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ّ
ملخ�ص تنفيذي
قانون االنتخاب اجلديد

مي ِّهد القانون الرقم  44املتع ّلق بانتخاب �أع�ضاء جمل�س الن ّواب ،ل�صادر
�ات برملان ّي � ٍة
يف  17حزيران/يوني��و  ،2017الطري��ق �أم��ام �أ ّول انتخاب� ٍ
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 ّكنهم ظ ّل��وا يف منا�صبهم � 5س��نوات �إ�ضاف ّية ،بعدما
م � ّدد الربمل��ان واليت��ه ثالث م � ّر ٍات متتالي ٍة (يف الأع��وام  ،2013و،2014
و.)2017
وهك��ذا �س��يعتمد لبن��ان� ،أول م��رة يف تاريخه ال�سيا�س� ّ�ي ،نظ��ام القائمة
الن�س��ب ّية �ش��ك ًال ،وه��و نظا ٌم مع ّق � ٌد �إىل درج ٍة �س��تكون فيه��ا القدرة على
التن ّب ��ؤ بالنتائ��ج يف عمل ّي��ة توزي��ع املقاعد حم��دود ًة ن�س��بي ًا ،وذلك نظر ًا
�إىل ع��دة عوام��ل ،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.

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
االنتخابات الأخرية يف حزيران/يونيو  ،2009وما زال مطلوب ًا من القوى
�تدام حول �إ�صالح النظام ال�سيا�س� ّ�ي
ال�سيا�س��ية ّ
التو�ص��ل �إىل تواف� ٍ�ق م�س� ٍ
وا�س��تعادة م� ّؤ�س�س��ات الدول��ة يف لبن��ان .فف��ي حني �أن جه��از الدولة ،مبا
�كان بحي��ث ال ي�س��تطيع
في��ه جمل���س الن � ّواب ،ال ي��زال يع��اين �ضعف � ًا مب� ٍ
ت�أمني �إطا ٍر منا�س� ٍ�ب ملناق�شة ق�ضايا ال�سيا�س��ات العا ّمة الرئي�سة واتّخاذ
�ول توافق ّي ٍة �إىل ح � ّد بعيد يف يد
التو�صل �إىل حل� ٍ
الق��رارات ،تبق��ى ق��درة ّ
زعم��اء الطوائف الدين ّية ،وهي عمل ّي ٌة غالب ًا ما حت�صل خارج م� ّؤ�س�س��ات
الدول��ة .م��ن هذا املنطلق ،ال ميكن النظر �إىل الربملان على �أنه م� ّؤ�س�س � ٌة
فعل ّي � ٌة ل�س��نّ القوان�ين� ،إذ �إن دوره غالب � ًا ما يبقى حم�ص��ور ًا بالت�صديق
على القرارات التي ُي�صار �إىل اتّخاذها خارجه.
�صحي � ٌح �أن �أحزاب � ًا �سيا�س � ّية كان��ت رف�ض��ت ،من��ذ ع��ام � ،2009إج��راء
انتخابات ت�ش��ريع ّي ٍة جديد ٍة ا�س��تناد ًا �إىل النظام القائم (�أي قانون عام
ٍ
خالفات �أ�سا�س � ّي ًة ن�ش��بت
 2008املُ�س � َت ِند �إىل  26دائر ًة انتخاب ّي ًة) ،لكن
ٍ
يف م��ا بينه��ا ح��ول طبيع��ة النظ��ام االنتخابي اجلدي��د ،وحج��م الدوائر
االنتخاب ّية ،وم�س ��ألة االقرتاع التف�ضيلي .وقد طال �أمد املناق�ش��ات حتى
تو�صل��ت الأحزاب والقوى ال�سيا�س � ّية �أخري ًا �إىل
اللحظ��ة الأخرية ،حيث ّ
جديد ،يف حزيران/يوني��و  ،2017وذلك قبل
ا ّتف��اقٍ على قان��ون
انتخاب ٍ
ٍ
�ام م��ن انته��اء والي��ة املجل���س النياب��ي يف  20حزيران/يوني��و ،وهو ما
�أ ّي� ٍ

ج ّن��ب الب�لاد الغو���ص يف �أزم ٍة �سيا�س � ّي ٍة �أخ��رى .وهكذا يك��ون 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»َ ،
الفراغ الرئا�سي ،و�أق ّل قلي ًال من �سن ٍة واحد ٍة من الفراغ احلكومي.
ميكن تلخي�ص ال�سمات الرئي�سة للنظام االنتخابي اجلديد كما يلي:
ق�سم اخلريطة االنتخاب ّية �إىل  15دائر ًة انتخاب ّي ًة (عو�ض ًا من
ُ Óت َ
الدوائر الـ 26يف انتخابات عام  ،)2009تت�أ ّلف ك ّل دائر ٍة منها من
دائر ٍة �صغرى واحد ٍة �أو �أكرث ،بينما ُتو َّزع املقاعد �ضمن الدوائر
ال�صغرى.
Óتبقى املقاعد مو َّزع ًة بح�سب الطوائف ( 64مقعد ًا للطوائف
ق�سم على 11
امل�سيح ّية مقابل  64مقعد ًا للطوائف امل�سلمة) ،وهي ُت َ
طائفة ( 4م�سلمة و 7م�سيح ّية).
�سجل املواطنون الناخبون يف �أماكن قيدهم عو�ضاً من �أماكن
ُ Óي َّ
�إقامتهم الفعل ّية ،على نح ٍو ال تعك�س القوائم االنتخاب ّية فيه الواقع
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 خلف�ضها �إىل  18عام ًا.
عام ًا ،على الرغم من ع ّدة
ٍ
�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
يف احل�سبان توزيعها الطائفي
ّ
الدوائر ال�صغرى) ،ووحدها اللوائح التي تنال احلا�صل االنتخابي
تكون م� ّؤهل ًة للح�صول على املقاعد.
ُ Óيديل الناخبون ب�صو َتني� :صوتٌ لالئحة مغلقة من ّ
املر�شحني ،و�آخر
ّ
منفرد يف الالئحة نف�سها (ال�صوت التف�ضيلي) ،يتناف�س على
ملر�ش ٍح
ٍ
مقعد يف «دائرتهم ال�صغرى» (�أو الدائرة الكربى يف حال غياب
ٍ
دوائر �صغرى)� .أما ّ
املر�شحون في�ؤلفون 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 ّ
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Óلأول م ّرةُ ،ي�س َمح للمواطنني اللبنان ّيني يف اخلارج باالقرتاع
يف ال�سفارات �أو القن�صل ّيات �أو �أماكن �أخرى ،ما دامت �أ�سما�ؤهم
�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 يرفع عدد �أع�ضاء جمل�س الن ّواب �إىل  134نائب ًا) ،غري
�سيتم ذلك.
�أن القانون مل يحدد كيف ّ
Óيجري االقرتاع با�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 .تت�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 بعيد ،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) .ويف 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 كهيئة
اجلديد ،وعلى عك�س القانون القدمي� ،أُ ِ
م�ستق ّلة ،ولكن يبقى �أن ننتظر لرنى كيف �سينعك�س ذلك يف املمار�سة.
�صحي � ٌح �أن القان��ون اجلدي��د يراع��ي عموم � ًا املعاي�ير الدول ّي��ة ح��ول
االنتخاب��ات الدميقراط ّي��ة� ،إال �أن ه��ذا القان��ون يبقى �إ�ش��كال ّي ًا يف بع�ض
جوانب��ه� .صحي��ح �أن��ه يلحظ عنا�صر من الن�س��ب ّية لطاملا ج��رت املطالبة
بها� ،إال �أنه ال ُي َعد نظام ًا ن�سب ّي ًا كام ًال� ،إذ �إنه ي�ضيف االقرتاع التف�ضيلي
مث� ً
لا  -وه��و �أق��رب �إىل الف��ردي  -ولك��ن ميزج��ه مع معاي�ير جتعل من
�اوت يف ثقل الأ�صوات
ال�صع��ب التن ّب ��ؤ به .زِد عل��ى ذلك �أنه ي�ؤ ّدي �إىل تف� ٍ
من ج ّراء التق ّلبات بني دائر ٍة و�أخرى يف ن�سبة الأ�صوات لك ّل مقعد وكوتا
الت� ّأه��ل للح�ص��ول على املقاعد .فف��ي بع�ض الدوائر� ،س��يكون للأ�صوات
�ضعف��ا الت�أثري الذي �س��يكون لها يف دوائ��ر �أخرى ،ويف نهاية املطاف ،قد
ملحوظ من دائ��ر ٍة انتخاب ّي ٍة �إىل �أخرى
تتف��اوت درجة الن�س��ب ّية على نح ٍو
ٍ
مقعد �إىل �آخر .لذا يبقى �أن نرى ،يف
مع اختالف م�س��توى التناف���س من ٍ
خ�ص هذه اجلوانب ك ّلها ،كيف �سيكون القانون اجلديد يف املمار�سة.
ما ّ
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ُيحاف��ظ القانون اجلديد عل��ى ك ّل التغيريات الإيجاب ّية التي �أُجر َيت عام
( 2008الأنظم��ة املتع ّلق��ة بنفقات احلملة االنتخاب ّي��ة ،والأنظمة املتع ّلقة
بالإع�لام ،وج��داول الناخب�ين الدائم��ة ،و�إن�ش��اء هيئ � ٍة انتخاب ّي � ٍة ذات
تغيريات يف م��ا يتع ّلق
يلح��ظ
ٍ
�صالح ّي� ٍ
�ات �إ�ش��راف ّي ٍة� ...إل��خ) ،بي��د �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 القانون اجلديد على الأرجح «رابحني» و»خا�س��رين» ،م�ؤ ّدي ًا رمبا
انتخاب مع ّد ٍل بع��د االنتخابات املقبلة.
�إىل �إث��ارة مناق�ش��ات حول قانون
ٍ
تعديالت يف اللحظة
يتم التخ ّلي عن عادة �إجراء
ٍ
ل��ذا ،من ال�ضروري �أن ّ
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 �إم��كان لتحقي��ق
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.
ّ
�ارات �شامل ٍة ومنهج ّي ٍة
ال ب ّد من �أن ي�س��تند الإ�صالح االنتخابي �إىل ا�ست�ش� ٍ
تتّ�س��م 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
وحتدي��د الدوائر االنتخاب ّية ،مع الأحزاب ال�سيا�س � ّية ،وزعماء املعار�ضة،
واملر�شحني امل�ستق ّلنيّ ،
ّ
ومنظمات املجتمع املدين املُم ّثلة مل�صالح الناخبني،
وهيئات �إدارة االنتخابات ،والإعالم ،واجلمهور العام.

تو�صيات �أ�سا�س ّية

تو�ص��ل �إليه��ا ه��ذا التقرير
ميك��ن تلخي���ص التو�ص ّي��ات الأ�سا�س � ّية الت��ي ّ
كما يلي:
االنتخابي يف �ضوء الدرو�س امل�ستقاة من
1.1يجب مراجعة النظام
ّ
االنتخابات املقبلة ،بغية الإفادة ب�صورة كاملة من املنافع التي
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 َّ
ُّ
الرت�شحات)،
العمل ّية االنتخاب ّية (وال �سيما يف ما يتع ّلق بت�سجيل
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
ٍ
على �أن يجري حتديثها على نح ٍو ُم َ
نتظم.
خا�ص ٍة للح ّد من نق�ص متثيل املر�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
االط�لاع عل��ى قائم � ٍة ُم َّ
هذا 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؛ وه��و ير ّك��ز عل��ى القان��ون الرق��م « 44انتخ��اب �أع�ضاء
جمل���س الن � ّواب» ،املن�ش��ور يف اجلري��دة الر�س��م ّية الرق��م  ،27يف 17
حزيران/يونيو  ،2017والذي يح ّل حم ّل القانون الرقم  25املن�ش��ور يف
اجلريدة الر�س��م ّية الرقم  ،41يف  9ت�ش��رين الثاين�/أكتوبر  .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 ،رمب��ا 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 دوين بوت��ي ،والكات��ب امل�س��اهم ع ّم��ار ع ّب��ود يف كانون
الأول/دي�س��مرب  .2017وق��د ق��ام مبراجع��ة الدرا�س��ة ممث��ل «املنظم��ة
الدولية للتقرير عن الدميقراطية» يف لبنان الدكتور �أندره �سليمان.

 1قدّم الترجمة م�شروع م�ساعدة االنتخابات اللبنان ّية ( )LEAPالتابع لبرنامج الأمم
المتّحدة الإنمائي.
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والد�ستوري
ال�سيا�سي
الإطار
ّ
ّ
ودور الهيئات امل ُ َ
نتخبة
ال�سيا�سي
 .1النظام
ّ

�إن لبن��ان جمهور ّي � ٌة برملان ّي � ٌة َت َّي��ز نظا ُمها ال�سيا�س� ّ�ي ،منذ �أ ّول د�س��تو ٍر
ُو ِ�ضع لها عام  1926يف ظ ّل االنتداب الفرن�سي ( ،)1943-1920مبنطق
طائفي فعقب �إعالن اال�ستقالل عن فرن�سا
تقا�س��م ال�سلطة على �أ�سا�� ٍ�س
ّ
مكتوب من
ع��ام  ،1943ح � ّدد «امليث��اق الوطن��ي» ،الذي ُي َع � ّد جزء ًا غ�ير
ٍ
الد�س��تور اللبن��اين ،متثي� َ�ل الطوائ��ف يف م� ّؤ�س�س��ات الدول��ة والإدارات
العا ّمة ،و�أدخل كوتا طائف ّي ًة لتوزيع مقاعد الن ّواب امل�س��يح ّيني وامل�س��لمني
على قاعدة  5:6وفق ًا لإح�صاء عام  ،1932الذي مل َي ِله � ّأي �إح�صاءٍ �آخر
نظر ًا �إىل ح�سا�س ّية الدميغرافيا الطائف ّية يف لبنان.
ث��م ج��اء اتف��اق الطائف ع��ام  ،1989الذي م ّه��د ال�س��بيل لإنهاء احلرب
ولي�س��ي تكاف ��ؤ ًا يف املقاع��د ب�ين امل�س��لمني
الأهل ّي��ة (ُ ،)1990-1975
ن�ص على �ض��رورة �إلغاء الطائف ّية على
وامل�س��يح ّيني يف الربمل��ان .كما �أ ّنه ّ
لي�ضم �أحكام ًا يف هذا
املدى الطويل ،علم ًا ب�أن الد�ستور ُع ّدل عام ّ 1990
ال�صدد (املق ّدمة واملا ّدتان  24و.)95
ف�ض� ً
خ�ص�ص «امليثاق الوطني» كر�س� ّ�ي رئا�س��ة اجلمهور ّية
لا عن ذل��كّ ،
مل�سلم �س � ّني ،و�أعطى
مل�س� ّ
�يحي ماروين ،ومن�صب رئي���س جمل���س الوزراء ٍ
2
مل�سلم �شيعي منذ عام  .1947ونظر ًا �إىل
كر�س� ّ�ي رئا�س��ة جمل�س الن ّواب ٍ
املركزي الذي تتمتّع به هذه املنا�صب الثالثة يف العمل ّية ال�سيا�س ّية
الدور
ّ
�سيا�سي من دون موافقة ما ُيع َرف
بعد الطائف ،ال ميكن اتّخاذ �أي قرا ٍر
ّ
بالرئا�س��ات الثالث .قد تكون هذه احل�صون املنيع��ة ُم َطم ِئن ًة للطوائف،
�إال �أنه��ا تزي��د �أي�ض � ًا من خط��ر اجلمود ال�سيا�س� ّ�ي ،كما ح�ص��ل يف �أزمة
 2008-2006احلكوم ّية ،و�أزمة  2016-2014الرئا�س ّية.
ينتخ��ب جمل���س الن ّواب رئي���س اجلمهور ّية 3لوالي ٍة م ّدتها � 6س��نوات غري
قابل � ٍة للتجدي��د� 4.أما �ش��روط الأهل ّية ّ
لتول �س � ّدة الرئا�س��ة� ،إ�ضافة �إىل
�ض��رورة �أن يك��ون ّ
املر�ش��ح مارون ّي � ًا ،فهي ال�ش��روط نف�س��ها الت��ي تنطبق
عل��ى �أع�ض��اء جمل���س الن � ّواب� .إن رئي���س اجلمهور ّي��ة ه��و ر�أ���س الدولة،
يت� ّ
�ول املفاو�ض��ة عل��ى املعاه��دات الدول ّي��ة ،و ُي�ص� ِ�در القوانني ،وي�س � ّمي
لم�سيحي
خ�ص�ص من�صبا نائب رئي�س مجل�س الوزراء ونائب رئي�س مجل�س الن ّواب
ُ 2ي َّ
ّ
�أرثوذك�سي.
تن�ص المادّة  49.2من الد�ستور على ما يليُ « :ي َ
3
نتخب رئي�س الجمهور ّية باالقتراع
ّ
َ
َ
ال�س ّري بغالب ّية الثلثين من مجل�س الن ّواب .ويكتفي بالغالب ّية ال ُمطلقة في دورات
االقتراع التي تلي» .وال ت�أتي المادّة على ذكر ما يتع ّلق بالن�صاب المطلوب ليكون
تف�سيرات مت�ضارب ٍة �ساهمت في عدم انتخاب
االنتخاب نافذ ًا ،الأمر الذي �أدّى �إلى
ٍ
عامي .2008-2007
ٍ
رئي�س جديدٍ َ
«تعديالت د�ستور ّي ٍة ا�ستثنائ ّي ٍة» عام  1995لل�سماح
 4تم تجاوز هذا ال�شرط عبر
ٍ
بتمديد والية اليا�س الهراوي حتى عام  ،1998ثم عام  2004لل�سماح بتمديد والية
لحود حتى عام .2007
�إميل ّ

�ارات نياب ّي ٍة ُم ِلزم ٍة» (املا ّدة 53.2
رئي���س احلكومة ا�س��تناد ًا �إىل «ا�ست�ش� ٍ
قانون مي ّرره جمل�س
من الد�س��تور) .كما ي�س��تطيع الرئي�س �أن ينق�ض �أي ٍ
تتم املوافقة عليه جمد ّد ًا من الأغلبية
الن ّواب ،ويف هذه احلالة ،يجب �أن ّ
املُط َلقة لأع�ضاء املجل�س لي�صبح نافذ ًا.
عقب اتفاق الطائف ،ق ّل�ص د�ستور عام  1990ال�صالح ّيات املبا�شرة التي
يتمتّع بها رئي�س اجلمهور ّية ،و�أعاد توطيد مكانة احلكومة ورئي�سها �ضمن
و�سع �صالح ّيات رئي���س جمل�س الن ّواب .وهكذا،
ال�س��لطة التنفيذ ّية ،كما ّ
�أ�صبح��ت احلكومة ت�ش��ارك يف توقي��ع القرارات الرئا�س � ّية ،وتتوا�صل مع
رئي�س اجلمهور ّية لإبرام املعاهدات الدول ّية ،و ُت ّعي ّ
املوظفني الر�سم ّيني،
كم��ا ّ
تتول بالتفوي�ض �صالح ّيات الرئي���س يف حالة ال�ش��غور� .أما الوزراء
فهم م�س ��ؤولون �أمام جمل���س الن � ّواب جماع ّي ًا وفرد ّي ًا ،وميك��ن �أن يكونوا
عر�ض ًة ل�س��حب الثقة .وكما هي حال امل� ّؤ�س�سات الأخرى ،ينبغي �أن تكون
تركيبة احلكومة متوازن ًة من الناحية ال�سيا�س ّية والطائف ّية (املا ّدة .)95
ف�ض� ً
تخت�ص بقرارات
إجراءات ُم � َّدد ًة
لا عن ذلك ،يت�ض ّمن الد�س��تور �
ٍ
ّ
احلكوم��ة ح��ول «الق�ضاي��ا الوطن ّي��ة» (امل��ا ّدة  ،)65.5مث��ل التعدي�لات
الد�س��تور ّية ،والتعبئ��ة العا ّمة للجي���ش ،و�إع�لان حالة الط��وارئ ،وقانون
االنتخاب��ات ،واملوازنة العا ّمة .هذه الق�ضاي��ا تق ّررها احلكومة بالإجماع
�أو مبوافقة ثل َثي عدد �أع�ضائها ،وهو ٌ
�شرط مينح املعار�ضة �أو الأق ّليات يف
نق�ض مه ّم ًة وقو ّي ًة ج ّد ًا ،وي�شري �إليه املوالون يف احلكومة
احلكومة �سلطة ٍ
بـ»الثلث ّ
املعطل» ،واملعار�ضون فيها بـ»الثلث ال�ضامن».
كذلكُ ،و ّ�س َعت �صالح ّيات رئا�سة جمل�س الن ّواب عام  ،1990بحيث �أ�صبح
رئي���س املجل���س ُي َ
�نوات (ب��د ًال م��ن �س��ن ٍة واحدة
نتخ��ب لوالي � ٍة م ّدته��ا � 4س� ٍ
�روط �ش��به تعجيز ّي ٍة (املا ّدة
�س��ابق ًا) ،وال ميكن �إزالته من من�صبه �إال ب�ش� ٍ
مو�سع ًة
 ،)44.3يف الوقت الذي اكت�س��ب رئي�س املجل���س �أي�ض ًا �صالح ّي ٍات ّ
ونفوذ ًا يف جمال الت�شريع .والالفت للنظر �أن عدد الن ّواب ُر ِفع من � 99إىل
 128نائب ًا عام  ،1992علم ًا ب�أن ه�ؤالء ُي َ
نتخبون لوالي ٍة م ّدتها �أربع �سنوات.
اجلدي��ر بالذك��ر �أن قوان�ين ع��ام  1990الد�س��تور ّية الت��ي ط ّبق��ت اتّفاق
ين�ص على �إن�ش��اء جمل�� ٍ�س لل�ش��يوخ ُت َّثل
الطائ��ف ،ت�ض ّمن��ت �أي�ض ًا حكم ًا ّ
يتم التو ّقف عن انتخاب جمل���س الن ّواب
فيه طوائف لبنان الدين ّية ،حني ّ
خطوات مل ُتت َّخذ يف هذا ال�صدد ،ويبدو
طائفي ،بيد �أن � ّأي
على �أ�سا�� ٍ�س
ٍ
ّ
�أن ال ن ّي��ة �سيا�س � ّية لفع��ل لذل��ك .وكان لبن��ان �ألغى جمل���س ال�ش��يوخ عام
مبهم
بحج��ة وجود ٍ
 ،1927بعد �أكرث من �س��ن ٍة قلي ًال على �إن�ش��ائهّ ،
ف�صل ٍ
املجل�س�ين ،وعبء ما ّ
وجمود
يل كب ٍري على ميزان ّية الدولة،
لل�س��لطات بني
ٍ
َ
منهجي داخل ال�سلطة الت�شريع ّية.
ّ
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ال�سيا�سي
 .2ال�سياق
ّ
حتى عام 2008

�ش��هد لبن��ان يف تاريخه احلدي��ث حرب ًا �أهل ّي � ًة دامت  15عام � ًا (-1975
ع�سكري من �سوريا ،زاال عقب
 ،)1990وتبعتها هيمن ٌة �سيا�س ّي ٌة واحتال ٌل
ٌّ
اغتيال رئي�س احلكومة رفيق احلريري يف �شباط/فرباير .2005
غداة االنتخابات الربملان ّية عام  2005وت�أليف حكومة وحد ٍة وطن ّي ٍة ،وما
أمل ب ��أن ال�سيا�س � ّيني املحل ّيني اتّفق��وا �أخري ًا على
�ش � ّكله ذل��ك من بري��ق � ٍ
امل�س��ائل اجلوهر ّية املتع ّلقة مب�س��تقبل لبنان ،جرى تعيني الهيئة الوطن ّية
اخلا�صة بقانون االنتخابات النياب ّية .هذا التعيني للجنة خرباء م�س��تق ّل ٍة
باحرتام
برئا�س��ة وزي��ر اخلارج ّي��ة ال�س��ابق ف�ؤاد بطر���س ال��ذي يحظ��ى
ٍ
ح�سا���س كمو�ض��وع قانون االنتخ��اب ،م ّثل خطو ًة
وا�س��ع ،و ُتعن��ى
مبو�ضوع ّ
ٍ
ا�ست�شارات عا ّم ٍة وا�سعة النطاق،
مبتكر ًة واعدة .وقد انخرطت الهيئة يف
ٍ
انتخاب جديد.
واقرتحت م�شروع قانون
ٍ
بي��د �أن االغتي��االت املنتظمة ل�سيا�س � ّيني و�ش��خ�ص ّي ٍات عا ّم ٍة ب��ارز ٍة �أل َقت
بظاللها على ذلك امل�س��ار ،و�ش��هد لبنان انتقا ًال من االنق�سام امل�سيحي/
�ام 5.و�إذ بلبن��ان ،من��ذ
�ام �س ّني�/ش��يعي ُمتن� ٍ
امل�س��لم التقلي��دي �إىل انق�س� ٍ
اغتي��ال رئي���س احلكوم��ة رفيق احلري��ري يف � 14ش��باط/فرباير ،2005
أحزاب �ش��يع ّي ٍة و ُيع َرف
ينق�س��م �إىل تك ّت َل�ين كب َريي��ن ،الأول ه��و بزعام��ة � ٍ
أحزاب �س��ن ّي ٍة و ُيع � َرف «بتحالف 14
«بتحال��ف � 8آذار» ،والث��اين بزعامة � ٍ
�آذار» 6،يف حني بقي امل�سيح ّيون مو ّزعني على اجلهتَني:
ٌ
موال ل�سوريا م�ؤ َّل ٌف من �أحزاب �سيا�س ّي ٍة هي
Óحتالف � 8آذار هو
حتالف ٍ
ب�أغلب ّيتها �شيع ّي ٍة (حزب اهلل وحركة �أمل) ،وم�سيح ّية (الت ّيار الوطني
أحزاب �أ�صغر حجم ًا مثل احلزب
احل ّر وت ّيار املردة)� ،إ�ضاف ًة �إىل � ٍ
ال�سوري القومي االجتماعي ،و�سيا�س ّيني من الطائفتَني الدرز ّية
وال�سن ّية .وقد �أ ّيد التحالف �صراع حزب اهلل امل�س ّلح �ض ّد �إ�سرائيل،
اخلا�صة بلبنان ،واملُك َّلفة التحقيق يف اغتيال
و�شجب املحكمة الدول ّية
ّ
رفيق احلريري ورفاقه.
ٌ
ٌ
مناه�ض ل�سوريا م�ؤ َّل ٌف من ق ًوى �سيا�س ّي ٍة
حتالف
Óحتالف � 14آذار هو
هي ب�أغلب ّيتها �سن ّية (ت ّيار امل�ستقبل على وجه اخل�صو�ص واجلماعة
الإ�سالم ّية) ،وم�سيح ّية (الق ّوات اللبنان ّية وحزب الكتائب) ،ودرز ّية
أحزاب علمان ّي ٍة
(احلزب التق ّدمي اال�شرتاكي)� ،إ�ضاف ًة �إىل � ٍ
و�سيا�س ّيني م�ستق ّلني من خمتلف الطوائف.
 5اغتيل رفيق الحريري �إلى جانب  22من مرافقيه في �شباط/فبراير  ،2005وم ّذاك
تم اغتيال �ستّة �سيا�س ّيين �آخرين في �شوارع بيروت (اثنان منهم كانا �صحاف َّيين)،
وكانوا جميعهم ُيع َت َبرون مناه�ضين ل�سوريا.
َ
 6نال التحالفان هاتين الت�سميتَين بعد تظاهراين �ضخمتَين قام بها المخ ّيم «الموالي
َ
التاريخين.
ل�سوريا» والمخ ّيم «المناه�ض لها» في هذين

منذ عام 2009
بع��د انته��اء ال�صراع الع�س��كري بني �إ�س��رائيل وح��زب اهلل عام ،2006
جمود �سيا�س� ّ�ي طويلة .فحينما ت�ضاعفت اخلالفات
دخل لبنان مرحلة ٍ
ح��ول ق�ضاي��ا مث��ل انعق��اد املحكم��ة اخلا�ص��ة للتحقي��ق مبقت��ل رفي��ق
احلري��ري ،وح��ول تقيي��م ح��رب  2006م��ع �إ�س��رائيل ،ان�س��حب وزراء
حزب اهلل وحركة �أمل من احلكومة يف ت�ش��رين الثاين/نوفمرب ،2006
الأم��ر ال��ذي �أ�س��فر عن م ��أزقٍ حكوم� ّ�ي ،ذلك �أن ه ��ؤالء ال��وزراء كانوا
يجر
ي�ؤلف��ون ثل��ث احلكومة .هذا ومب��ا �أن الربملان مل ينعق��د �أي�ض ًا ،مل ِ
�اب رئي�� ٍ�س للجمهور ّي��ة ب�ين ت�ش��رين الثاين/نوف�بر  2007و�أي��ار/
انتخ� ُ
ماي��و  ،2008ناهيك ب ��أن التهديدات الأمن ّية اخلطرية ح ّدت من قدرة
�سيا�س � ّيني بارزين على التن ّقل يف البالد.
�مات �أ�سا�س ّي ًة �أكرث
والواقع �أن بروز هذين التك ّت َلني ال�سيا�س � ّيني حجب �س� ٍ
القوي الذي ت�ؤ ّديه ال�ش��خ�ص ّيات
يف ال�سيا�س��ة اللبنان ّية ،وال �س � ّيما الدور ّ
امل�س��تق ّلة ،والأُ َ�سر البارزة ،و�شبكات املح�سوب ّية ،وامل�صالح املحل ّية �ضمن
خمتل��ف اجلماع��ات الطائف ّية .ويف ح�ين �أن ال�سيا�س��ة اللبنان ّية نادر ًا ما
بخ�صومات �أيديولوج ّي ٍة �أو برناجم ّي ٍة ،تبقى ِ�س��متاها الأكرث بروز ًا
تتّ�س��م
ٍ
ال��والء الطائف��ي والتحالف��ات الطائف ّي��ة ،ومن املمك��ن ،يف � ّأي حلظ ٍة� ،أن
توج ِه
ير ما يف امل�صال��ح الطائف ّية �أو ال�س��لطو ّية يف لبنان على ّ
يطغ��ى تغي� ٌ
البالد على ال�ساحتَني الدول ّية واملحل ّية.
حكومي يق�ضي بتفكيك �شبكة االت�صاالت
يف �أيار/مايو � ،2008أ ّدى قرا ٌر
ّ
اخلا�ص��ة بحزب اهلل ،التي ُت َع ّد جزء ًا �أ�سا�س � ّي ًا من و�س��ائل املواجهة لدى
ّ
�ات عنيف � ٍة �س��يطر
ح��ذب اهلل �ض��د �إ�س��رائيل� ،إىل �إ�ش��عال فتي��ل �صدام� ٍ
�أثناءه��ا ح��زب اهلل وق��وى متحالف��ة مع��ه على �أج��زاء من ب�يروت وجبل
لبن��ان ع��دة �أ ّيام ،وذهب �ضح ّيتها � 80ش��خ�ص ًا على الأق � ّل .فما كان من
حرب �أهل ّية �شامل ٍة� ،إال �أن
القوى ال�سيا�س ّية� ،إزاء و�صول البالد �إىل �شفا ٍ
مفاو�ضات حتت رعاية �أمري قطر ،ف�أ�س��فر اجتماعهم
اتفق��ت عل��ى عقد
ٍ
�دد م��ن
يف الدوح��ة (� 17-21أيار/ماي��و  )2008ع��ن اتفاق��اتٌ عل��ى ع� ٍ
(ع ِر َفت باتفاق الدوحة)� ،أبرزها:
امل�سائل الرئي�سة ُ
Óانتخاب اجلرنال مي�شال �سليمان ،القائد ال�سابق للجي�ش اللبناين،
رئي�س ًا للبالد يف �أيار/مايو 2008؛
Óت�أليف حكوم ٍة ُم ِن َحت قوى � 8آذار ثلث عدد املقاعد فيها؛
جديد ا�ستناد ًا �إىل م�شروع قانون جلنة ف�ؤاد
Óاعتماد قانون
انتخاب ٍ
ٍ
بطر�س لعام ( 2006يف نهاية املطاف ،مل ُيعت َمد القانون االنتخابي
الذي اقرتحته اللجنة يف �أيلول�/سبتمرب .)2008

مل ت�ؤ ّد الأكرث ّية الوا�ضحة التي حازها حتالف � 14آذار يف انتخابات 2009
ال�سيا�سي يف لبنان ،لأن
( 71مقعد ًا من �أ�صل � ،)128إىل ا�ستقرار املناخ
ّ
الطبيع��ة الت�ش��ارك ّية ل�سيا�س��ة تقا�س��م ال�س��لطة يف البالد تعط��ي التمثيل
مما تعطي نتائج االنتخابات ،وبالتايل مل تنح�صر
الطائف��ي �أولو ّي ًة �أكرب ّ
ت�ش��كيلة احلكومة ب�أع�ضاء الأكرث ّية الفائزة .هذه املمار�س��ة �أب َقت البالد
يف حال ٍة دائم ٍة من اجلمود ال�سيا�س� ّ�ي والقانو ّ
أوجه يف عدم
ين ،الذي بلغ � َ
عامي  2014و.2016
انتخاب ٍ
رئي�س للجمهور ّية خالل الفرتة املمت ّدة بني َ
فاجلل�س��ات النياب ّية النتخاب رئي�� ٍ�س مل حت ّقق الن�صاب املطلوب ب�س��بب
احلج��ة الت��ي �س��اقتها املعار�ضة ب�أن انتخاب الرئي���س يتط ّل��ب الت�صويت
ّ
ُ
َ
ب�أغلب ّي��ة ثلث��ي الأع�ض��اء احلا�ضرين .عندئ��ذ ر ّدت الأكرث ّي��ة (� 14آذار)
مبقاطعة النقا���ش حول قانون االنتخاب اجلديد ،الأمر الذي �أ�س��فر عن
ت�أجي��ل االنتخاب��ات الربملان ّي��ة ثالث م ّرات� ،إىل �أن ُح � ّدد موعد �إجرائها
�أخري ًا يف � 6أيار/مايو .2018
�توري خواتيمه مع انتخاب رئي�� ٍ�س للجمهور ّية يف ت�ش��رين
بلغ امل�أزق الد�س� ّ
حبال دام��ت  46جول ًة برملان ّي ًة ،وقد
الأول�/أكتوب��ر  ،2016بعد لعبة �ش � ّد ٍ
�س � ّرع االنتخاب ت�أليف حكوم ٍة جديد ٍة تر�أّ�س��ها �س��عد احلريري يف كانون
الأول/دي�سمرب .2016
ولئ��ن كان��ت الع��داوات والتو ّت��رات ال تزال قائم ًة ب�ين التك ّت َل�ين ،يبدو �أن
منط��ق  8و� 14آذار يف طريق��ه �إىل ال��زوال ،وال �س � ّيما من��ذ امل�صاحل��ة
ال�سيا�س � ّية بني الت ّيار الوطني احل ّر والق ّوات اللبنان ّية ،يف كانون الثاين/
يناي��ر  ،2016واعتم��اد احلريري خطاب ًا ذي ن�بر ٍة ت�صاحل ّي ٍة �أكرث ف�أكرث
جتاه حزب اهلل .هذه التحالفات بني التك ّت َلني ،التي كانت غري وارد ٍة على
الإطالق �س��ابق ًا ،والتي جمعتهما يف االنتخابات البلد ّية عام ّ � ،2016إنا
دليل على انخفا�ض م�ستوى اخل�صومة.
هي خري ٍ
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حتليل الإطار القانو ّ
إداري
ين وال ّ
لعمل ّية �إجراء االنتخابات
 .1املعايري الدول ّية والإقليم ّية ذات ال�صلة

ان�ض� ّ�م لبن��ان ع��ام � 1972إىل العه��د ال��دو ّ
يل اخلا���ص باحلق��وق املدن ّية
وال�سيا�س � ّية 7،ال��ذي يح � ّدد يف امل��ا ّدة  25منه املعايري الدول ّية الأ�سا�س � ّية
نتخب
النتخاب� ٍ
�ات دميقراط ّي � ٍة ح ّق � ًا ،وين��ّ�ص على ح��قّ املواط��ن يف «�أن َي ِ
و ُي َ
�ات نزيه � ٍة جترى دور ّي � ًا باالقرتاع الع��ام وعلى قدم
نتخ��ب ،يف انتخاب� ٍ
امل�س��اواة ب�ين الناخب�ين وبالت�صويت ال�س � ّري ،ت�ضمن التعب�ير احل ّر عن
�إرادة الناخبني».

