
  كانون األول/ ديسمرب  2016

عدد خاص

 يتناول االصالحات االنتخابية يف لبنان

إعداد:

باسل عبدالله

أديب محفوض

تنفيذ التصميم:

أريج مغربل

صورة الغالف: 

عيل علوش

تصدر عن

تيار املجتمع املدين

العدد رقم 18

كانون األول/ ديسمرب 2016

افتتاحّية العدد
يتناول هذا العدد الخاص من مجلة "تواصل مدين" موضوع االصالحات االنتخابيّة يف لبنان 

ونظام االنتخاب ومشاريع القوانني املقرتحة يف هذا الصدد. 

كام يتضمن أيضاً جولة عامة عىل الخطوات التي قّدمها تيار املجتمع املدين يف هذا اإلطار 

وعىل التحركات التي خاضها، جنباً إىل جنب مع القوى املدنية يف لبنان، للمطالبة بإصالح 

القانون والنظام االنتخابيني وبقانون انتخابات نسبي يعتمد الدوائر الكبرية، وعىل املجهود 

الذي قدمته هذه القوى يف مواجهة التمديد ملجلس النواب مرتني ورفض تعطيل مؤسسات 

الدولة يف لبنان.

للدستور ورضبت  انتهاكاتها  الحاكمة نجحت يف مترير ُمعظم  السياسيّة  الطبقة  أّن  رغم 

بعرض الحائط أهم قيم النظام الدميقراطي، غري أّن عمل القوى املدنية نجح يف الوقوف 

بوجه هذه االنتهاكات، يف زمٍن تضاعف فيه االحباط العام لدى عامة الناس من إمكانية 

تغيري الواقع، فأعادت هذه القوى الزخم إىل الشارع وشّكلت قوًة ضاغطة بوجه مشاريع 

الساسة الخاصة، ساهمت يف اإلضاءة عىل الفساد املُتفشيِّ وعىل مخالفة القوانني املُستمر 

يف ظل النظام الطائفي القائم. وال شك أن التاريخ سوف يشهد عىل أهمية الدور الذي 

لعبته وما زالت تلعبه هذه القوى ُمجتمعة، والذي مهد يف تلك الفرتة الزمنية لتحركات 

اسقاط  مقدمتها حراك  ويف  األخرية،  السنوات  يف  لبنان  كبرية شهدها  ومعيشية  حقوقية 

النظام الطائفي يف العام 2011 والحراك املدين يف العام 2015.

سُنحاول من خالل هذا اإلصدار أيضاً اإلضاءة بشكل مخترص عىل أنواع قوانني االنتخاب 

لتعريف القارئ بها، وذلك بشكل ُمبّسط.

االنتخابية  االصالحات  حول  األساسية  املعلومات  تقديم  يف  العدد  هذا  يُساهم  أن  نأمل 

وعرض مرحلة مضيئة يف عمل الشباب املدين والعلامين يف لبنان، خاضوه من أجل الحفاظ 

عىل دميقراطية نظامنا وتطوير قوانينه وعرصنتها وترسيخ مفهوم املواطنية يف نفوس أفراد 

هذا املُجتمع.
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اختيار  فعل  هو  بسيط،  بتعريٍف  االنتخاب 

اللوائح  بني  من  فيختار  الناخب،  ميارسه 

األفضل  يعتربه  َمن  املتنافسني  املرشحني  أو 

واألقدر عىل تحّمل املسؤولية.

االنتخابات  بني  وطيدة  عالقة  وهناك 

لتحقيق  وسيلة  فاالنتخابات  والدميقراطيّة، 

انبثاق  إىل  تؤدي  باعتبارها  الدميقراطية 

مصدر  هو  الذي  الشعب  من  السلطة 

عن  عنه  نيابًة  ميارسها  من  يختار  السلطة، 

طريق االنتخاب.

دورية االنتخابات تعني إجراء االنتخابات 
كل فرتة زمنيّة ُمحّددة، وتكُمن أهميّة ذلك 

يف كونه:

- فرصة ملحاسبة السلطة وُمساءلتها من قبل 

املواطنني الناخبني.

- فرصة لتداول السلطة، أي انتقالها من ضّفة 

إىل أُخرى كنتيجة ملحاسبة الشعب.

فرصة  االنتخابات  دوريّة  مبدأ  اعتامد   -

انتخبناهم  الذين  للنواب  الوكالة  لتجديد 

عمالً  غريهم  وانتخاب  الوكالة  تلك  إلغاء  أو 

بحق الشعب يف محاسبة السلطات املنتخبة. 

إىل  النظر  مُيكن  املبدأ  هذا  من  وانطالقاً 

التمديد للمجلس النيايب باعتباره غري رشعي، 

املوكّل،  موافقة  دون  من  الوكالة  مُيّدد  فهو 

مظاهر  أهم  أحد  عىل  ويقيض  الشعب،  أي 

يسقط  حيث  لبنان  يف  الدميقراطية  الحياة 

مبدأ املحاسبة واملساءلة وبالتايل يحول دون 

تداول السلطة.

اعتامد الهيئة الناخبة الواحدة يف أي قانون 

الناخبون  مبوجبه  يقرتع  مبدأ  هو  انتخاب 

والطائفية  الدينيّة  انتامءاتهم  اختالف  عىل 

املقاعد  ُمختلف  عن  للمرشحني  والعرقية، 

املُخّصصة لطوائفهم، باعتبار أن النائب مُيثّل 

األمة جمعاء وليس الطائفة التي ينتمي إليها.

أهمية هذا املبدأ يكمن يف:

- متتني الوحدة الوطنية. 

ُمتعددة  شعبية  بقاعدة  النائب  ارتباط   -

الطوائف.

الدوائر  يف  تضم  انتخابية  تكتالت  تشكيل   -

مختلف  من  ناخبني  طوائفياً  املختلطة 

الطوائف.

النقيض  هي  املُتعددة  الناخبة  الهيئة   -

للواحدة، ونتائجها قد تكون يف غاية الخطورة 

االنتخاب  قانون  )مرشوع  اعتامدها  حال  يف 

األرثودوكيس«  »القانون  باسم  اشتهر  الذي 

حيث ينتخب أبناء كل طائفة بحسب قيدهم 

للمقاعد  مرشحيهم  النفوس،  سجالت  يف 

النيابية، املسجلني عىل طوائفهم فقط(.

يتضّمنها  أن  يجب  التي  واملبادئ  •األسس 

تحقيق  يف  يساهم  ليك  االنتخاب  قانون 

صحيحاً  متثيالً  تؤّمن  دميقراطية  انتخابات 

للمواطنني: 

كل  وليس  دميقراطية،  انتخابات  كل  ليست 

انتخابات  تحقيق  يضمن  انتخاب  قانون 

ذلك  تحقيق  سبيل  ويف  وشّفافة،  دميقراطيّة 

االصالحات  من  مجموعة  إدخال  من  بّد  ال 

قانون  عىل  جذريّاً  تؤثر  التي  واملبادئ 

عىل  قدرة  أكرث  جعله  سبيل  يف  االنتخاب 

من  الشعب  متّكن  سليمة  انتخابات  تحقيق 

انتخاب مجلس نيايب ميثله فعليّاً ويكون قادراً 

عىل محاسبته يف انتخابات دوريّة.

املناسب  املدخل  هو  االنتخايب  فاالصالح 

االنتخاب  وقانون  السيايس،  النظام  إلصالح 

املنظومة  هذه  لخرق  األنجع  الوسيلة  هو 

املغلقة، وال أمل بتطوير  الطائفية  السياسية 

قانون  تطوير  من خالل  إال  السيايس  النظام 

كرس  بهدف  االنتخايب،  والنظام  االنتخاب 

االحتكارات السياسية وتفعيل مبدأ محاسبة 

عرب  )مثال:  انتخبوها  التي  للسلطة  الناخبني 

ادخال قوى سياسية جديدة إىل الربملان والذي 

يساعد يف تحقيقه اعتامد النظام النسبي مع 

دائرة انتخابيّة كبرية بدالً من نظام االنتخاب 

األكرثي( وباعتبار أن ليس كل قانون انتخاب 

يحقق  وبالتايل  دميقراطيّة  انتخابات  يحقق 

متثيالً صحيحاً للمواطنني.

 ومن أهم اإلصالحات التي يجب إدخالها إىل 

قانون اإلنتخاب :

* الكوتا النسائية:

االنتخاب  قانون  يف  النسائية  الكوتا  اعتامد 

يكون يف شكلني: 

كل  باعتامد  أي  الرتّشح،  أساس  عىل  أول، 

نسبة  لالنتخابات  الرتشح  يف  مشاركة  الئحة 

من املرشحات بعدد معني قد يكون الثلث أو 

أكرث أو أقل، وال يشرتط هنا نجاح أي مرشحة 

من املرشحات. 

ثاٍن، عىل أساس تقسيم املقاعد، أي باعتامد 

كوتا يف توزيع املقاعد النيابية، بحيث يحفظ 

للمرشحات مقاعد بنسبة معينة. 

الحقوقية  الجمعيات  مطالبات  تختلف 

والنسائية بني اقرتاحي اعتامد الكوتا النسائية 

عىل صيد الرتشح أو وتوزيع املقاعد.

أن  شأنه  من  النسائية  الكوتا  اعتامد  إن   -

يُسهم يف تغيري قسمة األدوار النمطية والبنى 

الذهنية الثقافية السائدة يف املجتمع.

املقيمني  الناخبني  أكرثية  تشكل  النساء   -

الربملانية  باملقاعد  حصتهن  لكن  لبنان  يف 

من   %  3,12 بلغت  حيث  ُمتدنية  زالت  ما 

املقاعد الربملانية املنتخبة عام 2009.

إيجايب مؤقت ميكن  تدبري  النسائية  الكوتا   -

اعتامده لعدة دورات انتخابية )أربعة مثالً(.
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 * تشكيل هيئة مستقلة ُمنظّمة لالنتخابات: 

هي هيئة ترشف عىل إدارة العمليّة االنتخابية 

بدالً من السلطة التي ال ميكنها إدارة انتخابات 

يشارك فيها عدد كبري من أركانها. فتكون مهمتها 

تنظيم العمليات االنتخابية العامة والفرعية يف 

لبنان من نيابية ومحلية يف جميع مراحلها، كام 

واإلرشاف عىل الحمالت االنتخابية. 

