ملخّ�ص تنفيذي
قانون االنتخاب اجلديد

�إنّ القان��ون رق��م  44املتع ّلق بانتخاب �أع�ضاء جمل���س الن � ّواب ،وال�صادر
انتخابات برملان ّي ٍة
يف  17حزيران/يوني��و  ،2017مي ّهد الطريق �أمام �أ ّول
ٍ
من��ذ � 8س��نواتُ ،ح ّدد تاري��خ �إجرائه��ا يف � 6أيار/ماي��و  ،2018علم ًا ب�أن
�أع�ض��اء الربمل��ان احلال ّي�ين انت ُِخب��وا ع��ام  2009لوالي � ٍة كان ُيفرتَ�ض �أن
ت��دوم � 4س��نوات ،ول ّكنه��م ظ ّلوا يف منا�صبهم � 5س��نوات �إ�ضاف ّية ،بعد �أن
م � ّدد الربمل��ان واليت��ه ثالث م � ّر ٍات متتالي ٍة (يف الأع��وام  ،2013و،2014
و.)2017

ال�سيا�سي ،نظام القائمة
وهكذا �س��يعتمد لبنان ،للم ّرة الأوىل يف تاريخه
ّ
الن�س��ب ّية ،وه��و نظ��ا ٌم مع ّق � ٌد لدرج � ٍة �س��تكون فيه��ا الق��درة عل��ى التن ّب ��ؤ
بالنتائ��ج ن�س��ب ّي ًا يف عمل ّي��ة توزي��ع املقاعد حم��دود ًة للغاي��ة ،وذلك نظر ًا
�إىل عوام��ل ع � ّدة ،منه��ا الدوائر االنتخاب ّي��ة �صغرية احلج��م �إىل ح ّد ما
( ُي�ضاف �إليها تق�سيم الدوائر �إىل دوائر �صغرى) ،والكوتا الطائف ّية .لن
ُرتجم نتائج
يكون �سه ًال على الأحزاب والناخبني �إذ ًا �أن يفهموا كيف �ست َ
ال�ص��وت التف�ضيل��ي �إىل مقاع��د ،ما يعني �أن النظ��ام االنتخابي اجلديد
هو باخت�صار �أ�شبه بلعبة اليان�صيب.

�صحي � ٌح �أن العدي��د م��ن الأح��زاب ال�سيا�س � ّية كان��ت رف�ض��ت ،من��ذ عام
انتخابات ت�ش��ريع ّي ٍة جدي��د ٍة ا�س��تناد ًا �إىل النظام القائم
� ،2009إج��راء
ٍ
خالفات
(�أي قانون عام  2008املُ�س � َت ِند �إىل  26دائر ًة انتخاب ّي ًة)� ،إال �أن
ٍ
�أ�سا�س � ّي ًة ن�ش��بت يف م��ا بينه��ا ح��ول طبيعة النظ��ام االنتخاب��ي اجلديد،
وحج��م الدوائ��ر االنتخاب ّية ،وم�س ��ألة االقرتاع التف�ضيل��ي .وقد طال �أمد
تو�صل��ت الأحزاب ال�سيا�س � ّية
النقا�ش��ات حت��ى اللحظ��ة الأخرية ،حي��ث ّ
انتخاب جدي� ٍ�د ،يف حزيران/يونيو ،2017
�أخ�ير ًا �إىل ا ّتفاقٍ عل��ى قانون
ٍ
وذلك قبل �أ ّي ٍام على انتهاء والية املجل���س النيابي يف  20حزيران/يونيو،
ما ج ّنب البالد الغو�ص يف �أزم ٍة �سيا�س � ّي ٍة �أخرى .وهكذا يكون الالعبون
جديد بعد 4
�ون ٍ
تو�صل��وا �إىل ا ّتف��اقٍ على قان� ٍ
ال�سيا�س � ّيون اللبنان ّي��ون ق��د ّ
�نوات �إ�ضاف ّي ٍة من
�س��نوات من والية املجل���س النيابي «االعتياد ّية» ،و� 4س� ٍ
ورئي�سني ،و�أربع حكومات ،و�أكرث من �سنتَني من
والية املجل�س «املُ َم َّددة»َ ،
بقليل من �سن ٍة واحد ٍة من الفراغ احلكومي.
الفراغ الرئا�سي ،و�أق ّل ٍ
ميكن تلخي�ص ال�سمات الرئي�سة للنظام االنتخابي اجلديد كما يلي:

