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 "ال يستقيم النظام النسبي في االنتخابات النيابية قبل إلغاء الطائفية السياسية
 المناصفة بدوائر متوازنة ": الحوار"أنطوان سعد لـ. د

 دوائر  7بجعل بيروت  06مقاعد تعديل الـ 4أقصاها 
 8والجنوب  9والبقاع  44والجبل  7والشمال 

 

 كتبت هيام عيد
 

إذا كانت النسبية تسمح بتمثيل األقليات في مجلس "رأى االختصاصي في القانون الدستوري الدكتور أنطوان سعد أنه 
النواب، فإن اعتماد النظام النسبي في ظل الوضع الحالي لن يؤدي غايته، ألن من الضروري أن يتزامن معع نظعام   

أن اعتمعاد العدوا ر   "وشعّدد علع    ". مين والمسيحيينحزبي متطّور يزيل الخلل الديموغرافي المصطنع بين المسل
االنتخابية الكبيرة سيؤدي إل  تهميش أصوات المسيحيين مع الغالبية اإلسالمية من المقترعين، ولن تتمكن األقلية من 

م غير أن النسبية المطروحة اليوم تبدو ثوبًا مصممًا لنظا"وأعلن ". الحصول عل  التمثيل المناسب في المجلس النيابي
أن النظام األمثل الذي يحّقق المناصفة في المجلس النيابي، يكعون عبعر إنشعا     "وأشار إل  ". النظام اللبناني الحالي

 ". دوا ر انتخابية متوازنة يراوح عدد المقاعد فيها بين مقعدين أو ثالثة أو أربعة حدًا أقص 
بي وأبعاده، وسألته عن التقسيمات االنتخابيعة األكثعر   التقت الدكتور سعد وعرضت معه حيثيات النظام النس" الحوار"

 :تمثياًل لجميع اللبنانيين، وكان الحديث اآلتي
 
تبدو النسبية اليوم طرحًا انتخابيًا غير واضح المعالم بالنسبة إلى الرأي العام، فما هو النظـام النسـبي بشـ ل    *

 مفّصل؟
يسمح بتمثيل األقلية في كل دا رة انتخابية، وقد سبق أن اعتمدته بريطانيا ع األكيد أن النظام النسبي من حيث المبدأ، 

وبرز هذا النظام لتمثيل األقليات، وبرز معه التصويت بالتراتبيعة التعي تطعطعي    . 7681لدورة انتخابية واحدة عام 
احد مهمعا كعان   وقد طرح شارل بوردا هذا النظام في فرنسا واقترح التصويت لمرشح و. أفضلية لمرشح عل  آخر

ولع ال نغعو    . حجم الدا رة، وهذا ما هو معمول به في اليابان، حيث إن اليابان كلها دا رة انتخابية وطنية واحعدة 
كثيرًا في نشأة النسبية وتعّدد آليات اعتمادها، نلقي الضو  عل  أهم سّي ات النظام المقترح تطبيقه في لبنان، والعذي  

ين القوى السياسية، فإن النسبية تدفع نحو التعّددية المفرطة، ونحو العمل السياسي الفردي تحول ملفًا سجاليًا وخالفيًا ب
وال يوجعد فعي هعذا    . أو اإلقطاعي بالمعن  السياسي التقليدي لجهة بروز الشخصانية أو الفردية في العمل السياسي

 .يستوعب الجميعالنظام منتصر أو مهزوم بالنسبة إل  المجموعات السياسية، ألن هذا النظام 
 
 ما هي األسباب التي تحول دون طرح النسبية في قانون االنتخاب اللبناني؟*

ع ال يصلح النظام النسبي دون وجود نظام حزبي متطّور يزيل الخلل العديموغرافي المصعطنع فعي لبنعان بعين      
غايته في الدوا ر الصغرى،  المسيحيين والمسلمين، بل يحمي تمثيل المجموعات السياسية الصغيرة الحجم، وال يؤدي

وفي لبنان، وبمجرد اعتماد الدوا ر الكبيرة، فإن أصوات المسيحيين سعتتهّمش معع الغالبيعة    . بل في الدوا ر الكبرى
 771فيهعا  " حزب اهلل"وعل  سبيل المثال، فإن دا رة بعلبك المؤلفة من عشرة مقاعد، حصد . المسلمة من المقترعين
وإذا اعتمدت النسبية فلن تتمكن . فًا نالتها الال حة المنافسة في االنتخابات النيابية األخيرةأل 71آالف صوت في مقابل 

وبالتالي سيعكس هذا النظام، الحجم العديموغرافي للمسعيحيين، أي أن   . األقلية هناك من حصد أكثر من مقعد نيابي
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تقّل  من جعرا  مرسعوم التجنعيس     الديموغرافي الذي قدرتهم عل  إيصال مرشحيهم لن تكون أكبر من وجودهم 
كما ال يصلح هذا النظام المقترح فعي  . وضيق مساحة الحرية، واألوضاع اإلقتصادية المترّدية في السنوات الماضية