تطالب معظم القوى املدنية بأن تنتقل جميع 

والبلديات  الداخلية  وزارة  وصالحيات  مهام 

املتعلقة باالنتخابات إىل الهيئة املستقلة.

أّما أهمية هذه الهيئة فتكمن فيام ييل: 

ومتخصص  محرتف  دائم،  جهاز  بناء   -

باالنتخابات.

املرشحني/ جميع  بني  الفرص  تكافؤ  تأمني   -

اللوائح.

- بناء ثقة الناخبني بنتائج العمليّة االنتخابية.

العمليّة  إدارة  واستقاللية  حياد  ترسيخ   -

االنتخابية.

- ضامن حياد السلطة، فالهيئة تُغني عن وجود 

وزير داخلية حتى لو مارس هذا األخري مهامه 

أثناء االنتخابات بحياديّة.

* اقرتاع اللبنانيني املُقيمني يف الخارج:

تكمن أهمية هذا الحق يف أنه:

)رشعته  التطبيق  من  ممنوع  دستوري  حق   -

املادة 7: مبدأ املساواة(.

- حق أقرّه القانون رقم 2008/25.

ولبنان  املقيم  لبنان  بني  الرابط  عىل  يبقي   -

له. املنترش ويُفعيِّ

والبعثات  املقيمني  غري  بني  الروابط  يُنّمي   -

اللبنانية يف الخارج.

- يجعل هموم االغرتاب اللبناين جزءاً من برامج 

القوى السياسية واملرشحني، واملجلس النيايب.

الدستور لخفض سن  املادة 21 من  تعديل   *

االقرتاع من 21 اىل 18 سنة:

تكمن أهمية هذا الحق يف أنه:

- يوفّق بني سن الرشد القانوين )املتمثل بسن 

الـ 18( وسن الرشد السيايس.

- هو حق أسايس وبديهي للشباب مُيَّكُنهم من 

املشاركة والتأثري يف الحياة العامة.

ومحريك  كوادر  غالبية  تشكل  لفئة  - هو حق 

عمل املاكينات االنتخابية.

العمل  سوق  إىل  الشباب  دخول  عدم  إن   -

يجعل صوتهم أكرث تحرراً. 

- هو حق مُيكن الشباب من مقاربة السياسات 

الشبابية بجّدية.

- هو حق لرشيحة لها تأثري كبري يف التمثيل.

- هو حق يساهم يف انخراط الشباب يف الحياة 

العام  الشأن  وقضايا  والتطوعية  السياسية 

بشكل أكرب.

الشباب  قناعة  تعزيز  يف  يساهم  حق  هو   -

املزيد  ويحفز  والدميقراطية  املدنية  بالخيارات 

النشاط من جانبهم للمساهمة يف إيصال  من 

األفكار والقيم التي يتبّنونها إىل الندوة الربملانية 

أو املجلس البلدي.

الحمالت  عىل  اإلنفاق  سقف  تحديد   *

االنتخابية: 

عىل  اإلنفاق  سقف  تحديد  أهمية  تكمن 

املال  تأثري  من  الحد  يف  اإلنتخابيّة  الحمالت 

نتائج  يف  وبالتايل  االنتخابية  العملية  يف 

االنتخابات.
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التايل: البياين  الرسم  العادة عىل تصنيفها ضمن ثالث عائالت كام تظهر يف  االنتخابية كثرية وُمتنّوعة، وقد جرت  النظم  إّن 

* تنظيم االعالم واالعالن االنتخابيني:

الهدف هنا منع استغالل اإلعالم يف االنتخابات ملصلحة أطراٍف ضد أخرى، حيث ال ميكن أن متارس األطراف التي متلك وسائل االعالم الدعاية 

االنتخابية فتؤثر عىل توجهات الناخبني، دون تكافٍؤ مع األطراف األخرى التي ال متلك هكذا وسائل .

* الُنظُم االنتخابية:

تعمل النظم االنتخابية يف مفهومها األسايس عىل ترجمة األصوات التي يتم اإلدالء بها يف االنتخابات إىل عدد املقاعد التي تفوز بها األحزاب 

واملرشحني املشاركني فيها. 

أما املتغريات األساسية فتتمثل يف: 

املعادلة  وما هي  أو غريها؟  املختلطة  أو  النسبية،  أو  التعددية/األغلبية،  نظم  إحدى  استخدام  يتم  )هل  املستخدمة  االنتخابية  املعادلة   -

الحسابية التي تستخدم الحتساب املقاعد املخصصة لكل فائز؟(، 

- تركيبة ورقة االقرتاع )هل يصوت الناخب ملرشح واحد أو لقامئة حزبية، وهل بإمكانه التعبري عن خيار واحد أو مجموعة من الخيارات(، 

باإلضافة إىل حجم الدائرة االنتخابية )وهذا ال يتعلق بعدد الناخبني املقيمني ضمن حدود الدائرة الواحدة، وإمنا بعدد املمثلني الذين يتم 

انتخابهم عن كل دائرة انتخابية(. 

* تقسيم الدوائر االنتخابية بشكل متوازن يف جميع املناطق :

أي اعتامد معايري تقسيم موّحدة يف جميع املناطق، إن من حيث حجم الدائرة، أو من حيث عدد املقاعد املُحّدد لها، فال يجوز أن يُخّصص 

لدائرة 7 مقاعد مثالً، بينام يُخّصص لدائرة أخرى مقعدان. أو أن تكون إحدى الدوائر عىل مستوى القضاء، بينام نرى دوائر أخرى عىل مستوَى 

بأن الطبقة السياسية الحاكمة ميكن أن تتالعب بحجم الدوائر االنتخابية يف سبيل ضامن الفوز بأكرب عدد ممكن من  أكرب أو أصغر. علامً 

املقاعد النيابيّة.

عائالت 
النُُظم 

اإلنتخابية

ُنُظم النسبّية

ُنُظم األغلبّية

ُنُظم أُخرى

الُنُظم 
الُمختلطة
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ُنُظم 
النسبّية

نظام 
الصوت 
الواحد 
الُمتحّول

نظام 
القائمة 
النسبيّة

هو نظام اقرتاع يعمل عىل ترجمة أكرث عدالة 
لألصوات إىل مقاعد كل حسب حجمه، حيث 
األحزاب  ُمختلف  النسبي  النظام  يف  مُتثّل 
والقوى السياسيّة بعدٍد من املقاعد يتناسب 
باعتبار  لوائحها،  ملصلحة  املقرتعني  عدد  مع 
بالالئحة،  التصويت  يفرتض  النسبي  النظام 
النسبي  النظام  يف  التصويت  فإّن  وبالتايل 
يكون لالئحة املرشحني وليس للمرشح الفرد.

يؤّمن هذا النظام لكل حزب نسبة يف التمثيل 
حصل  التي  األصوات  نسبة  تعكس  الربملاين 
والعدالة يف  املساواة  مفهوم  يُعّزز  ما  عليها، 
التمثيل الشعبي. ويتالزم اعتامد هذا النظام 

عة، وليس الصغرى. مع اعتامد الدائرة املوسَّ

توزيع  إىل  النسبي  االنتخاب  نظام  يؤدي 
االنتخابية  الدائرة  إطار  يف  الربملانية  املقاعد 

بني القوائم أواًل، ثم بني املرشحني ثانيًا.
من نتائج هذا النظام أنه:

املقاعد  توزيع  الحسابية يف  العدالة  يؤمن   -
النيابية.

- يسمح بالتعددية الحزبية، وبتمثيل كل 

حزب يف الربملان بحسب نسبة األصوات التي 
حصل عليها.

- يعكس التنوع السيايس يف البلد واتجاهات 
الرأي العام، ويُسهم يف متثيل مختلف القوى 
فريق  كل  فيحصل  واالجتامعية،  السياسية 
تعادل  املقاعد  من  حصة  وينال  حقه  عىل 
األمر  املقرتعني،  عدد  مجموع  من  حصته 

الذي ال يوفره النظام األكرثي.
ورفع  السياسية  الحياة  تحديث  يف  يسهم   -
الخيارات  شخصنة  من  يحد  ألنه  مستواها 
الجبهات  إنشاء  عىل  ز  ويُحفيِّ السياسية، 
الربامج  أساس  عىل  القامئة  والتكتالت 

ي الحياة الحزبية.  السياسية، ويُنميِّ

السياسية  النخب  أمام  املجال  يف  يُفسح   -
الجديدة والقوى االجتامعية الصاعدة لدخول 
الربملان، ويدفع باتجاه إصالح الحياة الربملانية 
عرب التأثري يف قيام كتل برملانية منظَّمة، ويف 
أكرثية  تكوين  بهدف  بينها  تحالفات  إقامة 
موالية تقابلها أقلية معارضة، وتكوين قاعدة 
أساس  عىل  مسؤولة  حكومات  لقيام  صلبة 
دة وُمعلنة وحائزة تأييد الناخبني. برامج محدَّ

الفئات  مشاركة  توسيع  عىل  يُشجع   -
االجتامعية يف تشكيل اللوائح االنتخابية، وقد 
أدى يف أوروبا مثاًل إىل ارتفاع نسبة املشاركة 
النسائية يف مجالس نواب الدول التي تعتمده 
الربملانات  عليه يف  ما هي  ثالثة أضعاف  إىل 

املنتخبة عىل أساس النظام األكرثي.

النسبي  االنتخاب  لنظام  األهم  امليّزة  لعل   -
املشاركة يف  نسبة  إىل رفع  يقود  أنه  هي يف 
الحياة العامة، عن طريق االنتخابات النيابية، 
ذهاب  عدم  املقرتعني  لجميع  يضمن  ألنه 
يف  يتمثلون  سوف  كونهم  هدًرا،  أصواتهم 
لها.  اقرتعوا  التي  الالئحة  تكن  أيًا  الربملان 
أو  »بالغنب«  الشعور  إمكان  من  يحد  وهذا 

»اإلقصاء« لدى بعض الناخبني.