الإ�صالح القانو ّ
ين

ي��رزح النظ��ام ال�سيا�س� ّ�ي حت��ت ال�ضغ��ط املح ّل��ي وال��دويل ال�ش��ديد منذ
االنتخاب��ات الأخرية يف حزيران/يونيو  ،2009وما زال ينبغي على البلد
�تدام ح��ول �إ�صالح نظامه ال�سيا�س� ّ�ي وا�س��تعادة
ّ
التو�ص��ل �إىل تواف� ٍ�ق م�س� ٍ
م� ّؤ�س�س��اته .فف��ي ح�ين �أن جهاز الدولة ،مبا فيه جمل���س الن ّواب ،ال يزال
منا�سب ملناق�شة ق�ضايا
مبكان بحيث ال ي�ستطيع ت�أمني �إطا ٍر
من ال�ضعف ٍ
ٍ
التو�صل �إىل
ال�سيا�س��ات العا ّمة الرئي�س��ة واتّخاذ القرارات ،تبقى ق��درة ّ
�ول توافق ّي � ٍة �إىل ح ّد كبري يف يد زعماء الطوائف الدين ّية ،وهي عمل ّي ٌة
حل� ٍ
غالب � ًا م��ا حت�ص��ل خ��ارج م� ّؤ�س�س��ات الدولة .م��ن هذا املنطل��ق ،ال ميكن
النظ��ر �إىل الربمل��ان على �أنه م� ّؤ�س�س � ٌة فعل ّي ٌة ل�س��نّ القوان�ين� ،إذ �إن دوره
غالب � ًا م��ا يبق��ى حم�ص��ور ًا بالت�صدي��ق عل��ى الق��رارات التي ُي�ص��ار �إىل
اتّخاذها خارجه.

Ó

Ó

ق�سم اخلريطة االنتخاب ّية �إىل  15دائر ًة انتخاب ّي ًة (عو�ض ًا عن
ُ Óت َ
الدوائر الـ 26يف انتخابات عام  ،)2009تت�أ ّلف ك ّل دائر ٍة منها من
دائر ٍة �صغرى واحد ٍة �أو �أكرث ،فيما ُتو َّزع املقاعد �ضمن الدوائر
ال�صغرى.
Óتبقى املقاعد مو َّزع ًة بح�سب الطوائف ( 64مقعد ًا للطوائف
ق�سم �ضمن ك ّل طائف ٍة �إىل  11فرع ًا طائف ّي ًا
امل�سيح ّية وامل�سلمة) ،و ُت َ
( 4للم�سلمني و 7للم�سيح ّيني).
�سجل املواطنون الناخبون يف �أماكن قيدهم عو�ضاً عن �أماكن
ُ Óي َّ
ب�شكل ال تعك�س فيه القوائم االنتخاب ّية الواقع
�إقامتهم الفعل ّية،
ٍ
للم�س به» ،و�إن كان
الدميغرايف .وال يزال هذا العرف «غري قابل ّ
ُينت َقد على م�ض�ض .هذا وال يحقّ للمواطنني املُج َّن�سني منذ �أق ّل من
ّ
والرت�شح ،كما ال يحقّ للع�سكر ّينيَ ،مبن فيهم
� 10سنوات االقرتاع
املج ّندون ،الإدالء ب�أ�صواتهم ،علم ًا ب�أن �سنّ االقرتاع ال تزال 21
حماوالت ع ّدة خلف�ضها لـ 18عام ًا.
عام ًا ،على الرغم من
ٍ

