيبني معامل التوزيع
الـخــاص بها األقــرب الــى الـفــوز (
أي ّأن التفاوت بينها وبني معامل
امل ـق ـع ــد ال ـ ــذي م ـن ـحــه االس ـت ـي ـفــاء
األول ــي الئ ـحــة أخ ــرى هــو األدن ــى
باملقارنة مع التفاوتات األخرى)
وه ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــذا تـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــق مـ ـحـ ـصـ ـل ــة
ّ
االستيفاء مع نصيب كل الئحة
من املقاعد)...( .