يف  فتكمن  النسبي  النظام  سلبيات  أهم  أما 
أنه:

- بسبب تعدد القوى داخل الندوة الربملانية، 
قد يتعذر تأمني األكرثية الالزمة لقيام الربملان 
بواجباته. كام أنه يعيق قيام حكومة أكرثية 
وجود  عدم  إىل  نظرًا  ومستقرّة  متجانسة 

أكرثية نيابية متجانسة. 

يرتكز  ألنه  الناخبني  حرية  من  يحد   -
وال  االنتخابية،  الحزبية  الالئحة  نظام  عىل 
والتغيري  التعديل  يف  الحرية  الناخب  يعطي 
الصوت  اعتامد  حالة  يف  )إال  والتشطيب 

التفضييل(.

الفرعية  االنتخابات  إىل  اللجوء  مينع   -  
أو  النواب  أحد  بوفاة  شغر  نيايب  مركز  مللء 

استقالته.   

واملراكز  املناطق  عىل  الرتكيز  إىل  يؤدي   -
االنتخابية الكبرية يف قوائم األحزاب وإهامل 

املناطق النائية.

فإن  كبريًا  األحزاب  عدد  يكون  عندما   -
عدم  إىل  يؤدي  الربملان  يف  النسبي  التمثيل 

استقرار سيايس.
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: النسبّية  القامئة  نظام 

ُمتعّددة  االنتخابية  الدوائر  من  واحدة  كل  يف  املرشحني  من  لقامئة  سيايس  حزب  كل  تقديم  عىل  النسبية  القامئة  نظام  يقوم 

تتناسب  االنتخابية  الدائرة  مقاعد  من  بحصة  سيايس  كل حزب  يفوز  حيث  األحزاب،  لصالح  باالقرتاع  الناخبون  ويقوم  التمثيل. 

القامئة. التسلسيل عىل  ترتيبهم  املرشحون عىل قوائم األحزاب وذلك بحسب  باالنتخاب  الناخبني. ويفوز  مع حصته من أصوات 

: املُتحّول  الواحد  نظام الصوت 

االقرتاع  ورقة  املرشحني عىل  برتتيب  الناخبون  يقوم  التمثيل، حيث  متعددة  انتخابية  دوائر  أساس وجود  النظام عىل  يقوم هذا 

هذه  الرتتيب  عملية  تكون  األحوال،  غالبية  ويف  البديل.  الصوت  نظام  ظل  يف  الحال  هي  كام  األفضلية،  حسب  بالتسلسل 

أرادوا اختيار مرشح واحد فقط. الناخبني ترتيب كافة املرشحني، ولهم إن  اختيارية، حيث ال يطلب من 

بعد االنتهاء من فرز وعد األفضليات األوىل عىل أوراق االقرتاع، يتم تحديد عدد األصوات املطلوبة النتخاب املرشح الواحد.

األكرثي: النظام 

واالنتخاب  املتنافسني.  املرّشحني  بني  املقرتعني من  أصوات  األكرب من  العدد  يحصل عىل  الذي  املرشح  فيه  يفوز  اقرتاع  نظام  هو 

قد يكون يف دورة واحدة أو دورتني:

األكرثية  األكرثية بسيطة وأقل من  أكرب عدد من األصوات، حتى ولو كانت هذه  نال  الذي  املرشح  فائزًا  يعترب  األوىل،  الحالة  يف 

املطلقة للمقرتعني. يف نظام االنتخاب األكرثي يف دورتني، يتطلب أن ينال املرشح األكرثية املطلقة يف دورة االقرتاع األوىل. وهو يسمح 

للناخبني باالختيار بني عدد كبري من املرشحني يف الدورة األوىل، أما يف الدورة الثانية، فيتدىن عدد املتنافسني ويفوز من ينال أكرب عدد 

من األصوات عىل أن ينال املرشح نسبة معينة من أصوات املقرتعني يف الدورة األوىل.
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ُنُظم 
األغلبّية

نظام 
الجولتين 

نظام الصوت 
البديل 

نظام الكتلة 
الحزبية 

نظام الكتلة 

نظام الفائز 
األول 
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من نتائجه:

- يسهم يف بناء الثنائية الحزبية، ويؤدي 

إىل جعل املعركة االنتخابية محصورة بني 

مرشحني أساسيني هام األوفر حظًا بالفوز يف 

االنتخابات.

- يؤدي إىل زيادة نسبة متثيل األكرثية 
وإضعاف نسبة متثيل األقلية، ولهذا السبب 

ك به األحزاب الكبرية. تتمسَّ

- يؤدي أيًضا إىل إعطاء الحزب الذي يحصل 
عىل األكرثية االنتخابية، أكرثية برملانية 
تفوق ما حصل عليه من أصوات. وإذا 

حصل الحزب عىل أكرثية انتخابية ساحقة، 
يحتكر كل املقاعد النيابية، ما مينع تحقيق 

العدالة يف توزيع املقاعد النيابية بني 
األحزاب الرئيسة. 

- يحول النظام األكرثي دون متثيل قسم كبري 

من الناخبني. حتى لو افرتضنا، يف أحسن 

األحوال، أن عدد املرشحني يف إحدى الدوائر 

كان قلياًل، فإن أحدهم يخرس حتى لو حصل 

عىل %49 من األصوات ملجرد أن منافسه 

نال %51، ففي هذا النظام من يربح، ولو 

بفارق ضئيل، يربح كل يشء، ومن يخرس، 

ولو بفارق ضئيل، يخرس كل يشء. إذ إنه 

يُضّخم االنتصار ويُضّخم الهزمية.

نظم  من  أنواع  خمسة  هناك 

. ألغلبية ا / ية د لتعد ا

ففي نظام الفائز األول يفوز باملقعد 

املمثل للدائرة املرشح الحائز عىل أعىل 

عدد من األصوات، وليس بالرضورة عىل 

األغلبية املطلقة لتلك األصوات. وعندما 

يستخدم هذا النظام يف دوائر انتخابية 

متعددة التمثيل )تلك التي تنتخب أكرث 

من ممثل واحد لكل منها( يتحول إىل 

نظام الكتلة، حيث ميتلك الناخب عدداً 

من األصوات يساوي عدد املقاعد التي يتم 

انتخابها لتمثيل دائرته االنتخابية، ويفوز 

مبقاعد الدائرة املرشحون الحائزون عىل 

أعىل األصوات، بغض النظر عن نسبة تلك 

األصوات. ويتحول هذا النظام إىل نظام 

الكتلة الحزبية عندما يكون عىل الناخبني 

االقرتاع لصالح قوائم حزبية بدالً من انتقاء 

املرشحني بشكل فردي.

أما نظم األغلبية، كنظام الصوت البديل 

أو نظام الجولتني، فتعمل عىل أساس فوز 

املرشح املنتخب باألغلبية املطلقة ألصوات 

الناخبني )كأن يفرض عليه الحصول عىل ما 

يزيد عن 50 باملئة من األصوات(. وتعمد 

هذه األنظمة إىل األخذ بعني االعتبار 

خيارات الناخبني الثانية وما يليها الحتساب 

النتائج التي تسفر عن فوز املرشح املنتخب 

باألغلبية املطلقة لألصوات يف حال مل يحصل 

أي من املرشحني عىل تلك األغلبية من خالل 

احتساب الخيارات األوىل ألصوات الناخبني.

تقوم نظم االنتخاب املختلطة عىل 

أساس االستفادة من ميزات كل من نظم 

التعددية/األغلبية )أو النظم األخرى( ونظم 

التمثيل النسبي. وعليه، يرتكب النظام 

املختلط من نظامني انتخابيني مختلفني عن 

بعضهام البعض ويعمالن بشكل متوازي. 

ويتم االقرتاع مبوجب النظامني من قبل 

نفس الناخبني حيث تجتمع نتائج النظامني 

النتخاب املمثلني يف الهيئة التي يتم 

انتخابها.

وهناك شكلني للنظم االنتخابية املختلطة: 

فعندما ترتبط نتائج االنتخاب يف ظل كال 

النظامني االنتخابيني ببعضها البعض، بحيث 

يستند توزيع املقاعد يف ظل النظام النسبي 

عىل نتائج النظام اآلخر، وذلك لتعويض ما 

قد ينتج عن ذلك النظام من خلل يف نسبية 

النتائج، يطلق عىل النظام املختلط اسم 

نظام تناسب العضوية املختلطة. أما عندما 

ينفصل النظامان عن بعضهام البعض بشكل 

كيل ويعمالن بشكل مستقل متاماً، حيث ال 

يستند توزيع املقاعد يف ظل أي منهام عىل 

ما يحدث يف النظام اآلخر، يطلق عىل ذلك 

النظام اسم نظام االنتخاب املتوازي.
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النظـم املختـلـطة:

الُنُظم 
الُمختلطة

نظام 
االنتخاب 
المتوازي 

نظام تناسب 
العضوية 
المختلطة
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فنظام الصوت الواحد غري املتحول يقوم يف دوائر انتخابية متعددة التمثيل، وهو يتمحور حول املرشحني األفراد وميتلك الناخب يف ظله صوتاً 

واحداً. أما نظام الصوت املحدود فهو يشابه نظام الصوت الواحد غري املتحول إال أنه يعطي الناخب أكرث من صوت واحد )ولكن، عىل العكس 

من نظام الكتلة، فإن عدد أصوات الناخب يكون أقل من عدد املقاعد التي يتم انتخابها عن دائرته االنتخابية(. ونظام بوردا، وهو نظام 

تفضييل ميكن تطبيقه يف دوائر انتخابية أحادية أو متعددة التمثيل عىل حد سواء. ومتيل هذه النظم إىل إفراز نتائج انتخابية تقع ما بني نتائج 

النظم النسبية ونتائج نظم التعددية/األغلبية .