Ó

Ó

Ó

�ستبدل النظام الأكرثي بنظام القائمة الن�سب ّية امل�ستند �إىل
ُ Óي َ
احلا�صل االنتخابي (كوتا هار) ،وقاعدة الك�سر الأكرب لتوزيع
املقاعد على اللوائح ،يف املرحلة الأوىل ،ثم على ّ
املر�شحني الأفراد،
يف املرحلة الثانيةُ .تو َّزع املقاعد ن�سب ّي ًا �ضمن اللوائح ،مع الأخذ
واملناطقي (�أي توزيع املقاعد �ضمن
بعني االعتبار توزيعها الطائفي
ّ
الدوائر ال�صغرى) ،ووحدها اللوائح التي تنال احلا�صل االنتخابي
تكون م� ّؤهل ًة للح�صول على املقاعد.
مر�شحني ،و�آخر ّ
ُ Óيديل الناخبون ب�صو َتني� :صوتٌ لالئحة ّ
ملر�ش ٍح
منفرد على الالئحة نف�سها (ال�صوت التف�ضيلي) ،يتناف�س على
ٍ
مقعد يف «دائرتهم ال�صغرى» (�أو الدائرة الكربى يف حال غياب
ٍ
دوائر �صغرى)� .أما ّ
املر�شحون في�ش ّكلون لوائح قبل  40يوم ًا على
الأق ّل من يوم االنتخاب ،على �أن ُتراعي هذه اللوائح توزيع املقاعد
يف الدوائر االنتخاب ّية وعلى الطوائف .ويف حني �أن اللوائح ميكن �أن
ت�ضم ّ 3
مر�شحني على الأق ّل لك ّل دائرة.
تكون غري مكتمل ٍة ،يجب �أن ّ
Óللم ّرة الأوىلُ ،ي�س َمح للمواطنني اللبنان ّيني يف اخلارج باالقرتاع
يف ال�سفارات �أو القن�صل ّيات �أو �أماكن �أخرى ،طاملا �أن �أ�سماءهم
�سجالت الأحوال ال�شخ�ص ّية اللبنان ّية .مل ُ َ
ت َّدد دائر ٌة
وارد ٌة يف ّ
خ�ص�ص القانون لهم  6مقاعد
منف�صل ٌة للناخبني غري املقيمني ،بل ّ
( 3للم�سيح ّيني و 3للم�سلمني) ،على �أن تو َّزع �أ�صواتهم داخل البلد
ا�ستناد ًا �إىل �أماكن ت�سجيلهم يف لبنان .ويف االنتخابات التي تلي
االنتخابات الربملان ّية لعام ُ ،2018ت�ضاف  6مقاعد �إىل املقاعد
الـ( 128ما �سريفع عدد �أع�ضاء جمل�س الن ّواب �إىل  134نائب ًا) ،ولئن
�سيتم ذلك.
غفل القانون عن حتديد كيف ّ
Óيجري االقرتاع ،كما يف عام  ،2009با�ستخدام �أوراق اقرتاع ٍر�سم ّي ٍة
ت�ؤ ّمنها وزارة الداخل ّية لك ّل دائرة ،وتو ّزعها على العاملني يف مراكز
االقرتاع �إ�ضاف ًة �إىل امل�ستلزمات االنتخاب ّية .وتت�ض ّمن �أوراق االقرتاع
الر�سم ّية هذه �أ�سماء اللوائح كا ّفة و�أع�ضاءها.
Óتنطلق احلملة االنتخابية قبل  90يوماً من موعد �إجراء االنتخاب،
علم ًا ب�أن �أنظمة الإعالم وتلك املتع ّلقة باحلمالت االنتخاب ّية تبقى
على حالها �إىل ح ّد كبري ،وكذلك الأمر بالن�سبة �إىل الأنظمة املتع ّلقة
بالإنفاق االنتخابي.
�Óأُن�ش َئت هيئ ٌة دائم ٌة للإ�شراف على االنتخابات (مكان هيئة
الإ�شراف على احلملة االنتخاب ّية) .يف حني تبقى وزارة الداخل ّية
والبلد ّيات اجلهة امل�س�ؤولة عن تنظيم االنتخاباتُ ،م ِن َحت هذه الهيئة
و�سع ًة �إىل ح ّد ما ،ولكن تبقى مه ّمتها الأ�سا�س ّية مراقبة
�صالح ّي ٍات ُم َّ
التق ّيد ب�أنظمة احلملة املال ّية والإعالم ّية والإعالن ّية .ووفق ًا للقانون

