قانون االنتخاب الذي أقفل أبواب اإلصالح
أ�قر الربملان اللبناين تنفيذاً التفاق الدوحة قانون ًا انتخابي ًا يرتكز على ما جرى اعتماده بني  1960و 1972موعد �آخر انتخابات
جرت قبل احلرب .كان قانون  1960يف عهد الرئي�س ف ؤ�اد �شهاب حماولة لتدارك نتائج ا ألزمة الوطنية عام  .1958فهو �سعى �إىل �إن�شاء
تعددية �سيا�سية داخل جميع الطوائف تقريباً ،و أ�ف�سح يف املجال لتمثيل أ�و�سع للطبقة الو�سطى التي تنامى دورها يف اخلم�سينات
وال�ستينات .لكن الرئي�س ف ؤ�اد �شهاب نف�سه خرج بانطباع عام  1970أ�ن هذا القانون مل يعد ي�صلح لتنظيم احلياة الربملانية ،ويف بيان
عزوفه عن الرت�شح جمدداً لرئا�سة اجلمهورية أ�كد أ�ن امل ؤ��س�سات الد�ستورية وال�سيا�سية مل تعد ت�ستجيب حلاجات البالد ،و أ�ن الطبقة
ال�سيا�سية �صارت عقبة يف وجه ا إل�صالح.
بني عام  1960وعام  2008تبدل الكثري من املعطيات اللبنانية الدميغرافية وال�سو�سيولوجية ،ودخلنا يف ا�ستقطاب �سيا�سي
حاد بني أ�ربع كتل طائفية �سيطرت على احلياة الوطنية .لقد اخت�صرت هذه القوى كامل التمثيل ال�سيا�سي داخل طوائفها �إىل حد
عطل اللعبة الدميقراطية نهائياً ،فما عاد هناك تعدد �سيا�سي طائفي ي�سمح بت�شكيل أ�كرثيات و أ�قليات �سيا�سية ،بل �صار لزام ًا على
اللبنانيني أ�ن ي�شاركوا هذه الكتل حتت طائلة �شعور �إحداها بالغنب أ�و التهمي�ش أ�و ا إلق�صاء ،وهو ما يخلق م�شكلة حقيقية على �صعيد
العي�ش امل�شرتك.
كان من املفرت�ض أ�ن يطبق اللبنانيون أ�حكام االتفاق الوطني يف الطائف خريف  1989الذي أ�كد على الدائرة االنتخابية املتو�سطة
التي ت ؤ�لف من قواعد انتخابية متعددة االنتماءات الطائفية .وكان هذا النظام يفرت�ض �ضمن ًا لت أ�مني �صحة التمثيل و�شموليته �سائر
فئات ال�شعب أ�ن ي أ�خذ بالنظام الن�سبي ،و أ�ن ين�ش أ� جمل�س لل�شيوخ كذلك ملعاجلة ازدواجية التمثيل اللبناين للمواطنني يف الربملان
وللطوائف يف جمل�س ال�شيوخ .مل يطبق هذا اخليار وذهبنا يف جتريب �صيغ انتخابية كانت وظيفتها أ�ن تقوي اال�ستقطاب الطائفي
ومراكز نفوذ بع�ض املرجعيات ال�سيا�سية ا أل�سا�سية التي احتكرت ال�سلطة بعد الطائف .يف �سنوات ال�سلم بني  1990و 2008تبلورت
�شكوى الفريق ال�سيا�سي امل�سيحي من قوانني االنتخاب التي أ�حلقت جزءاً من هذا التمثيل باملراجع الطائفية ا إل�سالمية .لقد طالب ممثلو
امل�سيحية ال�سيا�سية بالعودة �إىل الدوائر امل�صغرة التي ت�سمح ب أ�ن يعرب امل�سيحيون عن متثيلهم ب�شكل م�ستقل .كان هذا اخليار نكو�ص ًا
كبرياً عن منطق االندماج الوطني والعي�ش امل�شرتك ،ألننا ذهبنا باجتاه املطابقة بني التمثيل ال�سيا�سي ال�شعبي واجلماعات الطائفية
واملذهبية .لقد حر�صت الطبقة ال�سيا�سية أ�ن تعالج هذه ال�شكوى باملزيد من ا إلجراءات التق�سيمية بدالً من االرتقاء نحو نظام ي ؤ�من
الوحدة الوطنية ب�صورة أ�ف�ضل .مل تقبل هذه الطبقة ال�سيا�سية مب�شروع ت�سوية يف قانون االنتخاب كانت جلنة الوزير ال�سابق ف ؤ�اد
بطر�س قد اقرتحته على أ��سا�س النظام املركب أ�و املختلط .لقد فاتت على اللبنانيني م ّرة أ�خرى فر�صة التغيري وا إل�صالح والتحديث يف
النخب ال�سيا�سية ،أ�و حتى تو�سيع نطاق امل�شاركة وتعميق الطابع الدميقراطي للنظام ال�سيا�سي.
يف أ�جواء �إقرار هذا القانون ارتفعت ح ّدة اخلطاب الطائفي واملذهبي ،وتعمقت املالمح الفدرالية لل�صيغة اللبنانية حيث هناك
جغرافيا انتخابية مذهبية .لقد ت أ�كد أ�ننا نعود بالتاريخ ال�سيا�سي القهقرى العتماد أ�نظمة أ�ثبتت ف�شلها يف تطوير نظامنا ال�سيا�سي،
�صحي أ��سا�سه ال�شراكة يف الهموم الوطنية الواحدة .هذا امل�سار الذي أ�عاد تكري�سه قانون االنتخاب
وحتقيق أ�ف�ضل مناخ لعي�ش م�شرتك ّ
يعد م�ساراً تق�سيمي ًا ولي�س توحيدياً.
�إن اعتماد النظام ا ألكرثي يف دوائر الق�ضاء ي ؤ�دي �إىل املزيد من تهمي�ش ا ألقليات املذهبية وال�سيا�سية داخل هذه الدوائر ،وي ؤ�دي كذلك
�إىل �إ�ضعاف منطق املناف�سة داخل اجلماعات املذهبية ذاتها ،ويعيد �إنتاج ال�سلطة من خالل أ�قلية فعلي ًا ال تتجاوز حجم ربع الناخبني.
لقد �شكل اعتماد هذا القانون نك�سة خطرية مل�سرية بناء الدولة ،و أ��شاع مناخات ا إلحباط يف �صفوف أ�و�سع الفئات االجتماعية ،ألنه يعلن
�صراحة عن �إقفال باب التجديد وامل�شاركة خ�صو�ص ًا للفئات ال�شابة وال�شرائح االجتماعية غري املن�ضوية يف امل ؤ��س�سات الطائفية .و�إذا
كانت من خال�صة ميكن ت�سجيلها هنا فهي أ�ن لبنان لن ي�شهد ا�ستقراراً �سيا�سي ًا طاملا هو مغلق على �آفاق التطوير وا إل�صالح.
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