 النظـم األخـرى:

باإلضافة إىل نظم التعددية/األغلبية، ونظم التمثيل النسبي والنظم املختلطة، هناك ثالثة نظم انتخابية أخرى ال تنطبق يف تفاصيلها عىل أي 

من هذه التصنيفات، ويدخل ضمن هذه الفئة نظام الصوت الواحد غري املتحّول، ونظام الصوت املحدود، ونظام بوردا.

ُنُظم 
أُخرى

نظام بوردا

نظام الصوت 
المحدود

نظام الصوت 
الواحد غير 

الُمتحّول

مراجع:

- منشورات الحملة املدنيّة 

لإلصالح االنتخايب

- دليل املؤسسة الدولية 

للدميقراطية واالنتخابات – 

أشكال النظم االنتخايب
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 مسرية تيار املجتمع املدين والقوى املدنية يف لبنان للمطالبة بإصالح النظام االنتخايب والوقوف بوجه  

 متديد مجلس النواب لنفسه:

 انطلقت مسرية تيار املجتمع املدين يف املطالبة بإصالح النظام االنتخايب يف لبنان مع انعقاد مؤمتر  

 العلامنيني يف لبنان يف 5 و6 أيار 2006 يف قرص اليونسكو يف بريوت، حيث حدد هذا املؤمتر، الذي 

 أطلقه التيار مع مجموعات مدنية أخرى، يف توصياته، أهمية ورضورة النضال والعمل الجّدي عىل 

  القضايا التي تطرحها العلامنية ومنها نظام االنتخابات باعتباره أحد املحاور األساسيّة لبناء الدولة  

  العلامنية يف لبنان، وقد أكد املؤمتر يومها رضورة تشكيل قوة ضاغطة تتوصل إىل تحديد برنامج 

 عمل مشرتك فيام بينها يف سبيل تحقيق االصالحات االنتخابية وعىل رأسها إقرار قانون انتخابات 

 عرصي يعتمد النظام النسبي عىل أساس الدائرة الواحدة أو مؤقتاً عىل أساس املحافظة، والضغط 

 من أجل إقرار قانون انتخابات خارج القيد الطائفي ومؤقتاً تطبيق ما ورد يف اتفاقية الطائف لجهة 

 تشكيل مجلس نواب غري طائفي ومجلس شيوخ ينتخب عىل أساس طائفي. كام نصت التوصيات 

 عىل اصالحات عديدة منها: 

- تخفيض سن االقرتاع إىل 18 سنة وسن الرتشح إىل21 سنة.

- العمل عىل إلغاء الضامنة املادية عند الرتشح وتنظيم الدعاية االنتخابية عىل أساس املجانية، وتحديد سقف اإلنفاق االنتخايب.

- التأكيد عىل رضورة املكننة االنتخابية والبطاقة املمغنطة وتنظيم صناديق اقرتاعية مختلطة.

- املطالبة بانتخاب رئيس الجمهورية بطريقة مبارشة من الشعب.

- املطالبة بحق املواطن يف االختيار ما بني االقرتاع يف منطقة سكنه أو وفق سجل قيده. 

- العمل عىل تشكيل برملان ظل علامين.

بعدها، عمل تيار املجتمع املدين عىل بث االصالحات االنتخابية واإلضاءة عليها من خالل ورشات عمل ولقاءات مختلفة الحقة، كان أهمها ورشة عمل 

تحت عنوان "قانون االنتخابات النيايب" نظمها بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيربت يف برمانا يومي 10 و11 ترشين األول 2009 بحضور وزير الداخلية 

والبلديات آنذاك الوزير زياد بارود. وقد أعلن بارود يف هذه الورشة أن قانون االنتخاب سيئ ال يلبي طموحنا، ويجب أن نستمر باملطالبة بتطوير 

ترشيعاتنا االنتخابية من أجل االنتقال بالبلد من حالة مأزومة إىل حالة استقرار سيايس، وذلك ميّر عرب قانون انتخابات يعتمد النسبية التي هي وسيلة 

للحد من الحالة الطائفية ومواجهة حالة االصطفاف الطائفي الذي يولد األزمات. وأعرب أن قانون االنتخابات الصادر يف العام 2008 كان مخيباً لآلمال 

خصوصاً من جهة غياب التمثيل النسبي فجاء منط التصويت ضمن لوائح أكرثية وأقلية، لينتج عنه إشكال عىل صعيد صحة التمثيل. ورأى بارود أننا 

بحاجة إىل قانون يؤّمن صحة التمثيل واالستقرار السيايس ومتثيل أكرب رشائح ممكنة من الناس، والقانون األفضل هو الذي يتضمن سلتني: األوىل هي 

نظام االنتخاب وتقسيم الدوائر والثانية هي مجموعة إصالحات أخرى، إحداها دخلت يف القانون وهي اقرتاع املغرتبني وكذلك السعي إلعطاء حقوق 

وتدابري خاصة للمعوقني، باإلضافة إىل اعتامد أوراق االقرتاع املطبوعة سلفاً. واعترب بارود هيئة االرشاف عىل الحملة االنتخابية هي خطوة أوىل ولكنها 

بحاجة إىل تدعيم من حيث الصالحيات والدور، ومتنى بارود أن تحل مكان وزارة الداخلية. تخلّل هذه الورشة جلسات عمل للتعمق باملبادئ األساسية 

املتعلقة بقانون انتخابات عرصي، ووضع آلية ملواجهة الهواجس الطائفية. ويف نهاية ورشة العمل، أصدر تيار املجتمع املدين بياناً أكد فيه عىل رضورة 

التوصل إىل إقرار قانون انتخايب خارج القيد الطائفي يعتمد النسبية ويراعي هواجس اللبنانيني وإدخال اإلصالحات األساسية التي تضمن حّق املواطن 

وحريته يف االختيار. كام أكد التيار أنه سيساهم مبراقبة عمل لجان تنظيم االنتخابات البلدية املقبلة والسعي إىل تطبيق النزاهة واملساواة للتوصل إىل 

مجتمع مدين معاىف يعطي للفرد قيمته. 

9

للمطالبة  املدنية  والقوى  املدين  املجتمع  تيار  مسرية 
االنتخابية باإلصالحات 
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يف  اللقاءات  من  سلسلة  التيار  نظم  كذلك 

وآلية  االنتخايب  »القانون  حول  الصدد،  هذا 

مراقبة االنتخابات« بصفته رشيكاً يف التحالف 

اللبناين ملراقبة االنتخابات. كام نظم يف هذا 

اإلطار لقاءات للمراقبني االنتخابيني.

اجتامعات  سلسلة  انطلقت   2010 العام  يف 

تيار  مركز  يف  وعلامنية  مدنية  قوى  جمعت 

املجتمع املدين تحت اسم »اللقاء العلامين«، 

بيانها  يف  القوى  هذه  خالله  من  أكدت 

هو  الطائفي  »النظام  أّن  عىل  التأسييس 

نظام أزمات وحروب أهلية يُعطل املواطنية 

عالج  أّن  وعىل  اإلنسان.  وحقوق  الحقيقية 

الشاملة«،  الَعلامنية  يف  يكمن  النظام  هذا 

كام أكدت عىل »أّن إحقاق نظام دميقراطي 

وتحقيق  الطائفي  للنظام  بديل  علامين 

اللبنانيني  بني  واملساواة  الحقيقية  املواطنة 

خالل  من  يتحقق  انتامءاتهم،  اختالف  عىل 

النضال عىل إقرار قانون انتخاب خارج القيد 

الدائرة  أساس  عىل  النسبية  يعتمد  الطائفي 

الكربى«.

يف العام 2011 انطالق حراك اسقاط النظام 

الطائفي يف لبنان الذي استقبل تيار املجتمع 

املدين أهم األعامل التحضريية ملظاهراته. وقد 

انتخاب  بقانون  املطالبة  الحراك  هذا  تبنى 

كام  الواحدة،  الدائرة  صعيد  عىل  نسبي 

تضمنت تحركاته من مظاهرات واعتصامات 

هذا املطلب يف عناوينها الرئيسية.

قانون  اقرتاح  تداول  وإثر   ،2011/5/19 يف 

املجتمع  تيار  عن  صدر  األرثوذكيس،  اللقاء 

املدين بيان حوله هذا االقرتاح جاء فيه: 

نحّصن  أن  فيه  يفرتض  الذي  الوقت  »يف 

التجزئة والتقسيم،  وطننا يف مواجهة أخطار 

حديثة  مدنية  دولة  بناء  إىل  نسعى  وأن 

املواطنة  مبادئ  عىل  تقوم  ومتامسكة  قوية 

بعض  بتوجه  نفاجأ  والحرية،  والدميقراطية 

القوى لطرح مرشوع قانون انتخايب قائم عىل 

مبدأ انتخاب كل طائفة لنوابها، يدفع البالد 

إىل مزيد من االصطفاف والتفرقة. 

وبدل السعي إىل متتني أوارص الوحدة الوطنية 

مكونات  لجميع  الحاضنة  الدولة  وبناء 

الشعب ونرش ثقافة املواطنة وحس االنتامء 

املرشوع  نجد  الطائفة،  قبل  أوالً  الوطن  إىل 

املطروح:

• يحَول الوطن الواحد إىل كانتونات طائفية 

متباعدة.

أبناءه  ويعزل  املجتمع  تقسيم  يف  ميعن   •

بعضهم عن بعض.

• يكرّس اللبنانيني رعايا يف طوائفهم بدل أن 

يكونوا مواطنني يف وطنهم.

• يرضب النظام الدميقراطي يف الصميم ألنه 

يصادر حرية املواطن يف اختيار ممثليه.

اللبنانيني إىل طائفيني ويزيد  • يحّول جميع 

الفنت  وبالتايل  والتشّدد  التعصب  خطر  من 

والحروب األهلية.

وجودي  خطر  من  يشكله  ما  إىل  وباإلضافة 

هذا  فإن  ومتاسكه،  ووحدته  الوطن  عىل 

ويخالف  يهمل  ألنه  دستوري  غري  املرشوع 

العديد من املواد الدستورية وأهمها:

• الفقرتان »أ« و »ح« من مقدمة الدستور.