الدوا ر الفردية أو الصغرى، ألنه يعّطل مفهوم انتصار األكثرية في الدوا ر المؤلفة من مقاعد عدة، ويزيد في أععداد  
 .يحرم الحياة السياسية من وجود غالبية متجانسة ومن االستقرار الحكومي الكتل الصغيرة ما

 
 ما هي إذن سيئات النسبية؟*

ع إن أهم المساوئ التي تنتج من تطبيق نظام النسبية المطروح، أنه ال يجوز اعتماده إل  جانعب النسعبية المقعّررة    
يكون نسبيًا بين الطوا ف والمناطق، ولعذا تطعتبعر النسعبية    من الدستور، التي تقول بأن التمثيل  22أصاًل في المادة 

كذلك، فإن اعتماد الصوت التفضيلي لن يستطيع في هعذه  . المقترحة مخالفة التفاق الطا ف، وبالتالي مخالفة للدستور
نافسة بين الحالة تأمين مصلحة المسيحيين، ألن المعركة تتحّدد في مرحلة تشكيل اللوا ح، وفي هذه المرحلة تكون الم

القوة الناخبة الشيعية والقوة الناخبة السّنية، حت  وإن أعطت هذه القوى حليفها المسيحي فرصة الختيار ممّثليعه، ألن  
 .ال شي  يضمن أن يستمر هذا األمر بصورة دا مة

من جهة أخرى، فإن تطبيق النسبية عمليًا في لبنان، قد يؤدي الحقًا إل  المطالبة بالتمثيل النسبي في الحكومة، األمعر  
وعل  سبيل المثعال، فعإن   . الذي سيعّطل دور الر يس ودور األكثرية النيابية، وبالتالي يعّطل مفهوم النظام البرلماني

 .ذا النهج لم تتمكن من الحكم بسبب نسبية التمثيل فيهاحكومة الر يس سعد الحريري التي اعتمدت ه
 

 ل ن المدافعين عن النسبية يؤ دون أنها تنصف األقليات؟* 
من % 68ع يعّبر النظام النسبي عن الوجود الديموغرافي للمسيحيين بحيث ال يتمكن المسيحيون من إيصال أكثر من 

. وجودهم الديموغرافي ال يتجاوز هذه النسبة بل هو أقل منها ، وذلك باعتبار أن2176النواب في الحد األقص  عام 
إضافة إل  ذلك، فإن النسبية تفّتت اإلرادة العامة التي تشّعب الخيارات السياسية، وتشّكل حالة من الالإسعتقرار فعي   

يمكن تطبيقها عل   كما ال يمكن إجرا  النسبية عل  معظم المقاعد وفي معظم الدوا ر تقريبًا، كما ال. النظام السياسي
معظم المقاعد في بيروت، وعل  المقعدين العلوي والماروني في عكار وطرابلس، وعل  المقعد األرثوذكسي هنعاك  

... أيضًا، والمقعد الكاثوليكي في عاليه، واألرثوذكسي في مرجعيون، والدرزي في بعبدا، والكعاثوليكي فعي المعتن   
وبالتالي . ب عدم وجود مقعدين لكل من هذه الطوا ف في الدوا ر المذكورةوتطول الال حة في هذا المجال، وذلك بسب

نكون قد خالفنا مبدأ المساواة وجعلنا بعض النواب منتخبين عل  أساس النظام النسبي والبعض اآلخر علع  أسعاس   
 .النظام األكثري

 
 ما هو الهدف من طرح النسبية اليوم؟*

ستؤدي في المحّصلة االنتخابية السياسية إل  تثبيت هيمنة الناخعب الشعيعي   ع إذا طّبقنا النسبية كما هي مطروحة، ف
عل  كل المقاعد من غير طا فته، إضافة إل  مقاعد الشيعة باستثنا  خسارة مقعد واحد في دا رة بعلبك ع الهرمعل،   

 1ّني سيتراجع بحعدود  حين أن تأثير الناخب السفي . وتبادل مقعد ماروني في جزين في مقابل مقعد سّني في صيدا
مقاعد في الشمال، وعليه يبدو أن النسبية المطروحة تشّكل تحديدًا لحجم التأثير للناخب السعّني،   1مقاعد في بيروت و

وتثبيتًا لحجم التأثير للناخب الشيعي، وإقرارًا غير مباشر في مناصفة أقّرها الدستور ورفضها البعض أو تمّسك بهعا  
 .ري فقطالبعض اآلخر وبشكل ظاه

وعل  سبيل المثال، فإذا أقدمت األكثرية الحاكمة المنتخبة عن طريق النسبية عل  حل مجلس النواب، فعإن النسعبية   
ستنتج الطبقة السياسية نفسها، ألنها ستنتج كل الممثلين الموجودين أصاًل في الندوة النيابية وهي غير متجانسة، إنمعا  