ف�ض� ً
لا ع��ن ذل��ك� ،أ�صب��ح لبنان ع��ام  1997ع�ض��و ًا يف اتفاق ّي��ة الق�ضاء
8
عل��ى كل �أن��واع التميي��ز �ض ّد امل��ر�أة ،كما و ّقع ع��ام  2007اتفاق ّية حقوق
الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،و�إن مل ي�ص��ادق عليه��ا .وع��ام � ،2011صادق
ين�ص يف امل��ا ّدة 24
لبن��ان عل��ى امليث��اق العرب��ي حلقوق الإن�س��ان ،ال��ذي ّ
من��ه عل��ى �أن «ل��ك ّل مواط� ٍ�ن احل��قّ يف ( )...امل�ش��اركة يف �إدارة ال�ش ��ؤون
العا ّم��ة �إم��ا مبا�ش��ر ًة �أو بوا�س��طة مم ّثلني ُيخت��ارون بحر ّية[ ،و]تر�ش��يح
نف�س��ه �أو اختي��ار َم��ن مي ّثل��ه بطريق ٍة ح � ّر ٍة ونزيه � ٍة ،وعلى قدم امل�س��اواة
ب�ين جمي��ع املواطن�ين بحيث ت�ضم��ن التعبري احل � ّر ع��ن �إرادة املواطن».
ووفق � ًا لديباجة الد�س��تور اللبناين ،ف�إن ّ ً
كل م��ن الإعالن العاملي حلقوق
10
الإن�سان 9واملبادئ املُك َّر�سة يف امليثاق ُم ِلز ٌم للبنان.

عامة على الإطار الد�ستوريّ والقانو ّ
ين
 .2نظرة ّ

�توري لإجراء االنتخاب��ات وتنظيمها بامليثاق الوطني
ُح ّدد الإطار الد�س� ّ
غ�ير املكت��وب عام  ،1943واتف��اق الطائف عام  ،1989بالد�س��تور عام
 .1926لك��ن الع��ادة ج��رت يف لبنان على �إدخ��ال االتفاقات ال�سيا�س � ّية
�توري ،ف ��أ ّدت الطبيع��ة املتناق�ض��ة له��ذه
املتتالي��ة يف الإط��ار الد�س� ّ
11
�توري ومتانت��ه .كما �أن
االتفاق��ات �إىل تقوي���ض و�ض��وح الإطار الد�س� ّ
م��ا يزعزع اال�س��تقرار �أكرث هو تكرار الت�ش��ريعات وليدة ال�س��اعة ،على
 7بيد �أنه لم ي�صادق على البروتوكول االختياري للعهد الذي يمكن �أن تنظر بموجبه
أفراد
لجنة حقوق الإن�سان التابعة للأمم المتّحدة في ال�شكاوى ال ُمقدَّمة من � ٍ
يزعمون �أن حقوقهم ان ُتهِ َكت بموجب العهد.
 8لبنان لي�س ُملزَ م ًا بالبروتوكول االختياري لالتفاق ّية ،الذي يمنح الأفراد ومجموعات
الن�ساء الحقّ في رفع ال�شكوى �إلى لجنة الق�ضاء على التمييز �ض ّد المر�أة في ما
يتع ّلق بانتهاكات االتفاق ّية.
 9الما ّدة  )3( 21من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان« :إن إرادة الشعب هي
ٍ
بانتخابات نزيه ٍة دوريّ ٍة تجري على
مصدر سلطة الحكومة ،ويُعبَّر عن هذه اإلرادة
ٍ
مماثل
ء
ا
ر
إج
أي
حسب
أو
الجميع
السري وعلى قدم المساواة بين
ٍ
أساس االقتراع ّ
يضمن حريّة التصويت».
10
«تجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجاالت دون استثناء»
ّ
(الفقرة ب).
ن�ص اتفاق الطائف على �أن المحافظة هي الدائرة االنتخاب ّية،
 11على �سبيل المثالّ ،
ن�ص على �أن الق�ضاء هو الدائرة االنتخاب ّية.
الدوحة
في حين �أن اتفاق
ّ

غ��رار القوان�ين الت��ي ُ�س � َّنت مل ّر ٍة واح��د ٍة به��دف التمديد لوالية رئي���س
اجلمهور ّية �أو والية الربملان مبا جتاوز م ّدتهما الد�ستور ّية ،يف الأعوام
 ،1995و ،2004و ،2013و ،2014و ،2017الأم��ر ال��ذي يتعار���ض
والأح��كام الد�س��تور ّية .وه��ذا الأم��ر � ّإن��ا ّ
منط �أ�ش��مل حيث
يدل عل��ى ٍ
ُي َ
نظر �إىل ال�ش��روط القانون ّية على �أنها ذات قيمة ن�س��ب ّية ،لذا غالب ًا ما
12
يت� ّ�م جتاهله��ا ،ناهيك باال�س��تعانة غالب � ًا بالقوانني لتنظيم ال�ش ��ؤون
�توري ،مث��ل حتديد عدد
الت��ي يج��ب �أن تقع ع��اد ًة �ضمن القانون الد�س� ّ
13
ن ّواب الربملان.
يف �أيار/مايو � ،2018س � ُيجري لبنان انتخاباته الت�شريع ّية ال�ساد�سة منذ
نهاي��ة احل��رب الأهل ّية14؛ فف��ي ظل امل�أزق ال�سيا�س� ّ�ي واملخ��اوف الأمن ّية
الناجمة عن احلرب املتوا�صلة يف �س��وريا منذ عام � ،2011ص ّوت جمل�س
الن � ّواب ث�لاث م � ّرات (يف �أيار/ماي��و  ،2013وت�ش��رين الثاين/نوفم�بر
 ،2014وحزيران/يوني��و  )2017لتمدي��د واليته  31و 17و� 11ش��هر ًا على
15
التوايل ،ما يعني �أن االنتخابات الربملان ّية ت� ّأخرت خم�س �سنوات.
جتدر الإ�ش��ارة هنا �إىل �أن خم�س��ة قوانني انتخاب ّية اع ُتمِ َدت منذ احلرب
الأهل ّي��ة ،يف الأع��وام  ،1992و ،1996و ،2000و ،2008و ،2017كم��ا �أن
انتخا َب�ين برملان َّي�ين ( 2000وُ � )2005أجري��ا وفق � ًا للقان��ون الرق��م 171
ال�صادر يف  6كانون الثاين/يناير  ،2000وانتخاب ًا واحد ًا ( )2009وفق ًا
للقان��ون الرقم  25ال�صادر يف  8ت�ش��رين الثاين/نوفمرب  .2008والواقع
ر�س��خا نظام � ًا �أكرث ّي ًا وفق دوائر انتخاب ّي ٍة ت�ضم عدة
�أن هذين
ّ
القانوني ّ
مقاع��د موزع��ة توزيع ًا طائفي ًا ،وهما يت�ش��ابهان يف الكث�ير من اجلوانب
التنظيم ّي��ة م��ع قان��و ّ
لعام��ي  1960و� .1996أم��ا
ين االنتخ��اب ال�س��اب َقني َ
القان��ون الرق��م  44ال�ص��ادر يف  17حزيران/يوني��و  ،2017في�س��تبدل
�بي متع � ّدد الدوائر التي ت�ض��م كل منها عدة
النظ��ام ال ّ
بنظام ن�س� ّ
أكرثي ٍ
دخ ًال عدد ًا من الإ�صالحات امله ّمة.
مقاعدُ ،م ِ

�	12أنظر على �سبيل المثال قرار المجل�س الد�ستوري رقم  7ال�صادر في ،2014/8/6
بحجة
الذي رف�ض الطعون ال ُمقدَّمة من ن ّو ٍاب �ض ّد قانون التمديد لوالية البرلمانّ ،
�أن عدم التمديد لوالية البرلمان من �ش�أنه �أن ُي�س ِفر عن فرا ٍغ م� ّؤ�س�سي.
 13وفق المادّة  24من الد�ستورُ ،يحدَّد عدد الن ّواب وفق ًا لقوانين االنتخابات.
�	14أُجر َيت االنتخابات البرلمان ّية ال�سابقة في الأعوام  ،1992و ،1996و ،2000و،2005
و.2009
ُ
ً
ّ
 15في المقابل� ،أجر َيت االنتخابات البلد ّية كل �ستّ �سنوات منذ عام  ،1998علما ب�أنها
لم تُج َر قبل ذلك منذ عام .1963
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االنتخابي
 .3النظام
ّ

 .3.2عدد الدوائر االنتخاب ّية وحجمها

 .3.1التمثيل الطائفي يف جمل�س الن ّواب
يات دين ّي ٍة ،حيث ال ي�ش � ّكل � ٌّأي من جماعاته الدين ّية
يت�أ ّل��ف لبن��ان من �أق ّل ٍ
ال �ـ 18املُع�ترَف بها ر�س��م ّي ًا (واملعروف��ة بالطوائف �أو املذاه��ب) �أكرث ّي ًة،
وحي��ث يق��وم التمثي��ل يف جمل���س الن � ّواب عل��ى �أ�سا�� ٍ�س طائف� ّ�ي .والواقع
�أن قوان�ين االنتخ��اب ك ّله��ا حافظ��ت ،حت��ى االنتخاب��ات الربملان ّي��ة ع��ام
توزيع
( 1972الت��ي كان��ت �آخر انتخاب� ٍ
�ات ُتع َقد حتى ع��ام  ،)1992على ٍ
املقاعد النياب ّية بن�س��بة  6للم�سيح ّيني مقابل  5للم�سلمني ،وكانت مقاعد
الربملان��ات ك ّلها على قاع��دة م�ضاعف العدد  .11ثم جاء اتفاق الطائف
ليزي��د ع��دد املقاع��د النياب ّية م��ن � 99إىل  108مقاعد (وه��و عد ٌد رفعه
قان��ون االنتخ��اب ع��ام � 1992إىل  128مقع��د ًا)ُ ،ت��و َّزع بالت�س��اوي عل��ى
تن�ص عليه املا ّدة  24من الد�س��تور اللبناين،
امل�س��يح ّيني وامل�س��لمني ،كما ّ
التي ت�ش�ترط �أن يكون توزيع املقاعد النياب ّية «بالت�س��اوي بني امل�س��يح ّيني
وامل�س��لمني» و»ن�س��ب ّي ًا بني طوائف ك ّل من الفئتَني» ،عل��ى �أن يكون التمثيل
يف جمل�س الن ّواب «ن�سب ّي ًا بني املناطق».
ويعن��ي التمثي��ل املتكاف��ئ بني امل�س��يح ّيني وامل�س��لمني �أن ك ّل منهم يحظى
بن�ص��ف ع��دد املقاع��د يف جمل���س الن � ّواب (�أي  64مقع��د ًا ل��ك ّل منهم)،
ق�سم املقاعد بدورها على  11مذهب ًا 4 ،منها مذاهب م�سلمة ،و7
بينما ُت َ
مذاهب م�سيح ّية (�أنظر اجلدول الرقم (� )1أدناه).
الطائفي للمقاعد يف جمل�س الن ّواب
جدول رقم :1التوزيع
ّ
الطائفة
�س ّنة
�شيعة
دروز
علو ّيون
جمموع امل�سلمني
موارنة
روم �أرثوذك�س
روم كاثوليك
�أرمن �أرثوذك�س
�أرمن كاثوليك
�إجنيل ّيون
�أق ّليات
جمموع امل�سيح ّيني
املجموع

عدد املقاعد
27
27
8
2
64
34
14
8
5
1
1
1
64
128

�إن الكوت��ا الطائف ّي��ة املُط َّبقة يف االنتخابات الربملان ّي��ة اللبنان ّية تعني �أن
الن � ّواب املُ َ
ملقعد ُم َّ�ص ٍ�ص لواحد ٍة من الطوائف امل�س��يح ّية مث ًال،
نتخنب ٍ
ُي َ
نتخبون ب�أ�صوات ناخبني من الطوائف ك ّلهاَ ،مبن فيهم امل�س��لمون .لكن
البع���ض ي��رى يف ذلك انتهاك ًا ملبد�أ الت�س��اوي بني امل�س��يح ّيني وامل�س��لمني
املن�صو���ص علي��ه يف الد�س��تور ،ويعتقدون ب�أن ّ
املر�ش��حني م��ن ك ّل طائف ٍة
يج��ب �أن ُي َ
نتخب��وا ح�صر ًا ب�أ�صوات الناخبني من الطائفة نف�س��ها ،مثلما
16
ُط ِرح عام  2012يف م�شروع قانون «اللقاء الأرثوذك�سي» املثري للجدل.
الطائفي،
ير�س��خ �أي�ض ًا �س��لوك االق�تراع
ومن �ش ��أن ذلك ،يف املقابل� ،أن ّ
ّ
حافز ّ
للمر�شحني جلذب قاعد ٍة انتخاب ّي ٍة
و ُيدمي االنق�س��اماتُ ،مزي ًال � ّأي ٍ
متع � ّددة الطوائف .زِد على ذل��ك �أن هذا النموذج يتعار�ض مع املا ّدة 27
م��ن الد�س��تور ،الت��ي تن��ّ�ص على �أن ع�ض��و املجل���س النيابي «مي ّث��ل الأ ّمة
جمع��اء» ،كم��ا �أن��ه يناق�ض املا ّدة  22التي تدعو �إىل �إن�ش��اء جمل���س ن ّواب
�يوخ تتم ّث��ل في��ه جمي��ع
الطائف� ّ�ي يف خط��و ٍة �أوىل نح��و �إن�ش��اء جمل���س �ش� ٍ
العائالت الروح ّية.
وم��ع �أن الكوت��ا الطائف ّي��ة ال ت�ؤ ّث��ر يف مب��د�أ االق�تراع املتكاف��ئ (مب��ا �أن
الناخبني لي�س��وا ُم َبين على االقرتاع ّ
ملر�ش��حني من طائفتهم فقط)،
يبق��ى انع��دام امل�س��اواة قائم ًا على م�س��توى التمثيل ،نظ��ر ًا �إىل �أن  50يف
املئ��ة م��ن املقاع��د ُيف َرت���ض �أن ي�ش��غلها ّ
مر�ش��حون م�س��يح ّيون ،يف ح�ين
�أن الناخب�ين امل�س��يح ّيني مي ّثل��ون نح��و  40يف املئ��ة فق��ط م��ن القاع��دة
االنتخاب ّي��ة .ف�ض� ً
لا ع��ن ذل��ك ،تط��رح الكوت��ا الطائف ّي��ة �إ�ش��كال ّي ًة يف ما
يتع ّل��ق ب�ش��روط الأهل ّي��ة ،فلجن��ة الأمم امل ّتح��دة املعن ّية بحقوق الإن�س��ان
َخ ُل َ�ص��ت �إىل �أن ال�ش��رط القائ��ل ب�ض��رورة �أن يك��ون ّ
املر�ش��حون ُمن َتم�ين
�إىل �إح��دى الطوائ��ف املُع�ترَف بها ر�س��م ّي ًا ليكون��وا م� َّؤهل�ين للتق ّدم �إىل
الوظائ��ف العا ّم��ة ،هو ممار�س � ٌة «ال تتّفق ( )...م��ع مقت�ضيات املا ّدة 25
الديني
م��ن العه��د» 17.وهذا الأمر يعني �أن التمييز على �أ�سا���س االنتماء
ّ
يح � ّد من ح��قّ ّ
املر�ش��ح يف خو�ض االنتخابات ،وهو ما يثري نقا�ش � ًا �أو�س��ع
حول مدى توافق الطائف ّية مع الدميقراط ّية.

� 16إيلي الحاج (« .)2013تكتّل � 14آذار ُمهدَّد بم�شروع قانون االنتخابات اللبناني»
”.“March 14 Bloc Threatened by Draft Lebanese Electoral Law
موقع� 22 .Al-Monitorشباط/فبراير .2013
 17الفقرة  ،23المالحظات الختام ّية للجنة الأمم المتّحدة المعن ّية بحقوق الإن�سان:
لبنان� .(CCPR/C/79/Add 78) 1997/4/1 ،أنظر �أي�ض ًا لجنة الأمم المتّحدة
المعن ّية بحقوق الإن�سان ،التعليق العام الرقم  ،25الفقرة .3

دخ َل��ت تغي�يراتٌ كث�ير ٌة عل��ى ع��دد وحج��م الدوائ��ر املُعت َم��دة يف
لق��د �أُ ِ
االنتخاب��ات الربملان ّي��ة� ،إذ �إن ذل��ك كان املعي��ار ال��ذي اتّبع��ه الأفرق��اء
ال�سيا�س � ّيون املتخا�صم��ون ليعيدوا ر�س��م اخلريطة االنتخاب ّي��ة الطائف ّية
ب�ص��ورة دور ّي��ة ،ويح ّددوا بدرج � ٍة كبري ٍة نتيجة االنتخابات ُم�س � َبق ًا .وقد
عامي
متو�س��ط ٍة ( 12دائ��ر ًة عام  ،1992وَ 14
راوح��ت الدوائر بني دوائر ّ
 2000و ،2005و 15ع��ام  ،)2009ودوائ��ر �صغ��رى� ،أي تل��ك املعروف��ة
«بدوائ��ر  »1960ن�س��ب ًة �إىل قان��ون  1960ال��ذي اع ُتمِ ��د �آخ��ر م��رة ع��ام
 ،2009وه��ي تت�أ ّل��ف من �أق�ضية لبن��ان البالغ عددُها  25ق�ض��ا ًء� ،إ�ضاف ًة
�إىل حمافظ��ة ب�يروت ،م��ع بع���ض التعدي�لات 18.لكن الالف��ت للنظر �أن
اتفا َق� ّ�ي الطائ��ف والدوحة ُينا ِق�ض �أحدُهما الآخر يف هذا ال�صدد� ،إذ يف
ين�ص الأ ّول على �أن املحافظة هي الدائرة االنتخاب ّية ،يح ّدد الثاين
حني ّ
هذه الأخرية على م�ستوى الق�ضاء.
�أما يف القانون اجلديد ،فقد ُخ ّف�ض عدد الدوائر من � 26إىل  15دائر ًة،
يف ح�ين راوح ع��دد املقاع��د ل��كل دائرة ب�ين ( 5دائرة اجلن��وب الأوىل)
و 13مقع��د ًا (دائ��رة جبل لبنان الرابعة) .وت�ض� ّ�م الدوائر الكربى دائر ًة
�صغ��رى واحد ًة (ويف هذه احلالة ،تتقاط��ع الدوائر ال�صغرى مع الدوائر
الك�برى) �أو �أك�ثر ،على �أال ّ
يتخط��ى عددها  4دوائر يف دائرتَي ال�ش��مال
الثالث��ة وجنوب لبنان الثانية ،علم ًا ب�أن هذا التق�س��يم اجلغرايف للدوائر
االنتخاب ّي��ة مل يك��ن قائم � ًا يف انتخاب��ات  ،2009ب��ل يف انتخاب��ات 1992
خ�ص�صة لك ّل دائر ٍة على
و� .2000إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يو َّزع عدد املقاعد املُ َّ
ملذهب من املذاهب
خ�ص�ص ك ّل ٍ
مقعد ٍ
الدوائر ال�صغرى �أي�ض ًا ،على �أن ُي َّ
الدين ّية الإحدى ع�شرة.

ٍ
قضاء ،ما عدا بيروت التي ُتـ َع ّد محافظ ًة.
يضم لبنان 8
محافظات تنقسم إلى ً 25
ّ 18
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جدول رقم :2تط ّور عدد الدوائر االنتخاب ّية وحجمها يف لبنان
املنطقة
�شمال لبنان

جبل لبنان

جنوب لبنان

البقاع
بريوت

 12( 1992دائر ًة)
دائرة واحدة
 7دوائر �صغرى

 13( 2000دائر ًة)
دائرتان:
واح��دة مع  5دوائ��ر �صغرى
و 17مقعد ًا
واح��دة مع  3دوائ��ر �صغرى
و 11مقعد ًا

 15( 2017دائر ًة)
 26( 2008دائر ًة)
 7دوائر:
 3دوائر كربى:
ت�ضم  8مقاعد
واح��دة مع  4دوائ��ر �صغرى
واحدة ّ
( 10مقاعد)
ت�ضم  7مقاعد
واحدة ّ
ت�ضم  3مقاعد واح��دة مع  3دوائ��ر �صغرى
 3دوائر ّ
مقعدين ( 11مقعد ًا)
دائرتان ت�ض ّمان َ
واحدة ب��دون دوائر �صغرى
( 7مقاعد)
املجموع 28 :مقعد ًا
املجموع 28 :مقعد ًا
 6دوائر:
 4دوائر كربى:
دائرتان ت�ض ّمان  8مقاعد واحدة مع دائرتَني �صغر َيني
( 8مقاعد)
ت�ضم  6مقاعد
واحدة ّ
دائرتان ت�ض ّمان  5مقاعد واحدة ب��دون دوائر �صغرى
( 8مقاعد)
ت�ضم  3مقاعد
واحدة ّ
واحدة ب��دون دوائر �صغرى
( 6مقاعد)
واحدة مع دائرتَني �صغر َيني
( 13مقعد ًا)
املجموع 35 :مقعد ًا
املجموع 35 :مقعد ًا
 7دوائر:
 3دوائر كربى:
ت�ضم  5مقاعد
واحدة مع دائرتَني �صغر َيني
واحدة ّ
( 5مقاعد)
ت�ضم  4مقاعد
واحدة ّ
ت�ضم  3مقاعد واحدة مع دائرتَني �صغر َيني
 4دوائر ّ
( 7مقاعد)
مقعدين
ت�ضم َ
واحدة ّ
واح��دة مع  3دوائ��ر �صغرى
( 11مقعد ًا)
املجموع 23 :مقعد ًا
املجموع 23 :مقعد ًا
ال تغيري
ال تغيري

 3دوائر:
ت�ضم  6مقاعد
واحدة ّ
ت�ضم  7مقاعد
واحدة ّ
ت�ضم  6مقاعد
واحدة ّ
املجموع 19 :مقعد ًا

 3دوائر:
ت�ضم  5مقاعد
واحدة ّ
ت�ضم  4مقاعد
واحدة ّ
ت�ضم  10مقاعد
واحدة ّ
املجموع 19 :مقعد ًا

املجموع 28 :مقعد ًا
املجموع 28 :مقعد ًا
 6دوائر:
 4دوائر:
دائرتان ت�ض ّمان  8مقاعد واحدة مع دائرتَني �صغر َيني
( 8مقاعد)
ت�ضم  6مقاعد
واحدة ّ
دائرتان ت�ض ّمان  5مقاعد واحدة ب��دون دوائر �صغرى
( 8مقاعد)
ت�ضم  3مقاعد
واحدة ّ
واحدة مع دائرتَني �صغر َيني
( 11مقعد ًا)
واحدة ب��دون دوائر �صغرى
( 8مقاعد)
املجموع 35 :مقعد ًا
املجموع 35 :مقعد ًا
ال تغيري
دائرة واحدة
 7دوائر �صغرى

املجموع 23 :مقعد ًا
 3دوائر
املجموع 23 :مقعد ًا
دائرة واحدة

املجموع 19 :مقعد ًا

ال تغيري

دائرتان كربيان:
ت�ضم  8مقاعد
واحدة ّ
ت�ضم  11مقعد ًا
واحدة ّ
املجموع 19 :مقعد ًا

جت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن توزي��ع املقاع��د وفق قان��ون ع��ام  ،2000كان �إىل
ح ّد ما م�س��اوي ًا لن�س��بة الناخبني املُ�س� َّ�جلني لك ّل مقع��د ،التي راوحت بني
 19،471ناخب � ًا يف دائ��رة البق��اع الثالث��ة ،و 23،115ناخب � ًا يف دائ��رة
بريوت الأوىل� .أما وفق قانون عام  ،2017فقد ازدادت الثغرة بني ن�س��ب
وتو�س��عت �إىل درج ٍة �أ�س��فرت فيها عن عدم م�ساوا ٍة
الناخبني لك ّل مقعدّ ،
يف ثق��ل ال�ص��وت يف بع���ض املناط��ق مقارن � ًة بغريه��ا .هذا و�أبق��ى قانون
 2017على توزيع املقاعد نف�س��ه يف الدوائر نف�س��ها (با�س��تثناء بريوت)،
ولكن َد َم َج الدوائر القائمة� ،إ�ضاف ًة �إىل مقاعدها ،يف دوائر جديد ٍة �أكرب
�سجلني اختالف ًا كبري ًا من دائر ٍة
حجم ًا ،لتختلف بذلك ن�سبة الناخبني املُ َّ
�إىل �أخرى ،كما يب ّينه اجلدول �أدناه.
�سجلني لك ّل مقعدٍ يف ك ّل دائر ٍة
جدول رقم  :3ن�سبة الناخبني امل ُ َّ
الإ�سم
جنوب لبنان الأوىل
جنوب لبنان الثانية
جنوب لبنان الثالثة
البقاع الأوىل
البقاع الثانية
البقاع الثالثة
�شمال لبنان الأوىل
�شمال لبنان الثانية
�شمال لبنان الثالثة
جبل لبنان الأوىل
جبل لبنان الثانية
جبل لبنان الثالثة
جبل لبنان الرابعة
بريوت

عدد املقاعد
الق�ضاء
5
�صيدا  -جزّين
7
�صور  -الزهراين
النبط ّية  -بنت جبيل  -حا�صب ّيا  -مرجعيون 11
7
زحلة
6
البقاع الغربي  -را�شيا
10
بعلبك  -الهرمل
7
ع ّكار
11
طرابل�س  -املنية  -ال�ض ّنية
10
زغرتا -ب�ش ّري  -البرتون  -الكورة
8
جبيل  -ك�سروان
8
املنت
6
بعبدا
13
ال�شوف  -عاليه
8
بريوت الأوىل
11
بريوت الثانية

ن�سبة الناخبني لك ّل مقعد
24,476
 -43,459الأعلى
41,862
24,992
23,939
31,540
40,527
31,831
24,945
22,102
22,473
27,692
25,353
 - 16,794الأدنى
32,105

امل�صدر:موقع االنتخابات اللبنان ّية التابع لوزارة الداخل ّية والبلد ّيات (.)elections.gov.lb
ّمت الدخول �إىل املوقع يف � 24شباط/فرباير .2018
�إن مب��د�أ االق�تراع املتكافئ رك��نٌ من �أركان الدميقراط ّي��ة ،وهو يعني �أن
الناخب�ين يج��ب �أن يحظوا بفر�ص ٍة متكافئ � ٍة للت�أثري يف نتائج االنتخابات
عن طريق ممار�سة ح ّقهم يف امل�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون العا ّمة بانتخاب
مم ّثل�ين عنه��م ،متام ًا كما يجب �أن يحظى ّ
املر�ش��حون بفر�ص � ٍة متكافئ ٍة
ل ُي َ
تف�س��ر
نتخبوا .والواقع �أن جلنة الأمم املتّحدة املعن ّية بحقوق الإن�س��ان ّ
ه��ذا املبد�أ يف تعليقها على املا ّدة  25من العهد الدو ّ
يل اخلا�ص باحلقوق

املدن ّي��ة وال�سيا�س � ّية ،قائل � ًة« :يج��ب �أال يف�ضي تعيني احل��دود االنتخاب ّية
و�أ�س��لوب االق�تراع �إىل تكوي��ن فك��ر ٍة م�ش��بوه ٍة ع��ن توزي��ع الناخب�ين �أو
�إىل التميي��ز �ض � ّد � ّأي فئ � ٍة م��ن الفئ��ات ،كم��ا يج��ب �أال ي ��ؤ ّدي �إىل �إبطال
ح��قّ املواطن�ين يف اختي��ار مم ّثليهم بحر ّي � ٍة �أو تقييد هذا احل��قّ ب�صور ٍة
غ�ير معقول � ٍة» 19.م��ع ذلك ،ال يوجد معيا ٌر معرت ٌَف ب��ه عامل ّي ًا يف ما يتع ّلق
 19التعليق العام للجنة الأمم المتّحدة المعن ّية بحقوق الإن�سان على المادّة  ،25الفقرة .21
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بحدود مع ّين ٍة ت�صبح التباينات بعدها غري مقبولة .ففي حني �أن ال�سياق
ٍ
20
الأوروبي ي�ش�ير �إىل �أن التباينات مقبول ٌة حتى ن�س��بة  15يف املئة ،ر�أت
تباين يف عدد الناخبني
جلنة حقوق الإن�س��ان �أنه من غري املقب��ول وجود ٍ
21
لك ّل دائر ٍة ،بني  200و 1400ناخب.
يب ّ�ين اجل��دول �أعاله �أن ثق��ل الناخب الواحد يف دائ��رة �صور-الزهراين
ه��و �أ ّق��ل مب ّرتَني م��ن ثقل الناخب يف دائ��رة جبيل-ك�س��روان� ،أي �أن ث ّمة
تباين ًا بن�سبة  100يف املئة 22.والواقع �أن تباين ًا كبري ًا على هذا النحو من
�ش ��أنه �أن ي�ؤ ّث��ر يف جوه��ر مبد�أ االقرتاع املتكافئ ،وق��د ي�صبح �أكرب حتّى
ُحت�س��ب
بفع��ل اق�تراع الناخبني غري املقيمني ،نظر ًا �إىل �أن �أ�صواتهم �ست َ
�سجلون.
يف الدائرة حيث هم ُم َّ
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 .3.3طريقة حتويل الأ�صوات �إىل مقاعد
أكرثي
انتق��ل لبن��ان ،باعتماده قان��ون  2017لالنتخابات ،م��ن النظام ال ّ
ين�ص قانون
�إىل نظام القائمة الن�س��ب ّية ،وه��ي �أول م ّرة يف تاريخه حيث ّ
االنتخاب��ات عل��ى تغي�ير النظ��ام االنتخاب��ي نف�س��ه� ،أي طريق��ة حتوي��ل
يتو�صلوا قبل
الأ�صوات �إىل مقاعد .فالأفرقاء ال�سيا�س ّيون املتناف�سون مل ّ
�بي من دون تهديد
إجماع على كيف ّية اعتماد التمثيل الن�س� ّ
ذلك �أبد ًا �إىل � ٍ
�تخدم
تغي الوحيد املُ�س� َ
مكانة الأحزاب القائمة ،وبالتايل كان العامل املُ ّ
للت�أثري يف نتائج االنتخابات هو طريقة تق�سيم الدوائر االنتخاب ّية.