• املادة 22 التي تنّص عىل استحداث 

العائالت  جميع  فيه  تتمثل  للشيوخ  مجلس 

الروحية وذلك مع انتخاب أول مجلس نواب 

عىل أساس وطني ال طائفي. 

• املادة 24 التي تحّدد عدد النواب وكيفية 

أن  إىل  املؤقتة  انتخابهم  وآلية  توزيعهم 

خارج  انتخاب  قانون  النواب  يضعمجلس 

القيد الطائفي.

• املادة 27 التي تنّص عىل أن عضو مجلس 

النواب ميثل األمة جمعاء وال يجوز أن تربط 

وكالته بقيد أو رشط من قبل منتخبيه.

وتنفيذ  وضع  عىل  تنّص  التي   95 املادة   •

خطة مرحلية إللغاء الطائفية.

رفض  إىل  والقوى  األطراف  كافة  ندعو  إننا 

واضيعه  وندعو  له،  والتصدي  املرشوع  هذا 

مزيد  إىل  يؤدي  ألنه  التداول  من  إىل سحبه 

بحجة  والفئوية  والعصبوية  التقوقع  من 

مشاريع  هكذا  يف  فليس  التمثيل.  عدالة 

وجودها  عىل  ونحافظ  األقليات  نحمي 

بل من خالل  بشكل صحيح،  متثيلها  ونؤمن 

تشاركنا وتعاوننا يف بناء دولة مدنية عرصية 

تحمي اللبنانيني جميعاً وتساوي فيام بينهم 

العيش  لهم  وتؤمن  انتامءاتهم  اختالف  عىل 

الكريم يف أجواء من الدميقراطية والحرية. 
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آن األوان يك نتعلّم من دروس املايض األليمة 

ومنيض قدماً يف تدعيم أسس املواطنية ونطبّق 

برملان  انتخاب  خّص  فيام  الطائف  اتفاق 

لبناين مبجلسني، مجلس شيوخ ومجلس نواب، 

القيد  خارج  وعرصي  وطني  قانون  واعتامد 

الطائفي يعتمد الدوائر الكربى ومبدأ النسبية 

ملختلف رشائح  الصحيح  التمثيل  تؤمن  التي 

املجتمع«.

أساتذة  من  مجموعة  شارك   2012 العام  يف 

املدين،  املجتمع  تيار  يف  الناشطون  املدارس 

االنتخايب،  لإلصالح  املدنية  الحملة  إطار  يف 

أنشطة   - االنتخايب  »اإلصالح  كتيب  بصياغة 

أساتذة  عىل  ُوزيِّع  الذي  تطبيقية«  مدرسية 

اللبنانية، والذي  املدارس يف مختلف املناطق 

ولوسائل  االنتخابية  لإلصالحات  عرضاً  تناول 

مشاركة التالميذ يف املدارس يف إدارة شؤونهم 

مستوى  عىل  املرتجى  دورهم  ومامرسة 

االنتخاب من خالل نشاطات تطبيقية عرضها 

الكتيب  إعداد  يف  شارك  وقد  الكتيب.  هذا 

وأياد رسور وجورج  أديب محفوظ  األساتذة 

غنطوس وعيل عيىس ووسام فحص.

الحملة  إىل  املدين  املجتمع  تيار  انضم  وقد 

عضوية  يف  وشارك  االنتخايب  لإلصالح  املدنية 

يف  خاللها  من  وساهم  التنسيقية،  لجنتها 

إطالق تحركات ميدانية عديدة أهمها مسرية 

يوم  انطلقت  التي   2012/5/13 يف  النسبية 

األحد من الصنائع باتجاه الربملان، وقد حملت 

املسرية سلة من املطالب اإلصالحية باإلضافة 

نسبي،  انتخابات  قانون  بإقرار  املطالبة  إىل 

عدالة  يضمن  عرصي  انتخاب  قانون  وبإقرار 

التمثيل:

 18 الـ  بني سن  للشباب  االقرتاع  - مينح حق 

وال 21 سنة.

يف  حّقه  الخارج  يف  املقيم  للبناين  يضمن   -

االقرتاع يف مكان تواجده.

اعتامد  خالل  من  املرأة  متثيل  حجم  يعزز   -

الكوتا النسائية.

اإلضافية  الحاجات  أصحاب  حق  يَحرتم   -

وذوي اإلعاقة بأن يقرتعوا باستقاللية وكرامة.

- يَضمن رسية االقرتاع من خالل اعتامد ورقة 

االقرتاع املعّدة سلفاً وغريها من التدابري.

- يحّد من سلطة املال االنتخايب.

- مَينح جميع املُرشحني مساحات متساوية يف 

االعالم.

نوعية  اعتصامات  عدة  املظاهرة  هذه  تلت 

نظمتها الحملة يف بريوت واملناطق. كام نظم 

تعريفية  لقاءات  عدة  املدين  املجتمع  تيار 

حول االصالحات االنتخابية يف مركزه يف بدارو 

ضمن إطار الحملة.

املدنية  الحملة  نظمت   2013/2/9 يف 

من  شباب  ومجموعة  االنتخايب  لإلصالح 

من  »املبادرة  اسم  تحت  العلامنية  القوى 

أجل النسبية« مظاهرة تحت عنوان »الوطن 

بالشارع« شارك فيها ما يقارب األلفني شخصاً، 

ال  نسبي  انتخابات  بقانون  املظاهرة  طالبت 

طائفي ومبجموعة من اإلصالحات االنتخابية 

منها:

- اعتامد حق االقرتاع ملن بلغ سن الـ 18.

- تنظيم آليات اقرتاع املغرتبني.

بالرتشيح  النسائيّة  الكوتا  مبدأ  اعتامد   -
مرحليّاً.

واإلعالن  واإلعالم  االنتخايب  اإلنفاق  تنظيم   -
االنتخابيني.

- تسهيل مهّمة اقرتاع ذوي الحاجات الخاّصة.

- تشكيل هيئة مستقلّة دامئة إلدارة العمليّة 
االنتخابيّة.

- تأمني حق االقرتاع يف مكان اإلقامة والسكن.
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املشاركني يف الجلسة بالبندورة. غري أّن مجلس النواب مّدد 

لنفسه ذلك اليوم رغم االعرتاضات وملدة 17 شهراً تنتهي يف 

20 ترشين الثاين 2014 وذلك يف جلسة دامت عرش دقائق 

حرضها 97 نائباً صوتوا جميعهم للتمديد. بعد انتهاء الجلسة 

الحكومة املستقيل نجيب  التمديد، اعترب رئيس  التي أقرّت 

ميقايت أنّه »كان هناك إجامع وكلنا مشينا عىل قاعدة أّن ما 

التمديد إىل مزيد  أجمعت أمتي عىل خطأ، ونأمل أن ميتّد 

من االستقرار للبنان«.

 2014 العام  يف  للمحاسبة  املدين  الحراك  تحركات  استمرّت 

بسلسلة من التحركات يف مواجهة تعطيل مؤسسات الدولة 

يف  الربملان  قرب   2014/4/25 اعتصام  أهمها  كان  لبنان،  يف 

انتخابات  الجمهورية وعدم  انتهاء والية رئيس  بريوت، بعد 

انتَهت  »البارحة  االعتصام:  بيان  يف  جاء  وقد  جديد.  رئيس 

وكالة مجلس النواب، واليوم حّل الفراغ يف رئاسة الجمهورية، 

َبادئ  ومبمِ وبحقوقه  باملواطن  االستهزاء  َدّوامة  وتستمرُّ 

للسلطات.  كمصدر  الشعب  وبإرادة  والحرية  الدميقراطية 

ني االصطفاف السيايس املَفُروض علينا منذ  نلتقي اليوم رافضمِ

سنوات بأسامَء وعناويَن ُمختلفة، رافضني سياسات املصالح 

مدنية  دولة  نُريد  للخارج.  واالرتهان  والتبعيّة  واألشخاص، 

فيها هو  الُسلطات  املُواطن، دولة، َمصدُر  دميقراطية تحرتْم 

يف  املواطن  وحقوقمِ  الدستورية  املمِهل  تحرتم  دولة  الشعب، 

الُنواب يف أداء  االنتخاب ويف ُمحاسبة املسؤولني. لقد فشل 

م األّول يف متثيلمِ الناس وحاميةمِ َمصالحهم. نريُد طبقًة  َدورهمِ

ها ُهموم املُواطن، وَمصلحتُها  سياسيًة جديدًة ال طائفية، َهمُّ

َمصلحتُه.

يف العام 2013 شكلت قوى مدنية منها تيار املجتمع املدين والجمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات واتحاد الشباب 

الدميقراطي اللبناين واتحاد املقعدين اللبنانيني وشمل ومن أجل الجمهورية ومجموعات أخرى مجموعة عمل مشرتكة تحت 

عنوان »الحراك املدين للمحاسبة« واجهت مجلس النواب يف توجهه األول يف العام 2013 للتمديد لنفسه، فنظمت سلسلة 

من التحركات الضاغطة يف مواجهة غايته هذه، كان أكرثها حدة اعتصام يوم 20 حزيران 2013 الذي تزامن مع انعقاد جلسة 

مجلس النواب، للتمديد لنفسه، وتخلّل االعتصام يف ساحة رياض الصلح رشق مواكب النواب
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املدين  الحراك  أعلن   2014/7/3 يف 

مستقبلية  تحركات  إطالق  للمحاسبة 

وتوجه  نحاسب«،  »بدنا  عنوان  تحت 

معلناً:  الحاكمة  الطبقة  إىل  بيان  يف 

وعاء  الحاكمة:  السياسية  الطبقة  أيتها 

من  فشلكم.  مباء  ينضح  مسؤوليتكم 

عدم  لواليتكم...إىل  القرسي  التمديد 

وما  للجمهوريّة  جديد  رئيس  انتخاب 

بينهام وقبلهام، وعىل األغلب ما بعدهام، 

تخّل تام عن املسؤولية... كأنكم تعلنوها 

كأنكم  للمسؤولية.  أهال  لسنا  رصاحة: 

ضبط  عن  مسؤوليتكم  عدم  تعلنون 

الفلتان األمني، عن تفكيك لغز مواقيت 

هبوطاً.  أو  صعوداً  ووتريته  انفجاره 

عن  مسؤوليتكم  عدم  تعلنون  كأنكم 

الفراغ الرئايس الذي يضاعف أسباب هذا 

الرس  كلمة  تنتظرون  كأنكم  الفلتان... 