ن�ش َئت هذه الهيئة باعتبارها
اجلديد ،وعلى عك�س القانون القدمي� ،أُ ِ
هيئ ًة م�ستق ّل ًة ،ولكن يبقى �أن ننتظر لرنى كيف �سينعك�س ذلك يف
املمار�سة.
�صحي ٌح �أن القانون اجلديد يراعي عموم ًا املعايري الدول ّية حول االنتخابات
الدميقراط ّي��ة� ،إال �أن��ه يبق��ى �إ�ش��كال ّي ًا يف بع���ض جوانب��ه .فه��و و�إن يلحظ
عنا�صر من الن�سب ّية لطاملا جرت املطالبة بها ،ال ي�ؤ ّيد نظام ًا ن�سب ّي ًا كام ًال،
�إذ �إنه مث ًال ي�ضيف االقرتاع التف�ضيلي ،ولكن ميزجه مع معايري جتعل من
تفاوت يف ثقل الأ�صوات ج ّراء
ال�صعب التن ّب�ؤ به .زِد على ذلك �أنه ي�ؤ ّدي �إىل ٍ
التق ّلب��ات من دائر ٍة �إىل �أخرى يف ن�س��بة الأ�صوات لك ّل مقعد وكوتا الت� ّأهل
للح�ص��ول عل��ى املقاعد .فف��ي بع���ض الدوائر� ،س��يكون للأ�ص��وات �ضعف
الت�أث�ير الذي �س��يكون لها يف دوائر �أخرى ،ويف نهاي��ة املطاف ،قد تتفاوت
ملحوظ من دائر ٍة انتخاب ّي ٍة �إىل �أخرى مع اختالف
�كل
ٍ
درجة الن�س��ب ّية ب�ش� ٍ
خ�ص هذه
م�ستوى التناف�س من ٍ
مقعد �إىل �آخر .ولذا يبقى �أن نرى ،يف ما ّ
اجلوانب ك ّلها ،كيف �سيكون القانون اجلديد يف املمار�سة.
و ُيحاف��ظ القان��ون اجلدي��د عل��ى ك ّل التغي�يرات الإيجاب ّية الت��ي ُ�أجر َيت
ع��ام ( 2008الأنظم��ة املتع ّلق��ة بنفق��ات احلمل��ة االنتخاب ّي��ة ،والأنظم��ة
املتع ّلق��ة بالإع�لام ،وج��داول الناخبني الدائمة ،و�إن�ش��اء هيئ � ٍة انتخاب ّي ٍة
تغيريات يف ما يتع ّلق
يلحظ
ٍ
ذات �صالح ّي� ٍ
�ات �إ�ش��راف ّي ٍة� ،إلخ) ،بيد �أن��ه ال َ
مب�س��ائل �ش��ائك ٍة ،مث��ل حظ��ر اق�تراع املواطنني املُج َّن�س�ين من��ذ �أق ّل من
دخل يف قانون  ،)2008وت�سجيل الناخبني يف
ع�شر �سنوات (وهو تغيري �أُ ِ
�أماكن قيدهم ،وحظر اقرتاع الع�سكر ّيني.
�س � ُين ِتج القان��ون اجلديد على الأرجح «رابحني» و»خ�س��رين» ،م�ؤ ّدي ًا رمبا
انتخاب مع ّد ٍل بعد االنتخابات املقبلة .لذا،
�إىل �إثارة نقا�� ٍ�ش حول قانون
ٍ
�لات يف اللحظة
م��ن ال�ض��روري �أن يت� ّ�م التخ ّل��ي عن ع��ادة �إج��راء تعدي ٍ
أهداف �سيا�س � ّي ٍة ق�صرية الأمد ،وع��ن امل�صالح
الأخ�يرة بداف��ع حتقي��ق � ٍ
الآن ّي��ة� ،إذ م��ن �ش ��أن ذلك �أن ي ��ؤ ّدي �إىل قوانني ت�ش��وبها العيوب وتتط ّلب
مزي��د ًا م��ن التعدي�لات ،م��ن دون �أن تنط��وي عل��ى � ّأي �إمكان ّي � ٍة لتحقيق
ا�س��تقرا ٍر يف الإط��ار االنتخابي .وبالتايل ،يجب �أن تق��وم املرحلة التالية
كامل ،وتر�س��يخ الإطار
�بي ٍ
لنظام ن�س� ّ
الآن عل��ى �إر�س��اء الظروف امل�ؤاتية ٍ
القانو ّ
ين وتر�شيده.
ه��ذه الغاي��ة ت�س��تدعي تقلي���ص التفاوت��ات احلال ّية يف االق�تراع ،واتّخاذ
اخلط��وات الالزم��ة لإلغ��اء الكوت��ا الطائف ّي��ة� .صحي � ٌح �أن الرتتيب��ات
الطائف ّية ُت�ص َّور مرار ًا وتكرار ًا على �أنها �س��م ٌة مم ّيز ٌة للمجتمع اللبناين
َر�س� َ�خها يف النظ��ام االنتخابي قد
هدفه��ا ن��زع فتي��ل التوتّرات ،بي��د �أن ت ُّ
نزاع على املدى
ي ��ؤ ّدي �إىل �إدام��ة ه��ذه التوتّرات ،وزيادة احتمال ن�ش��وب ٍ
املتو�سط �أو الطويل.
ّ