عموم � ًا ،م��ن الطبيع��ي �أن تن�ش ��أ تباين��اتٌ �صغ�ير ٌة نظ��ر ًا �إىل ال�س��مات
الدميغراف ّي��ة لبع���ض الدوائر ،ولكن هذه التباينات يجب �أن تكون م َّربر ًة
على �أ�سا�س املعايري املُ ّت َبعة لتق�سيم الدوائر االنتخاب ّية ،ويف هذا ال�سياق،
تف�س��ر ه��ذه
ال يت�ض ّم��ن القان��ون � ّأي �إ�ش��ار ٍة �إىل معاي�ير �أو عوام��ل ق��د ّ
االختالف��ات .فالأحكام املتع ّلقة بهذا املو�ض��وع غابت عن القانون ،الذي
مل يت�ض ّمن �إال جداول ُم َلحقة به ال ت�أتي على ذكر املعايري املُ ّت َبعة لرت�سيم
الدوائ��ر وتوزي��ع املقاعد .ويف هذا الإطار ،ت�ش�ير اجتهادات جلنة الأمم
امل ّتح��دة املعن ّي��ة بحقوق الإن�س��ان �إىل �أن وج��ود درج ٍة عالي � ٍة من انعدام
التكاف�ؤ ي�صبح �أمر ًا م�شكوك ًا فيه �إذا مل ُيق َّدم � ُّأي تف�س ٍري له ،ما من �ش�أنه
تع�س ٍف ما.
�أن يعطي االنطباع بوجود ّ

و�س��يتم ّكن الناخب��ون يف االنتخاب��ات املقبل��ة م��ن الإدالء ب�صوتَ�ين� ،إذ
�س��يكونون قادري��ن� ،إ�ضاف ًة �إىل االقرتاع لالئحة ّ
مر�ش��حني ،على �إعطاء
�صوته��م ّ
ملر�ش� ٍ�ح ّ
مف�ض� ٍ�ل عل��ى الالئح��ة نف�س��ها (امل��ا ّدة  98م��ن القانون
حت�س��ب فقط ت�صويتهم لالئحة يف حال مل ي�ص ّوتوا
اجلديد) ،على �أن ُي َ
ّ
ملر�ش��حهم ّ
املف�ض��ل� .أم��ا �إذا اختار الناخب عدم االق�تراع لالئح ٍة ما بل
حت�س��ب �صوته لك ّل من ّ
ّ
املر�ش��ح ّ
املف�ضل والالئحة التي
ملر�ش� ٍ�ح
ٍ
منفرد ،ف ُي َ
وف�ض َل ّ
ينتم��ي �إليها .و�أخري ًا� ،إذا اختار الناخب الئح ًة ماَّ ،
مر�ش��ح ًا على
الئح ٍة �أخرى �أو ّ
مر�ش��ح ًا �ضمن الالئحة نف�س��ها ،ولك��ن يف دائر ٍة �صغرى
حت�س��ب ت�صويته حينئذ لالئحة
غ�ير تلك الت��ي يحقّ له االقرتاع فيها ،ف ُي َ
فق��ط .وبغ�� ّ�ض النظ��ر عن هذه القيود ،ي�س��تطيع الناخب��ون االقرتاع ل ّأي
الئح � ٍة و� ّأي ّ
مر�ش� ٍ�ح عل��ى اللوائ��ح� ،أ ّي � ًا يكن انتم��ا�ؤه الدين� ّ�ي ،يف حني �أن
ّ
الديني.
املر�شحني ميكنهم التناف�س على املقاعد بح�سب انتمائهم
ّ

�توري اللبناين ق�ض��ى ،عام ،1996
جت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن املجل���س الد�س� ّ
23
موح ٍد يف تق�سيم الدوائر االنتخاب ّية ،ولكن
ب�ضرورة اتّباع معيا ٍر ٍ
واحد َّ
م��ا يظهر يف املمار�س��ة هو �أن تق�س��يم الدوائ��ر يتّبع منطق ًا من الت�س��اوم
ال�سيا�س� ّ�ي والطائف� ّ�ي� .أم��ا امله� ّ�م فه��و (� )1أن يت� ّ�م ا�س��تخدام معاي�ير
متّ�س��ق ٍة )2( ،و�أن يجري االتفاق عل��ى هذه املعايري ومراجعتها دور ّي ًا يف
عمل ّي ٍة عا ّم ٍة و�ش ّفاف ٍة )3( ،و�أن يح ّدد القانون ما الظروف التي ميكن �أن
حجم الدائرة ال�س ّكاين عن املعايري املعمول بها.
ينحرف فيها ُ

االنتخابي)
ف�ض ًال عن ذلك ،يعتمد القانون اجلديد كوتا هار (احلا�صل
ّ
الحت�س��اب الك�س��ر الأك�بر يف توزي��ع املقاعد عل��ى اللوائ��ح� ،أي �أن «ثمن»
(�أو قيمة) املقعد ُت َّدد بق�س��مة جمموع الأ�صوات يف دائر ٍة ما على عدد
املقاع��د املُح � َّددة يف الدائ��رة نف�س��ها .يف هذه املرحلة ،ال تتّ�س��م الدوائر
ال�صغ��رى ب �� ّأي �أهم ّي ٍة ،ولكن ل��دى توزيع املقاعد عل��ى الدوائر ال�صغرى
ت�ضم �أكرث من دائر ٍة �صغرى واحد ٍة) ،ي�صبح
(يف الدوائ��ر الك�برى التي ّ
املتغيات الإ�ضاف ّية.
ذلك من ّ

 20ب�صورة � ّ
أدق ،ت�شير مد ّونة قواعد الممار�سة الج ّيدة في الم�سائل االنتخابية للجنة
البندق ّية التابعة لمجل�س �أوروبا �إلى �أن الح ّد الأق�صى لالنحراف المقبول عن معيار
يتخطى ن�سبة  10في المئة ،ويجب �أال ّ
التوزيع ( )...نادر ًا ما يجب �أن ّ
يتخطى �أبد ًا
ً
ن�سبة  15في المئة� ،إال في الظروف اال�ستثنائية جدا (�ص.)15،2،2 .
 21لجنة الأمم المتّحدة المعن ّية بحقوق الإن�سان ،ماتيو�س ف� .سلوفاكيا ،البالغ رقم
 9 ،2000/923ت�شرين الأول�/أكتوبر .2002
عامي  2000و ،)2005رواحت ن�سبة الناخبين
 22في ظ ّل قانون عام ( 2000الذي ا ُّت ِبع َ
�سجلين لك ّل مقعدٍ بين  19.471و ،23.115بينما كانت االختالفات في ق ّوة
ال ُم َّ
ً
ّ
ّ
االقتراع �أكبر كثيرا في ظل قانون � ،2008إذ �إن كل مقعدٍ في دائرة بنت جبيل
م�سج ًال ،في حين �أن المقعد في دائرة
ذات الأغلبية ال�شيع ّية م ّث َل  38.873ناخب ًا ّ
ً
ك�سروان ذات الأغلبية المارون ّية م ّث َل  17.656ناخبا فقط .والالفت للنظر �أن
قانون � 2017أبقى على المعدّل نف�سه.
 23القرار رقم .96/4

وهك��ذا ،وحدها اللوائ��ح التي نالت احلا�صل االنتخاب��ي تت� ّأهل للح�صول
ت�س��ب كوتا
عل��ى املقاع��د ،يف حني ُت�س��تب َعد اللوائح الأخرى،
ٍ
وعندئذُ ،ت َ
هار م ّر ًة �أخرى عن طريق ا�ستثناء الأ�صوات التي حازتها الئح ٌة �أو لوائح
مل ت َن��ل احلا�ص��ل الأ ّويل� .أم��ا املرحل��ة الثانية فتقوم عل��ى توزيع املقاعد
ت�س��ب ن�س��بة الأ�صوات التي فاز بها ّ
على ّ
املر�ش��حون
املر�ش��حني ،حيث ُت َ
املنف��ردون م��ن اللوائح الفائزة ،على م�س��توى ك ّل دائ��ر ٍة �صغرى ،مقابل
جمم��وع عدد الأ�صوات التي نالها ّ
املر�ش��حون املنفردون كا ّفة .ثم يجري
ترتي��ب ّ
املر�ش��حني ترتيب � ًا تنازل ّي � ًا بح�س��ب الن�س��ب الت��ي نالوه��ا ،و ُتو َّزع
املقاع��د م��ع الأخ��ذ يف احل�س��بان ّ ً
كل م��ن ( )1ترتيبه��ا )2( ،والكوت��ا
املناطق ّي��ة (�أي ع��دد املقاع��د التي يجب �ش��غلها يف ك ّل دائ��ر ٍة �صغرى)،
( )3والكوتا الطائف ّية وعدد املقاعد التي فازت بها ك ّل الئحة .يف ما يلي
مثا ٌل على مدى تع ّقد هذا النظام.

دائ��رة اجلن��وب الأوىل مع  5مقاعد مو َّزعة على دائر َتني �صغر َيني:
مقع��دان لل�س � ّنة يف �صي��دا و 3مقاع��د يف جزي��ن ( 2للموارنة وواحد
للروم الكاثوليك).
االنتخابي
املرحلة الأوىل :احت�ساب احلا�صل
ّ
ي��ديل الناخب��ون ب�أ�صواته��م لالئح � ٍة واح��د ٍة م��ن لوائ��ح ّ
املر�ش��حني «�أ»
و«ب» و«ج» و«د» ،يف حني يتناف���س ّ
املر�ش��حون على املقاعد على م�س��توى
الدائ��رة ال�صغ��رى .يف دائ��رة اجلنوب الأوىل ،يج��ب �أن تت�ض ّمن اللوائح
مر�ش��حني على الأق ّل ،مبا يف ذلك ّ
ّ 3
مر�ش��ح واحد على الأق ّل لك ّل دائر ٍة
�صغرى (املا ّدة  .)52وميكن تلخي�ص نتائج االقرتاع ل ّلوائح كما يلي:
الالئحة «�أ»
�س ّنة�/صيدا � 4.230صوت ًا
موارنة/جزين � 4.207أ�صوات
موارنة/جزين � 3.287صوت ًا
�س ّنة�/صيدا � 4.522صوت ًا
كاثوليك/جزين � 2.102صوت

الالئحة «ب»
�س ّنة�/صيدا � 7.540صوت ًا
موارنة/جزين � 7.324صوت ًا
موارنة/جزين � 5.232صوت ًا
�س ّنة�/صيدا � 7.693صوت ًا

الالئحة «ج»
�س ّنة�/صيدا � 14.004أ�صوات
موارنة/جزين � 2.934صوت ًا
كاثوليك/جزين � 2.314صوت ًا

الالئحة «د»
�س ّنة�/صيدا � 3.106أ�صوات
موارنة/جزين � 4.765صوت ًا
موارنة/جزين � 2.168صوت ًا
�س ّنة�/صيدا � 2.356صوت ًا
كاثوليك/جزين � 576صوت ًا

املجموع� 18.348 :صوتاً

املجموع� 27.789 :صوتاً

املجموع� 19.252 :صوتاً

املجموع� 12.971 :صوتاً

االنتخابي هو حتديد الالئحة �أو اللوائح
�إن الهدف من احت�ساب احلا�صل
ّ
24
ق�س��م جمم��وع الأ�صوات بع��دد املقاعد التي
التي يجب ا�س��تبعادها ،ف ُي َ
يج��ب �ش��غلها (طريقة ه��ار) .وهكذا ،يكون احلا�ص��ل االنتخابي يف هذا
املثال  ،15.672و ُت�ستب َعد الالئحة «د» �إذ �إنها مل ت َنل احلا�صل املطلوب.
املرحلة الثانية :حتديد اللوائح الفائزة
انتخابي جدي ٌد عن طريق ح�س��م الأ�ص��وات التي نالتها
حت�س��ب حا�ص � ٌل
ُي َ
ٌّ
االنتخابي
الالئح��ة «د» م��ن جمموع ع��دد الأ�ص��وات ،في�صبح احلا�ص��ل
ّ
اجلديد .13.077
�تخدم طريقة الك�س��ر الأكرب ،التي تقوم على ق�س��مة عدد
بع��د ذل��كُ ،ت�س� َ
حزب باحلا�صل ال��ذي مي ّثل عدد الأ�ص��وات املطلوبة لك ّل
الأ�ص��وات ل��ك ّل ٍ
مقع��د .وي�س��اوي عد ُد املقاع��د العائدة لك ّل الئح ٍة عد َد امل � ّرات التي تنال
يتم ترتيب اللوائح ا�ستناد ًا
فيها الالئحة احلا�صل
االنتخابي .بعد ذلكّ ،
ّ
�إىل الك�س��ورُ ،وي َن��ح مقع � ٌد �إ�ض��ا ٌّ
يف ل��ك ّل الئح ٍة م��ن اللوائ��ح التي حازت
الك�سر الأكرب� ،إىل �أن تو َّزع املقاعد ك ّلها (املا ّدة .)99
حت�سبة الأوراق البي�ض (المادّة  .)103لكن حر�ص ًا على تب�سيط
 24ت�شمل الأ�صوات ال ُم َ
الأمور ،اعتبرنا في هذه المحاكاة �أن ال وجود لأوراقٍ بي�ض.

�أما النتائج فت�صبح على النحو التايل:
Óمقعدان ُينحان ّللئحة «ب» (�ضعفا احلا�صل االنتخابي)
Óمقعدان ُينحان ّللئحة «ج» (ما ي�ساوي احلا�صل االنتخابي ثم
الك�سر الأكرب)
Óاملقعد الأخري ُي َنح ّللئحة «�أ» (الالئحة الوحيدة املتب ّقية)
املرحلة الثالثة :االقرتاع التف�ضيلي
هك��ذا تك��ون اللوائح الفائزة ق��د ُح ّد َدت .ومب��ا �أن الناخبني ي�س��تطيعون
�ان ،ميكنه��م اختي��ار ّ
�رد واح� ٍ�د فق��ط م��ن
�وت ث� ٍ
مر�ش� ٍ�ح منف� ٍ
الإدالء ب�ص� ٍ
الالئحة التي منحوها �صوتهم الأ ّول� .إن نتائج االقرتاع التف�ضيلي حت ّدد
ت�سب بالن�سب
َمن هم الأفراد الذين �سي�ش��غلون مقاعد الربملان ،وهي ُت َ
املئو ّية من الأ�صوات على م�ستوى الدوائر ال�صغرى.
ُي ِربز اجلدول �أدناه ن�سبة الأ�صوات التف�ضيل ّية التي حاز عليها ك ّل ّ
مر�ش ٍح
من اللوائح الثالث املتبق ّية.
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%
الالئحة «�أ»
�س ّنة�/صيدا � 4.230صوت ًا = 11.1
موارنة/جزين � 4.207أ�صوات = 14.9
موارنة/جزين � 3.287صوت ًا = 11.7
�س ّنة�/صيدا � 4.522صوت ًا = 11.8

ُت��و َّزع املقاع��د عل��ى ّ
املر�ش��حني املنفردي��ن ا�س��تناد ًا �إىل معاي�ير ثالث��ة
�إ�ضاف ّي ٍة:

تتم ّت��ع ال��دول بهام�� ٍ�ش وا�س� ٍ�ع م��ن التقدي��ر عندم��ا ت�ص ّم��م �أنظمته��ا
االنتخاب ّي��ة ،ذل��ك ب�أن املعاي�ير الدول ّية ال حت ّبذ نظام � ًا انتخاب ّي ًا مع ّين ًا �أو
نظام انتخاب� ّ�ي يجب �أن يحمي
تن�ص��ح ب��ه ،بل م��ن املفهوم �ضمن � ًا �أن � ّأي ٍ
احلقوق املكفولة يف املا ّدة  25من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدن ّية
نتخب و ُي َ
انتخابات
نتخ��ب يف
ٍ
وال�سيا�س � ّية ،وي�ص��ون ح��قّ املواط��ن يف �أن َي ِ
نزيه ٍة ُترى دور ّي ًا باالقرتاع العام وعلى قدم امل�س��اواة ،وت�ضمن التعبري
احل � ّر عن �إرادة الناخب�ين .وبالتايل ،ينبغي �أن ُتف َهم الأنظمة االنتخاب ّية
املعني .ف�ض ًال عن
و ُتق َّي��م يف �ضوء هذه الركائز والتط ّور ال�سيا�س� ّ�ي للبلد ّ
نظام ماُ ،م َّربر ًة
ذلك ،قد تكون بع�ض ال�س��مات التي ُت َع ّد غري مقبول ٍة يف ٍ
نظام �آخر ،وهذا يعني �أن هام���ش ال�س��لطة اال�ستن�س��اب ّية
�أو م�ش��روع ًة يف ٍ
تفاوت يف ثق��ل الأ�صوات� ،أو
ال��ذي تتم ّت��ع به الدولة ميكن �أن ي�س��فر ع��ن ٍ
حتى حرمان ّ
بفر�ص مت�ساوي ٍة للفوز .هذا
املر�ش��حني من التمتّع جميعهم ٍ
مما ُي�س ّمى «الأ�صوات املهدورة».
نظام
انتخابي التخ ّل�ص ّ
ّ
وال ي�ستطيع � ّأي ٍ

1.1الكوتا الطائف ّية (مقعدان لل�س ّنة ،ومقعدان للموارنة ،ومقعد للروم
الكاثوليك)؛
2.2الكوتا املناطق ّية (مقعدان ل�صيدا و 3مقاعد جلزين)؛
3.3عدد املقاعد التي فازت بها اللوائح (مقعدان ّللئحة «ب» ،ومقعدان
ّللئحة «ج» ،ومقعد واحد ّللئحة «�أ»).

الواقع �أن �أعلى درج ٍة من الن�س��ب ّية تعتمد �أ�سا�س � ًا على عدد املقاعد لك ّل
دائ��ر ٍة .لك��ن مب��ا �أننا الآن �أم��ام  15دائ��ر ًة انتخاب ّي ًةُ ،ت��و َّزع املقاعد على
م�س��توى الدوائ��ر ال�صغ��رى ،ومب��ا �أن عدد املقاع��د التي تف��وز بها لوائح
ّ
املر�ش��حني ُيح � َّدد عل��ى م�س��توى الدوائ��ر الكربى ،ف ��إن التوزي��ع الالحق
للمقاعد على ّ
املر�ش��حني املنفردين ي�ستند �إىل عدد الأ�صوات التي ُيدىل
بها يف  26دائر ًة �صغرى.

%
الالئحة «ب»
�س ّنة�/صيدا � 7.540صوت ًا = 19.7
موارنة/جزين � 7.324صوت ًا = 26

%
الالئحة «ج»
�س ّنة�/صيدا � 14.004أ�صوات = 36.6
موارنة/جزين � 2.934صوت ًا = 10.4

موارنة/جزين � 5.232صوت ًا = 18.6
�س ّنة�/صيدا � 17.8 = 7.693صوت ًا

كاثوليك/جزين � 2.314صوت ًا = 7.6

كاثوليك/جزين � 2.102صوت = 7.5
يتم احت�س��اب الن�س��ب املئو ّية على م�س��توى الدائرة ال�صغرى .على �سبيل
ت�س��ب ن�س��ب الأ�ص��وات الت��ي فاز بها ك ّل ّ
مر�ش� ٍ�ح يتناف���س على
املث��الُ ،ت َ
املقعدي��ن ال�س��ن َّيني يف �صيدا (دائ��رة �صغرى) ،ا�س��تناد ًا �إىل
واح� ٍ�د م��ن َ
جمم��وع ع��دد الأ�ص��وات التف�ضيل ّية التي نالته��ا اللوائح الث�لاث الفائزة
جمتمع ًة َ
املقعدين.
لهذين َ
املرحلة الرابعة :ترتيب ّ
املر�شحني على اللوائح الفائزة
ُيرتَّب ّ
املر�شحون ترتيب ًا تنازل ّي ًا بح�سب الن�سب التي ح�صلوا عليها.
�س ّنة�/صيدا
موارنة/جزين
�س ّنة�/صيدا
موارنة/جزين
�س ّنة�/صيدا
موارنة/جزين
�س ّنة�/صيدا
موارنة/جزين
�س ّنة�/صيدا
موارنة/جزين
كاثوليك/جزين
كاثوليك/جزين

%36.6
%26
%19.7
%18.6
%17.8
%14.9
%11.8
%11.7
%11.1
%10.4
%7.6
%7.5

(الالئحة «ج»)
(الالئحة «ب»)
(الالئحة «ب»)
(الالئحة «ب»)
(الالئحة «ب»)
(الالئحة «�أ»)
(الالئحة «�أ»)
(الالئحة «�أ»)
(الالئحة «�أ»)
(الالئحة «ج»)
(الالئحة «ج»)
(الالئحة «�أ»)

اخلا�ص��ة بالطوائ��ف واملناط��ق
املرحل��ة اخلام�س��ة :تطبي��ق املعاي�ير
ّ
واملقاعد

املر�شحون غري امل�شطوبني هم ّ
ّ
املر�شحون الفائزون باملقاعد اخلم�سة:
�س ّنة�/صيدا
موارنة/جزين
�س ّنة�/صيدا
موارنة/جزين
�س ّنة�/صيدا
موارنة/جزين
�س ّنة�/صيدا
موارنة/جزين
�س ّنة�/صيدا
موارنة/جزين
كاثوليك/جزين
كاثوليك/جزين

%36.6
%26
%19.7
%18.6
%17.8
%14.9
%11.8
%11.7
%11.1
%10.4
%7.6
%7.5

(الالئحة «ج»)
(الالئحة «ب»)
(الالئحة «ب»)
(الالئحة «ب»)
(الالئحة «ب»)
(الالئحة «�أ»)
(الالئحة «�أ»)
(الالئحة «�أ»)
(الالئحة «�أ»)
(الالئحة «�أ»)
(الالئحة «ج»)
(الالئحة «�أ»)

()1
()2
()3
()4

()5

ف�ض� ً
لا ع��ن ذلك ،تتف��اوت درجة ن�س��ب ّية نتائج االنتخابات ،ب�س��بب عدم
تنا�س��ب ع��دد الدوائر ال�صغرى مع عدد املقاع��د .فالدائرة الكربى التي
ت�ض� ّ�م الع��دد الأك�بر م��ن املقاعد (جب��ل لبن��ان الرابعة م��ع  13مقعد ًا)
ت�ضم دائرتَني �صغر َيني فقط ،يف حني ُخ ّ�ص�ص  11مقعد ًا لدائرة بريوت
ّ
ت�ضم � ّأي دوائر �صغرى .كما �أن الكوتا التي ت� ّؤهل اللوائح
الثانية ،التي ال ّ
للح�ص��ول عل��ى املقاع��د تتفاوت تفاوت ًا كب�ير ًا بني الدوائ��ر ،بني  7.7يف
املئة (جبل لبنان الرابعة) و 20يف املئة من الأ�صوات (اجلنوب الأوىل)،
ما يق ّو�ض بدوره مبد�أ االقرتاع املتكافئ.
�أخ�ير ًا ،نظ��ر ًا �إىل الت�أث�ير امل�ش�ترك للكوت��ا الطائف ّي��ة (توزي��ع املقاع��د
وفق � ًا لالنتماء الدين� ّ�ي) والكوتا املناطق ّية (توزي��ع املقاعد وفق ًا للدائرة
ال�صغ��رى) ،ق��د ت�ش��وب املفارقات عمل ّي � َة توزيع املقاعد على ّ
املر�ش��حني
املنفردي��ن .على �س��بيل املث��ال ،ميكن �أن يتع ّر�ض ّ
مر�ش � ٌح ما لال�س��تبعاد
حتى لو نال ترتيب ًا �أعلى من خ�صمه� ،أو حتى لو ّمت �شغل املقاعد ك ّلها يف
دائرت��ه ال�صغ��رى ،ب�صرف النظر عن ترتيبه .على النحو نف�س��ه ،ميكن
الف��وز باملقاع��د بن�س��ب ٍة مئو ّي � ٍة م��ن الأ�ص��وات منخف�ض � ًة ج��د ًا ،ويف هذه
احلال��ة �أي�ض � ًا قد تت�أ ّث��ر النتيجة بعدد ّ
املر�ش��حني املُق َّدمني عل��ى اللوائح
م�ساومات �سيا�س ّي ٍة يف اللحظة
ل�شغل املقاعد ،الأمر الذي يقود بدوره �إىل
ٍ
الأخرية .يبدو عموم ًا �أن ال�سائد هو عدم القدرة على التن ّب�ؤ بالنتائج يف
خ�ص االقرتاع التف�ضيلي ،ولي���س الن�س��ب ّية .فهذا النظ��ام االنتخابي
م��ا ّ
مكان �آخر يف
اجلدي��د املُت َِّ�صف بالتعقيد ،الذي مل ي�س��بق ل��ه مثي ٌل يف � ّأي ٍ
العاملُ ،ي�ص ّعب علينا تو ّقع مدى ت�أثري هذه التغيريات.

االنتخابي مي ّث��ل حت ّدي ًا يف � ّأي بل� ٍ�د كان ،لأنه
الواق��ع �أن �إ�ص�لاح القان��ون
ّ
غالب ًا ما يق ّو�ض امل�صالح ال�سيا�س � ّية الرا�س��خة ،فرتى املم ّثلني املُ َ
نتخبني
انتخابي من �ش�أنه �أن يق ّو�ض حظوظهم
إ�صالح
ّ
يتع ّنتون ب�آرائهم حيال � ّأي � ٍ
يف �أن ُي َ
نتخب��وا جم � ّدد ًا .يف لبن��ان ،مي ّث��ل الطاب��ع الطائف� ّ�ي للمفاو�ضات
املرجح �أن يكون
ال�سيا�س ّية حت ّدي ًا �إ�ضاف ّي ًا يف هذا ال�سياق ،وبالتايل ،من ّ
ملزيد من التغيريات ا�س��تناد ًا �إىل الدرو���س التي
القانون اجلديد عر�ض ًة ٍ
�س��يجري ا�س��تخال�صها من االنتخابات املقبلة� .إنه ملن ال�ضروري �إذ ًا �أن
تعديالت يف اللحظة الأخرية بدافع حتقيق
يت� ّ�م التخ ّلي عن عادة �إجراء
ٍ
�داف �سيا�س � ّي ٍة ق�صرية الأمد ،و�ص��ون امل�صالح الآن ّي��ة� ،إذ �إنّ ذلك ال
�أه� ٍ
ي�ؤ ّدي �إال �إىل قوانني ت�ش��وبها العيوب وتتط ّلب مزيد ًا من التعديالت ،من
دون �أن تنطوي على � ّأي �إمكان لتحقيق ا�ستقرا ٍر يف الإطار االنتخابي.
�بي خط��و ًة �أوىل،
باخت�ص��ار ،ميك��ن اعتب��ار االنتق��ال �إىل النظ��ام الن�س� ّ
عل��ى �أن تتبعه��ا خط��واتٌ �أخ��رى نح��و تعزيز الإط��ار القانو ّ
ين وتر�ش��يده
احلقيقي .وهذا امل�س��ار ال ب ّد �أن ي�س��تند �إىل
�بي
ّ
مب��ا يح ّق��ق التمثيل الن�س� ّ
ا�ست�شارات �شامل ٍة ،ومنهج ّي ٍة ،و�ش ّفاف ٍة ،و�صادق ٍة مع الأحزاب ال�سيا�س ّية،
ٍ
واملر�ش��حني امل�س��تق ّلنيّ ،
ّ
ومنظم��ات املجتمع املدين،
وزعم��اء املعار�ض��ة،
واملجموع��ات املُم ّثل��ة مل�صال��ح الناخب�ين ،وهيئ��ات �إدارة االنتخاب��ات،
والإعالم ،واجلمهور العام.
االنتخابي يف �ضوء الدرو�س امل�ستقاة
تتم مراجعة النظام
Óيجب �أن ّ
ّ
كامل من املنافع
من االنتخابات املقبلة ،بغية الإفادة على نح ٍو ٍ
ن�سبي .وهذه املراجعة ينبغي
نظام
انتخابي ّ
ّ
التي تت�أتّى عاد ًة عن ٍ
�أن تكون 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.
Óينبغي �أن ُي�صار �إىل تقلي�ص التباينات ،من دائر ٍة انتخاب ّي ٍة �إىل
مقعد تقلي�ص ًا ملمو�س ًا احرتام ًا
�أخرى ،يف ن�سبة الناخبني لك ّل ٍ
ملبد�أ االقرتاع املتكافئ .وبالتايل ،ال ب ّد من �أن يلحظ القانون
معايري وا�ضح ًة ومتّ�سق ًة حول تر�سيم الدوائر االنتخاب ّية ،وذلك
مو�سع ٍة.
ا�ستناد ًا �إىل
ٍ
ا�ست�شارات ّ
االنتخابي وجعله م�ستق ّر ًا ا�ستناد ًا �إىل
Óيجب تعزيز الإطار
ّ
ا�ست�شارات �شامل ٍة تتّ�سم بال�شفافية وال�صدق.
ٍ
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ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ
ﺗﻮ��ﻊ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ
ﺍﻻ�ﺘﺨﺎ�ﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 2017/44
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ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ

7
ﻋﻜﺎﺭ

ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ

2

ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻃ�ﺍﺑﻠﺲ

11

8
1

ﺍﻟﻬﺮﻣﻞ

ﺍﻟﻀﻨﻴﺔ
ﺯﻏﺮﺗﺎ

2

3

ﺑﻌﻠﺒﻚ

 6ﺷﻴﻌﺔ
 1ﺳﻨّ ﻲ

 1ﺳﻨّ ﻲ

8
�ﻴ�ﻭﺕ

ﺯﺣﻠﺔ

5

6

ﻋﺎﻟﻴﻪ

ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟ�ﺍﺑﻌﺔ

ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ

� 1ﻭﻡ ﺃﺭﻣﻦ ﺃﺭﺛﻮﺫﻛﺲ

8

13

ﺍﻟﺸﻮﻑ

2

ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

 1ﻣﺎ�ﻭﻧﻲ
� 1ﻭﻡ ﺃﺭﺛﻮﺫﻛﺲ

ﺟ��ﻦ

6

�ﺍﺷﻴﺎ

 1ﺷﻴﻌﻲ

3

 1ﺩ�ﺯﻱ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 8ﺷﻴﻌﺔ
 1ﺩ�ﺯﻱ
 1ﺳﻨّ ﻲ

8

 1ﺇﻧﺠﻴﻠﻲ

ﺍﻟﻤﺪﻭﺭ

ﺍﻟﻤﺮﻓﺄ

ﺍﻟﺮﻣﻴﻞ

ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ

ﻣﻴﻨﺎ ﺍﻟﺤﺼﻦ

7

 1ﻋﻠﻮﻱ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ

 7ﻣﺎ�ﻭﻧﻲ

11

� 3ﻭﻡ ﺃﺭﺛﻮﺫﻛﺲ

ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

 7ﻣﺎ�ﻭﻧﻲ

ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ

 1ﺷﻴﻌﻲ

ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

 4ﻣﺎ�ﻭﻧﻲ
� 2ﻭﻡ ﺃﺭﺛﻮﺫﻛﺲ
� 1ﻭﻡ ﻛﺎ�ﻮﻟﻴﻚ
 1ﺃﺭﻣﻦ ﺃﺭﺛﻮﺫﻛﺲ

 1ﺩ�ﺯﻱ

 1ﺳﻨﻲ

� 1ﻭﻡ ﺃﺭﺛﻮﺫﻛﺲ
ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

 3ﻣﺎ�ﻭﻧﻲ
 1ﺩ�ﺯﻱ

 2ﺷﻴﻌﺔ
 5ﻣﺎ�ﻭﻧﻲ
 4ﺩ�ﻭﺯ

 2ﺳﻨﺔ
� 1ﻭﻡ ﻛﺎ�ﻮﻟﻴﻚ
� 1ﻭﻡ ﺃﺭﺛﻮﺫﻛﺲ
 2ﺳﻨﺔ
 2ﻣﺎ�ﻭﻧﻲ
� 1ﻭﻡ ﻛﺎ�ﻮﻟﻴﻚ

 6ﺷﻴﻌﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ

450,694

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ

219,140

� 1ﻭﻡ ﻛﺎ�ﻮﻟﻴﻚ

ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ62,740 :

4
ﺻﻮﺭ

ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤ��ﺴﺔ

11

ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻻ�ﺘﺨﺎ�ﻴﺔ= ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ÷ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ = 19,922

ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺍﻻ�ﺘﺨﺎﺑﻲ = 19,922

ﺍﻟﻤﺼﻴﻄﺒﺔ
ﺍﻟﻤ�ﺭﻋﺔ

ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ81,634 :

ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ – ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ74,766 :

*** ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻻ�ﺘﺨﺎ�ﻴﺔ ﻣﻮﺍ��ﺔ ﻟﻠﺤﺎﺻﻞ ﺍﻻ�ﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ***

ﺯﻗﺎﻕ ﺍﻟﺒﻼﻁ �ﺍﺱ �ﻴ�ﻭﺕ

ﺍﻷﺷﺮﻓﻴﺔ

�ﻴ�ﻭﺕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

 1ﺩ�ﺯﻱ

 1ﻣﺎ�ﻭﻧﻲ

3

ﺍﻟﺒﺎﺷﻮﺭﺓ

 1ﺃﻗﻠﻴﺎﺕ

� 1ﻭﻡ ﺃﺭﺛﻮﺫﻛﺲ

5

ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

� 1ﻭﻡ ﺃﺭﺛﻮﺫﻛﺲ

 6ﺳﻨﺔ

 8ﺳﻨﺔ
� 1ﻭﻡ ﺃﺭﺛﻮﺫﻛﺲ

ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

3

 3ﺃﺭﻣﻦ ﺃﺭﺛﻮﺫﻛﺴﻲ

 2ﺷﻴﻌﺔ

)ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ – ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ – ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ(

ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

�ﻴ�ﻭﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ

 1ﻣﺎ�ﻭﻧﻲ

ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ

5

� 1ﻭﻡ ﺃﺭﺛﻮﺫﻛﺲ

� 1ﻭﻡ ﻛﺎ�ﻮﻟﻴﻚ

ﺻﻴﺪﺍ

ﺍﻟﺰﻫ�ﺍﻧﻲ

3

ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ

11

 1ﺃﺭﻣﻦ ﻛﺎ�ﻮﻟﻴﻚ

ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺑﻌﺒﺪﺍ

� 1ﻭﻡ ﺃﺭﺛﻮﺫﻛﺲ

 1ﺳﻨّ ﻲ

ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻛﺴ�ﻭﺍﻥ

7

 1ﺷﻴﻌﻲ

� 2ﻭﻡ ﺃﺭﺛﻮﺫﻛﺲ

 8ﺷﻴﻌﺔ

 1ﺃﺭﻣﻦ ﺃﺭﺛﻮﺫﻛﺲ

 1ﻣﺎ�ﻭﻧﻲ

8

ﺍﻟﻤﺘﻦ

ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﺍﻷﻭﻟﻰ
� 2ﻭﻡ ﻛﺎ�ﻮﻟﻴﻚ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ� :ﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺻﻐﺮﻯ

ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺟ�ﻴﻞ

10

 1ﻣﺎ�ﻭﻧﻲ

ﺍﻟﺒﺘ�ﻭﻥ

2

5

ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

10

3

ﺑﺸﺮﻱ

 1ﻋﻠﻮﻱ

 1ﻣﺎ�ﻭﻧﻲ

ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺍﻟﻜﻮﺭﺓ

3

ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﺍ�ﺘﺨﺎ�ﻴﺔ

 3ﺳﻨﺔ

#

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ
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ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ
ّ

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟ�ﺍﺑﺤﺔ
ﻻﺋﺤﺔ ﺏ

ﻻﺋﺤﺔ ﺃ

ﻻﺋﺤﺔ ﺩ

ﻻﺋﺤﺔ ﺝ

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

6,500

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

2,413

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

5,600

ﺷﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

9,800

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

7,100

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

2,021

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

8,100

ﺷﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

1,3930

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

5,147

ﺷﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

4,500

ﺷﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

14,232

ﺷﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

3,480

ﺷﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

9,000

ﺷﻴﻌﻲ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

2,130

ﺳﻨﻲ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

9,059

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

10,790

ﺷﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

16,723

ﺷﻴﻌﻲ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

900

�ﻭﻡ ﺍﺭ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

5,803

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

3,347

ﺷﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

8,200

ﺩ�ﺯﻱ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

3,397

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

9,721

ﺷﻴﻌﻲ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

5,000

ﺳﻨﻲ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

1,030

ﺳﻨﻲ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

6,722

ﺷﻴﻌﻲ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

10,320

�ﻭﻡ ﺍﺭ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

880

ﺩ�ﺯﻱ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

7,563

ﺩ�ﺯﻱ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

4,305

ﺳﻨﻲ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

8,120

�ﻭﻡ ﺍﺭ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

6,819

88,123

ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺴﻤﺔ ﺃﺻﻮﺍ�ﻪ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ّﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ:
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ = ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ ÷ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ّﻟﻠﻮﺍﺋﺢ
ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ:
ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ56,305 :

17,870

ً
ﺻﻮﺗﺎ

45,194

ً
ﺻﻮﺗﺎ

ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ75,365 :

67,953
ً
ﺻﻮﺗﺎ

ً
ﺻﻮﺗﺎ

ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ – ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ63,711 :

ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺍﻻ�ﺘﺨﺎﺑﻲ = 19,922

ﺗﻮ��ﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ
ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺍﻻ�ﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻱ ﻻﺋﺤﺔ ﺏ
ﻭﻧﻌﻴﺪ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺍﻻ�ﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﺤﺬﻑ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺋﺤﺔ ﺏ

ﺃ

ﺩ

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

5,147

9.14

ﺩ�ﺯﻱ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

4,305

6.76

ﺷﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

9,000

11.94

ﺳﻨﻲ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

8,120

12.75

ﺷﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

16,723

22.19

�ﻭﻡ ﺃﺭ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

6,819

10.70

ﺷﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

8,200

10.88

88123÷18297

45194÷18297

67953÷18297

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ

4.82

2.47

3.71

ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ

4

2

3

0.82

0.47

0.71

2

+1

4

%

%

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

5,600

9.95

ﺳﻨﻲ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

9,059

14.22

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

8,100

14.39

�ﻭﻡ ﺃﺭ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

5,803

9.11

14,232

18.88

ﺷﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ

+1

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

7,100

12.61

ﺷﻴﻌﻲ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

10,320

16.20

18,297 = 11 ÷ 201,270

ﺝ

5

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

6,500

11.54

ﺷﻴﻌﻲ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

5,000

7.85

ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺍﻻ�ﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ – ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ ﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﺓ
201,270 = 17,870 – 219,140

%

%

%

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

9,721

5.94

6,722

17.26
10.55
11.87

ﺷﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

9,800

13

ﺷﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

13,930

18.48

ﺳﻨﻲ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

ﺷﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

3,480

4.62

ﺩ�ﺯﻱ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

7,563

10,790

19.16

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

3,347

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

%
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ﺩﻣﺞ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
ّ
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﺬﻱ
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺒﺮ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺻﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﺪ
ﺃﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ،
ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ.