الداخل  يف  تتفقوا  أن  بدل  الخارج  من 

من أجل انتخاب رئيس للبالد، من أجل 

أجل  من  جديد،  انتخاب  قانون  إقرار 

والحفاظ  الدستورية  املؤسسات  ملء 

عليها يك تستطيع القيام بدورها: تنظّيم 

)األمنية،  املستويات  كافة  عىل  حياتنا 

اهراق  توقيف  الرتبوية...(،  االقتصادية، 

ازدياد  من  الحّد  أوالدنا،  ودم  دمنا 

وتتذرعون  ذلك  كّل   ... الشباب  هجرة 

هو  الشعب  وأّن  منتخبون  بأنكم 

آداؤكم  يعجبه  مل  وان  انتخبكم،  الذي 

للواقع  مناقض  كالمكم  فليحاسبكم. 

كليا. فالواقع، أوال، هو أن االنتخابات مل 

تحصل، وثانيا، هو أن قانون االنتخابات 

يعدنا  بل  باملحاسبة،  يسمح  املعتمد ال 

 ... وأبدا،  ودامئا  مجددا،  بوصولكم، 

ملاذا مددتم واليتكم بغري حق؟ ملاذا مل 

تنتخبوا حتى الساعة رئيسا للجمهورية؟ 

مرة  للتمديد  بالتسويق  بدأتم  ملاذا 

أخرى؟ كم من قانون أقريتم منذ العام 

من  كم  رشّعتم؟  حق  من  كم  2009؟ 

عقدتم؟  واستجواب  محاسبة  جلسة 

املعيشة؟  مستوى  لتحسني  فعلتم  ماذا 

واألزمات  املشاكل  لحّل  فعلتم  ماذا 

التحتية،  والبنى  كالكهرباء،  املزمنة: 

اللبنانية،  والجامعة  العام،  والنقل 

»صار  الخ؟  والبيئة  الرسمية،  واملدرسة 

ونظهر  سنحاسبكم  نحاسبكم...«  وقت 

دم  وتهرقون  الدستور  تخالفون  أنكم 

اللبنانيني من دون حساب وال مسؤولية 

والتاريخ سيحكم عليكم باملساس بأبرز 

حّقه  اللبناين  للمواطن  سيايس  حّق 

دعوة  إنها  باملحاسبة...  حّقه  باالقرتاع، 

إىل جميع املواطنني لإلميان بقدرتهم عىل 

املحاسبة...للتمّسك بحقهم باملحاسبة... 

االنتخابات  إجراء  نريد  نحاسبكم  يك 

النيابية يف موعدها وعىل أساس قانون 

وكافّة  النسبية  يعتمد  جديد  انتخابات 

االنتخابية  للعملية  املرافقة  اإلصالحات 

هنا  نحن  اجرائها(...  وبعد  وأثناء  )قبل 

اليوم لنطلق حملة وطنية عنوانها: إقرار 

النظام  يعتمد  جديد  انتخاب  قانون 

النيابية  االنتخابات  تجري  النسبي، 

اعتامد  مع  موعدها  ويف  أساسه  عىل 

التعطيل  كافة االصالحات. فلرنفض معاً 

قبل  من  املامرس  للمؤسسات  املستمر 

حيث  الحاكمة،  السياسية  الطبقة 

ولنشرتك  األوىل،  الضحية  هو  املواطن 

قانون  إقرار  أجل  من  الضغط  يف  معاً 

انتخابات نسبي جديد عىل أساس دوائر 

باملحاسبة!  لنا  يسمح  لبنان،  يف  واسعة 

صار وقت نحاسب! #بدنا_نحاسب.
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إثر هذا  للمحاسبة  املدين  الحراك  نظمها  التي  التحركات  ومن 

املؤمتر الصحفي إرسال هدايا بندورة إىل 127 نائب يوم 

النواب، واعتصام  التمديد ملجلس  2014/8/1، لرفض مرشوع 

التمديد يوم  الربملان ضد  أمام  النجمة  نسايئ مفاجئ يف ساحة 

اليوم نفسه لتقديم  2014/8/12 وقد جرى هذا االعتصام يف 

النواب بتمديد والية هذا  إىل مجلس  اقرتاحاً  النائب فتوش 

الحراك املدين  األخري ملدة سنتني ونصف إضافية. كامنظم 

رافضة   2014/8/28 الخميس  يوم  شبابية  للمحاسبة مسرية 

الداخلية  وزارة  أمام  انطلقت من  النواب،  للتمديد ملجلس 

الربملان، وقد نُظمت املسرية  الصلح قرب  باتجاه ساحة رياض 

النواب  للتمديد ملجلس  قانون  اقرتاح  فتوش  النائب  تقديم  بعد 

املشارك يف  الشباب  احتج  لسنتني وسبعة أشهر إضافية. وقد 

املواطن منه  املؤسسات وسلب حقوق  املسرية عىل تعطيل 

الربملان كونه  انتخاب ممثلني رشعيني له يف  وتحديداً حقه يف 

السلطات. وقد تلت هذه املسرية مسرية أخرى رفضا  مصدر 

للتمديد يوم 2014/9/11 واعتصام يوم 2014/10/1 ويوم 

الحراك  التي رفعت ضد شباب  للشكوى  2014/10/15 رفضاً 

املمددين ألنفسهم  النواب  إىل  توجهت  يافطات  الذين رفعوا 

انتخاب  الشعب يف  باعتبارهم رسقوا حق  بعبارة »حرامية«، 

. ممثليه

4 و5  أما أهم تحركات الحراك املدين للمحاسبة جرت يومي 

للتمديد  املقررة  النواب  ليلة جلسة مجلس  الثاين2014  ترشين 

اعتصاماً  الحراك  شبابوشابات  نظم  الجلسة، حيث  ونهار هذه 

مساء يوم 4 ترشين األول 2014 استكمل بنصب خيم يف ساحة 

التمديد يف الربملان استمرت حتى نهار يوم  رياض الصلح قرب 

 5 ترشين 2014 الذي نفذ الحراك املدين فيه اعتصاماً 

إعاقة دخول  املعتصمون عىل  النواب وعمل  عند مداخل مجلس 

الطرقات  النجمة، وقطعوا معظم  إىل ساحة  النواب  سيارات 

النواب  النواب. ورشقوا سيارات  املؤدية إىل قاعة مجلس 

النواب  كثريا من  ما كلف  وبالبندورة.  بالبيض  املددين ألنفسهم 

أمنية مكثفة سرياً عىل  الصلح تحت تغطية  سلوك طريق رياض 

التمديد  النجمة حيث عقدت جلسة  إىل ساحة  للوصول  األقدام 

متأخرة. تعرض يف ذلك اليوم عدد من شباب الحراك للرضب 

املواجهات.  إثر  األمنية  القوى  واالعتقال من قبل 

تىل هذا التحرك يف 2014/11/21 اعتصام أمام مقر املجلس 

الذي تقّدم به  الخاّص  التقرير  الدستوري يوم اجتامع نقاش 

الحراك  بالتمديد، طلب خاللها شباب  للطعن  أمامه  نواب   10

اللبناين  الدستور  املحافظة عىل  الدستوري  املجلس  اعضاء  من 

املجلس  السياسة عطلت  أّن  الطعن، غري  عليه وقبول  املؤمتنني 

الدستوري ومنعت انعقاده إىل أن أصدر هذا األخري قراره يف 

الذي جاء فيه:   2014/11/28 بتاريخ  النهاية 

- إّن دورية االنتخابات مبدأ دستوري ال يجوز املس به مطلقا.

انتخاب  قانون  باالتفاق عىل  النيابية  االنتخابات  اجراء  -إّن ربط 

للدستور. اعتبار آخر، عمل مخالف  بأي  أو  جديد، 

التي توجد  التدابري االستثنائية ينبغي أن تقترص عىل املدة  إّن   -

فقط. استثنائية  ظروف  فيها 

االستثنائية  الظروف  انتهاء  فور  النيابية  االنتخابات  إجراء   -

املمددة. الوالية  انتهاء  انتظار  وعدم 

الدستورية، وعىل رأسها رئاسة  - إن تعطيل املؤسسات 

للدستور. فاضح  انتهاك  الجمهورية، 

املخالف  التمديد  قانون  إبطال  اعترب  الدستوري  املجلس  أن  غري 

للدستور قد يؤدي إىل فراغ يف السلطة االشرتاعية، يضاف إىل 

والدستور،  يتعارض جذريا  ما  الجمهورية،  رئاسة  الشغور يف 

للطريق  النواب وقطعاً  ُمقرراً، منعا لحدوث فراغ يف مجلس 

واقعا ورد  أمرا  التمديد  اعتبار  للجمهورية،  رئيس  انتخاب  عىل 

الفراغ يف املؤسسات  التامدي يف حدوث  الطعن للحيلولة دون 

الدستورية.