 .لك ستبرز مشكلة في تكوين السلطةكل منها يعّبر عن مصلحته الشخصية، لذ
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بحسب هذه التفسيرات، فإن النسبية تبدو غير قابلـة  * للتطبيق؟
ع إن النسبية المطروحة اليوم هي ثوب مصّمم لنظام غير النظام اللبناني، إذ يجب أن يسعبقها تطعّور فعي الحيعاة     

 .الذي يجعلها تقضي عل  المناصفةالديموقراطية والدستورية والقانونية من خالل الحياة الحزبية، األمر 
 
 ما هو النظام المثالي لتطبيقه في لبنان؟*

ع إن أهم ما أقّره الطا ف هو المناصفة، فيما النسبية المقترحة من وزارة الداخلية، وباعتراف من يؤيدها، ال تعؤدي  
قًا لالقتراح المقدم من لجنة فؤاد بطرس، نا بًا وف 21نا بًا تقريبًا بإرادة الناخبين المسيحيين، و 01إل  انتخاب أكثر من 

إن هناك أكثر من اقتراح قانوني مثل تقسيم الدوا ر االنتخابية في كعل لبنعان   . نا بًا 82في حين أن الدستور يمنحهم 
عل  شاكلة الدوا ر المعتمدة في الجنوب، بعد فصل دا رة مرجعيون عن دا رة حاصبيا، أو كما هي معتمدة في دوا ر 

 .حدًا أقص  2و 6و 2زغرتا والكورة والبترون وجبيل، فيكون عدد المقاعد في كل الدوا ر يراوح بين بشّري و
 
 ما هي نتيجة هذا التقسيم؟*

ع يحّقق هذا التقسيم للدوا ر االنتخابية المناصفة خصوصًا إذا ما اعتمدت آلية االنتخاب عل  أسعاس لكعل مرّشعح    
اتفاق الطا ف، وتتحّقفق المناصفة، وذلك بداًل من طرح مشاريع معّقعدة  صوت واحد، وفي هذه الحالة يجري تطبيق 

يشوبها الكثير من الشوا ب، وأبرزها أنها ال تحّقق المناصفة، وبالتالي تتعارض مع الدستور وذلك في الوقعت العذي   
انتخاب متوافقًا معع   وقد ن  الطا ف عل  أن يكون أي قانون. ُيجمع فيه معظم اللبنانيين عل  التمّسك باتفاق الطا ف

 :، عل  أن يجري توزيع المقاعد النيابية وفقًا للقواعد اآلتية7991المبادئ الواردة في الدستور عام 
 

 .أع بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين
 .ب ع نسبيًا بين طوا ف كل من الف تين

 .ج ع نسبيًا بين المناطق
 
للنص الدستوري، على رغم رفض العديد من المسـؤولين  األ ثر مطابقة  06يبدو قانون الـ إنطالقًا مما سبق،*

 اعتماده؟
، بحيعث  2110ثم في عام  2111اليوم يختلف عن القانون السابق بعدما جرى تعديله عام  81ع ما يسم  قانون الع

جبل لبنان إل  أربع دوا ر، ومحافظة الجنوب والنبطية إلع   قّسم محافظة بيروت إل  ثالث دوا ر انتخابية، ومحافظة 
لكن هذا القانون، لم يؤمن التمثيل الحقيقعي  . دا رتين، ومحافظة البقاع إل  ثالث دوا ر، ومحافظة الشمال إل  دا رتين

عل  الشكل  81الع  وبالتالي، ومن أجل إنشا  دوا ر انتخابية متوازنة، أقترح تعديل المادة الثالثة من قانون. لألقليات
إعتماد لبنان دوا ر انتخابية يراوح عدد المقاعد فيها بين مقعدين وأربعة حدًا أقصع ، بحيعث تبقع  العدا رة     : اآلتي

االنتخابية التي تضم مقعدين أو ثالثة أو أربعة كما هي، عل  أن تطقّسم الدوا ر األخرى في بيروت إل  سعتة، وفعي   
دوا ر، عل  أن تقوم آلية االقتراع عل  قاععدة   6، والجنوب 9دا رة، والبقاع  72ل  الشمال إل  سبعة، وجبل لبنان إ

لكل مرّشح صوت، ومن خالل هذا التقسيم يتمّكن المسيحيون والمسلمون من إيصال مرشحيهم مع وجود نعوع معن   
ودًا جدًا، وفعي هعذه   التأثير المتبادل المباشر وغير المباشر لبعض الدوا ر، لمجموعات عل  أخرى، لكنه يبق  محد

الحالة يمكن تجاوز مشكلة الخلل الديموغرافي وتتحّقق غاية المشّرع الدستوري من خعالل إقعرار المسعاواة بعين     
 .المسلمين والمسيحيين في التمثيل النيابي الفعلي والصحيح

 
 أنطوان سعد 
 7912مولود في جزين عام  
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نونين ع أستاذ جامعي متخّص  في العالقات الدولية والقا .الدستوري واإلداري
 .ع محام باالست ناف

 .ع عضو لجنة الدراسات القانونية والدستورية في الرابطة المارونية
 .ع الر يس التنفيذي للمركز اللبناني لألبحاث واإلنما  

 