يحق للناخب/ة التصويت لالئحة واحدة فقط
ضع/ي عالمة ( )xأو ( ) مقابل اسم الالئحة

ﺷﻴﻌﻲ ﻧﺒﻄﻴﺔ

%22.19

ﺩ�ﺯﻱ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

%11.87

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

%19.16

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

%11.54

يمكنك أيضا ً أن تصوت/ي ملرشح/ة واحد(ة)

ﺷﻴﻌﻲ ﻧﺒﻄﻴﺔ

%18.88

ﺷﻴﻌﻲ ﻧﺒﻄﻴﺔ

%10.88

ﺷﻴﻌﻲ ﻧﺒﻄﻴﺔ

%18.48

�ﻭﻡ ﺍﺭ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

%10.70

ضمن الالئحة اليت اخرتتها/اخرتتيها بوضع عالمة ( )xأو ( ) يف املربع املقابل

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

%17.26

ﺳﻨﻲ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

%10.55

ﺷﻴﻌﻲ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ-ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

%16.20

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

للمرشح/ة الذي فضلته/فضلتيه عىل أن يكون من الدائرة الصغرى عينها اليت

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

%14.39

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

%9.14

ﺳﻨﻲ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

%14.22

�ﻭﻡ ﺍﺭ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

%9.11

ﺷﻴﻌﻲ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

%7.85

ﺳﻨﻲ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

%12.75

ﺩ�ﺯﻱ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

%6.76

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

%12.61

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

%5.94

ﺷﻴﻌﻲ ﻧﺒﻄﻴﺔ

%11.94

ﺷﻴﻌﻲ ﻧﺒﻄﻴﺔ

%4.62

%13

ﺷﻴﻌﻲ ﻧﺒﻄﻴﺔ

%9.95

تصوت/ين فيها (من غري امللونني باألسود)

نموذج غري مخصص لالستعمال

اإلنتخابات النيابية  ٦أيار ٢٠١٨

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺎﺋ��ﻦ ﻣﻦ ّ
ﻛﻞ ﻻﺋﺤﺔ

دائرة الجنوب الثالثة :النبطية – بنت جبيل – حاصبيا ومرجعيون
ورقة اقتراع الدائرة الصغرى :حاصبيا ومرجعيون

ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟ�ﺍﺑﺤﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﺣﺘ�ﺍﻡ  3ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ:
ّ
• ﺍﻟﻜﻮﺗﺎ ﺍﻟﻤﺬﻫ�ﻴﺔ
 8ﺷﻴﻌﺔ
 1ﺩ�ﺯﻱ
 1ﺳﻨﻲ
� 1ﻭﻡ ﺃﺭﺛﻮﺫﻛﺲ
• ﺍﻟﻜﻮﺗﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻴﺔ:
ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ 3 :ﺷﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ 3 :ﺷﻴﻌﺔ
ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ:
 2ﺷﻴﻌﺔ
 1ﺩ�ﺯﻱ
 1ﺳﻨﻲ
� 1ﻭﻡ ﺍﺭﺛﻮﺫﻛﺲ
• ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ

5
2
4

ﺷﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

%22.19

ﺩ�ﺯﻱ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

%19.16

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

ﺷﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

%18.88

ﺷﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

ﺷﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

%18.48

�ﻭﻡ ﺃﺭ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

%17.26

ﺳﻨﻲ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

ﺷﻴﻌﻲ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ-ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

%16.20

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

%14.39

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

ﺳﻨﻲ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

%14.22

�ﻭﻡ ﺃﺭ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

ﺷﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

%13

ﺷﻴﻌﻲ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

ﺳﻨﻲ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

%12.75

ﺩ�ﺯﻱ ﺣﺎﺻ�ﻴﺎ  -ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

%12.61

ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻨﺖ ﺟ�ﻴﻞ

ﺷﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

%11.94

ﺷﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

%11.87

الئحة الوطن

الئحة السالم

الئحة اإلزدهار

الئحة الشعب

الئحة المستقلين

عيل حسني معتوق

الياس ابراهيم جرجس

مهدي جهاد بزي

حنس مهدي منصور

علياء محمد القادري

املقعد الشيعي – بنت جبيل

املقعد األرثوذكيس – حاصبيا ومرجعيون

املقعد الشيعي – النبطية

املقعد الشيعي – بنت جبيل

املقعد السين – حاصبيا ومرجعيون

%10.70

عبداألمري محمد عيل

يوسف كريم الزين

جعفر حمدان حمدان

سعد محمد ظافر

جورج طوين الياس

املقعد الشيعي – حاصبيا ومرجعيون

املقعد الشيعي – بنت جبيل

املقعد الشيعي – بنت جبيل

املقعد الشيعي – بنت جبيل

املقعد األرثوذكيس – حاصبيا ومرجعيون

%10.55

انطوانيت جورج عقل

مازن حسني أمهز

هاشم محمد صالح

هالة محمد تاج الدين

حسني محمد ابراهيم

املقعد األرثوذكيس – حاصبيا ومرجعيون

املقعد الشيعي – حاصبيا ومرجعيون

املقعد الشيعي – بنت جبيل

املقعد الشيعي – حاصبيا ومرجعيون

املقعد الشيعي – بنت جبيل

أحمد كريم فحص

مصطفى عباس عطوي

زهراء حسني مهدي

عيل موىس حجيج

أمل زين بدر

املقعد الشيعي – النبطية

املقعد الشيعي – بنت جبيل

املقعد الشيعي – حاصبيا ومرجعيون

املقعد الشيعي – حاصبيا ومرجعيون

املقعد الشيعي – بنت جبيل

%7.85

حسني موىس حرب

زياد خليل بزي

عيل ابراهيم قبييس

نور موىس رحال

داوود عيل نارص

املقعد الشيعي – حاصبيا ومرجعيون

املقعد الشيعي – بنت جبيل

املقعد الشيعي – بنت جبيل

املقعد الشيعي – بنت جبيل

املقعد الشيعي – بنت جبيل

%6.76

نضال أسعد بركات

%11.54
%10.88

%9.95
%9.14
%9.11

ارساء عيل املوسوي

ريهام عيل درويش

رشا رائف وهبة

أمري حسني فقيه

املقعد الشيعي – النبطية

املقعد الشيعي – حاصبيا ومرجعيون

املقعد الدرزي – حاصبيا ومرجعيون

املقعد الشيعي – النبطية

املقعد الشيعي – النبطية

فاطمة محمود خريس

رامي رباح شحرور

املقعد الشيعي – حاصبيا ومرجعيون

املقعد السين – حاصبيا ومرجعيون

محمد نارص منصور
املقعد الشيعي – النبطية

عيل شادي خليل
املقعد الشيعي – حاصبيا ومرجعيون

عمر ابراهيم الخطيب

ابراهيم شادي الحليب

ترييز جورج غربيس

ابتسام جميل جعفر

عباس جعفر رشيف

املقعد الدرزي – حاصبيا ومرجعيون

املقعد األرثوذكيس – حاصبيا ومرجعيون

%5.94

املقعد الدرزي – حاصبيا ومرجعيون

%4.62

نور الهدى معروف وهبة

املقعد السين – حاصبيا ومرجعيون
حسني عيل مقلد
املقعد الشيعي – بنت جبيل
جعفر محمد شاهني
املقعد الشيعي – النبطية
بتول أحمد حسني
املقعد الشيعي – بنت جبيل

خالد يوسف حميد

ابراهيم عيل عياش

املقعد السين – حاصبيا ومرجعيون

املقعد الشيعي – النبطية

أولفت ابراهيم حيدر

مريم حسني خريش

املقعد الشيعي – النبطية

املقعد الشيعي – النبطية

حنس حسني بيضون

رئيفة أسعد الحمرا

املقعد الشيعي – النبطية

املقعد الدرزي – حاصبيا ومرجعيون

املقعد الشيعي – النبطية
صالح خليل بلوط
املقعد الشيعي – النبطية
طه محمد العمري
املقعد السين – حاصبيا ومرجعيون
طوين فارس حنا
املقعد األرثوذكيس – حاصبيا ومرجعيون

املقعد الشيعي – حاصبيا ومرجعيون
زهراء حسني منصور
املقعد الشيعي – النبطية
فارس رئيف نرص
املقعد الدرزي – حاصبيا ومرجعيون
عيل رشيف عيل
املقعد الشيعي – النبطية
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ورقة اقتراع الدائرة الصغرى :النبطية

الئحة الوطن

الئحة اإلزدهار

الئحة السالم

الئحة الشعب

الئحة المستقلين

عيل حسني معتوق

الياس ابراهيم جرجس

مهدي جهاد بزي

حنس مهدي منصور

علياء محمد القادري

املقعد الشيعي – بنت جبيل

املقعد األرثوذكيس – حاصبيا ومرجعيون

املقعد الشيعي – النبطية

املقعد الشيعي – بنت جبيل

املقعد السين – حاصبيا ومرجعيون

عبداألمري محمد عيل

يوسف كريم الزين

جعفر حمدان حمدان

سعد محمد ظافر

جورج طوين الياس

املقعد الشيعي – حاصبيا ومرجعيون

املقعد الشيعي – بنت جبيل

املقعد الشيعي – بنت جبيل

املقعد الشيعي – بنت جبيل

املقعد األرثوذكيس – حاصبيا ومرجعيون

انطوانيت جورج عقل

مازن حسني أمهز

هاشم محمد صالح

هالة محمد تاج الدين

حسني محمد ابراهيم

املقعد األرثوذكيس – حاصبيا ومرجعيون

املقعد الشيعي – حاصبيا ومرجعيون

املقعد الشيعي – بنت جبيل

املقعد الشيعي – حاصبيا ومرجعيون

املقعد الشيعي – بنت جبيل

أحمد كريم فحص

مصطفى عباس عطوي

زهراء حسني مهدي

عيل موىس حجيج

املقعد الشيعي – النبطية

املقعد الشيعي – بنت جبيل

املقعد الشيعي – حاصبيا ومرجعيون

املقعد الشيعي – حاصبيا ومرجعيون

حسني موىس حرب

زياد خليل بزي

عيل ابراهيم قبييس

املقعد الشيعي – حاصبيا ومرجعيون

املقعد الشيعي – بنت جبيل

املقعد الشيعي – بنت جبيل

نضال أسعد بركات
املقعد الدرزي – حاصبيا ومرجعيون
نور الهدى معروف وهبة
املقعد الشيعي – النبطية
عمر ابراهيم الخطيب
املقعد السين – حاصبيا ومرجعيون
حسني عيل مقلد
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انتخابات دميقراط ّي ٍة �إال �إذا �أ ّدت هيئات �إدارة االنتخابات
ال ميكن �إدارة
ٍ
 وانت ُِظ��ر منه��ا �أن ت ��ؤ ّدي  -مهماتها بطريق ٍة احرتاف ّي � ٍة وحياد ّي ٍة ،بعيد ًامن امل�صالح ال�سيا�س � ّية .و�إن كان ما من معيا ٍر دو ّ
يل يح ّدد املنحى الذي
يج��ب �أن ت ّتخ��ذه هذه الهيئات 25،يبقى من املعرتف به على نطاقٍ وا�س� ٍ�ع
�أن الهيئ��ات امل�س��تق ّلة لالنتخاب��ات ّ
ت�ضطل��ع ب��دو ٍر مفي� ٍ�د يف الكث�ير م��ن
الدميقراط ّيات االنتقال ّية.

 .4.1وزارة الداخل ّية والبلد ّيات
تت� ّ
�ول وزارة الداخل ّي��ة والبلد ّي��ات مه ّمة �إدارة االنتخاب��ات ،بالتعاون مع
املحافظ�ين والقائمقام�ين الذي��ن يع ّينهم جمل���س ال��وزراء ،يف حني تقع
امل�س ��ؤول ّية الأ�سا�س � ّية لتنظي��م االنتخاب��ات عل��ى عات��ق املدير ّي��ة العا ّم��ة
لل�ش�ؤون ال�سيا�س ّية والالجئني التابعة للوزارة.
وتق��وم ال��وزارة� ،إ�ضاف ًة �إىل املهمات املتعددة التي ّ
ت�ضطلع بها ،بتح�ضري
القوائ��م االنتخاب ّي��ة و�إدارتها ،و�إ�صدار بطاقات الهو ّي��ة الوطن ّية ،وتوزيع
امل�س��تلزمات االنتخاب ّي��ة ،وت�س��جيل الناخب�ين ،وتدري��ب ّ
موظف��ي �أق�لام
االق�تراع ،وتنظيم عمل ّي��ة االقرتاع ،و�إح�ص��اء النتائج ون�ش��رها� ،إ�ضاف ًة
�إىل التعامل مع ال�ش��كاوى االنتخاب ّية يف مرحل ٍة �أوىل (ما عدا ال�ش��كاوى
املتع ّلق��ة ب�أنظم��ة الإعالم) .و ُيذ َك��ر �أن وزارة الداخل ّي��ة والبلد ّيات كانت
�أطلق��ت ،ع��ام  ،2009موقع ًا �إلكرتون ّي ًا بالعرب ّية والإنكليز ّية والفرن�س � ّية،
واملر�شحون واملراقبون ّ
ّ
االطالع على املعلومات
حيث ي�س��تطيع املواطنون
املتع ّلقة مبختلف جوانب العمل ّية االنتخاب ّية .و�أخري ًا ،ت�ستطيع الوزارة �أن
تق�ترح االعتماد على املرا�س��يم احلكوم ّي��ة لتنظيم عمل ّي��ة تطبيق قانون
وا�ضح
االنتخ��اب ،حيثم��ا كان ه��ذا الأخ�ير �صامت ًا بهذا ال�ش ��أن �أو غ�ير ٍ
(املا ّدة .)124
لقد �أثبتت وزارة الداخل ّية والبلد ّيات عموم ًا عن متتّعها بالكفاءة التقن ّية
ّ
اال�ضط�لاع به��ذه املهم��ات ،فهي اكت�س��بت ،يف انتخاب��ات  ،2009ثقة
يف
املواطن�ين والأح��زاب ال�سيا�س � ّية بف�ض��ل حياد ّيته��ا وقدرتها عل��ى �إدارة
ّ 26
أعوام م ّرت على
االنتخابات على نح ٍو
منظم .لكن ال نن�س��ى �أن ت�س��عة � ٍ
االنتخاب��ات الربملان ّي��ة الأخ�يرة ،ونظ��ر ًا �إىل ال�س��ياق ال�سيا�س� ّ�ي �ش��ديد
اال�س��تقطاب ،والنظ��ام االنتخاب� ّ�ي غ�ير امل�س��بوق يف لبن��ان ،ال ميكن �أن
ن�ضمن ح�صول الوزارة هذه امل ّرة على ن�سبة الثقة نف�سها.
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 25لجنة الأمم المتّحدة المعن ّية بحقوق الإن�سان ،التعليق العام على المادّة ،25
الفقرة « :20ينبغي �إن�شاء �سلط ٍة انتخاب ّي ٍة م�ستق ّل ٍة للإ�شراف على عمل ّية االنتخاب،
ول�ضمان �إن�صافها ونزاهتها و�سيرها وفق ًا للقوانين المعمول بها بما ُيطا ِبق �أحكام
العهد» .وي�شير االتحاد البرلماني الدولي �إلى «�إن�شاء �آل ّي ٍة محايد ٍة ومتوازن ٍة لإدارة
االنتخابات» (�إعالن عام  1994المتع ّلق بمعايير االنتخابات الح ّرة والنزيهة).
النهائي لبعثة االتحاد الأوروبي لمراقبة االنتخابات حول االنتخابات
� 26أنظر التقرير
ّ
البرلمان ّية في  7حزيران/يونيو � ،2009ص.12-11 .

 .4.2هيئة الإ�شراف على االنتخابات
اقرتحت جلنة ف�ؤاد بطر�س ،عام � ،2006إن�شاء هيئ ٍة م�ستق ّل ٍة لالنتخابات
ُتعن��ى ب ��إدارة جوان��ب االنتخابات كا ّفة ،غري �أن ذل��ك مل ُيط َّبق يف قانون
عام  ،2008الذي �أن�ش ��أ هيئة الإ�ش��راف على احلمالت االنتخاب ّية ّ
لتول
م ّهم��ة الإ�ش��راف عل��ى الأنظم��ة املتع ّلق��ة بتموي��ل احلم�لات االنتخاب ّية،
والإع�لام ،والإع�لان ،علم � ًا ب ��أن الهيئة ه��ذه مل تكن م�س��ت ّقل ًة عن وزارة
الداخل ّية والبلد ّيات.
ج��اء قان��ون عام  2017ليح ّول هيئة الإ�ش��راف على احلمالت االنتخاب ّية
�إىل هيئ � ٍة دائم � ٍة ُم ِن َح��ت ت�س��مي ًة �أ�ش��مل ،وه��ي «هيئ��ة الإ�ش��راف عل��ى
وع ّي َنت ك�سابقتها من قبل جمل�س الوزراء بنا ًء على تو�صية
االنتخابات»ُ ،
أن�ش � َئت بو�صفه��ا «هيئ � ًة م�س��تق ّل ًة» تعمل
وزي��ر الداخل ّي��ة (امل��ا ّدة  ،)11و� ِ
بالتن�سيق مع الوزارة.

تركيبة الهيئة ،وتعيينها ،و�صنع القرار فيها

مت تغي�ير ع�ضو ّي��ة هيئة الإ�ش��راف على االنتخابات تغي�ير ًا طفيف ًا بحيث
�أ�صبح��ت م�ؤ ّلف � ًة الآن م��ن  11ع�ض��و ًا (بد ًال من � 10أع�ض��اء) ( 3ق�ضاة،
إعالمي ،وحما�سب ،وخبريان
ورئي�سان �سابقان لنقابة املحامني ،وخبري �
ّ
27
انتخاب ّي��ان كب�يران ،ومم ّث��ل ع��ن املجتمع امل��دين ) ُيع َّين��ون جميع ًا من
جمل�س الوزراء (املا ّدة ُ .)11ي�شار هنا �إىل �أن ت�سع ًة من ه�ؤالء الأع�ضاء
تو�صي بهم هيئاتٌ ق�ضائ ّي ٌة ومهن ّي ٌة ملجل���س الوزراء عرب لوائح ّ
مر�ش��حني
تق ّدمها �إىل الوزارة ،يف حني تو�صي هذه الأخرية باث َنني منهم (اخلرباء
االنتخاب ّي��ون) (امل��ا ّدة  .)10ه��ذا و ُي�ش� َّ�جع عل��ى املحافظة عل��ى التوازن
اجلندري يف تركيبة الهيئة ،و�إن مل يكن ذلك ُم ِلزم ًا قانون ًا ،مع العلم �أن
امر�أ ًة واحد ًة فقط ،هي مم ّثلة عن املجتمع املدينُ ،ع ّي َنت لع�ضو ّية الهيئة
يف �أيلول�/سبتمرب .2017
ف�ض� ً
لا ع��ن ذل��ك ،يح�ضر وزي��ر الداخل ّي��ة والبلد ّي��ات اجتماع��ات هيئة
الإ�ش��راف عل��ى االنتخاب��ات ،وال يحقّ له الت�صويت ،كم��ا يف عام ،2009
إداري
ولكنه مل َي ُعد يرت�أّ�س االجتماعات ،بل �أُنيط هذا الدور بالقا�ضي ال ّ
�أو العديل يف الهيئة .وال ُت َع ّد اجتماعات الهيئة قانون ّي ًة �إال بح�ضور �سبعة
�أع�ضاء على الأق ّل (املا ّدة  ،)21بينما ُتت َّخذ القرارات بالأكرث ّية املُط َلقة،
وميكن �أن تخ�ضع لال�ستئناف �أمام جمل�س �شورى الدولة 28يف مهلة ثالثة
يبت بها املجل�س يف خالل
�أ ّي ٍام من تاريخ الإبالغ عنها �أو ن�شرها ،على �أن ّ
ن�ص عليها القانون ال�سابق.
ثالثة �أ ّيامُ .يذ َكر �أن هذه العمل ّية �سبق �أن ّ

تضم هيئة اإلشراف على الحمالت االنتخابيّة ممثّ ً
المدني
ال عن المجتمع
 27لم تكن ّ
ّ
(الما ّدة  12من قانون عام .)2008
 28مجل�س �شورى الدولة هو ال�سلطة العليا التي تتو ّلى بتّ الق�ضايا القانون ّية الإدار ّية.

 I 32تقييم الإطار االنتخابي اللبناين

والية الهيئة و�صالح ّيات �إنفاذ القانون املنوطة بها

مت تو�سيع مهمات هيئة الإ�شراف على االنتخابات ب�صورة طفيفة ،بعدما
�أن كان��ت هيئ��ة ع��ام � 2008س��ابق ًا م�س ��ؤول ًة �أ�سا�س � ًا ع��ن قبول ودرا�س��ة
طلب��ات الإع�لام املطب��وع واملرئ� ّ�ي وامل�س��موع للم�ش��اركة يف احلم�لات
الدعائ ّي��ة� ،إ�ضاف � ًة �إىل الإ�ش��راف عل��ى م��دى تق ُّي��د ك ّل م��ن الإع�لام،
ّ
واملر�ش��حني بقان��ون االنتخاب و�أنظم��ة الإعالم.
واحلم�لات الدعائ ّي��ة،
وق��د تو ّل��ت الهيئ � ُة الإ�ش� َ
�راف �أي�ض � ًا عل��ى الإنف��اق االنتخاب� ّ�ي ،والتدقيق
يف ت�صريح��ات ّ
املر�ش��حني املال ّي��ة .وال ت��زال ه��ذه املهم��ات تق��ع �ضم��ن
�يرات طفيف ٍة فقط
�صالح ّي��ات هيئة الإ�ش��راف عل��ى االنتخابات ،مع تغي ٍ
(مث��ل زي��ادة �صالح ّي��ة الإنف��اذ الت��ي تتم ّت��ع به��ا يف م��ا يخ��ّ�ص الأنظمة
املتع ّلقة با�ستطالعات الر�أي).
ا�ستناد ًا �إىل الدرو�س امل�ستقاة من انتخابات عام  ،2009تعتمد �صالح ّيات
�إنف��اذ القانون يف ما يتع ّلق ب�أنظمة الإعالم والإنفاق االنتخابي ،اعتماد ًا
كب�ير ًا عل��ى امل��وارد املُتاح��ة لهيئة الإ�ش��راف على االنتخاب��ات .لكن عدا
ع��ن تخ�صي���ص ميزان ّي ٍة للهيئة حتديد ًا (املا ّدة  ،)23وهي �إ�ش��ار ٌة غابت
تن�ص على
ع��ن القان��ون ال�س��ابق ،ال يت�ض ّم��ن القان��ون اجلدي��د �أحكام � ًا ّ
�إم��كان زيادة فاعل ّية هيئة الإ�ش��راف على االنتخاب��ات� .أما يف ما يرتبط
خا�ص ٍة ُت ِوكل
بالقدرة التنظيم ّية الداخل ّية ،فت�س��تطيع الهيئة ت�أليف ٍ
جلان ّ
�إليه��ا� ،أو �إىل ع�ض � ٍو �أو �أكرث من �أع�ضائها ،مهم��ات ُم َّدد ًة تدخل �ضمن
اخت�صا�صاته��ا .كذل��ك يحقّ لرئي���س الهيئة �أن يف ّو���ض بع�ض �صالح ّياته
لنائبه �أو لع�ض ٍو �آخر يف الهيئة (املا ّدة .)22
�إ�ضاف � ًة �إىل الإ�ش��راف على احلمل��ة االنتخاب ّية ،متنح الهيئ��ة الت�صاريح
ملراقب��ي االنتخاب��ات املحل ّيني والدول ّي�ين ،يف مه ّم ٍة كانت ّ
تتولها �س��ابق ًا
وزارة الداخل ّية والبلد ّيات.

و�ضع الهيئة

تبقى هيئة الإ�ش��راف على االنتخابات ،مثلها مثل �سابقتها ،هيئ ًة هجين ًة
دم ًة متام ًا يف ال�سلطة التنفيذ ّية ال�سيا�س ّية ،وال م�ستق ّل ًة متام ًا
لي�س��ت ُم َ
عنها ،بل تتمتّع با�س��تقالل ّي ٍة �إدار ّي ٍة ومال ّي ٍة حمدود ٍة للغاية ،وكما يف عام
 ،2008جرى و�ض ُعها حتت الإ�شراف املبا�شر لوزارة الداخل ّية والبلد ّيات
ملمو�س،
و�سع على نح ٍو
ٍ
(املا ّدة  .)9زِد على ذلك �أن واليتها القانون ّية مل ُت َّ
الزمني الق�صري لالنتخابات الربملان ّية ،ومل
ب��ل ظ ّلت حم�صور ًة بالإطار
ّ
�اط يف املدد الفا�صلة ب�ين االنتخابات .و�أخري ًا،
ذكر ل ّأي ن�ش� ٍ
تت�ض ّم��ن � ّأي ٍ
ال تتم ّت��ع الهيئ��ة � ّإل بق��در ٍة حمدود ٍة عل��ى �إنفاذ القان��ون� ،إذ يف ما يتع ّلق
االنتخابي و�أنظمة
مث ًال باجلوانب الأ�سا�س ّية لواليتها ،على غرار الإنفاق
ّ
مكتمل �أو غ�ير ُم َّد ٍد مب��ا يكفي
الإع�لام ،يبق��ى قان��ون االنتخ��اب غ�ير
ٍ
لإ�ضفاء الفعال ّية على قدرة الهيئة الرقاب ّية.
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عل��ى الرغم من ذلك ،يطالعنا عن�ص��ران جديدان قد ُيحدثان فارق ًا يف
ُخدم م�صطلح «م�س��تق ّلة» �أول م��رة يف القانون
نهاي��ة املطاف� :أ ّو ًال ،ا�س �ت ِ
(امل��ا ّدة )9؛ و�إن كان��ت ه��ذه اال�س��تقالل ّية ال ت��زال �صور ّي � ًة يف الوق��ت
احلا�ضر ،وتقوم يف نهاية املطاف على القدرة اجلماع ّية لأع�ضاء الهيئة
وا�س��تعدادهم لإثبات �أنف�س��هم �أمام وزارة الداخل ّي��ة والبلد ّيات� ،إال �أنها
ّ
ري نحو �إن�ش��اء هيئ ٍة م�س��تق ّل ٍة فعل ّي ًا �أو بالكامل تتمتّع
تدل على م�س��ا ٍر تط ّو ّ
مبزيد من ال�صالح ّيات واملوارد.
ٍ
ثاني � ًا� ،أ�صبح��ت هيئة الإ�ش��راف على االنتخابات هيئ � ًة دائم ًة ،ومع ذلك
ال ت��زال ّ
ه�ش � ًة ،لأن القانون مل يع َمد �إىل حتدي��د م ّدة والية �أع�ضائها ،بل
�هر من االنتخابات
�إن ه��ذه الأخ�يرة تبد�أ عند تعيينهم وتنتهي بعد � 6أ�ش� ٍ
الربملان ّي��ةِ � .أ�ض��ف �إىل ذل��ك �أن القان��ون ال يح � ّدد مت��ى يج��ب تعي�ين
الأع�ضاء ،ولكن ُي�س��تنتَج منه �أن الأع�ضاء اجلدد ،الذين �س��يتم تعيينهم
أ�شهر
بعد انتهاء والية الأع�ضاء احلال ّينيُ ،يع َّينون لأربع
ٍ
�سنوات ،حتى ٍ � 6
عل��ى انته��اء االنتخابات الربملان ّية .و�إذا عجز جمل���س الوزراء عن تعيني
جدد ،يبقى الأع�ض��اء احلال ّيون يف منا�صبهم حتى ُي َّعي �أع�ضاء
�أع�ض��اء ٍ
ج��دد .ق��د يكون م��ن اجلدير بالثن��اء بقا ُء �أع�ض��اء هيئة الإ�ش��راف على
جدد� ،إال �أن ا�س��تقالل ّيتهم
االنتخاب��ات يف منا�صبهم حتى تعيني �أع�ضاء ٍ
هي عندئذ عر�ض ٌة للتقوي�ض نظر ًا �إىل التهديد الدائم با�ستبدالهم يف � ّأي
وقت من قبل ال�س��لطة التنفيذ ّية ال�سيا�س ّية .لذا ،حر�ص ًا على ا�ستمرار ّية
ٍ
�ستح�سن �أن يح ّدد القانون
عمل الهيئة وبناء «ذاكرتها امل� ّؤ�س�س ّية» ،من املُ َ
م ّدة والية �أع�ضاء هيئة الإ�ش��راف على االنتخابات ،على �أن يتم تعيينهم
لوالي ٍة ّ
تغطي على الأق ّل دور ًة انتخاب ّي ًة واحد ًة كاملة.
ف�ض� ً
لا ع��ن ذلك ،ينبغي �أن ُت َنح الهيئ��ة �صالح ّي ٍات جديد ًة يف املجاالت
حي��ث يكون ال�س��تقالل ّيتها �أف�ضل ّي ٌة عل��ى الوزارة من ناحية اكت�س��اب ثقة
ّ
�شرف
الناخبني
واملر�ش��حني .ففي مقدور الهيئة ،على �س��بيل املثال� ،أن ُت ِ
املر�شحني وتدريب ّ
على ت�سجيل الناخبنيّ ،
وتتول ت�سجيل ّ
موظفي �أقالم
االق�تراع ،الأم��ر ال��ذي يثري الت�س��ا�ؤل ال حمالة حول عمل ّي��ة تعيني الهيئة
وع�ضو ّيته��ا .وب�ص��رف النظ��ر ع��ن عمل ّي��ة التعيني املُنتق��اة ،ك ّلم��ا ُك ّل َفت
الهيئ��ة مبزي� ٍ�د م��ن امل�س ��ؤول ّيات� ،أ�صب��ح من ال�ض��روري �أك�ثر �أن حتظى
بالثقة الكاملة للأحزاب ال�سيا�س ّية كا ّفة.

تغيريات ُتذ َكر يف بنية الإدارة االنتخاب ّية ،التي ال تزال
Óمل ُت َر � ّأي
ٍ
تقع �إىل ح ّد بعيد على عاتق وزارة الداخل ّية والبلد ّيات� .أما �إن�شاء
هيئة الإ�شراف على االنتخابات ،وهي هيئ ٌة دائم ٌة «م�ستق ّل ٌة»،
فيبقى �إعالنَ ن ّي ٍة �أكرث منه واقع ًا .وقد مي ّثل تو�سيع دور الهيئة يف
العمل ّية االنتخاب ّية خطو ًة نحو �إن�شاء هيئ ٍة م�ستق ّل ٍة فع ًال.
ال�سيا�سي احلا ّد كما يف لبنان ،يجب �أال
Óيف �سياقٍ من اال�ستقطاب
ّ
ي� َؤخذ خطر انعدام الثقة من جهة الناخبني بخ ّفة ،بل ينبغي �أن
إ�شراف على االنتخابات م�ستق ّل ٍة
مي ّثل حافز ًا على ت�أ�سي�س هيئة � ٍ
تتمتّع ب�صالح ّي ٍات �إ�ضاف ّي ٍة ،وال �س ّيما يف املجاالت حيث يكون
ال�ستقالل ّيتها �أف�ضل ّي ٌة ملمو�س ٌة على الوزارة.
Óلهذه الغاية ،ال ب ّد من ت�ضمني القانون اخلطوات التالية:
◂ ◂يجب �أن ُي َّعي �أع�ضاء هيئة الإ�شراف على االنتخابات لوالي ٍة
يح ّددها القانون ،وت�ضمن م ّد ُتها ا�ستمرار ّية عمل الهيئة،
ّ
وتغطي دور ًة انتخاب ّي ًة كامل ًة؛
ب�صالحيات �أو�سع ت�شمل الإ�شراف
◂ ◂ينبغي �أن تتمتّع الهيئة
ٍ
انتخابات �أخرى غري االنتخابات الربملان ّية؛
�أي�ض ًا على
ٍ
يتعي �إ�شراك الهيئة يف حت�ضري وتنظيم اجلوانب الأ�سا�س ّية
◂◂ ّ
للعمل ّية االنتخاب ّية بالتن�سيق مع وزارة الداخل ّية والبلد ّيات،
وخ�صو�ص ًا يف املجاالت حيث يكون ال�ستقالل ّيتها �أف�ضل ّي ٌة
ملمو�س ٌة على الوزارة؛
◂ ◂يجب �أن حتظى الهيئة مبيزان ّيتها اخلا�صة املنف�صلة عن
ميزان ّية وزارة الداخل ّية والبلد ّيات .كما ينبغي �أن يت�ض ّمن
القانون الإجراءات الالزمة لتقوية قدرة الهيئة الإ�شراف ّية
و�صالح ّيات �إنفاذ القانون املنوطة بها؛
اجلندري �إلزام ّي ًا يف تركيبة الهيئة.
◂ ◂يجب �أن يكون التوازن
ّ

ّ .5
حق االقرتاع وت�سجيل الناخبني

� .5.1سنّ االقرتاع

مواطن لبنا ّ
ين االقرتاع �إذا ما بلغ �إحدى ع�شرة �سن ًة من العمر،
يحقّ لك ّل
ٍ
كما جاء يف املا ّدة  21من الد�س��تور .والواقع �أن تعديل هذه ال�س��نّ يتط ّلب
ثل َثي الن�صاب القانو ّ
ين يف الربملان ،علم ًا ب�أن جلنة ف�ؤاد بطر���س �أو�صت
ع��ام  ،2006ولكن من دون جدوى ،بخف�ض �س��نّ االق�تراع �إىل  18عام ًا،
�أي �إىل �سنّ الر�شد .فم�س�ألة �سنّ االقرتاع تتّخذ طابع ًا �سيا�س ّي ًا من ج ّراء
املخاوف الرا�سخة �أن ُيفيد ُ
خف�ض هذه ال�سنّ قواعد الناخبني امل�سلمني،
والدات �أعلى ،على ح�س��اب الطوائف امل�س��يح ّية التي
الت��ي تتمتّع مبع � ّدل
ٍ
كانت هي املهيمنة �س��ابق ًا .يعتقد البع�ض �أي�ض ًا ب�أن خف�ض �س��نّ االقرتاع
ي�صب يف م�صلحة ال�شيعة على ح�ساب ال�س ّنة ،مع العلم ب�أن
من �ش�أنه �أن ّ
29
حماول ًة �أخرى خلف�ضها باءت بالف�شل عام .2010
عموم � ًا ،يج��وز �إخ�ضاع ح��قّ االقرتاع لبع���ض القيود املعقول��ة فقط ،مثل
�سنّ االقرتاع التي ُيرتَك �أمر حتديدها� ،سواء بـ� 18أو  21عام ًا ،الجتهاد
ال�سلطات الوطن ّية .والالفت للنظر اليوم �أن ق ّل ًة قليل ًة من البلدان حد ّدت
�س��نّ االق�تراع ب �ـ 21عام ًا مث��ل لبنان (مث� ً
لا� ،س��اموا ،كوري��ا اجلنوب ّية،
وماليزيا ،واملالديف ،وباك�س��تان ،و�س��نغافورة) ،يف حني �أن �س��نّ الر�شد
ه��ي �س��نّ االق�تراع يف معظ��م ال��دول ،نظ��ر ًا �إىل الرتاب��ط املُت�ص � َّور بني
الأهل ّي��ة القانون ّي��ة والأهل ّي��ة ال�سيا�س � ّية (امل�س ��ؤول ّية القانون ّي��ة ،والأهل ّية
للخدم��ة الع�س��كر ّية ،و�أهل ّي��ة احل�ص��ول عل��ى رخ�ص��ة قي��ادة� ...إل��خ.).
ر�شد
تفاوت بني �سنّ ٍ
وبالتايل ،ملن امل�شكوك به �أن ُي�صار �إىل الإبقاء على ٍ
اقرتاع ُم َّددة بـ 21عام ًا.
ُم َّدد ٍة بـ 18عام ًا ،و�سنّ
ٍ