14
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ورغم أّن هذا القرار أشار بوضوح إىل أنّه يقتيض

الظروف  انتهاء  فور  النيابية  االنتخابات  إجراء   

املمددة.  الوالية  انتهاء  انتظار  وعدم  االستثنائية 

غري أّن هذا البند يف يراَع بعد حصول االنتخابات

اللبنانية صيف األرايض  البلدية عىل جميع   

النواب املمددون ألنفسهم 2016، واستمر  العام   

نيابية جديدة  انتخابات  تعقد  ومل  الدستور  بانتهاك 

التمديد. والية  انتهاء  قبل 

من جهة أخرى، ويف وقت سابق، أطلقت مبادرة

جديدة يوم 2013/10/25 تحت عنوان »املبادرة

تنظيم كل  بعمل مشرتك من  الدولة«  لقيام  املدنية 

املجتمع  وتيار  الوطنية  للمبادرة  املدين  املركز  من 

وشاركت اللبناين  الدميقراطي  الشباب  واتحاد  املدين 

يف  النسبية  العتامد  شعبياً  اقرتاحاً  تضمنت  الحقاً،  أخرى  مجموعات  فيه   

قانون االنتخابات، وقد قدمت هذه املبادرة اقرتاحاً إىل مجلس النواب مبادة 

واحدة هي : »النسبية هي النظام يف التمثيل النيايب« غري أن مجلس النواب 

نظمتها  التي  االعتصامات  رغم  لدرسه،  املشرتكة  اللجان  إىل  االقرتاح  أحال 

املبادرة وأهمها يف 2014/4/2 أمام مجلس النواب.

الناس  تواقيع  أخذ  عىل  بعدها  عملوا  املبادرة  هذه  يف  الناشطني  أن  علامً 

من  سلسلة  خالل  من  النيايب  التمثيل  يف  للنسبية  شعبي  قانون  اقرتاح  عىل 

اللبنانية. املناطق  مختلف  يف  اللقاءات 

وقد تبدل اسم هذه املبادرة يف العام 2016 فُعرفَت بـ »شمس« أي مخترص 

التوقيع  السلطات« وتابعت عملها عىل توسيع نطاق  عبارة »الشعب مصدر 

الشعبي. االقرتاح  عىل 

أيضاً، نظمت مجموعات شبابية يف 2014/3/20 اعتصاماً أمام مجلس النواب 

أثناء  كلكن«،  يعني  كلكن  بتمثلونا...  ما  كلكن   ... ثقة  »ال  عنوان  تحت 

الجديدة. للحكومة  الثقة  أعطت  التي  النواب  مجلس  انعقاد جلسة 

من  علامنيني  طالباً  ضم  الذي  العلامنيني  الطالب  لقاء  تبنى   2015/3/24 يف 

انتخابات ال  إقرار قانون  لبنان، يف ورقة تأسيسه دعم  الجامعات يف  مختلف 

االنتخابية  الالئحة  ونظام  الكربى  الدوائر  أساس  عىل  النسبية  يعتمد  طائفي 

بذاته،  الفرد  املرشح  ال  الالئحة  يف  املرشحني  مرشوع  املواطن  ينتخب  حيث 

وقد عمل اللقاء عىل تعريف الطالب عىل أهمية قانون االنتخابات يف التغيري 

يف لبنان، من خالل ورشات عمل نظمها يف العامني 2015 و2016. كام شارك 

يف  للمشاركة  لقاءات  تنظيم  يف  املدين  املجتمع  تيار  مع  بالتعاون  الطالب 

.2016 العام  البلدية يف  االنتخابات  مراقبة 

مجموعات  مع  بالتعاون  للمحاسبة  املدين  الحراك  بادر   2015/7/27 يف 

الحراك املدين إىل عقد مؤمتر صحفي أطلق أوىل تحركات الحراك املدين 

التي شهده لبنان يف العام 2015 يف 2015/7/28 والذي تضمن مسرية 

شباب  من  عدد  توقيف  تم  حيث  بريوت  يف  الحمرا  منطقة  إىل  وصلت 

يف  أوجها  إىل  وصلت  حتى  الحراك  تحركات  تضاعف  إىل  أدى  ما  الحراك، 

العام 2015. صيف 

باختبار  النفايات  أزمة   2015/7/27 يف  الصحفي  املؤمتر  بيان  ربط  وقد 

فشلها  الحاكمة  الطبقة  خالله  أثبتت  الذي  السلطة  مع  الطويل  الحراك 

وحقوقهم  املواطنني  بهموم  التام  واستهتارها  السيايس  االستقرار  تحقيق  يف 

تكون  أن  القدر  السلطة، هي سخرية  برائحة  تفّح  بريوت  »شوارع  أّن  معلناً 

رائحة عفن النظام قد فاحت من النفايات املنترشة عىل طرقات املدينة. لقد 

استثناء، وعن سبق إرصار  ناتها ومن دون  ُمكويِّ بكافة  السلطة  ساهمت هذه 

اآلمال  كل  وإحباط  الدولة  مؤسسات  يف  التام  الشلل  تحقيق  يف  وتصميم، 

والفراغ  النيايب  للمجلس  الدستوري  غري  فالتمديد  والتقدم.  والتنمية  بالتغيري 

النفايات  إّن  ذلك...  عىل  أمثلة  أوضح  الحكومي  العمل  وتَعطل  الرئايس 

عىل  األرباح  وتكديس  العام  املال  الستنزاف  آلية  إىل  تحّولت  قد  بدورها 

حساب حق املواطنني دافعي الرضائب يف الصحة والتنمية والبيئة النظيفة... 

للعبَث  املُّدة  ُمحّدد  غرَي  عقداً  نفَسه  مـنـح  لنـفسه،  الربملان  َمّدد  عندما 

لبناين  بكل  واستخفافاً  استهتاراً  التمديد  هذا  وعَكس  املواطنني  بحقوق 

سالح  اليوم  علينا  تُسلّط  ُسلطٍة  ألهواءمِ  نرضخ  لن  أننا  نُؤكد   ... مّنا  ولبنانية 

واملوت. باملرض  دنا  وتُهديِّ النفايات 
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طروحات  مقابل  املطروحة  االصالحية  االنتخاب  قوانني 
الحاكمة السياسية  الطبقة 

كثرٌي من القوى العلامنية، املدنية واليسارية، تحمل يف مبادئها مطلب إقرار قانون انتخاب يتضمن التايل:

- اعتامد نظام االنتخاب النسبي.

- اتباع نظام اللوائح االنتخابية املقفلة.

- تنظيم االنتخابات عىل أساس لبنان دائرة واحدة.

- إختيار النواب خارج القيد الطائفي. 

غري أّن هذه املطالب مجتمعة، غري سهلة التحقيق، خاصة يف ظل االنقسام الطائفي يف لبنان، ما يجعل معظم القوى املدنية 

تضغط من أجل تحقيق خرق يف نظام االنتخاب من مدخل املطالبة باقرار قانون نسبي أو تنظيم االنتخابات عىل أساس 

دوائر كبرية.

يف هذا اإلطار نعرض ثالثة مناذج القرتاحات متداولة، أولها صعب التحقيق، أما ثانيها وثالثها فأقرب من حيث الواقع إلمكانية 

التحقيق، ثم نعرض باختصار يف مقابلها، وبغرض املقارنة، اقرتاحات طرَحت ُمؤخراً من قبل الطاقم السيايس يف لبنان عىل 

بساط البحث والتداول، كان الغرض منها تقريب وجهات النظر بني الساسة واملحافظة عىل مصالحهم االنتخابيّة.  

أوالً: عرض ثالثة مناذج من اقرتاحات قوانني االنتخاب االصالحية التي حملتها قوًى مدنية متنوعة يف لبنان:

* اقرتاح لبنان دائرة واحدة مع نظام انتخاب نسبي:

مرشوع القانون هذا يرتكز عىل أربع نقاط أساسيّة: 

1- وجود نظام التمثيل النسبي.

2- إجراء االنتخابات عىل أساس لبنان دائرة واحدة.

3- يجري الرتشح إىل منصب النائب خارج القيد الطائفي أو املناطقي.

4- إتباع نظام اللوائح املكتملة أو التي ال يقل عدد املرشحني فيها عن 30 مرشحاً.

أهميته:

- مينح كل حزب أو فريق سيايس عدداً من املقاعد يتناسب مع قوته العدديّة’ وفقاً للنسبة التي يحصل عليها من األصوات 

املحتسبة للمقرتعني.

- يلغي القيود الطائفية أو املناطقية يف توزيع املقاعد عىل املرشحني.

- يخدم فحوى املواد 24 و95 من الدستور، اللتني نصتا عىل أن قانون االنتخابات هو قانون يخرج عن القيد الطائفي، أما 

التوزيع الطائفي للمقاعد يف مجلس النواب، فهو انتقايل ومؤقت، إىل أن يصار إىل إلغاء الطائفية السياسية.

 - يشجع القوى واالحزاب السياسية عىل بناء تحالفات عىل مستوى الوطن وعابرة للطوائف واملناطق، وتتقلص املرجعيات 

العائلية والطائفية واملناطقية ملصلحة تفعيل االحزاب والقوى العابرة للطوائف والتي متتد عىل صعيد الوطن ككل، وبالتايل 

يساهم يف بناء تكتالت وطنية وانسانية ال طائفية ومناطقية.
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- يساهم نظام اللوائح املقفلة يف اعتامد مجموعة القوى املرتشحة عىل الالئحة الواحدة برنامج انتخايب عىل مستوى الوطن 

وال ينحرص مبنطقة معينة فيه، كون الناخب لن يكون محصوراً بانتخاب مرشح أو أكرث يف منطقة معينة فقط.

- يتحول الناخب من منتخب للشخص إىل منتخب للمرشوع أو الربنامج الذي تحمله املجموعة. فترتاجع فكرة النائب الذي 

يقدم الخدمات ألفراد يف دائرته الصغرية لصالح فكرة النائب الذي يساهم يف مرشوع عام يخدم جميع املواطنني.

- يسّهل احتساب توزيع املقاعد عىل اللوائح دون احتساب التوزيع الطائفي أو املناطقي.

***

* تطبيق مضمون اتفاقية الطائف أي اعتامد الدوائر الكبرية )املحافظة( وتشكيل مجلس شيوخ طائفي وانتخاب مجلس 

نواب غري الطائفي:

نص الفقرة 4 من عنوان »مجلس النواب« يف »اإلصالحات السياسية« يف اتفاقية الطائف عىل أّن الدائرة االنتخابية هي املحافظة.