ا�ست�شارات �شامل ٍة ومنهج ّي ٍة تتّ�سم
ال ب ّد �أن ي�ستند الإ�صالح االنتخابي �إىل
ٍ
بال�شفاف ّية وال�صدق ،كما يجب �أن ُتنا َق�ش التغيريات املُقرتَحة ،وال �س ّيما يف
ما يرتبط بامل�سائل الأكرث ح�سا�س ّي ًة ،على غرار النظام االنتخابي وحتديد
الدوائر االنتخاب ّية ،مع الأحزاب ال�سيا�س ّية ،وزعماء املعار�ضةّ ،
واملر�شحني
امل�س��تق ّلنيّ ،
ومنظمات املجتمع امل��دين املُم ّثلة مل�صال��ح الناخبني ،وهيئات
�إدارة االنتخابات ،والإعالم ،واجلمهور العام.

تو�صيات �أ�سا�س ّية

تو�ص��ل �إليها ه��ذا التقرير
ميك��ن تلخي���ص التو�ص ّي��ات الأ�سا�س � ّية التي ّ
كما يلي:
االنتخابي يف �ضوء الدرو�س امل�ستقاة من
1.1يجب مراجعة النظام
ّ
كامل من املنافع التي
االنتخابات املقبلة ،بغية اال�ستفادة
ب�شكل ٍ
ٍ
ن�سبي .وهذه املراجعة ينبغي �أن تكون
بنظام
ترتبط عاد ًة
انتخابي ّ
ّ
ٍ
عمل ّي ًة �ش ّفاف ًة حت ّدد الدوائر الكربى من دون تق�سيمات ،وتق ّل�ص
التفاوتات يف االقرتاع ،ما يعني �أن دور الطوائف يف احلياة ال�سيا�س ّية
يجب �أن ُيق َّل�ص.
مو�س ٍع يف تنظيم
2.2ينبغي �إن�شاء هيئة
ٍ
انتخابات م�ستق ّل ٍة تتمتّع بدو ٍر َّ
العمل ّية االنتخاب ّية (وال �سيما يف ما يتع ّلق بت�سجيل الرت�شيحات)،
على �أن ُيعطى �أع�ضا�ؤها منا�صب �أكرث و�ضوح ًا و�أطول �أمد ًا ،و ُيعت َمد
التوازن اجلندري الإلزامي يف ع�ضو ّيتهاُ ،وت َنح �صالح ّيات مراقب ٍة
خا�ص ًة بها.
و� ٍ
إنفاذ �أكرب وميزان ّي ًة ّ
3.3يجب العمل على ال�سماح للناخبني بالإدالء ب�أ�صواتهم يف �أماكن
�إقامتهم بد ًال من �أماكن قيدهم .كما ينبغي �أال ت�ش ّكل الإجراءات
الإدار ّية رادع ًا للمواطنني الراغبني يف ت�سجيل �أنف�سهم يف �أماكن
�إقامتهم.
4.4ال بد من العمل على حتديد معايري الأهل ّية التي ال تت�ض ّمن �ضرورة
�أن يكون ّ
املر�شحون ُمنتَمني �إىل واحد ٍة من الطوائف الدين ّية املُعرتَف
بها ر�سم ّي ًا.
5.5حر�ص ًا على ال�شفاف ّية والثقة يف العمل ّية االنتخاب ّية ،ينبغي �أن ُت َ
ن�شر
اقرتاع مع النتائج الإجمال ّية مبا�شر ًة بعد االنتخابات،
نتائج ك ّل قلم
ٍ
ب�شكل ُم َ
نتظم.
على �أن يجري حتديثها ٍ
خا�ص ٍة للح ّد من نق�ص متثيل للمر�أة يف
6.6ال ب ّد من اتّخاذ �
ٍ
إجراءات ّ
احلياة ال�سيا�س ّية اللبنان ّية ،وتعزيز م�شاركتها يف املنا�صب املُ َ
نتخبة
واملُع َّينة ،ال يف الربملان اللبناين فقط.
ميك��ن ّ
ف�صل � ٍة بالتو�صي��ات كا ّف��ة يف نهاي��ة ه��ذا
االط�لاع عل��ى قائم � ٍة ُم َّ
التقرير.