 .5.2القيود املفرو�ضة على ّ
حق االقرتاع :منع اقرتاع الع�سكر ّيني
حظر يطال
ال يحقّ للع�س��كر ّيني غري املتقاعدين االقرتاع (املا ّدة  ،)6يف ٍ
�خ�ص ( 23.000منه��م جم ّن��دون ،ع��دا الق ّوات �ش��به
نح��و � 72.000ش� ٍ
الع�سكر ّية وقوى الأمن الداخلي).
وقت قريب ،تر ّدد ًا يف منح الع�س��كر ّيني
لق��د �أبدى عدد م��ن الدول ،حتى ٍ
احلقّ يف االقرتاع�« ،صون ًا للجي���ش من االنق�س��امات ال�سيا�س ّية الوطن ّية»،
يف حني ُيعت َقد �أي�ض ًا ب�أن اجلي���ش يعار�ض ب�ش � ّد ٍة امل�شاركة ال�سيا�س ّية عرب
االق�تراع� ،أو �أن مه ّمت��ه يج��ب �أن تك��ون حم�ص��ور ًة بحماي��ة احلكومة ،ال
حج ًة
بالت�أث�ير فيه��ا .ويف ه��ذا الإط��ار ،غالب � ًا م��ا ُت�س��اق تقاليد احلي��اد ّ
لتربير احلظر املفرو�ض على اقرتاع الع�سكر ّيني.
 34 29نائب ًا من �أ�صل � 128ص ّوتوا على هذا الإجراء ،في حين امتنع عن الت�صويت
نائب واح ٌد �ضدّه� .أما الن ّواب الـ 27المتب ّقون فغابوا عن جل�سة
 66نائب ًا ،و�ص ّوت ٌ
الت�صويت .تجدر الإ�شارة �إلى �أن معظم الن ّواب الم�سيح ّيين لم ي�ص ّوتوا ،ولكن بع�ض
�سي�صب �أ�سا�س ًا
الن ّواب ال�س ّنة امتنعوا �أي�ض ًا عن الت�صويت� ،إذ �شعروا ب�أن الإجراء
ّ
في م�صلحة الطائفة ال�شيع ّية.
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ال�ضروري
ولئن ال توجد معايري دول ّي ٌة تنفي �صراح ًة �شرع ّية احلظر ،من
ّ
�أن تكون القيود املفرو�ضة على حقوق االقرتاع ،وهي حقو ٌق ت�ش ّكل �إحدى
عنا�ص��ر الدميقراط ّي��ة الأ�سا�س � ّيةُ ،م � َّدد ًة يف القان��ون ،ومتنا�س��ب ًة م��ع
اله��دف امل�ش��روع ال��ذي ُي َ
رغ��ب يف حتقيقه ،وذل��ك ا�س��تناد ًا �إىل معايري
عدد ال ُي�ستهان
مو�ضوع ّي ٍة ومعقول ٍة تخ�ضع للمراقبة الدائمة� .إن حرمان ٍ
ب��ه م��ن الأفراد من ح��قّ االقرتاع �أم ٌر ال يجوز اال�س��تخفاف ب��ه واعتباره
مرار ًا وتكرار ًا غري �إ�شكا ّ
بحجة �أنه «لطاملا كان موجود ًا».
يلّ ،
وفئات �أخرى ذات �صل � ٍة حقوق االقرتاع
والواق��ع �أن حرم��ان الع�س��كر ّيني ٍ
يفرت���ض �أن االق�تراع يف االنتخاب��ات ه��و فع � ٌل �سيا�س� ّ�ي .ال �ش� ّ�ك يف �أن
اجلي���ش وال�ش��رطة يجب �أن يلتزما احلياد ال�سيا�س� ّ�ي ،ويخدما بوالءٍ � ّأي
حكوم � ٍة ُم َ
نتخب � ًة ،غري �أن ح ّقهم��ا يف الإدالء ب�صوتهما هو حقّ �أ�سا�س� ّ�ي،
ذلك ب�أن االقرتاع ُي َع ّد واجب ًا مدن ّي ًا ،على عك�س ّ
�سيا�سي،
ملن�صب
الرت�شح
ٍ
ّ
�سيا�سي.
وهو فع ٌل
ّ
يف ظ ّل تط ّور ممار�س��ات الدول يف هذا ال�ش ��أن ،ال يجوز �أن يكون هام���ش
اال�ستن�س��اب املمنوح للم�ش ّرعني املحل ّيني مبوجب القانون الدو ّ
يل حلقوق
الإن�س��ان ،وا�س��ع ًا مب��ا يكف��ي حلرمان فئ � ٍة بر ّمته��ا من ال�ش��عب ح ّقها يف
ربر حرمان املج ّندين الذين مل يكن جتنيدهم
االقرتاع ،ال بل من غري امل ّ
نقا�ش حول ّ
حق الع�سكر ّيني واملجموعات
طوع ّي ًا .لذاُ ،ي
�ستح�سن �إقامة ٍ
َ
الأخ��رى ذات ال�صل��ة يف االق�تراع ،عل��ى �أن ُت ّت َخ��ذ �إج� ٌ
خا�ص � ٌة
�راءات ّ
ت�ضم��ن �س��ر ّية االق�تراع ،و ُتر�س��ي بيئ � ًة خالي ًة م��ن الإك��راه� ،أو الت�أثري
غري امل�ش��روع� ،أو التحري�ض� ،أو �أيّ �ش��كلٍ من �أ�ش��كال ّ
التدخل ب�أ�س��اليب
غري قومية.

 .5.3القيود املفرو�ضة على ّ
حق االقرتاع :املواطنون املُج َّن�سون
�وام عل��ى
ال يح��قّ للمواطن�ين املُج َّن�س�ين االق�تراع �إال بع��د م�ض� ّ�ي � 10أع� ٍ
جتني�س��هم (امل��ا ّدة  ،)5علم � ًا ب ��أن جلن��ة الأمم امل ّتح��دة املعن ّي��ة بحقوق
الإن�س��ان� ،أ�ش��ارت ب�ص��ورة ُم َّددة يف تعليقه��ا العام على امل��ا ّدة  25من
العه��د ال��دويل اخلا���ص باحلق��وق املدن ّي��ة وال�سيا�س � ّية� ،إىل �أن «التمييز
ب�ين ه�ؤالء الذين ي�س��تح ّقون اجلن�س � ّية مبوجب ميالدهم وه ��ؤالء الذين
يح�صل��ون عليه��ا بطل��ب اجلن�س � ّية» ي�س��تثري «بع���ض الت�س��ا�ؤالت يف م��ا
يتع ّل��ق مبطابق��ة ذلك لأح��كام امل��ا ّدة  30.»25لذل��ك ،ينبغي �أن يتم�ش��ى
ه��ذا احلك��م م��ع امل��ادّة  25من العهد ال��دويل اخلا�ص باحلق��وق املدن ّية
وال�سيا�س ّية ا�ستناداً �إىل تف�سري اللجنة املعن ّية بحقوق الإن�سان.

 30لجنة الأمم المتّحدة المعن ّية بحقوق الإن�سان ،التعليق العام رقم  ،25الفقرة .3
مماثل� .أنظر الفقرة
تمييز ٍ
ُيذ َكر �أن اللجنة كانت �أو�صت ،في حالة الكويت ،ب�إلغاء ٍ
 ،29المالحظات الختام ّية للجنة الأمم المتّحدة المعن ّية بحقوق الإن�سان على تقرير
الدولة ال ُمقدَّم من الكويت 27 ،تموز/يوليو .2000
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 .5.4القيود املفرو�ضة على ّ
حق االقرتاع :الأ�شخا�ص املحكوم عليهم
�إن القي��ود املفرو�ض��ة على ح��قّ االقرتاع ممكن ٌة يف ظ � ّل القانون الدويل،
�شرط (� )1أن يكون من�صو�ص ًا عليها يف القانون )2( ،و�أن تكون م�ستند ًة
�روع)4( ،
�إىل معاي�ير مو�ضوع ّي � ٍة ومعقول � ٍة )3( ،وترمي �إىل ٍ
هدف م�ش� ٍ
وتك��ون متنا�س��ب ًة مع هذا اله��دف .لكن هذا ال يعني �أن ح��قّ االقرتاع هو
خروج عن مبد�أ االقرتاع العام
امتيا ٌز �أو مكاف�أة ،بل �إنه حقّ  ،وبالتايل � ّأي ٍ
يجب �أن يكون بدوافع ُمق ِنع ًة ج ّد ًا.
تفر���ض امل��ا ّدة  4قي��ود ًا متع ّدد ًة على اق�تراع الأ�ش��خا�ص املحكوم عليهم
بجناي � ٍة �أو جنح � ٍة مع ّين ٍة� ،أو بحرمانهم احلقوق املدن ّية ،مثل الأ�ش��خا�ص
مالحظات ثالث ًا:
الذين �أُع ِلن �إفال�سهم احتيال ّي ًا .هذه القيود ت�ستدعي
ٍ
�1.1إن اجلنح املُ�شار �إليها يف املا ّدة  4لي�ست ك ّلها وا�ضحة املالمح ي�سهل
أحكام مع ّين ٍة من قانون
التع ّرف �إليها ،ذلك ب�أنها مل ُت َّدد ك ّلها يف � ٍ
العقوبات .لذا ،يجب �أن يكون القانون ُم�صاغ ًا ب�صورة ال لب�س فيها
تف�سريات متباينة.
لتج ّنب الوقوع يف
ٍ
2.2يجب �أن ُيط َّبق احلرمان من احلقوق فقط يف «اجلنايات» اخلطرية،
�إذ ال يجوز �أن ت�ؤ ّدي الإدانة اجلنائ ّية تلقائ ّي ًا �إىل احلرمان من حقّ
االقرتاع ،بل يعود �إىل القا�ضي بتّها ،بو�صفها عقوب ًة �إ�ضاف ّية ،ا�ستناد ًا
�إىل ك ّل حال ٍة على حدة� .أما حتديد ما �إذا كانت اجلناية «خطري ًة»
�أم ال ،ف ُت َع ّد م�س�أل ًة قابل ًة للتف�سري ،ال ميكن بتّها خارج �إطار القوانني
تن�ص عليها املا ّدة 4
املحل ّية .بيد �أن قائمة اجلنايات الوا�سعة التي ّ
تثري الت�سا�ؤالت حول مدى خطورة هذه اجلنايات.
3.3ينبغي �أن تكون م ّدة تعليق حقّ االقرتاع متنا�سب ًة مع م ّدة احلكم
املُح َّددة للجناية الأ�سا�س ّية.
�إن القيود املفرو�ضة على ّ
حق اقرتاع الأ�ش��خا�ص املحكوم عليهم يجب
�أن تنح�ص��ر بالأ�ش��خا�ص الذي��ن ُحكِم عليهم بجرائ��م «خطريةٍ» ،بينما
ينبغ��ي �أن تك��ون م �دّة تعلي��ق احل� ّ�ق متنا�س��ب ًة م��ع م �دّة احلك��م املُح �دَّدة
للجناية الأ�سا�س ّية.
إجراءات خا�ص ٍة القرتاع الأ�ش��خا�ص
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ال ب ّد من اعتماد �
ٍ
املو�ضوعني رهن التحقيق �إىل حني حماكمتهم �أو احلكم عليهم.

�Óإن التمييز الوارد يف القانون بني املواطنني املج ّن�سني وغريهم
يف ما يتع ّلق بحقوق االقرتاع ،لي�س جائز ًا مبوجب املا ّدة  25من
اخلا�ص باحلقوق املدن ّية وال�سيا�س ّية ،ا�ستناد ًا �إىل
العهد الدويل
ّ
تف�سري جلنة الأمم املتّحدة املعن ّية بحقوق الإن�سان ،وبالتايل يجب
�أن ُيلغى.
Óال ب ّد من �إجراء مناق�شات حول حقّ اقرتاع الع�سكر ّيني ،و�شرع ّية
عدد ال ُي�ستهان
التربيرات املُعطاة لهذا احلظر ال�شامل الذي ي�ؤ ّثر يف ٍ
به من الأ�شخا�ص .يجب �أن ُي�س َمح للع�سكر ّيني باالقرتاع �أ�سو ًة
باملواطنني العاد ّيني ،كما يجب �أن ُتعت َمد �إجراءاتٌ خا�ص ٌة ت�ضمن
�س ّرية اقرتاعهم ،وبيئ ًة خالي ًة من الإكراه� ،أو الت�أثري غري امل�شروع� ،أو
التحري�ض� ،أو � ّأي وجه من �أوجه ّ
التدخل ب�أ�ساليب غري قومية.
�Óإن القيود املفرو�ضة على حقّ اقرتاع الأ�شخا�ص املحكوم عليهم
يجب �أن تنح�صر بالأ�شخا�ص الذين ُح ِكم عليهم بجرائم
«خطري ٍة» ،بينما ينبغي �أن تكون م ّدة تعليق احلقّ متنا�سب ًة مع م ّدة
احلكم املُح َّددة للجناية الأ�سا�س ّية.
إجراءات خا�ص ٍة القرتاع املواطنني املو�ضوعني
Óال ب ّد من اعتماد �
ٍ
رهن التحقيق �إىل حني حماكمتهم �أو احلكم عليهم.

 .5.5ت�سجيل الناخبني
قائم بذاته
نظام تلقائ� ّ�ي ٍ
�إن ت�س��جيل الناخب�ين يف لبن��ان هو عبار ٌة ع��ن ٍ
تدي��ره مدير ّية الأحوال ال�ش��خ�ص ّية التابعة ل��وزارة الداخل ّية والبلد ّيات،
علم ًا ب�أن هيئة الإ�ش��راف على االنتخابات املُن�ش ��أة حديث ًا لي���س لديها � ّأي
اخت�صا�ص يف جمال ت�سجيل الناخبني ،مثلها مثل �سابقتها.
ٍ

التحديث ال�سنويّ لقوائم الناخبني ّ
واطالع الناخبني عليه

ُع � َّدت قوائ��م الناخب�ين دائم ًة من��ذ ع��ام  ،2008وهي تخ�ض��ع للتحديث
م��ع ك ّل انتخاب��ات ،يف ح�ين �أن موثوق ّيته��ا تت�أ ّث��ر بنوع ّية �س� ّ�جالت القيد
الت��ي ت�ص��در عنه��ا ،م��ع العل��م ب ��أن ه��ذه ال�س� ّ
�جلت يف لبن��ان ال ت��زال
ُتك َت��ب بخ� ّ�ط الي��دّ ،
وتتولها  52دائرة نفو���س .بنا ًء على ذل��ك ،ال ب ّد من
املتو�س��ط ،عل��ى اعتماد احلو�س��بة يف �إدارة �س� ّ
�جلت
العم��ل عل��ى امل��دى ّ
الأحوال ال�ش��خ�صية والإجراءات املرتبطة بها ،لكي ُي�صار �إىل تع ّقب ك ّل
التغي�يرات يف الأح��وال املدن ّي��ة ،والتح ّق��ق منها ،ولكي تك��ون الإجراءات
ذات ال�صل��ة �ش � ّفاف ًة وف ّعال��ة ،و�إن كانت هذه النقط��ة الأخرية قد تتط ّلب
تغيريات يف الت�شريعات ذات ال�صلة.
�إجراء
ٍ
وتخ�ض��ع قوائ��م الناخب�ين للتحدي��ث �س��نوي ًا ،من خ�لال جم��ع البيانات
ال�ش��خ�ص ّية م��ن دوائ��ر النفو���س يف املناط��ق ،وم��ن الهيئ��ات احلكوم ّي��ة
الأخرى (املحاكم ،ودوائر ال�س��ج ّل العديل ،ودوائر الأحوال ال�ش��خ�ص ّية
يف املناط��ق) ،ب�ين  5كان��ون الأول/دي�س��مرب و 5كان��ون الثاين/يناي��ر.

بع��د ذل��ك ،تق��وم وزارة الداخل ّية والبلد ّي��ات بتوزيع لوائح ال�ش��طب على
املُحافظ�ين والقائمقام�ين ،يف مهل � ٍة �أق�صاها الأول من �ش��باط/فرباير
لك ّل �س��نة ،ثم تن�شرها على موقعها الإلكرتوين (املا ّدتان  32و ،)33على
�أن ّ
يطلع عليها املواطنون يف مهل ٍة �أق�صاها �شهر واحد (� 1شباط/فرباير
 � 1آذار/مار���س) ،للت�أ ّك��د من �أن البيان��ات الواردة فيها دقيق ٌة وكاملة.ويف ح��ال ورود �أخط��ا ٌء فيها ،فعلى املواطن�ين �أن يق ّدموا طلب ًا بتنقيحها،
مع العلم ب�أنهم ي�ستطيعون فعل ذلك نياب ًة عن �أ�شخا�ص �آخرين �أي�ض ًا.
ُتر َفع طلبات الت�صحيح �إىل جلان القيد االبتدائ ّية يف ك ّل دائر ٍة انتخاب ّي ٍة،
جمل�س
ي�ضم ك ّل منها � 3أع�ضاء ،هم رئي�س بلد ّية �أو ع�ضو يف ٍ
وهي جلا ٌن ّ
�ديّ ،
وقا�ض ّ
يتول
بل� ّ
وموظف م��ن املدير ّية العا ّمة للأحوال ال�ش��خ�ص ّيةٍ ،
رئا�س��ة اللجن��ة .و�أمام ه��ذه الأخرية مهل��ة � 3أ ّيام لتنظ��ر يف الطلب بعد
�إبالغه��ا ب��ه (ب��د ًال م��ن � 5أ ّي��ام مبوج��ب القان��ون ال�س��ابق) ،علم � ًا ب ��أن
قراراته��ا قابل � ٌة لال�س��تئناف �أمام جلن��ة القيد العليا �ضم��ن مهلة � 3أ ّيام
من تبليغها (بد ًال من � 5أ ّيام مبوجب القانون ال�سابق).
قيد علي��ا يف ك ّل دائر ٍة،
وعل��ى غ��رار جلن��ة القيد االبتدائ ّيةُ ،تن�ش ��أ جلنة ٍ
قا�ض على ر�أ���س اللجن��ة ،من حمكم��ة النق�ض �أو
ت�ض� ّ�م � 3أع�ض��اء ،ه��م ٍ
وقا�ض ع��د ّ
إداري،
يل �أو � ّ
حمكم��ة اال�س��تئناف �أو جمل���س �ش��ورى الدول��ةٍ ،
ومم ّثل عن املدير ّية العا ّمة للأحوال ال�شخ�ص ّية .وعلى جلنة القيد العليا
�أن تنظر يف طلبات اال�س��تئناف املُق َّدمة �إليها يف خالل � 3أ ّيام من تاريخ
تبليغها اال�ستئناف ،وهو �أم ٌر ي�س ّد ثغر ًة يف القانون ال�سابق حيث مل ُت َّدد
مرفوع �أمام جلن��ة القيد العليا .لكن
�تئناف
املهل��ة الزمن ّية للنظر يف ا�س� ٍ
ٍ
ن�ص عليها
�ام ق�صري ًة مقارن ًة مبهل��ة الـ� 5أ ّيام الت��ي ّ
ق��د تك��ون مهلة � 3أ ّي� ٍ
القانون ال�سابق.

ت�سجيل الناخبني يف �أماكم قيدهم

�إن �إحدى ال�سمات املم ّيزة للمجتمع اللبناين هي عادة ت�سجيل املواطنني
يف املوقع اجلغرا ّيف الذي تنحدر منه الأ�سرة .ومع �أن با�ستطاعة املواطنني
نق��ل قيدهم �إىل منطقة �س��كنهم ،لكن هذه التغي�يرات يف الو�ضع املدين
�راءات طويل ًة ج��د ًا تبقى عر�ض ًة لالعتبارات ال�سيا�س � ّية التي
تتط ّل��ب �إج� ٍ
ّ
الدميقراطي للطوائف يف خمتلف الدوائرُ .يذ َكر �أن طلب
تتوخ��ى الثق��ل
ّ
نق��ل القي��د ميكن تقدميه بعد � 3س��نوات من ال�س��كن الدائم ،ويحتاج يف
نهاية املطاف �إىل توقيع وزير الداخل ّية لي�صبح نافذ ًا.
نتيج � ًة لذل��ك ،يجري ت�س��جيل معظم املواطنني لالق�تراع يف �أماكن غري
�أماكن �سكنهم ،ما يعني �أن جداول الناخبني ال تعك�س الواقع الدميغرا ّيف
على الأر�ض 31.و�إذا �أخذنا يف احل�س��بان �أن �آخر �إح�صاءٍ �س � ّكاين �أُجري
 31على �سبيل المثال ،وفق ًا لإدارة الإح�صاء المركزي 60 ،في المئة فقط من �س ّكان
�سجلين (الذين يبلغ عددهم
مدينة بيروت اللبنان ّيين هم من الناخبين ال ُم َّ
 487.519ناخب ًا) .للمزيد من المعلومات:
http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/Demographic2007-ar.pdf
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ع��ام  ،1932و�أن توزي��ع الناخبني على الدوائر االنتخاب ّية ي�ش��وبه اخللل،
ي�صب��ح من غري املمكن قيا���س حجم التفاوت ما بني ال�س � ّكان/الناخبني
وت�أثريه .مع ذلك ،يبدو �أن ث ّمة �إجماع ًا �س��ائد ًا على امل�س��توى ال�سيا�س� ّ�ي،
وحتى على م�ستوى الناخبني ،ب�أنه ال ب ّد من احلفاظ على الو�ضع القائم،
لأن تغي�ير م��كان ال�س��كن ي�ؤ ّث��ر يف توزيع الناخبني م��ن خمتلف الطوائف
الطائفي اله�� ّ�ش الذي يرتكز
عل��ى الدوائ��ر االنتخاب ّية ،ويق ّو���ض التوازن
ّ
االنتخابي عليه.
النظام
ّ
�ري من مب��ادئ الدميقراط ّية
لك��ن ذل��ك يتناق���ض بديه ّي ًا مع مبد�أ جوه� ّ
ن�ص��ت علي��ه امل��ا ّدة  25من العه��د الدو ّ
يل اخلا���ص باحلقوق
التمثيل ّي��ةّ ،
املدن ّي��ة وال�سيا�س � ّية ،وه��و �أن يكون املم ّثل��ون الذين يختاره��م املواطنون
بحر ّي � ٍة م��ن خ�لال ح ّقه��م يف االق�تراع ،خا�ضع�ين للم�س��اءلة عل��ى �أداء
ارتباط
�صالح ّياته��م ع�بر العمل ّي��ة االنتخاب ّية 32،ما ي�ش�ير بالت��ايل �إىل
ٍ
وثي� ٍ�ق ب�ين ح��قّ املواط��ن يف االق�تراع وت�أ ّث��ره مبا�ش��ر ًة ب�أفع��ال الهيئ��ات
ال�سيا�س � ّية التي ينتخبها .بعبار ٍة �أخرى ،ينبغي �أن يعك���س االقرتاع �إرادة
ربر احلاجة
ال�س � ّكان «املعن ّي�ين» ،ال ال�س � ّكان «املهت ّم�ين» ،الأمر ال��ذي ال ي ّ
�إىل االق�تراع يف مكان ال�س��كن فح�س��ب ،بل ُيث ِبت �أي�ض � ًا �أن هذا االقرتاع
�ضروري ل�ضمان متثيل الهيئات املُ َ
فاحلجة التي يجب �أن ي�س��تند
نتخبة؛
ّ
ّ
�إليها املم ّثلون املُ َ
نتخبون حمل ّي ًا يف �س��عيهم �إىل حتقيق امل�صلحة الوطن ّية
املحلي الذي ُيع َهد
بد ًال من امل�صلحة املحل ّية ،ال ت�س��تبعد عن�صر التمثيل
ّ
به �إىل املم ّثل املُ َ
نتخب.
والتداعي��ات ال تق��ف عن��د ه��ذا احل � ّد ،بل ث ّم��ة تداع ّي��ات عمل ّي��ة �أي�ض ًا،
�إذ ي�س��تحيل االعتم��اد عل��ى ج��داول الناخب�ين للتخطي��ط للأماكن التي
ينبغ��ي و�ضع �أقالم االقرتاع فيه��ا ،ونتيج ًة لذلك ُي َّ
�ضطر الناخبون لقطع
�افات طويل ٍة يوم االنتخاب� .صحي ٌح �أن حجم الأرا�ضي اللبنان ّية يتيح
م�س� ٍ
�ساعات قليل ٍة ال �أكرث،
للناخبني الو�صول �إىل �أماكن ت�سجيلهم يف غ�ضون
ٍ
�إال �أن ذل��ك ُي َع � ّد انته��اك ًا ملبد�أ التكاف ��ؤ بني الناخبني ،وف�ش� ً
لا من جانب
33
ال�سلطات يف ت�أمني الو�صول املنا�سب واملتكافئ �إىل �أقالم االقرتاع.
ميكن تفهّم ال�ضرورات ال�سيا�س ّية التي تقت�ضي احلفاظ على التعاي�ش
واحل��وار ب�ين الطوائ��ف ،نظ��راً �إىل التو ّت��رات الرا�س��خة يف الب�لاد� ،إال
�أن ذل��ك ال ينف��ي احلاج��ة �إىل ا ّتخ��اذ تداب�ير ملمو�س � ٍة للجم��ع ب�ين
اخلريط َت�ين االنتخاب ّي��ة والدميغراف ّي��ة بو�صفهم��ا ج��زءاً م��ن م�س��ا ٍر
�سيا�سي �أ�شمل.
ّ

�	32أنظر لجنة الأمم المتّحدة المعن ّية بحقوق الإن�سان ،التعليق العام رقم  ،25الفقرة .7
« 33يجب على الدول �أن تتخذ تدابير ف ّعال ًة لكي ت�ضمن لجميع الم�ؤهّ لين لالنتخاب
�إمكان ّية ممار�ستهم لح ّقهم ذاك .فينبغي ،حيثما كان ت�سجيل الناخبين �ضروري ًا،
ال�سهر على تي�سير هذه العمل ّية وعدم �إعاقتها» .لجنة الأمم المتّحدة المعن ّية بحقوق
الإن�سان ،التعليق العام رقم  ،25الفقرة .11
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دور املخاتري

�سجله ،عليه احل�صول على �إفادة
�إذا رغب مواطنٌ يف التق ّدم ٍ
بطلب لنقل ّ
�كن مو ّقع � ٍة م��ن املخت��ار� ،أي املم ّثل عن الدول��ة على م�س��توى املح ّلة �أو
�س� ٍ
يتعي احل�صول على توقيعه �أي�ض ًا ّ
ل�سجلت القيد الأخرى.
القرية ،الذي ّ
بي��د �أن هذا الإجراء يبقى �إ�ش��كال ّي ًا� ،إذ �إن��ه ال ي�ضمن بال�ضرورة حياد ّية
نتخب�ين �أو كفاءته��م ّ
املم ّثل�ين املُ َ
لالطالع به��ذا العمل .بن��ا ًء عليه ،يجب
على الأق ّل �أن ُتن َقل مهمات املخاتري املرتبطة بالعمل ّية االنتخاب ّية �إىل
العامة.
امل�ستويات املحل ّية املنا�سبة من الإدارة ّ

الت�سجيل بعد انق�ضاء مهلة التقدّم بالطلبات

بع��د انق�ض��اء مهل��ة الأول م��ن �آذار/مار���س ،ال يعود يف الإم��كان التق ّدم
بالطلب��ات الفرد ّي��ة لتغي�ير قوائ��م الناخب�ين ،ف ُيح � َرم بالت��ايل م��ن حقّ
الت�س��جيل واالق�تراع الناخبون الذين يبلغون عامه��م الـ 21بني الأول من
�آذار/مار�س ويوم االنتخاب.
بي��د �أن املا ّدة  98من القانون ت�ش�ير �إىل قرارات جل��ان القيد التي ُتيز
لغ�ير املُ�س� َّ�جلني االق�تراع �ش��رط �أن ُتت َّخ��ذ الق��رارات بحل��ول � 25آذار/
مار���س ،بعد الت�ش��اور مع وزارة الداخل ّي��ة والبلد ّيات .لكن لي���س وا�ضح ًا
م��ا �إذا كان ه��ذا الإج��راء �س��بي ًال �آخ��ر �أم��ام غ�ير املُ�س� َّ�جلني ،الذين مل
يبلغوا بعد  21عام ًا من العمر قبل انق�ضاء مهلة الأول من �آذار/مار�س،
لي�س� ّ�جلوا �أنف�س��هم بني  1و� 22آذار/مار�س (يف �ضوء مهلة الأ ّيام الثالثة
املُعط��اة للجن��ة القيد ال ّتخ��اذ قرارها) .والالفت للنظ��ر �أنه على الرغم
مماثل يف قان��ون  ،2008وغي��اب � ّأي �إ�ش��ار ٍة �إىل مهل ٍة ما
م��ن وج��ود بن� ٍ�د
ٍ
ب�شكل مـت� ّأخ ٍر
ي�سجلوا �أنف�سهم ٍ
�سجلني �أن ّ
(املا ّدة  ،)81مل ُي�س َمح لغري املُ َّ
ع��ام  .2009م��ن ال�ضروريّ �إذاً �أن يو�ضح القانون ما �إذا كان م�س��موحاً
ي�سجلوا �أنف�سهم بعد انق�ضاء مرحلة التدقيق يف قوائم
للمواطنني �أن ّ
«م َّمد ًة» يف
الناخبني ا�ستعداداً لالنتخابات (علماً ب�أن القوائم ُتعلَن َ
� 30آذار/مار�س من ك ّل �سنة).

حتديد هو ّية الناخبني

يتعي على الناخبني الراغبني يف ت�س��جيل �أنف�س��هم �أو االقرتاع ،التعريف
ّ
ع��ن �أنف�س��هم ببطاق��ة الهو ّية �أو جواز ال�س��فر .ومع ذلك ،يب��دو �أن عدد ًا
كب�ير ًا م��ن الناخبني امل� ّؤهل�ين لالق�تراع يف انتخاب��ات  2009الربملان ّية،
�فر قبل انتهاء الت�س��جيل ون�ش��ر
مل يكن بحوزتهم بطاقة هو ّي ٍة �أو جواز �س� ٍ
لوائ��ح ال�ش��طب يف � 30آذار/مار���س ،وذل��ك ب�س��بب �أخط��اء تقن ّي��ة يف
�إج��راءات التق � ّدم للح�ص��ول على بطاق��ة الهو ّية .لذا ،يتع ّ�ين على وزارة
الداخل ّي��ة والبلد ّي��ات ،متهي��د ًا لالنتخاب��ات املقبل��ة� ،أن ت ّتخ��ذ التداب�ير
الالزم��ة للتقلي��ل من العوامل و�أوجه الق�صور التقن ّية التي ت�ؤ ّثر يف عمل ّية
�إ�ص��دار بطاق��ات الهو ّي��ة �أو جوازات ال�س��فر ،والتي قد تت�س � ّبب بحرمان
ناخبني م� ّؤهلني من ت�سجيل �أنف�سهم �أو االقرتاع.