االنتخابات  بقانون  املتعلقة  ج  الفقرة  السياسية«  الطائفية  »الغاء  عنوان  يف  املحافظة  تحديد  يتكرر  كام 

املحافظة«. أساس  عىل  جديد  انتخاب  لقانون  وفقا  النيابية  االنتخابات  »تجري  أن  عىل  تنص  التي 

تحّفظ.  أي  دون  الوطني  الوفاق  وثيقة  عىل   ،1989/11/5 يف  املنعقدة  جلسته  يف  اللبناين  النيايب  املجلس  صّدق 

ملزمة. قانونية  صفة  يكتسب  الدستور(  يف  تدخل  مل  التي  البنود  حتى  )أي  بكامله  االتفاق  أن  يعني  وهذا 

املعتمدة. االنتخابية  الدائرة  هي  املحافظة  تكون  أن  عىل  العمل  األمة  نواب  عىل  كان  العنوان  هذا  ومبوجب 

كام تنص املادة 7 من عنوان »مجلس النواب« يف اإلصالحات السياسية عىل ما ييل: »مع انتخاب أول مجلس نواب عىل أساس 

وطني ال طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائالت الروحية وتنحرص صالحياته يف القضايا املصريية«.

طائفي. غري  نيايب  مجلس  أول  إنشاء  مع  إذن  ترتافق  أن  يجب  الطائفوالدستور  التفاق  وفقاً  الشيوخ  مجلس  إنشاء 

***
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* اقرتاح قانون بجملة واحدة بحكم واحد: »النسبية هي النظام يف التمثيل النيايب«  

النظام يف التمثيل النيايب«:

قَّدم هذا االقرتاح »لقاء املبادرة املدنية لقيام الدولة« يف العام 2013 ودعا إىل تكوين تحالف شعبي للمطالبة باعتامد النسبية 

الفاعلة  الخطوات  اللقاء عن عقد مؤمتر وطني عام يبارش  لبنان. وأعلن  الحل يف  باعتبارها مفتاح  النيابية،  االنتخابات  يف 

املطلوبة ويستمر عمل هذا اللقاء اليوم من خالل تحالف »الشعب مصدر السلطات – شمس«.

جاء يف األسباب املوجبة لتبني هذا االقرتاح أنه »حيث صارت مقدرات الدولة باملحاصصة مقدرات شخصية أو حزبية أو 

أجنبية متضاربة متثل نفسها بنفسها ولنفسها، يف أفق مجهول، ال وعد فيه غري مكذوب، وال موعد غري مخلوف، وال عنوان 

مقصوداً.

حيث ال وجه للقول بأن هذا لبناين مسؤول وذاك لبناين غري مسؤول، كأن حدود املسؤولية يف الواقع عادت معروفة محفوظة 

يف دستور أو يف قانون أو يف عرف أو يف تقليد. يف هذا الوقت، يرى املوقعون:

1- أن كل لبناين محكوم أخالقيا ووطنيا باملسؤولية مبا ملكت يداه.

2- أن باب الخروج من هذا االنتظار القاتل املتطاول إىل الكارثة، يوما بعد يوم، هو يف إقامة الرشعية.

3- أن إعادة تكوين السلطة، رشعية، بقدرة وفعل، إمنا يكون بإرجاعها إىل أصحابها الرشعيني.

4- أن الشعب هو مصدر السلطات ال أحزاب أو تيارات أو حركات أو دول أجنبية.

5- أن الشعب ال وجود تاما له وال لسلطته إال من خالل املؤسسات الدستورية التي تقوم عىل متثيل اللبنانيني إىل أبعد حد 

وغاية من املشاركة، ال عىل إقصائهم كأن اإلقصاء هو القصد. والغاية هي اقتسام التمثيل واملنافع بني أطراف فئة قليلة، 

الدول  باالحتكام إىل سلطان  أو  املذاهب والطوائف مجانا،  العداء بني  باستحكام  أو  بيعا ورشاًء،  النفوس  املال يف  بتحكم 

األجنبية ذال وهوانا.

6- أن الخطوة األوىل يف إقامة الرشعية هي يف أن يبادر اللبنانيون إىل فرض قانون واحد مبادة واحدة بجملة واحدة بحكم 

يعنيه، وغري املرشوع هو  الذي  املشاركة  النيايب. وال حجة مرشوعة يف رفض مدى  التمثيل  النظام يف  النسبية هي  واحد: 

املامنعة يف إرجاع السلطة إىل أصحابها الرشعيني، وهذا ما نحن فيه اليوم.

7- إن هذه الجملة »النسبية هي النظام يف التمثيل النيايب«، مبا تكون يف الواقع ومبا تعني، هي مفتاح الحل.

***

رغم تبني كثري من القوى العلامنية واملدنية يف لبنان منوذج مرشوع قانون االنتخابات األول واعتباره النموذج األفضل الذي 

يتجه بلبنان نحو املرشوع املُواطني واملدين، غري أّّن كثرياً من هؤالء يعترب أّن هذا النموذج غري قابل للتحقيق حالياً، وتحديداً 

لجهة إلغاء الطائفية يف الرتشح ملقاعد مجلس النواب، وذلك يف ظل حكم الطبقة السياسية الطائفية اليوم يف لبنان. وبالتايل 

فإّن الوصول إىل هذا النظام يتطلب اقرتاح مشاريع ممكنة التحقيق ومتهد لهذه الخطوة الالحقة، كمثال النموذجني الثاين 

والثالث املعروضني آنفاً.

***
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ثانياً: باملقابل،عرض مخترص لثالثة مناذج من اقرتاحات تّم طرحها من قبل الطاقم السيايس يف لبنان: 

* أعد حزب القوات اللبنانية مرشوعاً لقانون االنتخابات عىل أساس الدوائر الصغرى وحددها بـ 61 دائرة، بعضها عبارة عن دائرة لنائب 

واحد. أما أهم ما يلحظه هذا املرشوع فيتمثل يف نقل مقعد سني من بعلبك - الهرمل إىل عكار وباملقابل نقل املقعد املاروين من طرابلس 

إىل البرتون.

 One man أما حزب الكتائب فقد تقّدم باقرتاح قانون الدائرة الفرديّة إىل مجلس النواب، وهو ما يعرف بـ »صوت واحد للشخص الواحد *

الدائرة  املرشحني يف  االقرتاع ملرشح واحد من مجموع  االنتخابية األكرثية، وهو مينح كل مواطن حق  النظم  النظام من  one vote«. هذا 

االنتخابية املتعددة املقاعد ويقوم عىل تقسيم البلد إىل دوائر فردية بعدد مقاعد املجلس النيايب. وهنالك من يعترب أن األحزاب الكبرية تكون 

أمام تحٍد صعب يف كيفية تنظيم أصوات ناخبيها وتوزيعها عىل املرشحني يف ظل هذا النظام فهو يؤدي إىل تشتيت أصوات األحزاب الكبرية 

ويُفرمل املحادل االنتخابية والتحالفات التي تفرضها هذه األحزاب. وقد قّسم حزب الكتائب لبنان يف مرشوعه إىل 101 دائرة فردية و11 دائرة 

)صيدا وبريوت وطرابلس(، وقد اعترب أحد نواب حزب الكتائب بالنسبة لهذه الدوائر األخرية أّن توزع سجالت نفوس يف هذه املدن الثالث 

تبني أن تقسيمها إىل دوائر فردية مستحيل. أما بالنسبة لنظام التصويت بالنسبة لهذا املرشوع فيقوم عىل مبدأ االقرتاع عىل دورتني إذ يفوز يف 

الجولة األوىل من يحصد أغلبية النصف زائد واحد من األصوات. ومبا أن هذا األمر يعترب مستحيالً يف الجولة األوىل فانتخابات الجولة الثانية 

تعطي مساحة للتفاوض بني األحزاب من أجل االتفاق عىل آلية تجيري األصوات.

* أما »التيار الوطني الحر« فقد تبّنى قانون »اللقاء األرثوذكيس«  والذي يقوم عىل »انتخاب النواب املحّددين لكل طائفة من قبل الناخبني 

التابعني لهذه الطائفة فقط، عىل أساس النظام النسبي مع اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة.

* تقّدمت حركة أمل عرب النائب عيل بزي يف العام 2014، باقرتاح قانون قائم عىل النظام املختلط أي 64 مقعداً بحسب النظام األكرثي موزعة 

عىل 25 دائرة )جمعت فيها دائريت مرجعيون وحاصبيا( و64 مقعداً عىل أساس النسبي موزعة عىل املحافظات الست.
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info@secularist.org :»للمشاركة يف العدد القادم من »تواصل مدين

العنوان: بريوت -بدارو- هاتف وفاكس 01387577/ 03587346

/facebook.com/tawasolmadani صفحة مجلة تواصل مدين

facebook.com/groups/tawasolmadani/مجموعة مجلة تواصل مدين 

facebook.com/tayarmadani/    twitter.com/CivilSocietyMov

secularist.org موقع تيار املجتمع املدين

ويبدو جليّاً أن املشاريع التي قدمتها الجهات املختلفة التابعة للسلطة ورموزها تُعيد إنتاج املجلس النيايب بخريطة القوى 

نفسها مع تغيريات طفيفة ، حيث أن املشاريع التي تبّنت النظام األكرثي لن يؤدي اعتامُدها إىل أي تغيريات عىل مستوى 

تؤّمن  بالنظامني األكرثي والنسبي معاً  التي أخذت  النظام، يف حني أن املشاريع  السياسية، وال عىل مستوى  القوى  توزيع 

ألقطاب السلطة ضامن سيطرتها وإمساكها بزمام السلطة بحصدها املقاعد املخصصة للنظام األكرثي عىل أقل تقدير. إضافًة 

بالقانون األرثوذكيس فتكمن  الذي ُعرف  النسبي. أما املرشوع  إىل ما ميكن أن تحصل عليه من املقاعد املُخّصصة للنظام 

وضاً عن الواحدة املُعتمدة حاليّاً، علامً أن الهيئة الناخبة املتعددة  خطورته يف كونه يرُّشع اعتامد الهيئة الناخبة املُتعددة عمِ

تؤدي إىل تعميق االنقسام الطائفي، باعتبار أن الناخب ال يستطيع انتخاب سوى مرشحني من طائفته.