نطاق التقييم

يق � ّدم ه��ذا التقرير تقييم ًا للإط��ار القانو ّ
ين املحي��ط بانتخاب �أع�ضاء
جمل�س الن ّواب يف لبنان ،ا�ستناد ًا �إىل املعايري الدول ّية حول االنتخابات
الدميقراط ّي��ة .وير ّك��ز التقرير على القانون رق��م « 44انتخاب �أع�ضاء
جمل���س الن � ّواب» ،املن�ش��ور يف اجلري��دة الر�س��م ّية رق��م  ،27يف 17
حزيران/يوني��و  ،2017وال��ذي يح � ّل حم ّل القانون رقم  25املن�ش��ور يف
اجلري��دة الر�س��م ّية رقم  ،41يف  9ت�ش��رين الثاين�/أكتوب��ر  .2008بيد
�أن التقري��ر ال يت�ض ّم��ن مراجع � ًة �ش��امل ًة لقوان�ين �أخرى تتع ّلق مب�س��ائل
ذات �صل��ة ،عل��ى غرار الأحزاب ال�سيا�س � ّية� ،أو حر ّية التعبري� ،أو حر ّية
الإعالم� ،أو حر ّية التج ّمع.
يف غي��اب ترجم ٍة ر�س��م ّي ٍة للقانون ،ي�س��تند التقرير �إىل ترجم � ٍة �إنكليز ّي ٍة
غ�ير ر�س��م ّي ٍة للقان��ون املذك��ور �أع�لاه 1،وبالت��ايل ،ق��د ال تك��ون بع���ض
التعليقات دقيق ًة بالكامل.

كلمة تقدير للدعم املقدّم

ي�أت��ي ه��ذا التقري��ر بع��د تقري� ٍ�ر �آخ��ر ن�ش��رته ك ّل م��ن ّ
«املنظم��ة الدول ّية
للتقري��ر ع��ن الدميقراط ّي��ة» و»اجلمع ّي��ة اللبنان ّي��ة من �أج��ل دميقراط ّية
االنتخابات» يف كانون الأول/دي�سمرب .2008
ت��و ّد ّ
املنظمت��ان �أن تعرب��ا ع��ن امتنانهم��ا ل��ك ّل املُحا َورين الذي��ن قابلهم
الكات��ب الرئي���س دني���س بوت��ي ،والكات��ب امل�س��اهم ع ّمار ع ّب��ود يف كانون
الأول/دي�سمرب .2018
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ق ّدم الترجمة مشروع مساعدة االنتخابات اللبنانيّة ( )LEAPالتابع لبرنامج األمم
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