الناخبون غري املقيمني

يجي��ز القانون اجلديد ،على غ��رار قانون  ،2008للناخبني غري املقيمني
ت�س��جيل �أنف�س��هم واالق�تراع يف اخل��ارج ،م��ع ف��ارقٍ ه��و �أن ه��ذا احل��قّ ،
مبوج��ب القانون القدمي ،ي�صبح نافذ ًا يف االنتخابات الربملان ّية التي تلي
االنتخاب��ات املقبل��ة� .أم��ا قانون ع��ام ّ 2017
فينظم �إج��راءات االنتخاب
مف�صلة �أكرث.
وت�سجيل الناخبني خارج البالد ب�صورة ّ
وقد ُخ ّ�ص َ�صت  6مقاعد ّ
للمر�ش��حني غري املقيمني ،تو َّزع بالت�س��اوي على
امل�س��يح ّيني وامل�س��لمني ،حيث ُيعطى مقع ٌد واح ٌد لك ّل من املوارنة ،والروم
الأرثوذك���س ،وال��روم الكاثولي��ك ،وال�س � ّنة ،وال�ش��يعة ،وال��دروز (امل��ا ّدة
 .)112وتو َّزع هذه املقاعد بالت�س��اوي �أي�ض ًا على القارات ال�س� ّ�ت� ،إال �أنها
لي�س��ت تابع ًة لدائر ٍة منف�صل ٍة للناخب�ين غري املقيمني ،بل هي افرتا�ض ّي ٌة
ت�س��ب يف الدائرة حيث ت َِرد �أ�س��ما�ؤهم يف
مبا �أن �أ�صوات غري املقيمني ُت َ
�سجلت القيد ،وهو ٌ
ّ
�شرط ُم�س َب ٌق لل�سماح لغري املقيمني باالقرتاع.
ح�ص��ة املقاعد
يو�ض��ح القان��ون �أن ه��ذه املقاع��د ت� َؤخ��ذ ع��ام  2018من ّ
خ�ص�ص��ة للم�س��يح ّيني وامل�س��لمني عل��ى الت��وايل ،عل��ى �أن ُت�ض��اف يف
املُ َّ
االنتخاب��ات املقبل��ة �إىل مقاعد الربمل��ان احلال ّية التي يبل��غ عددها 128
مقع��د ًا ،لت�صب��ح بذلك  134مقعد ًا .لكن لي���س وا�ضح ًا بعد كيف �س��ي�ؤ ّثر
ه��ذا ال�ش��رط يف عمل ّي��ة االقرتاع حني ي��ديل الناخب��ون ب�أ�صواتهم خارج
لبن��ان ،وذل��ك يف الدوائ��ر حي��ث َت� ِ�رد �أ�س��ما�ؤهم يف �س� ّ
�جلت القيد� ،أي
للمقاعد التي �سبق تخ�صي�صها لطوائف حم ّددة.
وتنطب��ق عل��ى الناخب�ين الراغب�ين يف ت�س��جيل �أنف�س��هم قواع��د خا�صة:
ال تخ�ض��ع قوائ��م الناخب�ين غ�ير املقيم�ين �إىل التحدي��ث �س��نو ّي ًا بغ�� ّ�ض
النظ��ر عن الرزنامة االنتخاب ّية ،وكما هي احلال بالن�س��بة �إىل الناخبني
املقيم�ينَ ،
تو�ض��ع القوائم ا�س��تناد ًا �إىل تاريخ االنتخاب��ات املقبلة .ويحقّ
للناخب�ين غ�ير املقيم�ين الراغب�ين يف االق�تراع يف اخل��ارج ،ت�س��جيل
�أنف�سهم يف ال�سفارات والقن�صل ّيات ،قبل  20ت�شرين الثاين/نوفمرب من
ال�س��نة التي ت�س��بق ال�س��نة االنتخاب ّية (املا ّدة  ،)113مع العلم ب�أن موقع ًا
ن�ش��ئ لهذا الغر�ض عام  ،2017و�أن  92.810ناخبني �س� ّ�جلوا
�إلكرتون ّي ًا �أُ ِ
�أنف�سهم يف اخلارج وفق ًا لوزارة الداخل ّية والبلد ّيات.
َ
ت�ضم
يو�ض��ع الناخبون الذين تتوافر فيهم ال�ش��روط املطلوبة على قوائم ّ
ناخب ،وال ُي�س� َّ�جلون يف اخلارج ،مبا
ك ّل واح��د ٍة منه��ا ما ال يق ّل عن ٍ 200
�سجلهم يف لبنان يبقى الأ�سا�س الذي ميكنهم االقرتاع ا�ستناد ًا �إليه،
�أن ّ
بل ُيتاح لهم بب�ساط ٍة �أن ميار�سوا ح ّقهم يف االقرتاع خارج لبنان.
ف�ض� ً
لا عن ذل��ك ،يختلف الناخبون غري املقيمني ع��ن املقيمني منهم يف
�أنهم يحظون مبهل ٍة �أق�صاها  20يوم ًا (� 20-١ش��باط/فرباير) بد ًال من
 30للتح ّقق من القوائم وطلب ت�صحيحها ،ذلك ب�أن � 20ش��باط/فرباير
ه��ي املهل��ة املُعط��اة لل�س��فارات والقن�صل ّي��ات لإر�س��ال قوائ��م الناخب�ين

النهائ ّي��ة �إىل وزارة الداخل ّي��ة والبلد ّيات .ويف هذا ال�صدد ،على القانون
�أن يحدّد �أيّ جلنة قيدٍ هي امل�ؤهّ لة لت�س ّلم الطلبات من الناخبني غري
املقيمني الذين تتوافر فيهم ال�شروط املطلوبة.
عموم � ًا ،يتط ّل��ب الت�س��جيل واالق�تراع خ��ارج الب�لاد وقت � ًا �أط��ول وموارد
مما يتط ّلبان يف الداخل ،وال �س��يما �إذا �أخذنا يف احل�س��بان التوزيع
�أكرب ّ
اجلغ��را ّيف للناخب�ين املُحت َمل�ين .ل��ذا ،ال ب � ّد م��ن و�ض��ع ميزان ّي � ٍة خا�ص ٍة
مل�س��توى امل��وارد املنا�س��ب ،للحر���ص عل��ى �أن تك��ون خدم��ات الت�س��جيل
املُقدَّمة يف اخلارج بفاعل ّية مثيالتها يف الداخل.
Óال ب ّد من العمل على ال�سماح للناخبني ،رجا ًال ون�سا ًء على ال�سواء،
بالإدالء ب�أ�صواتهم يف �أماكن �سكنهم 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.
Óيجب �أن يكون القانون وا�ضح ًا حول ما �إذا كان يف مقدور املواطنني
ت�سجيل �أنف�سهم بعد انق�ضاء املهلة املُح َّددة لذلك ،وطلب �إجراء
ت�صحيحات مع ّين ٍة يف قوائم الناخبني.
تعديالت �أو
ٍ
ٍ
يخ�ص الناخبني الراغبني يف االقرتاع خارج لبنان ،ينبغي
Óيف ما ّ
قيد هي امل� ّؤهلة التّخاذ القرارات حول
�أن يح ّدد القانون � ّأي جلنة ٍ
طلبات �إجراء التعديالت والت�صحيحات يف قوائم الناخبني.
�Óإن بع�ض املهمات املو َكلة �إىل املخاتري ،وخ�صو�ص ًا الت�صديق على
ّ
االنتخابي ،يجب
ري يف عمل ّية الت�سجيل
�سجلت القيد ،والتي لها ت�أث ٌ
ّ
�أن ُتن َقل �إىل امل�ستويات املحل ّية املنا�سبة من الإدارة العا ّمة.
يتعي على وزارة الداخل ّية والبلد ّيات �أن تتّخذ ك ّل الإجراءات
ّ Ó
الالزمة لإ�صدار بطاقات الهو ّية وجوازات ال�سفر م�سبق ًا قبل حلول
االنتخابات املقبلةُ ،متيح ًة بذلك الفر�صة �أمام الناخبني امل� ّؤهلني
لت�سجيل �أنف�سهم واالقرتاع.
Óال ب ّد من تخ�صي�ص ميزان ّي ٍة للموارد املالئمة حر�ص ًا على �أن تكون
خدمات الت�سجيل املُق َّدمة يف اخلارج بفاعل ّية مثيالتها يف الداخل.
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الرت�شح :ت�سجيل ّ
حق ّ
ّ .6
املر�شحني واللوائح االنتخاب ّية

 .6.1ت�سجيل ّ
املر�شحني واالنتماء الديني

ال ي��زال النظ��ام االنتخاب��ي اللبنا ّ
ين نظام � ًا طائف ّي ًا ،حيث ُت��و َّزع املقاعد
الربملان ّية على مذاهب دين ّي ٍة ُم َّددة .ال ُيط َلب من ّ
املر�ش��حني املرتقبني
�راد ينتمون �إىل
�أن يع ّرف��وا عن �أنف�س��هم ،يف م�س��تندات تر�ش��يحهم ،ك�أف� ٍ
ملقعد ما � ّإل ّ
ديني ما ،ولكن يف نهاية املطاف ،ال ُي َ
املر�شحني
نتخب ٍ
ٍ
مذهب ّ
الذي��ن ينتم��ون �إىل املذهب نف�س��ه ال��ذي ُخ ّ�ص�ص له ه��ذا املقعد (املا ّدة
 .)99.7بعبار ٍة �أخرى ،يحقّ للمواطنني كا ّفة �أن يكونوا ّ
مر�شحني ،ولكن
مذهب من املذاهب املُعرتَف
ال ميكن انتخابهم �إال �إذا كانوا ينتمون �إىل
ٍ
بها ر�سم ّي ًا.
يف هذا ال�سياق ،ر�أت جلنة الأمم املتّحدة املعن ّية بحقوق الإن�سان م�شكل ًة
يف �أن «عل��ى ك ّل مواط��ن لبن��ا ّ
ين �أن يك��ون منتمي � ًا �إىل �إح��دى الطوائ��ف
الديني��ة الت��ي تعرتف به��ا احلكومة ر�س��م ّي ًا ،و�أن هذا ُي َع ّد �ش��رط ًا ليكون
املواط��ن م� ّؤه� ً
لا للتق � ّدم للوظائ��ف العا ّم��ة» ،ور�أت �أن «هذه املمار�س��ة ال
34
انتخابي
نظام
ّ
تتّفق ( )...مع مقت�ضيات املا ّدة  25من العهد» ففي ظ ّل ٍ
دين
قائ� ٍ�م ح�ص��ر ًا على التمثيل
الطائفيُ ،يح � َرم املواطنون املُنتَمون �إىل ٍ
ّ
35
دين من ّ
الرت�شح يف االنتخابات العا ّمة.
ٍ
خمتلف �أو الذين ال يعتنقون � ّأي ٍ
وقد يكون هذا اخلطر نظر ّي ًا �إذا ما تع ّلق بالأقل ّيات الدين ّية ،ولكن ال �إذا
م��ا تع ّل��ق بغري امل�ؤمنني �أو الذين يرف�ضون �أن تكون ممار�س �تُهم حقو َقهم
الديني .وقد ر�أت جلنة الأمم املتّحدة
ال�سيا�س ّية خا�ضع ًة ل�شرط االنتماء
ّ
املعن ّي��ة بحق��وق الإن�س��ان ،يف تف�س�يرها امل��ا ّدة  18.2من العه��د الدو ّ
يل
اخلا���ص باحلقوق املدن ّي��ة والدول ّية ،التي ّ
حتظر الإكراه الذي من �ش ��أنه
بدين �أو معتق� ٍ�د �أو يعتنق (�أو ال يعتنق)
�أن يخ � ّل بح��قّ الف��رد يف �أن يدين ٍ
دين ًا �أو معتقد ًا� ،أن «ال�سيا�س��ات �أو املمار�س��ات التي حتمل نف���س املق�صد
�أو الأث��ر ،كتلك التي تق ّيد ( )...احلق��وق املكفولة باملا ّدة  »25تتنافى مع
36
املا ّدة .18.2
ف�ض� ً
�باب تاريخ ّي � ٌة و�سيا�س � ّي ٌة قو ّي � ٌة يف وج��ه
لا ع��ن ذل��ك ،ق��د تق��ف �أ�س� ٌ
�ام قائ� ٍ�م على توزيع املقاع��د توزيع ًا طائف ّي � ًا .والواقع �أن العهد
تغي�ير نظ� ٍ
نظام
ال��دويل اخلا�ص باحلقوق املدن ّية وال�سيا�س � ّية «ال يفر���ض اتّباع � ّأي ٍ
�ام ُي� َؤخذ به
انتخاب� ّ�ي خا���ص» ،ولك��ن ي�ش � ّدد عل��ى «�أن ُتراع��ى يف � ّأي نظ� ٍ
يف دول � ٍة م��ن ال��دول الأط��راف احلق��وق املحم ّية مبوج��ب امل��ا ّدة  25من
37
العه��د ،و�أن ت�ضم��ن وتن ّفذ حر ّية الناخبني يف التعبري عن م�ش��يئتهم».
لكن ث ّمة �أ�س��باب ًا تدفعنا �إىل ال�ش� ّ�ك يف �أن نظام ًا انتخاب ّي ًا ُ�ص ّمم �أ�سا�س � ًا
 34الفقرة  ،23المالحظات الختام ّية ل ّلجنة المعن ّية بحقوق الإن�سان :لبنان،
� .01/04/1997CCPR/C/79Add 78أنظر �أي�ض ًا لجنة الأمم المتّحدة المعن ّية
بحقوق الإن�سان ،التعليق العام الرقم  ،25الفقرة .3
� 35أنظر �أي�ض ًا ق�ض ّية نا ّران و�آخرون �ض ّد موري�شيو�س ،اللجنة المعن ّية بحقوق الإن�سان،
.2013
 36لجنة الأمم المتّحدة المعن ّية بحقوق الإن�سان ،التعليق العام الرقم  ،22الفقرة .5
 37لجنة الأمم المتّحدة المعن ّية بحقوق الإن�سان ،التعليق العام الرقم  ،25الفقرة .21

ال�س��تيعاب �إجراءات تقا�سم ال�سلطة �ضمن ف�سيف�ساءٍ من الأقل ّيات ،عرب
التوزي��ع املذهب� ّ�ي للمقاع��د النياب ّي��ة ،يح�ترم املعاي�ير التي يق��وم عليها
دميقراطي بحقّ  ،حيث «يجب � ّأل يف�ضي تعيني احلدود االنتخاب ّية
نظ��ا ٌم
ٌّ
و�أ�س��لوب االق�تراع �إىل تكوين فكر ٍة م�ش��بوه ٍة عن توزي��ع الناخبني �أو �إىل
التميي��ز �ض � ّد � ّأي فئ ٍة من الفئ��ات» ،و»�أال ي�ؤ ّدي �إىل �إبط��ال حقّ املواطنني
يف اختي��ار مم ّثليه��م بحر ّي ٍة» 38.بنا ًء علي��ه ،ال ميكن النظر �إىل � ّأي تغي ٍري
�زل ع��ن اجلوان��ب الأخ��رى ك ّله��ا للنظ��ام
يف نظ��ام توزي��ع املقاع��د مبع� ٍ
االنتخاب� ّ�ي ،لأن عي��وب الطائف ّي��ة مع ّقد ٌة ومتداخلة .ال ب � ّد �إذ ًا من �إجراء
�امل يقت�ض��ي ثق � ًة ،و�إراد ًة �سيا�س � ّية ،وحوار ًا يف املق��ام الأ ّول.
�لاح �ش� ٍ
�إ�ص ٍ
ل��ذا ،م��ن امل�ستح�س��ن �أن ُت ّت َخ��ذ خط� ٌ
�وات نح��و حتدي��د معاي�ير الأهل ّية
الت��ي ال تت�ض ّم��ن �ش��رط �أن يك��ون ّ
املر�ش��حون ُمن َتم�ين �إىل مذه��بٍ م��ن
املذاهب الدين ّية املُع َ
رتف بها ر�سم ّياً.

 .6.2املواطنون املُج َّن�سون
ّ
والرت�ش��ح �إال بعد انق�ضاء ع�ش��رة
ال يحقّ للمواطنني املُج َّن�س�ين االقرتاع
39
�أع��وام عل��ى تنفي��ذ مر�س��وم التجني���س (امل��ا ّدة  .)5لكن جلن��ة الأمم
تو�ض��ح �أن املا ّدة  25م��ن العهد الدويل
امل ّتح��دة املعن ّي��ة بحقوق الإن�س��ان ِ
مواطن» ،وال
اخلا���ص باحلق��وق املدن ّي��ة وال�سيا�س � ّية ت�ص��ون حق��وق «ك ّل
ٍ
مت ّي��ز «ب�ين ه�ؤالء الذين ي�س��تح ّقون اجلن�س � ّية مبوج��ب ميالدهم وه�ؤالء
الذين يح�صلون عليها بطلب اجلن�س ّية» 40.وهكذا ،يجب �أن يلغي لبنان
ه��ذا التميي��ز يف ت�ش��ريعاته االنتخاب ّي��ة ،بو�صف��ه دول ًة ع�ض��واً يف العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدن ّية وال�سيا�س ّية.

 .6.3متديد مهلة الرت�شيح
املر�ش��حني املحتمل�ين �أن يق ّدم��وا طلب��ات ُّ
ينبغ��ي عل��ى ّ
تر�ش��حهم لوزارة
الداخل ّي��ة والبلد ّي��ات قب��ل  60يوم � ًا عل��ى الأق � ّل م��ن موع��د االنتخاب��ات
(امل��ا ّدة  41،)46عل��ى �أن تعط��ي وزارة الداخل ّية والبلد ّي��ات موافقتها يف
غ�ض��ون � 5أ ّي��ام .و�إذا مت� ّ�ت املوافق��ة على الطل��بُ ،يعطى ّ
املر�ش��ح و�ص ًال
ّ
بذلك ،و� ّإل فعلى الوزارة �أن ت�شرح �أ�سباب الرف�ض ،وحيئذ يحقّ
للمر�شح
ا�س��تئناف القرار يف مهلة � 3أ ّيام (بد ًال من � 5أ ّيام يف القانون ال�س��ابق)،
نهائي بهذا
�أمام جمل���س �ش��ورى الدولة ال��ذي عليه �أن ّ
يتو�صل �إىل ق��را ٍر ّ
ال�ش�أن يف غ�ضون � 3أ ّيام.
 38المصدر السابق.
حصلن على الجنسيّة اللبنانيّة عبر الزواج.
 39ال ينطبق هذا الحكم على النساء اللواتي
َ
 40لجنة األمم المتّحدة المعنيّة بحقوق اإلنسان ،التعليق العام الرقم  ،25الفقرة .3
ّ
المر�شحون �أن يقدّموا
 41ال يحدّد القانون تاريخ ًا للبدء بتقديم الطلبات ،بل ي�ستطيع
طلباتهم فقط بعد الدعوة �إلى االنتخابات ،الأمر الذي ال يمكن �أن يحدث قبل �أكثر
من  90يوم ًا على يوم االنتخاب (المادّة .)42

طلب يف خالل مهلة ُّ
الرت�شح ،فتُم َّدد هذه املهلة حكم ًا
�أما �إذا مل ُيق َّدم � ّأي ٍ
� 7أ ّيام (املا ّدة  ،)47لتق�صر بذلك املهل الزمن ّية املطلوبة (مقارن ًة باملهل
الرت�ش��ح الأ ّول ّية) للموافقة على ُّ
املُط َّبق��ة يف مدة ُّ
الرت�ش��حات املُق َّدمة يف
خ�لال املهلة املُم َّددة (� 24س��اع ًة بد ًال من � 5أ ّيام) ،وال�س��تئناف قرارات
الرف���ض �أم��ام جمل���س �ش��ورى الدول��ة (� 48س��اع ًة ب��د ًال م��ن � 3أ ّي��ام)،
ولإ�ص��دار هذا املجل���س حكم��ه النهائي يف ما يتع ّلق به��ذه القرارات (48
�س��اع ًة ب��د ًال م��ن � 3أ ّيام) .وكان القانون ال�س��ابق قد حل��ظ �أي�ض ًا متديد ًا
للمهل��ة � 7أ ّي��ام� ،إال �أن��ه مل يح ّدد � ّأي مه� ٍ�ل زمن ّي ٍة للموافق��ة على الطلبات
املُق َّدمة يف خالل تلك املهلة ،والطعن يف قرارات الرف�ض ،وبتّها نهائ ّي ًا.
برر وراء متديد مهلة ُّ
الرت�ش��ح � 7أ ّيام ،فلي���س احلر�ص على وجود
�أم��ا امل� ّ
عمل ّي ٍة انتخاب ّي ٍة تناف�س ّي ٍة بني ّ
مر�ش َحني على الأق ّل ،وبالتايل بني الئحتَني،
ب��ل �ضم��ان ت�س��جيل ّ
مر�ش� ٍ�ح واح� ٍ�د عل��ى الأق � ّل ُيع َل��ن فائ��ز ًا بالتزكية يف
42
االنتخابات (املا ّدة .)48.1
لكن ال ميكن احلديث عن «حر ّية الناخبني يف التعبري عن م�شيئتهم» �إذا
م��ا كان��ت نتيجة االنتخابات ُمق � َّرر ًة �س��لف ًا� ،أي �إذا مل ُيج � َر � ّأي انتخاب،
فاملواطن��ون يج��دون �أنف�س��هم ،يف هذه احلال��ة ،قد ُح ِرموا فر�ص � ًة فعل ّي ًة
ملمار�س��ة ح ّقه��م يف امل�ش��اركة يف �إدارة ال�ش ��ؤون العا ّم��ة .والواق��ع �أن
ّ
املر�ش��حني املُ َ
نتخب�ين ال ميك��ن �أن يخ�ضع��وا للم�س��اءلة عل��ى ممار�س��ة
�س��لطتهم الد�س��تور ّية �إال م��ن خ�لال عمل ّي � ٍة انتخاب ّي � ٍة حقيق ّي��ة ،بغيابها
دميقراطي .وكما �ش � ّددت جلنة
نظام
ّ
يغي��ب ركنٌ �أ�سا�س� ّ�ي من �أركان � ّأي ٍ
الأمم امل ّتح��دة املعن ّية بحقوق الإن�س��انُ « ،تك َفل للمتمتّعني بحقّ االنتخاب
ُّ
حر ّية اختيار ّ
املر�شحني ب�إعمال حقّ
الرت�شح واال�ستفادة من فر�ص تق ّلد
43
املنا�ص��ب �إعم��ا ًال ف ّع��ا ًال» .ال ب � ّد �إذ ًا م��ن وج��ود «حر ّية اختي��ار» ،ولكن
لتكون هذه احلر ّية موجودة ،يجب �أن يكون االختيار موجود ًا �أ ّو ًال.

ُّ
الرت�شح و�إيداعها
 .6.4ر�سوم
مل َي ُع��د مطلوب � ًا من ّ
قابل لال�س�ترداد ،بل �أ�صبح
إيداع ٍ
املر�ش��حني تقدمي � ٍ
عليه��م �أن يدفعوا ر�س��وم ُّ
تر�ش��ح قيمتُها �أربعة �أ�ضع��اف ما كانت عليه يف
44
قانون  8( 2008ماليني لري ٍة لبنان ّي ٍة بد ًال من َ
مليون لري ٍة عام .)2008
يف املب��د�أ ،ال ميك��ن اعتب��ار الإج��راءات الآيل��ة �إىل ردع ّ
املر�ش��حني غ�ير
اجل ّد ّي�ين ب�أنه��ا غري منطق ّية� ،إال �أن الر�س��وم ومبال��غ الإيداع ال يجوز �أن
تكون كبري ًة �إىل ح ّد ت�صبح معه عائق ًا مال ّي ًا ال ميكن ّ
املر�شحني الراغبني
يف امل�ش��اركة يف االنتخابات ّ
تخطيه .ف�صحي ٌح �أن حقّ ّ
الرت�ش��ح لي���س ح ّق ًا
مطلق ًا� ،إال �أن جميع ال�ش��روط يجب �أن تكون ُم َّربر ًة ا�س��تناد ًا �إىل معايري
ّ
المر�شحين� :إذا انق�ضت مهلة ت�سجيل لوائح
 42الأمر نف�سه ينطبق على لوائح
ّ
المر�شحين ( 40يوم ًا قبل موعد االنتخابات) ولم تتقدّم �إال الئحة واحدة ،فتُع َلن
هذه الأخيرة فائز ًة بالتزكية في االنتخابات ،وتح�صل على مقاعد الدائرة ك ّلها
(المادّة .)48.2
 43التعليق العام الرقم  ،25الفقرة .15
 44مبلغ مليون ليرة لبنان ّية ي�ساوي  550يورو تقريب ًا (كانون الأول/دي�سمبر .)2017

مو�ضوع ّي � ٍة ومنطق ّي��ة ،كم��ا ينبغ��ي �أن تكون املتط ّلب��ات الإدار ّي��ة واملال ّية
معقول ًة وغري متييز ّي ٍة ،ال ت�ش ّكل عائق ًا يف وجه ّ
الرت�شح.
يدل على �أن ر�س��وم ُّ
ه��ذا وال يب��دو �أن ث ّم��ة م��ا ّ
الرت�ش��ح التي ن��ّ�ص عليها
القانون ال�س��ابق هي غري كافي ٍة لردع ّ
املر�ش��حني غري اجل ّد ّيني ،وبالتايل
أ�ضعاف ،وحتويل الإيداع ال�س��ابق القابل لال�س�ترداد
يج��ب رفعها �أربعة � ٍ
تر�ش� ٍ�ح غري قابل ٍة لال�سرتداد� .إن فر�ض ر�سوم ُّ
�إىل ر�س��وم ُّ
تر�ش ٍح مرتفع ٍة
هو متيي ٌز على �أ�سا�س الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي ،ولهذا ال�سبب ،ال
ب � ّد م��ن النظر بد ّق � ٍة يف املبالغ التي تدخل �ضمن عمل ّية ُّ
الرت�ش��ح ،للت�أ ّكد
تر�ش��ح ّ
م��ن � ّأل حت��ول دون ّ
املر�ش��حني اجل ّد ّيني الذين ه��م يف الواقع من
ً 45
املحرومني اقت�صاد ّيا.

ُّ
الرت�شح
 .6.6الرجوع عن
ّ
ُّ
الرت�ش��ح بالتف�صي��لُ ،متيح � ًا
ينظ��م القان��ون �إج��راءات الرج��وع ع��ن
للمر�ش��حني املُ�س� َّ�جلني �س��حب ُّ
ّ
تر�ش��حهم قب��ل موع��د االنتخاب��ات ب �ـ45
46
يوم � ًا ،و�إذا �أ�س��فر ذل��ك ع��ن ع��دد ّ
مما ه��و مطلوب يف
مر�ش��حني �أق ّل ّ
جدد �أن يقد ّموا ُّ
دائر ٍة ما ،فعلى ّ
تر�ش��حهم يف غ�ضون � 7أ ّيام،
مر�ش��حني ٍ
باتّباع الإجراءات نف�سها ،و�ضمن املهل الزمن ّية نف�سها (املا ّدة .)47
متديد خمتلف ٍة تتدخل يف ما بينها ،مع ما تت�ض ّمنه من
لك��ن فر�ض مدد
ٍ
إجراءات (قرار ُّ
الرت�ش��ح ،واال�س��تئنافات املحتملة ،والأحكام النهائ ّية
�
ٍ
العملي ،ال بل �إ ّنه ينطوي �أي�ض ًا
ملجل���س �ش��ورى الدولة) ،لي���س بالتدبري
ّ
عل��ى خط��ر التالعب �سيا�س � ّي ًا باالن�س��حابات ،وجعلها ج��زء ًا من عمل ّية
م�س��اوم ٍة بني الأح��زاب ال�سيا�س � ّية ّ
ومنظمي لوائح ّ
املر�ش��حني 47.لهذه
الأ�س��باب جمتمع � ًة ميك��ن النظ��ر يف ت�س��مية �أع�ض��اء ب��دالء �إىل جانب
ّ
املر�شحني.
عن��د انق�ض��اء مهل��ة ُّ
ر�س��ل وزارة الداخل ّي��ة والبلد ّي��ات قائمة
الرت�ش��حُ ،ت ِ
ّ
املر�ش��حني �إىل املحافظ�ين ،والقائمقام�ين ،وهيئ��ة الإ�ش��راف عل��ى
االنتخاب��ات ،وتن�ش��رها «حي��ث يل��زم» (امل��ا ّدة  ،)51وهو �إج��راء يتط ّلب
و�ضوح � ًا� ،إذ �إن مب��د�أ ال�ش��فاف ّية يقت�ض��ي ن�ش��ر لوائ��ح ّ
املر�ش��حني علن � ًا،
وو�ضعها يف ت�ص ّرف الناخبني الراغبني يف ّ
االطالع عليها .كما �أن �سهولة
 45في ما يتع ّلق بهذه الم�س�ألةّ ،
معلومات مقارَنٍ � ،أنظر اجتهاد
ولالطالع على م�صدر
ٍ
المحكمة الأوروب ّية لحقوق الإن�سان حول المو�ضوع (مث ًال ،ق�ض ّية �سوخوفيت�سكي
و�أوكرانيا 28 ،حزيران/يونيو  .)2006وكما هي حال عدد من البلدان التي تفر�ض
�إيداع ًا �أو ر�سوم ًا على ُّ
التر�شح ،يمكن تحديد قيمة هذه الر�سوم بالنظر �إلى الح ّد
الأدنى للأجور.
ُ
 46في االنتخابات البرلمان ّية التي �أجر َيت عام  ،2009ان�سحب ّ 215
مر�شح ًا من �أ�صل
 .702فحينما �أُ ِّلفت اللوائح بعد مفاو�ضات ،ان�سحب ّ
المر�شحون بعد مهلة االن�سحاب
النهائي� ،ص
الر�سم ّية (بعثة االتحاد الأوروبي لمراقبة انتخابات  ،2009التقرير
ّ
ّ
المر�شحين في لبنان لي�س ظاهر ًة حميدةً
 ،)17-16الأمر الذي ُيث ِبت �أن ان�سحاب
كما هي الحال في معظم البلدان الأخرى.
 47الم�صدر ال�سابق.
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و�ص��ول املواطنني �إىل لوائح ّ
املر�ش��حني من �ش ��أنها عل��ى الأرجح �أن تزيد
ن�س��بة ثقتهم بالعمل ّية االنتخاب ّية .ينبغي �إذاً � ّأل ُي َ
رتك �أم ُر البتّ �إذا كان
يجب ن�شر لوائح ّ
املر�شحني ،ويف توقيت ن�شرها ،الجتهاد احلكومة.

 .6.6ت�سجيل لوائح ّ
املر�شحني
بع��د �أن يتق � ّدم ّ
املر�ش��حون لت�س��جيل �أنف�س��هم ،عليه��م �أن «ينتظم��وا» يف
لوائ��ح قب��ل  40يوم ًا م��ن موعد �إج��راء االنتخابات (املا ّدت��ان  52و.)54
ومب��ا �أن ّ
منظم��ي اللوائ��ح ق��د يواجهون �صعوب � ًة يف �إيجاد ّ
مر�ش��حني من
ت�ضم
املذاه��ب عل��ى �أطيافها كا ّفة يف دائر ٍة انتخاب ّي ٍة ما ،لي���س لزام ًا �أن ّ
اللوائ��ح ّ
مر�ش��حني بعدد املقاعد نف�س��ه يف الدائرة ،ولك��ن يجب �أن مي ّثل
ّ
املر�ش��حون  40يف املئ��ة عل��ى الأق ّل من مقاعد الدائرة ،عل��ى �أن تت�ض ّمن
واحد ل��ك ّل دائر ٍة حيث يل��زم� .أما املقاعد
مقعد ٍ
الالئح��ة م��ا ال يق ّل ع��ن ٍ
مر�ش��حني لها على الئح ٍة ما ،فتذهب �إىل ّ
التي ال ّ
املر�ش��حني من الطائفة
نف�سها على لوائح �أخرى.

يف ه��ذا ال�س��ياقُ ،يط َرح ال�س ��ؤال �أي�ض ًا حول م��ا �إذا كان يف مقدور وزارة
الداخل ّية والبلد ّيات فع ًال �أن تن�ش��ر قائمة ّ
املر�ش��حني كامل ًة مبا�ش��ر ًة بعد
املر�ش��حني� ،أو ّ
الرت�ش��ح ،نظ��ر ًا �إىل �أن مزيد ًا من ّ
�إقف��ال باب ُّ
مر�ش��حني
ج��دد ًا ،ق��د يربزون �ضم��ن م��دة التمديد البالغ��ة � 7أ ّي��ام (يف حال عدم
وج��ود ّ
مر�ش��حني �أو ان�س��حابهم) ،و�أن ا�س��تئناف ق��رارات الرف���ض ق��د
يتع � ّدى تاري��خ انته��اء ف�ترة ُّ
الرت�ش��ح (�أنظ��ر اجل��دول الرق��م � 4أدناه).
له��ذا ال�س��بب ،يج��ب �أن ُت َ
ن�ش��ر قائم��ة ّ
املر�ش��حني الكامل��ة بعد ا�س��تنفاد
�س��بل االنت�ص��اف كا ّف��ة ،وانتهاء عمل ّية ُّ
الرت�ش��ح ،مبا تت�ض ّمن��ه �أي�ض ًا من
�حاب ّ
للمر�ش��حني .ويجب �أن يو�ضح القانون ت�سل�سل املهل الزمن ّية
ان�س� ٍ
ُّ
الرت�شح.
املتع ّلقة ب�إجراءات �سحب
ُ
الرت�شح
الزمني للنظر يف طلبات
جدول رقم  :4اجلدول
ّ
املهلة الأخرية قبل
موعد االنتخابات
 60يوم ًا من موعد
االنتخابات
 55يوم ًا من موعد
االنتخابات
 53يوم ًا من موعد
االنتخابات
 52يوم ًا من موعد
االنتخابات
 50يوم ًا من موعد
االنتخابات
 48يوم ًا من موعد
االنتخابات
 49يوم ًا من موعد
االنتخابات
 45يوم ًا من موعد
االنتخابات
 38يوم ًا من موعد
االنتخابات
 33يوم ًا من موعد
االنتخابات

ت�سجيل ّ
املر�شحني املنفردين
املهلة الأخرية لتقدمي الطلبات
املهلة الأخرية لإ�صدار وزارة الداخل ّية والبلد ّيات قرارها
يف �ش�أن الطلبات التي ت�س ّلمتها

متديد املهل يف حال مل يتقدّم �أيّ ّ
مر�شح للت�سجيل
(املادّة )47

متديد مهلة تقدمي ُّ
الرت�شحات املنفردة للمقاعد غري املتنا َزع
عليها قبل  60يوم ًا من موعد االنتخابات
املهلة الأخرية ال�ستئناف قرار الرف�ض �أمام جمل�س �شورى املهلة الأخرية لوزارة الداخل ّية والبلد ّيات (يف �ش�أن الطلبات
اجلديدة املُق َّدمة يف اليوم الأخري من املهلة املُم َّددة)
الدولة
املهلة الأخرية ال�ستئناف القرار (يف �ش�أن الطلبات اجلديدة
املُق َّدمة يف اليوم الأخري من املهلة املُم َّددة)
املهلة الأخرية لإ�صدار جمل�س �شورى الدولة قرار ًا نهائي ًا
(يف �ش�أن الطلبات اجلديدة املُق َّدمة يف اليوم الأخري من
املهلة املُم َّددة)
املهلة الأخرية لإ�صدار جمل�س �شورى الدولة قراراته
معجل)
النهائ ّية (�إجراء ّ
ُّ
املهلة الأخرية ل�سحب الرت�شح
متديد املهلة يف حال �أ ّدى �سحب ُّ
عدد
الرت�شح �إىل وجود ٍ
من ّ
املر�شحني �أق ّل مما هو مطلوب يف دائر ٍة ما
املهلة الأخرية لإ�صدار جمل�س �شورى الدولة قراره الأخري
(يف �ش�أن الطلبات اجلديدة التي ُق ّد َمت يف اليوم الأخري
من املهلة املُم َّددة)

االنتخابي
مثال على الطابع الطائفي للنظام
هذا الواقع � ّإنا يقدِّ م خري ٍ
ّ
اللبن��ا ّ
ين ،حي��ث يكون الرتكيز على ّ
املر�ش��حني املنفردي��ن الذين مي ّثلون
�ات �آن ّي � ًة ،عو�ض ًا من �أن يكون على الأحزاب ال�سيا�س � ّية التي جتمع
حتالف� ٍ
بني ّ
مر�ش��حني ين��ادون بالر�ؤي��ة الربناجم ّية نف�س��ها .ويف نهاية املطاف،
منط ُمق ِلق،
ي ��ؤ ّدي �إ�ضف��اء ال�ش��رع ّية على لوائح غ�ير مكتمل ٍة �إىل تعزي��ز ٍ
حيث يكون حافز ّ
املر�ش��حني االتفاق على َمن ينبغي عليه التناف�س �أم ال،
وعل��ى � ّأي مقع� ٍ�د ،وحيث يت��م ت�أليف لوائح غري مكتمل ٍة ت�س��تهدف مقاعد
ُم َّدد ًة ،و ُترتَك املقاعد املتب ّقية للوائح �أخرى .وهذه املمار�سة ُت�س ِفر عن
تقييد �إ�ضا ّيف حلر ّية اختيار الناخبني.
ٍ
� ِأ�ض��ف �إىل ذل��ك �أنه من ال�صعب التوفيق بني �إمكان متديد عمل ّية ُّ
تر�ش��ح
املر�شحني املنفردين واملا ّدة  ،54التي ُتق ِفل املهلة لت�سجيل لوائح ّ
ّ
املر�شحني
قبل  40يوم ًا من موعد االنتخابات .فقد يتم ّكن ّ
مر�ش��حون منفردون جد ٌد
من التق ّدم ،يف بع�ض احلاالت ،لت�س��جيل ُّ
تر�ش��حهم بعد �إقفال اللوائح ،ما
يجع��ل وزارة الداخل ّي��ة والبلد ّيات غري قادر ٍة على �إر�س��ال القائمة الكاملة
واملُن َّقحة للوائح ّ
�سجلة �إىل املحافظني ،والقائمقامني ،وهيئة
املر�ش��حني املُ َّ
تن�ص عليه املا ّدة .55
الإ�شراف على االنتخابات ،وفق ًا ملا ّ
Óيجب العمل على حتديد معايري الأهل ّية التي ال تت�ض ّمن �شرط �أن
يكون ّ
مذهب من املذاهب املُعرتَف بها
املر�شحون ُمنتَمني �إىل
ٍ
الديني ال
انتخابي حيث االنتماء
نظام
ّ
ّ
ر�سم ّي ًا؛ وهذا يفرت�ض قيام ٍ
يكون �أ�سا�س ًا لتوزيع املقاعد.
Óينبغي �أن ُي َنح املواطنون املُج َّن�سون احلقّ يف ّ
الرت�شح يف االنتخابات
متييز بني ه�ؤالء الذين ي�ستح ّقون اجلن�س ّية
الربملان ّية وغريها من دون ٍ
مبوجب ميالدهم ،وه�ؤالء الذين يح�صلون عليها بطلب اجلن�س ّية.
Óميكن النظر يف ت�سمية �أع�ضاء بدالء �إىل جانب ّ
املر�شحني.
بت ما �إذا كان يجب ن�شر لوائح ّ
املر�شحني ،ويف
Óينبغي � ّأل ُيرتَك �أم ُر ّ
توقيت ن�شرها ،الجتهاد احلكومة.
Óال ب ّد من تو�ضيح ت�سل�سل املهل الزمن ّية املتع ّلقة ب�إجراءات
�سحب ُّ
الرت�شح.

 .7احلملة االنتخاب ّية

�إن االقرتاع يعني التعبري عن خيار ،وهذا اخليار ال يكون ح ّر ًا �إال يف ظ ّل
دي ي�ضمن فر�ص ًا متكافئ � ًة للمواطنني لي�ؤلفوا �أحزاب ًا
نظام �سيا�س� ّ�ي تع ّد ّ
ٍ
ويو�صل��وا �أفكاره��م بحر ّي��ة،
�سيا�س � ّي ًة ،وي��ز ّودوا �أنف�س��هم باملعلوم��اتِ ،
م��ن دون رقاب � ٍة �أو متيي��ز .وه��ذه احلر ّي��ة ينبغ��ي �أن تتج ّل��ى يف العنا�صر
الإجرائ ّي��ة والقانون ّي��ة الت��ي حتك��م العمل ّي��ة االنتخاب ّية ،كم��ا يف احلقوق
واحلر ّي��ات الت��ي حت � ّدد البيئ��ة الدميقراط ّي��ة الأ�ش��مل (حر ّي��ة التعبري،
�لمي،
وحر ّي��ة ال��ر�أي وال�ضم�ير ،وحر ّي��ة تكوين اجلمع ّي��ات والتج ّمع ال�س� ّ
48
وحر ّية الإعالم).

 .7.1الأحزاب ال�سيا�س ّية
ال يوج��د يف لبن��ان قانو ٌن ُم َّد ٌد ّ
ينظم عمل الأحزاب ال�سيا�س � ّية ،التي ال
ي�أت��ي عل��ى ذكره��ا �أي�ض ًا ال الد�س��تور وال اتف��اق الطائف ،بل �أُ�ش�ير �إليها
�إ�ش��ار ًة غ�ير مبا�ش��ر ٍة فقط يف املا ّدة  13من الد�س��تور ،الت��ي تكفل حر ّية
ت�أ�سي���س اجلمع ّي��ات ،وبالت��ايل ح��قّ تنظي��م الأح��زاب ال�سيا�س � ّية .وعلى
غرار اجلمع ّيات الأخرى التي ال تبغى الربحُ ،ت َكم الأحزاب ال�سيا�س � ّية
بقانون اجلمع ّيات العثما ّ
ين العائد �إىل عام .1909
زِد عل��ى ذل��ك �أن النظ��ام االنتخاب� ّ�ي اللبن��ا ّ
ين ج � ّرد تقليد ّي � ًا الأح��زاب
ال�سيا�س � ّية م��ن �أهم ّيته��ا .وعل��ى الرغ��م م��ن �أن ال ُبن��ى احلزب ّي��ة ب��د�أت
للنظام�ين
بتحدي��ث نف�س��ها من��ذ ع��ام  ،2005دفع��ت البني��ة الطائف ّي��ة
َ
ال�سيا�س� ّ�ي واالنتخاب� ّ�ي مبعظ��م الق��ادة ال�سيا�س � ّيني �إىل االعتم��اد عل��ى
والءاتهم الأُ َ�سر ّية املمت ّدة ،كما على �شبكات الوالء الطائف ّية واملناطق ّية،
عو�ض ًا من االتّكال على هياكل حزب ّي ٍة ُم َّ
نظم ٍة وبرامج انتخاب ّية.
تغيريات يف ه��ذا الإطار،
وال يب��دو �أن قان��ون  2017ي�ش� ّ�جع عل��ى ح��دوث
ٍ
ذل��ك ب ��أن توزي��ع املقاعد ال يزال قائم � ًا على االنتماء الطائف� ّ�ي .وما دام
الإط��ار الطائف� ّ�ي يبق��ى عل��ى حال��ه ،م��ن امل�س��تبعد �أن تك�س��ب الأحزاب
نفوذ ُيذ َكر.
ال�سيا�س ّية التي تق ّدم برامج انتخاب ّي ًة � ّأي ٍ

ُّ
الرت�شح ،واملهل الزمن ّية ،واحلملة االنتخاب ّية
 .7.2عمل ّية

تنطل��ق احلمل��ة االنتخاب ّي��ة قب��ل  90يوم � ًا عل��ى الأق � ّل من موع��د �إجراء
االنتخابات ،عند �إ�صدار مر�سوم دعوة الهيئات الناخبة ،الذي ي�شري �إىل
املر�ش��حني املحتملني ب�ضرورة البدء بتقدمي طلبات ُّ
ّ
تر�ش��حهم (املا ّدتان
 42و.)56
بعب��ار ٍة �أخ��رى� ،أم��ام ّ
املر�ش��حني املحتمل�ين  30يوم � ًا عل��ى الأق � ّل� ،أي
يتم
حت��ى انته��اء مدة الت�س��جيل ،لإط�لاق حمالته��م االنتخاب ّية قب��ل �أن ّ
ُّ
تر�ش��حهم ر�س��م ّي ًا .لكن �إذا اعتربنا �أن � ّأي حمل ٍة انتخاب ّي ٍة يجب �أن ت�ؤ ّمن
فر�ص � ًا متكافئ ًة ّ
للمر�ش��حني كي يو�صلوا �أفكاره��م �إىل املواطنني جميع ًا،
�	48أنظر لجنة الأمم المتّحدة المعن ّية بحقوق الإن�سان ،التعليق العام الرقم ،25
الفقرات  14و 25و.26
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وللمواطن�ين كي يتز ّودوا بحر ّي ٍة باملعلومات حول هذه الأفكار ،ف�إن وجود
حمالت انتخاب ّي ًة قبل ت�سجيل ُّ
ّ
تر�شحهم ،والتدقيق يف
مر�ش��حني يديرون
ٍ
�أهل ّيتهم ،من �ش�أنه �أن ينطوي على خطر خداع الناخبني.
برر �إطالق احلمل��ة االنتخاب ّي��ة مبك��ر ًا ب�إتاحة املجال �أم��ام هيئة
وق��د ُي� َّ
االنتخابي ب�أ�س��رع ما ميكن،
الإ�ش��راف عل��ى االنتخابات ملراقب��ة الإنفاق
ّ
بي��د �أن � ّأي حمل � ٍة انتخاب ّي � ٍة ال يجوز �أن ُتط َلق �إال بعد ت�س��جيل ّ
املر�ش��حني
كا ّف��ة ،وا�س��تنفاد ك ّل �س��بل االنت�ص��اف املُتاح��ة له��م للطع��ن يف قرارات
متكافئ ّ
للمر�ش��حني لإطالق
وقت غري
رف���ض ت�س��جيلهم� .إن تخ�صي���ص ٍ
ٍ
لهدف
حمالته��م االنتخاب ّي��ة ال ميك��ن النظر �إليه على �أنه تكلف � ٌة مقبول ٌة ٍ
�ود �آخر ،مهما كان هذا الهدف م�شروع ًا .فالقانون يجب �أن يف�صل
من�ش� ٍ
عمل ّي��ة ُّ
الرت�ش��ح ع��ن احلمل��ة االنتخاب ّي��ةُ ،وي ّك��ن هيئ��ة الإ�ش��راف على
االنتخابات من مراقبة النفقات التي يكابدها ّ
املر�ش��حون قبل االنطالق
49
الر�سمي للحملة االنتخاب ّية.
ّ

 .7.3القيود املفرو�ضة على احلمالت االنتخاب ّية
�احات ُم � َّدد ًة
ينبغ��ي عل��ى املحافظ�ين �أو القائمقام�ين �أن يع ّين��وا م�س� ٍ
ّ
للمر�ش��حني لن�ش��ر موا ّده��م الإعالن ّي��ة ،لك��ن نظ��ر ًا �إىل االعتماد وا�س��ع
النط��اق عل��ى املل�صقات الإعالن ّي��ة يف لبنان ،رمبا ال يكون هذا ال�ش��رط
قاب ًال للتطبيق على �أر�ض الواقع ،وخ�صو�ص ًا �أن القانون ال مينح ّ
املر�شحني
�صراح ًة ح ّق ًا متكافئ ًا يف الو�صول �إىل امل�ساحة الإعالن ّية (املا ّدة .)76
اخلا�صة ،واملدار���س،
وال يج��وز ا�س��تخدام املب��اين العا ّم��ة ،واجلامع��ات
ّ
ودور العب��ادة لإج��راء احلم�لات االنتخاب ّي��ة ،و�إن كان �ش��ائع ًا القيام بها
يف ال�سابق يف اجلوامع والكنائ�سّ .
يحظر القانون �أي�ض ًا توزيع املن�شورات
�أو امل�س��تندات الأخ��رى يف �أق�لام االق�تراع �أو بالق��رب منه��ا ط��وال ي��وم
االنتخ��اب (امل��ا ّدة � ،)77إذ م��ن �ش ��أن ذل��ك �أن ي��ردع نظر ّي � ًا مندوب��ي
ّ
املر�ش��حني ع��ن اجت��ذاب �أ�ص��وات الناخبني عل��ى �أبواب �أق�لام االقرتاع
كما ج َرت العادة �س��ابق ًا .وجدير ذكره ،يف هذا الإطار� ،أن بعثة االحتاد
الأوروب��ي ملراقب��ة انتخاب��ات  ،2009كانت �أ�ش��ارت �إىل �أنه «رغم احلظر
القان��و ّ
ين ،فق��د لوحظت م��واد دعائ ّي��ة انتخاب ّية �ضمن حمي��ط �أكرث من
50
 40باملئ��ة م��ن �أق�لام االق�تراع و�أن�ش��طة انتخاب ّية يف  18باملئ��ة منها».
هذا ويكون ر�ؤ�س��اء الأقالم م�س�ؤولني ،طوال يوم االنتخاب ،عن �إزالة ك ّل
امل��واد الدعائ ّية من �أقالم االق�تراع (املا ّدة  ،)94.3لكن ذلك ال ينطبق
على الأماكن املجاورة قلم االقرتاع.

ين�ص قانون االنتخابات التون�سي لعام  2014على ما ُي�س ّمى
 49على �سبيل المثالّ ،
«بمرحلة ما قبل الحملة االنتخاب ّية» ،التي تُم ّكن الهيئة االنتخاب ّية من تع ّقب النفقات
ّ
المر�شحون �أو يلتزموا بها قبل انطالق الحملة االنتخاب ّية ر�سم ّي ًا.
التي يكابدها
النهائي لبعثة االتحاد الأوروبي لمراقبة االنتخابات حول االنتخابات
 50التقرير
ّ
البرلمان ّية في  7حزيران/يونيو � ،2009ص.26 .
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 .8القوانني امل ُ ّ
نظمة للإعالم

إعالمي
 .8.1امل�شهد ال
ّ

يتم ّي��ز امل�ش��هد الإعالم� ّ�ي اللبن��ا ّ
ين بحيو ّيت��ه وتن ّوع��ه ،وه��و ي�ض� ّ�م عدد ًا
م��ن و�س��ائل الإعالم املطبوع��ة والإذاع ّي��ة ،الأمر الذي ُيتي��ح للمواطنني
الو�ص��ول �إىل مروح � ٍة وا�س��ع ٍة م��ن الآراء .م��ع ذلك ،يبقى ه ��ؤالء عر�ض ًة
لبيئ ٍة �إعالم ّي ٍة �شديدة اال�ستقطاب ،ذلك ب�أن هذه التع ّددية ترتافق جنب ًا
ا�ستقطاب للآراء على طول اخلطوط الطائف ّية وال�سيا�س ّية،
�إىل جنب مع
ٍ
لأن الكثري من ّ
حمطات التلفزيون ميلكها �أو � ّأ�س�سها �سيا�س ّيون ،و�أبرزها:
Óتلفزيون امل�ستقبل ،ومتلكه �أ�سرة رئي�س الوزراء الأ�سبق رفيق
احلريري.
Óال�شبكة الوطن ّية للإر�سال ( ،)NBNومتلكها �أ�سرة رئي�س جمل�س
الن ّواب نبيه ب ّري.
Óقناة املنار ،وميلكها حزب اهلل ويديرها.
Óامل� ّؤ�س�سة اللبنان ّية للإر�سال ( ،)LBCوقد � ّأ�س�ستها الق ّوات اللبنان ّية
و�أدارتها �سابق ًا.
Óقناة اجلديد ،وقد � ّأ�س�سها احلزب ال�شيوعي اللبنا ّ
ين ،وميلكها اليوم
حت�سني اخل ّياط الذي كان يدعم «حركة ال�شعب» القوم ّية العرب ّية.
Óقناة «�أو تي يف» ( ،)OTVومتلكها �أ�سرة اجلرنال مي�شال عون ،رئي�س
الت ّيار الوطني احل ّر ال�سابق ،ورئي�س اجلمهور ّية احلا ّ
يل.
Óتلفزيون امل ّر �أو قناة «�أم تي يف» اللبنان ّية ( ،)MTVومتلكها �أ�سرة
غابرييل امل ّر ،املق ّرب من الق ّوات اللبنان ّية وحزب الكتائب.
و�س��ط ه��ذه املروحة من و�س��ائل الإع�لام التي يهيمن عليها ال�سيا�س � ّيون
والطوائ��ف ،ال حتظ��ى ّ
حمط��ة تلفزيون لبنان الر�س��م ّية بجمهو ٍر وا�س��ع،
على عك���س القنوات الف�ضائ ّي��ة ،مثل اجلزيرة ،والعرب ّية ،وقناة فران���س
 24الناطقة باللغة العرب ّيةّ ،
وحمطة �س��كاي نيوز ،التي حتظى مب�ش��اهد ٍة
على نطاقٍ وا�سع.

التنظيمي
 .8.2الإطار
ّ

تغيريات طفيف ًة على قانون  2008يف ما يتع ّلق ب�سلوك
�أدخل قانون 2017
ٍ
و�س��ائل الإع�لام يف احلم�لات االنتخاب ّي��ة .فمن��ذ ع��ام  ،2008تخ�ض��ع
الدعاي��ة االنتخاب ّي��ة لأنظم � ٍة �صارم ٍة ،لك��ن التح ّدي الأ�سا�س� ّ�ي يكمن يف
التطبي��ق الفعل� ّ�ي لهذه الأنظمة .وي�س��تطيع ّ
�احات
املر�ش��حون �ش��راء م�س� ٍ
ترخي�ص من
خم�ص�ص ٍة للإعالنات من �ش��ركات الإعالم احلا�صلة على
ٍ
ّ
هيئ��ة الإ�ش��راف على االنتخابات لتقدمي هذا الن��وع من اخلدمات ،علم ًا
ب�أن قائمة الأ�سعار نف�سها تنطبق ،يف املبد�أ ،على ّ
املر�شحني كا ّفة.

ف�ض ًال عن ذلك ،يجب �أن حتمل املواد الدعائ ّية �إ�شار ًة �إىل �أنها �إعالناتٌ
انتخاب ّي��ة ،و�إىل اجله��ة املُع ِلن��ة ،وال ُتق � َّدم طلب��ات الإع�لان وامل��واد ذات
ال�صل��ة (مث��ل الأ�ش��رطة امل�ص � َّورة �أو الإعالن��ات املطبوعة) �إىل �ش��ركة
الإع�لان (الت��ي ميك��ن �أن تكون ر�س��م ّي ًة وخا�ص ًة كما ج��اء يف املا ّدة )68
فح�س��ب ،ب��ل �إىل هيئ��ة الإ�ش��راف على االنتخاب��ات �أي�ض � ًا ،وذلك قبل 3
�أ ّي ٍام على الأق ّل من تاريخ الن�ش��ر املرغوب فيه .هذا وال يحقّ ل ّأي ّ
مر�ش� ٍ�ح
تخ�صي���ص �أكرث م��ن  50يف املئة من نفقات��ه الإعالن ّية لو�س��يل ٍة �إعالم ّي ٍة
�أو �إعالن ّي � ٍة واحد ٍة (امل��ا ّدة �.8أ ،)71.وهو من البنود امله ّمة نظر ًا �إىل �أن
عدد ًا من ّ
املر�شحني جتمعهم روابط وثيق ٌة ببع�ض و�سائل الإعالم.
لك��ن قد تك��ون بع�ض ال�ش��روط تقييد ّي ًة �إىل حد مفرط ،مث��ل �ضرورة �أن
يق � ّدم ّ
إعالن �إىل هيئة الإ�ش��راف عل��ى االنتخابات قبل 3
املر�ش��حون � ّأي � ٍ
�أ ّي ٍام من تاريخ ن�شره ،فقد ي�ش ّكل ذلك عائق ًا �أمام ّ
املر�شحني لال�ستجابة
طلب �إعال ّ
ين
للتط ّورات ب�سرعة .من
العملي �أكرث �أن ُتق َّدم ن�سخ ٌة عن � ّأي ٍ
ّ
�إىل هيئ��ة الإ�ش��راف عل��ى االنتخابات م��ن دون حتديد مهل � ٍة نهائ ّية ،وال
�س � ّيما �أن القان��ون ال يعهد �إىل الهيئة مبه ّمة مراجع��ة ك ّل الإعالنات قبل
ن�شرها علن ًا.

�.8.3صالح ّيات �إنفاذ القانون املُناطة بهيئة الإ�شراف
على االنتخابات
مت تو�س��يع �صالح ّي��ات �إنف��اذ القان��ون اخلا�ص��ة بهيئ��ة الإ�ش��راف عل��ى
االنتخاب��ات �إىل ح� ٍ�د طفي��ف ،بحيث �أ�صب��ح يف مقدور الهيئ��ة الآن ،على
خ�ص�صة للإعالنات واملُتاحة
�سبيل املثال ،حتديد امل�ساحات الق�صوى املُ َّ
للحم�لات االنتخاب ّي��ة ،وتوقيته��ا (امل��ا ّدة �أ 71.وج .)71.كذل��ك� ،أ�صب��ح
القان��ون ين��ّ�ص �صراح � ًة عل��ى �ض��رورة �أن ت�ضم��ن هيئة الإ�ش��راف على
االنتخاب��ات الو�ص��ول املتكافئ ّ
للمر�ش��حني �إىل و�س��ائل الإع�لام (املا ّدة
.71ج) ،ناهي��ك ب�أن للهيئة �صالح ّية �إ�صدار التو�صيات املُ ِلزمة للإعالم
(امل��ا ّدة  ،)72.2وه��ي �صالح ّي � ٌة ُت�ض��اف �إىل �صالح ّيات �إنف��اذ القانون
املُعطاة للهيئة مبوجب املا ّدتَني  72و( 81املا ّدتان  75و� 76سابق ًا) .جتدر
الإ�ش��ارة �إىل �أن �صالح ّي��ات �إنفاذ القانون ُم ِن َح��ت للهيئة ل�ضمان التق ّيد
بالقواع��د املُ ّ
نظم��ة ال�س��تطالعات ال��ر�أي (امل��ا ّدة  .)81.2وم��ع �أن هذه
ال�صالح ّي��ات مت ّث��ل خط��و ًة �إيجاب ّي ًة �إىل الأم��ام ،يبق��ى �أن ننتظر لرنى
كيف �ست�ستخدمها هيئة الإ�شراف على االنتخابات يف املمار�سة.

الر�سمي واخلا�ص
 .8.4موجبات احلياد املفرو�ضة على الإعالم
ّ
�مي ،كما يف ع��ام ،2008
يفر���ض القان��ون اجلدي��د عل��ى الإع�لام الر�س� ّ
الت��زام احلي��اد بحيث «ال يجوز له �أو ل ّأي من �أجهزت��ه �أو ّ
موظفيه القيام
ف�س��ر ب�أن��ه يدعم ّ
مر�ش��ح ًا �أو الئح ًة على ح�س��اب
ب �� ّأي ن�ش� ٍ
�اط ميك��ن �أن ُي َّ
ّ
بلدان �أخرى ،ال ُيط َلب
مر�ش� ٍ�ح �آخر �أو الئح ٍة �أخرى» (املا ّدة  .)73.4يف ٍ
م��ن و�س��ائل الإع�لام الر�س��م ّية �إال تغطي��ة احلم�لات االنتخاب ّي��ة تغطي ًة
تتم ّيز بالتوازن والإن�صاف بوجه عام ،وهو معيا ٌر يتيح بثّ الآراء الناقدة

توازن ع��ام يف التغطية
�أو الإيجاب ّي��ة ،مب��ا �أن ك ّل م��ا يتط ّلب��ه ه��و حتقي��ق ٍ
الإعالم ّية .لذا ،ينبغي �إلزام و�سائل الإعالم الر�سم ّية ب�ضمان التوازن
والإن�ص��اف ب�ش��كلٍ عام لدى تغطية احلم�لات االنتخاب ّية ،بد ًال من �أن
تقييده��ا بواج��ب احلي��اد يف املعن��ى ال�ض ّيق له ،والذي ق��د يثقل كاهلها
بقواعد لي�ست ُمدَّدة النطاق بد ّقةٍ.
مماثل ،يطل��ب القانون من و�س��ائل الإع�لام اخلا�صة مراعاة
عل��ى نح � ٍو
ٍ
«مبد�أ اال�س��تقالل ّية» �أثناء احلمالت االنتخاب ّي��ة ،و»التفريق الوا�ضح بني
الوقائع واحلقائق من جه ٍة وبني الآراء والتعليقات من جه ٍة �أخرى ،وذلك
يف خمتلف ن�ش��راتها الإخبار ّية �أو براجمها ال�سيا�س � ّية» (املا ّدة .)74.1
لكن ما لي���س وا�ضح ًا هو ملاذا ينطبق هذا ال�ش��رط على الإعالم اخلا�ص
فقط� ،أو كيف ميكن �أن يكون �أكرث من جم ّرد متنٍّ ؛ فاحلقائق الإعالم ّية
نادر ًا ما يجري ف�صلها عن تف�س�يراتها ،وبالتايل من امل�س��تبعد �أن ُتط َّبق
ه��ذه «القاع��دة» .يج��ب �أن يعتم��د القان��ون �صياغ � ًة �أك�ثر توازن �اً يف ما
�مي واخلا�ص
يتع ّلق بهذه امل�س��ائل ،كما ينبغي �أن ُي ِ
خ�ضع الإعالم الر�س� ّ
عل��ى ال�س��واء للموجب��ات نف�س��ها يف م��ا يخ�� ّ�ص التغطي��ة الإعالم ّي��ة
للحمالت االنتخاب ّية.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلكّ ،
حتظر املا ّدة  74من القانون على ك ّل من و�سائل الإعالم
املرئي وامل�س��موع فقط كما يف املا ّدة  68من
اخلا�صة (ال و�س��ائل الإعالم ّ
واملر�ش��حني ،ولوائح ّ
ّ
املر�ش��حني ،االنخراط يف جمموعة
قان��ون ،)2008
�أن�ش��ط ٍة غري م�ش��روع ٍة ُمف ّند ٍة يف خم���س فقرات فرع ّية ،و�أبرزها :القدح
وال��ذ ّم ،والت�ش��هري ،والتحري���ض عل��ى الكراهي��ة �أو العن��ف ،والرتهي��ب،
والر�ش��وة ،والتزيي��ف� ...إلخ .لك��ن الالفت للنظر �أن ه��ذه التوجيهات ال
تنطبق على و�سائل الإعالم الر�سم ّية ،ف�ض ًال عن �أن الأن�شطة املحظورة،
عل��ى غ��رار «حتريف املعلومات �أو حجبها �أو تزييفها �أو حذفها �أو �إ�س��اءة
عر�ضه��ا» ،ه��ي عا ّم ٌة ج � ّد ًا ُت�ص ّعب عل��ى الإعالم تو ّقع العواق��ب التي قد
فعل ما ،وبالتايل تنظيم �س��لوكه بن��ا ًء على ذلك؛ فاللجوء �إىل
تت�أ ّت��ى عن ٍ
«حذف املعلومات» ،على �س��بيل املثال ،هو �إجرا ٌء �ش��ائ ٌع كثري ًا يف الإعالم
لأغرا��ٍ�ض حترير ّي��ة .زِد عل��ى ذل��ك �أن القان��ون ُيل� ِ�زم و�س��ائل الإع�لام
بالتدقي��ق يف الإعالنات املدفوعة للمجموعات ال�سيا�س � ّية قبل ب ّثها ،وهو
م��ا ي�ترك جما ًال وا�س��ع ًا للج��دل .يج��ب �أن يع ّ�بر القانون ع��ن املوجبات
املفرو�ضة على و�سائل الإعالم تعبرياً وا�ضحاً ،كي تكون هذه الأخرية
قادر ًة على تو ّقع العواقب التي قد تنتج عن فعلٍ ما.
تن�ص املا ّدة  72.5على �أن هيئة الإ�ش��راف على االنتخابات تق ّرر ما �إذا
ّ
كانت �إطالالت ّ
املر�ش��حني الإعالم ّية على القنوات الف�ضائ ّية ُتع ّد �إعالن ًا
انتخاب ّي ًا بح�سب �أهم ّيتها .ومل تكن هيئة الإ�شراف عام  2008تتمتّع ب� ّأي
�صالح ّي � ٍة «لتخ�صي���ص» امل�س��احات الإعالن ّي��ة� ،أما هيئة الإ�ش��راف على
االنتخاب��ات فه��ي م�س ��ؤول ٌة الآن عن حتديد امل�س��احات الق�ص��وى املُتاحة
ّ
للمر�ش��حني يف ك ّل و�س��يل ٍة �إعالم ّي��ة .م��ع ذل��ك ،يبقى تطبيق ه��ذا الأمر
�صعب ًا ،نظر ًا �إىل �أن الأنظمة اللبنان ّية ال تنطبق على اخلارج ،واملفاو�ضات
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مع �ش��ركات الإعالم الأجنب ّية يف �ش ��أن ك ّل حال ٍة على حدة لي�ست واقع ّية.
ومب��ا �أن الن�ش��رات الإخبار ّي��ة الأجنب ّي��ة الت��ي تتناول ّ
مر�ش��ح ًا م��ا ال تقع
ك ّله��ا �ضمن هذا املوجب ،فقد يكون من اجلدير �إلزام ّ
املر�ش��حني بعدم
ا�س��تخدام الإع�لام الأجنب� ّ�ي ع��ن ق�ص��دٍ لأغرا�� ٍ�ض ترويج ّي � ٍة �أو بع��دم
�شراء امل�ساحات الإعالن ّية يف اخلارج.

 .8.5املنازعات الإعالم ّية
يح ّدد القانون م�س��ار العمل املُتاح لهيئة الإ�ش��راف على االنتخابات لدى
ر�صده��ا خمالف � ًة لأنظمة الإع�لام اخلا�صة باحلم�لات االنتخاب ّية ،ومع
وا�ضح ما �إذا كان يف مقدور ّ
املر�شحني �أو اللوائح رفع
ذلك ،ال يزال غري ٍ
ال�ش��كاوى �إىل الهيئ��ة ،و�إذا كان ذلك ممكن ًا ،م��ا هي املهل الزمن ّية لهذه
ال�شكاوى.
بع��د �أن تر�ص��د الهيئ��ة املخالف��ة املُرت َكب��ة ،ميكنه��ا �أن ُت�ص� ِ�در حتذي��ر ًا
للو�س��يلة الإعالم ّي��ة املعن ّي��ة� ،أو ُت ِلزمها بن�ش��ر اعتذارٍ� ،أو ت�ش�ترط عليها
من��ح حقّ الر ّد للطرف املت�ض ّرر .ت�س��تطيع الهيئة �أي�ض ًا �أن ُتيل الق�ض ّية
�إىل حمكم��ة املطبوع��ات ،الت��ي ه��ي خم ّول��ة فر���ض غرام � ٍة مال ّي � ٍة عل��ى
الو�سيلة الإعالم ّية� ،أو وقفها عن العمل جزئ ّي ًا لثالثة �أ ّي ٍام� ،أو ك ّل ّي ًا لثالثة
�أ ّي ٍام �إذا تك ّررت املخالفات (املا ّدة .)81
�أما الطرف املت�ض ّرر في�ستطيع �أن ي�شتكي لدى امل ّدعي العام ،الذي يع َمد
بدوره �إىل مقا�ضاة الو�سيلة الإعالم ّية املُخا ِلفة �أمام حمكمة املطبوعات،
�صدر
�أو يرف��ع دع � ًوى مببادر ٍة من��ه �أمام هذه الأخ�يرة ،التي عليه��ا �أن ُت ِ
قرارها يف مهلة � 24س��اعة .وميكن امل ّدعي العام وو�س��يلة الإعالم املعن ّية
ا�س��تئناف القرار �أمام حمكمة التمييز (حمكمة اال�ستئناف وفق ًا لقانون
عام .)2008
�صحيح �أن الأُ ُطر الزمن ّية الق�صرية لت�سوية ال�شكاوى الإعالم ّية هي �سم ٌة
�إيجاب ّي � ٌة (ذل��ك ب�أنها ُت ّن��ب تداخل خطوات ح ّل النزاع��ات املتعاقبة)،
�بل متع � ّدد ٍة لرف��ع ال�ش��كوى واالنت�ص��اف
لك��ن ث ّم��ة م�ش��كل ٌة يف �إتاح��ة �س� ٍ
للأط��راف امل�ش��تكية كم��ا يف ه��ذه احلال��ة ،مل��ا ق��د يت�س � ّبب ب��ه ذلك من
ارتب��اك .وهك��ذا� ،إذا ما �أردنا جت ّنب البحث ع��ن �أف�ضل جه ٍة للتقا�ضي،
فيجب �أن يكون وا�ضح ًا ما هي احلاالت التي ت�س��تدعي مقا�ضا ًة جنائ ّي ًة.
ينبغي �أن ي�ضمن القانون النظر �سريعاً وبفاعل ّي ٍة يف ال�شكاوى املتع ّلقة
بع��دم االمتث��ال لأنظم��ة الإعالم اخلا�صة باحلم�لات االنتخاب ّية ،عرب
�آل ّياتٍ ق�ضائ ّي ٍة ال تكون عبار ًة عن مفا�ضل ٍة بني املحاكم.
ربر الكامن وراء امل��ا ّدة  ،82التي ُتتيح
له��ذه الغاي��ة ،ال ب ّد م��ن تو�ضيح امل ّ
للأ�ش��خا�ص الزع��م ب�أنه��م ت�ض � ّرروا من ج � ّراء واحد ٍة م��ن «املخالفات»
املذك��ورة �أع�لاه (عل��ى افرتا�ض �أنه��ا ت�ش�ير �إىل املخالف��ات املُد َرجة يف
أفعال غري
املا ّدة � ،)81إذ ال ميكن ال�س��عي وراء االنت�صاف �أو التعوي�ض ل ٍ
م�شروع ٍة نتجت عن �أفعال ال�شخ�ص نف�سه.
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�سيتم متكني هيئة
Óيكمن التح ّدي الرئي�س يف ما �إذا كان
ّ
الإ�شراف على االنتخابات كما يجب لإنفاذ �أنظمة الإعالم
املرتبطة باحلمالت االنتخاب ّية ،والتي يتط ّلب بع�ضها موارد
كبري ًة وا�ستجاب ًة عالية.
الر�سمي واخلا�ص
Óيجب �إي�ضاح الأحكام التي ُت ّيز بني الإعالم
ّ
يف بع�ض امل�سائل (مثل القدح والذ ّم ،والت�شهري ،والتحري�ض
على الكراهية �أو العنف ،وغري ذلك من اخلطاب غري امل�شروع،
حددة لنطاق واجب «احلياد») .كما ينبغي �أال
�أو الأنظمة املُ َّ
معقول على و�سائل الإعالم ب�إجبارها
يفر�ض القانون عب�أً غري
ٍ
على التق ّيد بقواعد غري ُم َّددة النطاق.
ّ
املر�شحني بعدم ا�ستخدام الإعالم
يتعي النظر يف �إلزام
ّ Ó
أغرا�ض ترويج ّي ٍة �أو بعدم �شراء امل�ساحات
أجنبي عن ٍ
ق�صد ل ٍ
ال ّ
الإعالن ّية يف اخلارج .فمن �ش�أن ذلك �أن يحول ،على الأق ّل ،دون
أجنبي عمد ًا يف احلمالت االنتخاب ّية.
ا�ستخدام الإعالم ال ّ
Óينبغي �أن ي�ضمن القانون النظر �سريع ًا وبفاعل ّي ٍة يف ال�شكاوى املتع ّلقة
بعدم االمتثال لأنظمة الإعالم اخلا�صة باحلمالت االنتخاب ّية ،عرب
�آل ّي ٍات ق�ضائ ّي ٍة ال تكون عبار ًة عن مفا�ضل ٍة بني املحاكم.

 .9متويل احلمالت االنتخاب ّية
ث ّمة قيو ٌد على �إنفاق ّ
أغرا�ض
املر�شحني ،و�ضوابط على م�صادر التمويل ل ٍ
ترويج ّية ،علم ًا ب�أن املال �أ ّدى دور ًا كبري ًا االنتخابات اللبنان ّية ،واملراقبون
انتقدوا غياب الأنظمة يف هذا املجال .وقد احتوى الف�صل اخلام���س من
ف�صل ٍة حول متويل احلم�لات االنتخاب ّية ،يف
�كام ُم َّ
قان��ون  2008على �أح� ٍ
بتو�س��عه يف و�صف
ح�ين ع � ّدل قان��ون  2017هذه الأح��كام تعدي ًال طفيف ًا ّ
عمل ّية املراجعة الق�ضائ ّية حل�سابات احلمالت االنتخاب ّية.

االنتخابي
� .9.1سقف الإنفاق
ّ

�ألزم القانون ال�سابق ّ
ربعات
املر�شحني بفتح
ح�ساب م�صر ّيف ٍ
ٍ
واحد لك ّل الت ّ
والنفقات االنتخاب ّية ،وعدم �إنفاق �أكرث من  150مليون لري ٍة لبنان ّي ٍة (�أي
مبلغ ُيث ّبته جمل���س
نح��و  82،000يورو) لك ّل عمل ّي ٍة انتخاب ّي ٍة� ،إ�ضاف ًة �إىل ٍ
الوزراء بنا ًء على تو�صية وزارة الداخل ّية والبلد ّيات ،وبالت�ش��اور مع هيئة
الإ�شراف على االنتخابات (املا ّدة  .)61وكان هذا املبلغ الإ�ضايف ي�ستند
�سجلني يف ك ّل دائر ٍة ،ويعتمد بالتايل على حجم ك ّل
�إىل عدد الناخبني املُ َّ
دائ��رة ،وق��د �أ�ضاف �إلي��ه القانون اجلدي��د  5.000ل�ير ٍة لبنان ّي ٍة (75.2
ناخب ُم�س� َّ�جل ،حتى �إنه �أتاح مزيد ًا من املرونة� ،إذ �أ�صبح
يورو) عن ك ّل ٍ
�ات ا�س��تناد ًا �إىل احلالة
بالإم��كان �إع��ادة النظ��ر يف املبل��غ يف ك ّل انتخاب� ٍ
االقت�صاد ّي��ة .ولئ��ن كان��ت ه��ذه املرون��ة م�ش��روعة ،يبق��ى �أن ن��رى كيف
وين�ص القانون
ُف�س��ر و ُتط َّبق من دون احتمال حدوث �س��وء ا�ستعمالّ .
�ست َّ

على �أن «�إعادة النظر» يف املبلغ الإ�ضايف عند افتتاح احلملة االنتخاب ّية،
ولكن��ه ال يق�ض��ي ب�ضرورة اتّخاذ قرا ٍر قبل افتت��اح احلملة االنتخاب ّية .ال
ب ّد �إذاً من حتديد املبلغ الأق�صى الذي ميكن �أن ينفقه ّ
املر�شحون على
حمالتهم االنتخاب ّية قبل بداية احلملة االنتخاب ّية.

 .9.2م�صادر التمويل امل�سموح بها
ّ
للمر�ش��حني �أن ينفق��وا «ماله��م اخلا���ص» (مب��ا يف ذل��ك امل��وارد
يج��وز
أ�شخا�ص لبنان ّيني
ربعات �أو امل�ساهمات من �
ٍ
الأُ َ�سر ّية) ،ويح�صلوا على الت ّ
دول �أو
طبيع ّي�ين ومعنو ّيني ،ولكن ال يجوز لهم �أن يقبلوا امل�س��اهمات من ٍ
أ�شخا�ص �أجانب طبيع ّيني �أو معنو ّيني� .أما التقدميات العين ّية �أو النقد ّية
�
ٍ
�اهمات
�أو عل��ى �ش��كل «ا�ش�تراكات» (م�س��تح ّقات حزب ّي��ة) فتُعت َ�بر م�س�
ٍ
ّ
انتخاب ّية ،على عك���س عم��ل املتط ّوعني .هذا وال يحقّ
للمر�ش��حني القيام
ربع��ات �أو تق��دمي اخلدم��ات �إىل الناخب�ين �أو ّ
املنظم��ات �أثناء فرتة
بالت ّ
احلملة االنتخاب ّية (املا ّدة .)62
�أم��ا امل�س��اهمات املُق َّدم��ة �إىل �أح��د ّ
املر�ش��حني �أو اللوائ��ح ف�لا يج��وز �أن
ّ
تتخط��ى ن�س��بة  50يف املئ��ة م��ن جمم��وع امل�س��اهمات الت��ي يتل ّقاها ذلك
املر�ش��ح �أو تل��ك الالئح��ة (املا ّدة  ،)80.5وهو �ش� ٌ
ّ
�رط جدي � ٌد يحول دون
اعتم��اد ّ
�ورد واح� ٍ�د للتموي��ل ،مع ما
املر�ش��حني عل��ى نح � ٍو مك َّث� ٍ�ف على م� ٍ
ينطوي عليه ذلك من خطر وقوع تواط�ؤ ما .ويبقى ال�س ��ؤال ما �إذا كانت
هيئة الإ�ش��راف على االنتخابات �س��تتم ّكن من تع ُّقب من�ش ��أ امل�س��اهمات،
ق�س��م ه��ذه امل�س��اهمات �إىل
�أو كي��ف �س��تفعل ذل��ك ،وخ�صو�ص � ًا ح�ين ُت َّ
�اهمات �أ�صغ��ر حجم ًا به��دف �إخفاء م�صدرها امل�ش�ترك� .إن حتقيق
م�س�
ٍ
ذلك يتط ّلب �آل ّي ٍات متط ّور ًة ملراقبة الإنفاق ،وبالتايل موارد كافية ،وهما
تاحني.
غري ُم َ

� .9.3آل ّيات مراقبة الإنفاق
من��ح القان��ون ال�س��ابق هيئ��ة الإ�ش��راف �صالح ّي��ة التدقيق يف ح�س��ابات
ّ
اخلا�ص��ة بحمالته��م االنتخاب ّي��ة يف � ّأي وقت� ،أم��ا قانون عام
املر�ش��حني
ّ
فن�ص على واجب �أن يرفع مد ّققو احل�سابات املعتمدون ّ
للمر�شحني
ّ 2017
تقارير �ش��هر ّي ًة لهيئة الإ�شراف على االنتخابات ُت َّبي فيها النفقات كا ّفة
الت��ي و ّفره��ا ّ
املر�ش��حون �أثن��اء احلمل��ة االنتخاب ّي��ة (امل��ا ّدة )63؛ وه��ذا
احلكم اجلديد قد ُي�س ّهل عمل هيئة الإ�شراف على االنتخابات.
يف مقاب��ل ذل��ك ،مل َي ُعد القانون يذكر ما �إذا كانت هيئة الإ�ش��راف على
�ان خا�ص � ٍة مل�س��اعدتها على
االنتخاب��ات ال ت��زال ق��ادر ًة عل��ى ت�ألي��ف جل� ٍ
الإ�ش��راف عل��ى تق ّي��د ّ
املر�ش��حني ب�أنظم��ة متوي��ل احلم�لات االنتخاب ّية.
فلي���س وا�ضح � ًا م��ا �إذا كان ذل��ك ُمد َرج ًا �ضمن � ًا يف الوظيفة الإ�ش��راف ّية
العا ّمة املُح َّددة يف املا ّدة � ،19أو يف تفوي�ض ال�صالح ّيات املُح َّدد يف املا ّدة
 .22يف املمار�س��ة� ،أن�ش ��أت هيئ��ة الإ�ش��راف عل��ى االنتخاب��ات ح ّت��ى الآن
جلنتَ�ين (واح��دة قانون ّية و�أخ��رى �إعالم ّي��ة) ،ولكنهما ت�ض ّم��ان �أع�ضاء

الهيئ��ة جميعه��م ،ما يعن��ي �أن هاتَني اللجنتَني لي�س��تا هيئتَ�ين فرع ّيتَني،
بل �إن هيئة الإ�ش��راف على االنتخابات ّ
تتول النظر ،ب�صف ٍة خمتلف ٍة ،يف
جمموع ٍة من امل�سائل املُح َّددة.
ويج��ب �أن ُيق � ّدم ّ
ف�صل � ًة ع��ن حمالته��م
املر�ش��حون بيان� ٍ
�ات ح�س��اب ّي ًة ُم َّ
االنتخاب ّي��ة لك��ي ُتد ّق��ق فيه��ا هيئ��ة الإ�ش��راف عل��ى االنتخاب��ات يف مهلة
�هر من موع��د �إجراء االنتخاب��ات (املا ّدت��ان  19.6و ،)64يف حني �أن
�ش� ٍ
املخالف��ات املُتع َّم��دة لأحكام متوي��ل احلمالت تخ�ضع لغرام ٍة �أو للحب���س
مل ّد ٍة �أق�صاها � 6أ�شهر.
�أم��ام هيئ��ة الإ�ش��راف عل��ى االنتخابات مهل��ة  30يوم ًا للنظ��ر يف بيانات
املر�شحني ،ويحقّ لها �أن تطلب من ّ
احل�سابات التي ا�ستلمتها من ّ
املر�شح
�توري.
�إج��راء ت�صحيح� ٍ
�ات قبل اتّخاذ قرارها ورفعه �إىل املجل���س الد�س� ّ
الد�ستوري
و�إذا ق ّررت الهيئة رف�ض البيان ،فعليها �أن ُتب ِلغ رئي�س املجل�س
ّ
عتب البيان
ورئي�س جمل�س الن ّواب بذلك� ،أما �إذا مل ّ
تتو�صل �إىل قرارٍ ،ف ُي َ
ُموا َفق ًا عليه.
ال �ش� ّ�ك يف �أن ه��ذه الأح��كام ك ّله��ا ت� ّ
�دل على �إح��راز تق ّد ٍم عل��ى القانون
ال�س��ابق ،ولكنه��ا ال ّ
تغط��ي جوان��ب �أخ��رى مه ّم��ة� ،إذ ينبغ��ي �أن ي�ض� ّ�م
القانون ،على �سبيل املثال ،بند ًا يتع ّلق بتبعات قرار الرف�ض التي قد ت�ؤ ّثر
يف نتيج��ة االنتخاب� ،إذا كانت البيانات احل�س��اب ّية املرفو�ضة عائد ًة �إىل
نتخب .فهل يجوز مث ًال �أن يبقى ّ
ّ
مر�ش� ٍ�ح ُم َ
�ابي
مر�ش � ٌح ُر ِف َ�ض بيانه احل�س� ّ
يف من�صب��ه؟ ف�ض� ً
لا ع��ن ذل��ك ،ينبغ��ي �أن يح �دّد القان��ون للمجل���س
الد�ستوريّ مهل ًة زمن ّي ًة للنظر يف اال�ستئنافات ،فهو ال ي�أتي على ذكر � ّأي
أحكام حول عمل ّية اال�س��تئناف ،و ُمهلها الزمن ّية ،وكيف ّية ت�أثري القرارات
� ٍ
51
كمالذ �أخ ٍري على نتيجة االنتخابات.
الد�ستوري
التي يتّخذها املجل�س
ٍ
ّ
�إ�ضاف � ًة �إىل ذل��ك ،ينبغ��ي �أن ُت َ
ن�ش��ر ح�س��ابات ّ
املر�ش��حني اخلا�ص��ة
االنتخابي حر�صاً على �شفاف ّية العمل ّية االنتخاب ّية ،وال �شيء
ب�إنفاقهم
ّ
مين��ع هيئة الإ�ش��راف عل��ى االنتخابات من اعتماد ه��ذا الإجراء بو�صفه
ممار�س ًة ج ّيدة.

الد�ستوري على �أن با�ستطاعة
تن�ص المادّة  31من القانون المتع ّلق بالمجل�س
ّ
ّ 51
ّ
الد�ستوري ،الذي
المر�شحين الخا�سرين الطعن في نتائج االنتخابات �أمام المجل�س
ّ
يمكن �أن ُيع ِلن عن فوز ّ
مر�ش ٍح �آخر في االنتخابات �أو يبطل هذه الأخيرة ويدعو
انتخابات فرع ّي ٍة (�أنظر الق�سم  .)2.12ولي�س وا�ضح ًا ما �إذا كان المجل�س
�إلى
ٍ
ً
ّ
قرارت مماثل ٍة في ما يتعلق برف�ض البيانات الح�ساب ّية
الد�ستوري قادرا على اتّخاذ
ٍ
ّ
الخا�صة بالحمالت االنتخاب ّية.
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ف�صل ًة حول
�Óأدخل قانونا االنتخاب َ
لعامي  2008و 2017قواعد ُم َّ
ّ
للمر�شحني ،و�ضوابط على م�صادر التمويل،
النفقات االنتخاب ّية
بينما �أو�ضح القانون اجلديد نظام االخت�صا�ص الذي ي�سري على
عمل ّية مراجعة البيانات احل�ساب ّية املرفوعة من ّ
املر�شحني �إىل
هيئة الإ�شراف على االنتخابات.
Óيبقى �أن ننتظر لرنى �إذا كان �سيجري متكني هيئة الإ�شراف على
االنتخابات كما يجب ل�ضمان التق ّيد بالأنظمة اخلا�صة بالإنفاق
االنتخابي ،مبا �أن تع ّقب م�صادر امل�ساهمات االنتخاب ّية يتط ّلب
ّ
�آل ّي ٍات متط ّور ًة ملراقبة الإنفاق وموارد مالئمة.
الد�ستوري مهل ًة زمن ّي ًة للنظر يف
Óيجب �أن يح ّدد القانون للمجل�س
ّ
اال�ستئنافات املتع ّلقة برف�ض هيئة الإ�شراف على االنتخابات بيان ًا
ح�ساب ّي ًا انتخاب ّي ًا .وعليه �أن ي�شرح �أي�ض ًا عمل ّية اال�ستئناف ،و ُمهلها
الد�ستوري
الزمن ّية ،وكيف ت�ؤ ّثر القرارات التي يتّخذها املجل�س
ّ
كمالذ �أخ ٍري على نتيجة االنتخابات.
ٍ
ّ
يتعي حتديد املبلغ الأق�صى الذي يحقّ
للمر�شحني �إنفاقه قبل
ّ Ó
البدء باحلملة االنتخاب ّية.
Óال ب ّد من ن�شر البيانات احل�ساب ّية بعدما تد ّقق هيئة الإ�شراف على
الد�ستوري فيها ،وذلك لإ�ضفاء ال�شفاف ّية
االنتخابات واملجل�س
ّ
على العمل ّية االنتخاب ّية.

 .10االقرتاع

� .10.1أقالم االقرتاع
ُي��درِج القان��ون معاي�ير مو�ضوع ّي � ًة لتوزي��ع �أق�لام االق�تراع جغراف ّي � ًا
(املا ّدة :)85
�سجلني  400-100قلم اقرتاع ٍ واحد.
Óيكون لك ّل قري ٍة عدد ناخبيها املُ َّ
Óيف املبد�أ ،ميكن رفع عدد الناخبني �إىل  400لك ّل قلم اقرتاع ،ولكن
«�إذا اقت�ضت ذلك �سالمة العمل ّية االنتخاب ّية» ،فيمكن رفع العدد �إىل
�سج ٍل ال �أكرث لك ّل قلم اقرتاع (بد ًال من  800يف القانون
ٍ 600
ناخب ُم َّ
ال�سابق).
اقرتاع ال �أكرث.
اقرتاع  20قلم
Óيكون لك ّل مركز
ٍ
ٍ
ُت َ
ن�شر الئحة �أقالم االقرتاع قبل � 10أ ّي ٍام على الأق ّل (بد ًال من  30يوم ًا يف
القانون ال�سابق) من تاريخ �إجراء االنتخابات (املا ّدة .)85
�تراع
وق��د ُ�س� ّ�جل يف انتخاب��ات ع��ام � ،2005إن�ش��اء  5.875قل��م اق ٍ
ل �ـ 3.007.261ناخب � ًا ُم�س� َّ�ج ًال� ،أي م��ا مع ّدل��ه  512ناخب � ًا ل��ك ّل قل��م
اقرتاع
ن�ش��ئ ،يف انتخاب��ات ع��ام  5.181 ،2009قل��م
اق�تراع ،يف ح�ين �أُ ِ
ٍ
ّ
املتو�سط لك ّل
�سج ًال� ،أي ما مع ّدله  629ناخب ًا يف
لـ 3.257.243ناخب ًا ُم َّ
قلم اقرتاع.
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�إ�ضاف � ًة �إىل ذل��ك� ،إن ع��ادة ت�س��جيل الناخب�ين وعائالته��م يف الدائ��رة
أمد طويل ،ولي�س��ت ُمك َّر�س ًة
التي ينح ّدرون منها ،هي عاد ٌة را�س��خ ٌة منذ � ٍ
بالتحدي��د يف قان��ون االنتخاب ،ناهيك ب�أن الناخبني ُيو َّزعون على �أقالم
االق�تراع وفق � ًا ملذهبه��م وعائلته��م وجن�س��هم ،بحي��ث �إن ثم��ة �صن��دوق
�تراع للرج��ال و�آخ��ر للن�س��اء .وه��ذا الإج��راء ال يج�بر الناخب�ين على
اق ٍ
�افات غري �ضرور ّي ٍة يوم االنتخاب فح�س��ب ،بل ُي�س ّهل �أي�ض ًا على
قطع م�س� ٍ
ّ
املر�شح �أو مندوبي الأحزاب مراقبة خيارات الناخبني و�أُ َ�سرهم بر ّمتها.

يف جمي��ع الأحوال� ،إن �إدخال البطاق��ة املُمغ َنطة يطرح حت ّديات ج ّدي ًة،
لي�س �أق ّلها القدرة اللوج�ست ّية على التخطيط لكيف ّية احل�صول على هذه
البطاق��ة ،واختباره��ا ،وتقييمها ،وامل�صادقة عليها ،وتوفريها لأكرث من
 3مالي�ين ناخ� ٍ�ب �ضمن �إطا ٍر زمن� ّ�ي �ض ّي ٍق جد ًا ،ناهي��ك بكيف ّية تعريف
الناخب�ين به��ا وتدريب م�س ��ؤويل االنتخابات على ا�س��تخدامها .والواقع
�أن ال�صعوب��ات يف ت�س��ليم بطاق��ات الهو ّي��ة العاد ّية وجوازات ال�س��فر يف
حج � ٍة ميكن اال�س��تناد �إليها لالعرتا�ض
االنتخاب��ات ال�س��ابقة ،هي خري ّ
عل��ى اعتم��اد البطاق��ات املُمغ َنط��ة .ل��ذا ،يف معاجل��ة امل�س��ائل العمل ّية،
يجب �أن يحر�ص امل�ش ّرعون على �ضرورتَني ،هما �سر ّية االقرتاع ونزاهة
النتائ��ج ،ه��ذا وال ي ��ؤ ّدي ا�س��تخدام التقن ّي��ات اجلديدة بال�ض��رورة �إىل
بناء الثقة ،بل غالب ًا ما يقت�ضي ثق ًة ُم�س � َبق ًة يف قدرة الإدارة االنتخاب ّية
�ستح�س��ن ت�أجيل �إدخ��ال البطاقات
ل�ضم��ان التنفيذ الناج��ح .وهكذاُ ،ي
َ
املُمغ َنط��ة ،بالنظ��ر �إىل م��ا ينط��وي علي��ه ه��ذا الإج��راء م��ن حت ّدي��اتٍ
لوج�ست ّي ٍة ومال ّية .عو�ضاً من ذلك ،ال بد �أن ُتر ّكز الإجراءات امل ُ ّت َخذة
عل��ى تق ّي��د االنتخاب��ات ب�ضرور َت�ين هم��ا �س��ر ّية االق�تراع ونزاه��ة
العمل ّية االنتخاب ّية.

 .10.3التعريف عن هو ّيات الناخبني

وكان يف مق��دور ر�ؤ�س��اء الأق�لام ،يف االنتخابات ال�س��ابقة ،ووفق ًا للما ّدة
� ،3.81أن يحيلوا الناخبني الذين ت�ش��وب �أ�س��ماءهم �أخطاء �أو الذين ال
خت�ص��ة� .أما يف
َت� ِ�رد �أ�س��ما�ؤهم على لوائح ال�ش��طب� ،إىل جلن��ة القيد املُ ّ
القانون اجلديد ،فلم ُي َعد م�سموح ًا للجان القيد ت�سجيل الناخبني الذين
ُي�ستب َعدون يوم االنتخاب ،بل ميكن الناخب ت�سجيل نف�سه فقط بنا ًء على
ق��را ٍر م��ن جلنة القي��د قب��ل � 25آذار ،وبعد الت�ش��اور م��ع وزارة الداخل ّية
�اف ي��وم االنتخ��اب
والبلد ّي��ات .وبالت��ايل ،ينبغ��ي توف�ير �آل ّي��ة انت�ص� ٍ
للناخب�ين امل�ؤ َّهل�ين الذي��ن ال َت �رِد �أ�س��ما�ؤهم عل��ى لوائ��ح ال�ش��طب �أو
الذين ت�شوب �أ�سماءهم �أخطاء.

جتدر الإ�شارة �إىل �أن القانون ال يتناول يف � ّأي من �أحكامه م�س�ألة اختيار
�لام االقرتاع ،علم ًا ب ��أن مراقبي االحتاد
املب��اين الت��ي يجب اتّخاذها �أق َ
عدد من الأماكن غري
الأوروبي لفتوا النظر ،عام � ،2005إىل ا�س��تخدام ٍ
املالئمة ،مثل مراكز ال�شرطة ودور العبادة.

 .10.2يوم االنتخاب
واحد من ال�س��اعة ال�س��ابعة �صباح ًا حتى
أحد ٍ
ُت��رى االنتخابات يف يوم � ٍ
ال�س��ابعة م�س��ا ًء (امل��ا ّدة  ،)87مع العلم ب ��أن انتخاب��ات  2009الربملان ّية
واحد (امل��ا ّدة  80من
�وم ٍ
كان��ت �أ ّول انتخاب� ٍ
�ات ُت��رى بع��د احل��رب يف ي� ٍ
القان��ون ال�س��ابق) .وكان��ت االنتخابات ال�س��ابقة ق��د �أُجر َيت يف خمتلف
املحافظ��ات يف �آح� ٍ�اد متتالي � ٍة ،وه��و �أم � ٌر يط��رح ،يف جملة �أم��و ٍر �أخرى،
حت ّدي احلفاظ على �أمن �صناديق االقرتاع.
ميكن الناخبني االقرتاع ب�إبراز بطاقة هو ّيتهم �أو جواز �سفرهم ،اللذين
يج��ري التث ّب��ت منهم��ا يف لوائح ال�ش��طب (امل��ا ّدة  .)95ومل َت ُعد بطاقات
االنتخاب التي كانت وزارة الداخل ّية والبلد ّيات قد �أ�صدرتها ،والتي كان
52
�سه ًال تزويرهاُ ،م َ
�ستخدم ًة منذ عام . 2008
تن��ّ�ص امل��ا ّدة  84عل��ى ا�س��تخدام البطاق��ة الإلكرتون ّي��ة املُمغ َنطة (وهي
�ريط ُمغ َن ٍط حتتوي على املعلوم��ات املُحدِّ دة للهو ّية) يف
بطاق��ة ذات �ش� ٍ
االنتخابات يف امل�ستقبل� ،شرط �أن يوافق جمل�س الوزراء على ا�ستخدامها
ب�أكرث ّي��ة الثل َث�ين .ويف الواق��ع ،من غ�ير املعت��اد �إطالق ًا �أن يرب��ط قانون
قانون �آخ��ر ،و�أن ُيح ّدد الأغلب ّية
�اب انطباق �أحكامه ب�ش��رط مترير ٍ
انتخ� ٍ
املطلوبة لتمريره.

 52قبل عام ُ ،2008ح ِرم عد ٌد كبي ٌر من الناخبين الم�ؤهَّ لين من ح ّقهم في الت�صويت
ب�سبب انعدام الفاعل ّية وال�شفاف ّية الناجم عن �آل ّيات �إ�صدار بطاقات الناخبين
وتوزيعها.

ّ .10.4
موظفو �أقالم االقرتاع
قلم وكاتب ًا �أو �أكرث (امل��ا ّدة ُ ،)86.1يع َّينون
ي�ض� ّ�م ك ّل قلم
ٍ
اقرتاع رئي���س ٍ
م��ن قب��ل املحاف��ظ �أو القائمق��ام بنا ًء عل��ى الئح��ة ّ
موظفي الدول��ة التي
تر�س��لها املدير ّي��ة العا ّم��ة لل�ش ��ؤون ال�سيا�س � ّية والالجئني التابع��ة لوزارة
�بوع ال �أك�ثر م��ن تاري��خ �إج��راء
الداخل ّي��ة والبلد ّي��ات ،وذل��ك قب��ل �أ�س� ٍ
االنتخابات ،على �أن ُيب َّلغ ّ
موظفو الأقالم مبكان انتدابهم قبل � 5أ ّي ٍام من
موع��د االنتخابات (بد ًال من � 3أ ّي ٍام عام  .)2008وي�س��اعد رئي���س القلم
معاون��ان يت� ّ�م تعيينهما عن��د افتتاح قلم االقرتاع ي��وم االنتخاب ،فيختار
رئي�� ُ�س القلم املعاونَ الأ ّول من ب�ين الناخبني احلا�ضرين ،يف حني يختار
الناخب��ون �أنف�س��هم املعاونَ الثاين .ويجب �أن ُت � َّدد عمل ّية تعيني املعاون
الذي يختاره الناخبون يف القانون منع ًا لإ�ساءة اال�ستخدام.

أوروبي
جت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن مراقب��ي االنتخاب��ات التابعني لالحت��اد ال ّ
عام��ي  2005و� 2009أن املعاون�ين غالب � ًا ما كانوا
الحظ��وا يف انتخاب��ات َ
م��ن مم ّثل��ي ّ
املر�ش��حني .وكان كت ّي��ب االق�تراع والف��رز ،ال��ذي �أ�صدرت��ه
وزارة الداخل ّية والبلد ّيات عام � ،2009أ�شار �إىل �إمكان موا�صلة عمل ّيات
االق�تراع حت��ى بح�ض��ور �أق ّل م��ن � 3أع�ض��اء ،كما كانت احل��ال يف  25يف
املئ��ة تقريب � ًا م��ن �أق�لام االقرتاع الت��ي خ�ضع��ت للمراقبة وفق � ًا ملراقبي
االحت��اد الأوروب� ّ�ي .لك��ن ذل��ك مل مين��ع �أنّ تطبي��ق �إج��راءات االق�تراع
ُ�ص ّن� َ�ف باملُر�ض��ي �أو اجل ّي��د يف  95يف املئ��ة من �أقالم االق�تراع التي ّمتت
مراقبتها 53،على عك�س انتخابات  ،2005مع العلم ب�أن ّ
املوظفني املُع َّينني
تدريب ُم�س َبق.
يف كال االنتخابات مل يخ�ضعوا �إىل � ّأي
ٍ
�دد م��ن �أحكام��ه �إىل الأ�ش��خا�ص الذي��ن ُي�س � َمح
ي�ش�ير القان��ون يف ع� ٍ
بوجوده��م يف �أق�لام االق�تراع ّ
(موظف��و القل��م ،ومندوب��و الأح��زاب،
يو�ض��ح بالتحدي��د َم��ن هم
واملراقب��ون ،والناخب��ون� ...إل��خ� ،).إال �أن��ه ال ِ
ه�ؤالء الأ�ش��خا�ص .ينبغي �أن ُيدرِج القانون الئح ًة �ش��امل ًة بالأ�ش��خا�ص
الذي��ن يج��وز وجوده��م يف �أق�لام �أو مراك��ز االق�تراع �أثن��اء عمل ّي��ة
االق�تراع وف��رز الأ�ص��وات وجدولته��ا .كما يجب �أن يرتدي الأ�ش��خا�ص
برز هو ّيته��م ،ليتم ّك��ن
امل�س��موح بح�ضوره��م يف �أق�لام االق�تراع م��ا ُي� ِ
الناخب��ون واملراقبون من التع ّرف �إليهم ب�س��هول ٍة يوم االنتخاب ،على �أن
ُيح � َّدد ذل��ك يف القانون �أو �إجراءات التطبي��ق ،ويف دليل االقرتاع والفرز
ال�صادر عن وزارة الداخل ّية والبلد ّيات.

� .10.5أوراق االقرتاع
يلح��ظ القان��ون اجلدي��د �ش��رط ًا جدي��د ًا وه��و وج��وب ا�س��تخدام �أوراق
االق�تراع الر�س��م ّية (امل��ا ّدة  ،)95.2يف خط��و ٍة �إ�صالح ّي � ٍة ط��ال
انتظاره��ا 54.وكان ا�س��تخدام �أوراق االق�تراع غ�ير الر�س��م ّية يعن��ي �أن
�تراع مطبوع ٍة
الناخب�ين كان��وا يدل��ون ب�أ�صواته��م م�س��تخدمني �أوراق اق ٍ
ومو َّزع � ٍة من مندوبي الأحزاب ،الأمر الذي ق ّو�ض مبد�أ �س��ر ّية االقرتاع،
و�س � ّهل �ش��راء الأ�ص��وات .وهك��ذا ،مل يكن ممكن � ًا «حماي��ة الناخبني من
�ش �تّى �أ�ش��كال الق�س��ر �أو الإغراء التي تدفعهم �إىل الك�ش��ف عن نواياهم
االقرتاع ّية �أو ع َّمن ا�ستفاد من �صوتهم ،وحماية ه�ؤالء من � ّأي ّ
تدخ ٍل غري
قان��و ّ
�في يف عمل ّية االق�تراع» 55.ومبا �أن ال �أحد كان قادر ًا على
ين �أو ّ
تع�س� ّ
وا�سع ،كانت نزاهة العمل ّية
ا�س��تبعاد خطر التزوير والتالعب على نطاقٍ ٍ
االنتخاب ّية عر�ض ًة للتقوي�ض �إىل حدٍّ بعيد ،وهو ما يتنافى واملا ّدة  25من
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدن ّية وال�سيا�س ّية.
أوروبي لمراقبة االنتخابات حول االنتخابات
 53التقرير
النهائي لبعثة االتحاد ال ّ
ّ
البرلمان ّية في حزيران/يونيو � ،2009ص.26 .
وحد ٍة تُط َبع
 54ح ّثت لجنة ف�ؤاد بطر�س ،عام  ،2006على اعتماد ورقة
اقتراع ر�سم ّي ٍة ُم َّ
ٍ
�سلف ًا ،ومع ذلك ،حين �ص ّوت البرلمان على قانون االنتخاب في �أيلول�/سبتمبر
 ،2008رف�ض  50نائب ًا من �أ�صل  70نائب ًا كانوا حا�ضرين اعتماد مثل هذه الورقة.
وكان ه�ؤالء الن ّواب ينتمون �إلى تك ّت َلي � 14آذار و� 8آذار.
 55لجنة الأمم المتّحدة المعن ّية بحقوق الإن�سان ،التعليق العام رقم  ،25الفقرة .20
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ف�ض� ً
لا عن ذلك ،يطلب القانون من رئي���س القل��م و�أحد معاو َنيه التوقيع
ناخب
عل��ى اجلان��ب اخللف� ّ�ي لورق��ة االقرتاع الر�س��م ّية التي ُت�س � َّلم ل��ك ّل ٍ
م� َّؤه ٍل ،وقبل �أن ُيديل هذا الأخري ب�صوته ،ي�ضع ورقة االقرتاع الر�س��م ّية
وخمتوم من رئي���س القلم .لكن الإبهام ي�ش��وب املا ّدة 95
يف مغ ّل ٍف ُمو َّق ٍع
ٍ
حول ا�ستخدام هذا املغ ّلف� ،إذ �إنه مذكو ٌر يف الفقرة الثانية فقط ،ولي�س
يف الفق��رات الالحقة الت��ي ت َِ�صف عمل ّية و�ضع ورقة االقرتاع يف �صندوق
االق�تراع .ويجوز للناخب و�ضع ورقة االقرتاع يف �صندوق االقرتاع بعدما
ُيب ّ�ين ّ
اقرتاع واح��دة ،مطو ّية
ملوظف��ي القل��م �أن��ه ال يحمل �أكرث م��ن ورقة
ٍ
وخمتومةِ � .أ�ضف �إىل ذلك �أن القانون ال ي�أتي �أي�ض ًا على ذكر املغ ّلفات يف
الأح��كام التي تتن��اول فرز الأ�صوات (املا ّدت��ان  101و ،)102وهو تفاوتٌ
ال ب � ّد م��ن ت�صحيحه .من ال�ض��روري �إذاً �أن يو�ضح القان��ون �أن على ك ّل
ناخبٍ و�ضع ورقة االقرتاع اخلا�صة به يف مغ ّل ٍف ،و�أن املغ ّلفات التي يت ّم
تقدميه��ا داخ��ل قلم االقرتاع ،والتي تخلو من �أيّ عالماتٍ فارقةٍ ،هي
املغ ّلف��ات الوحي��دة الت��ي يج��وز ا�س��تخدامها� .أما املغ ّلف��ات التي حتتوي
عل��ى �أك�ثر م��ن ورقة اقرتا ٍع واح��دةٍ� ،أو �أوراق االق�تراع التي َ
تو�ضع يف
ال�صندوق من دون مغ ّل ٍف ،ف ُتعدُّ الغي ًة.
ين�ص على
جدي��ر ذك��ره �أن القانون اجلديد ،مثله مثل القانون ال�س��ابقّ ،
ا�س��تخدام �صناديق االقرتاع ال�ش � ّفافة ،وو�ضع �إ�شار ٍة على �إ�صبع الناخب
بتغمي�سه يف ح ٍرب ال ُيحى منع ًا لالقرتاع �أكرث من م ّرة (املا ّدة .)95.5

 .10.6االقرتاع يف اخلارج
�سيتم ّكن الناخبون غري املقيمني من ت�سجيل �أنف�سهم والإدالء ب�أ�صواتهم
لأول م � ّرة يف االنتخابات املقبلة ،وذلك يف  22و 28ني�س��ان�/أبريل 2018
يات يف ما يتع ّلق ب�ضمان �س�لامة
وفق ما �أُع ِلن م� َّؤخر ًا ،ما قد يطرح حت ّد ٍ
56
�صناديق االقرتاع �إىل حني �إعالن نتائج االنتخابات.
خ�ص���ص  6مقاع��د ّ
للمر�ش��حني غ�ير املقيم�ين ،وت��و َّزع بالت�س��اوي على
ُت َّ
امل�س��يح ّيني وامل�س��لمني با�س��تخدام ال�صيغ��ة نف�س��ها املُعت َم��دة للدوائ��ر
االنتخاب ّي��ة الأخ��رىُ .تط � َرح ه��ذه املقاع��د ،يف االنتخاب��ات املقبل��ة ،من
عدد املقاعد احلايل يف الربملان ،بالت�س��اوي بني امل�س��يح ّيني وامل�س��لمني،
ث��م ُت�ض��اف �إىل مقاعد الربملان يف االنتخابات الالحقة ،لي�صبح عددها
 134مقعد ًا بد ًال ( 128املا ّدة .)122
ال تع��ود ه��ذه املقاع��د ال�س �تّة �إىل دائ��ر ٍة انتخاب ّي � ٍة منف�صل � ٍة ُم َّ�ص�ص ٍة
للناخب�ين غ�ير املقيمني ،بل هي افرتا�ض ّي ٌة مب��ا �أن �أ�صوات غري املقيمني
�سجلت القيد ،وهو ٌ
ُحت�سب يف الدوائر حيث ِترد �أ�سما�ؤهم يف ّ
�شرط
�ست َ
ُم�س � َب ٌق لل�سماح لهم باالقرتاع يف اخلارج� .أما �إ�ضافة املقاعد ال�ستّة �إىل
ُر�سل عبر الحقائب
� 56ستُختَم �أ�صوات المغتربين وتُر َّقم في � ٍ
أكيا�س خا�ص ٍة ،ثم ت َ
المركزي� .آل ّية الأمان في هذه الحالة هي الأختام
الدبلوما�س ّية �إلى الم�صرف
ّ
ُ�سجل في التقرير الر�سمي لأقالم االقتراع في الخارج.
ال ُمر َّقمة ،التي �ست َّ
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املقاع��د احلال ّي��ة ،والت��ي يبل��غ عدده��ا  128مقع��د ًا ،فق��د يعن��ي �إن�ش��اء
دائ��ر ٍة �إ�ضاف ّي � ٍة للمقرتع�ين يف اخل��ارج� ،إال �أن القانون لي���س وا�ضح ًا يف
هذا ال�ش�أن.
يج��ب �أال يزي��د عدد الناخبني غري املقيم�ين يف املركز االنتخابي الواحد
عل��ى  200ناخ� ٍ�ب ،كم��ا هو من�صو�� ٌ�ص عليه يف امل��ا ّدة  ،114ولكن ذلك ال
ناخب
يعني �أن ه�ؤالء �س ُي�س � َمح لهم باالق�تراع فقط �إذا بلغ عددهم ٍ 200
جمموعات من 200
�سج ٍل على الأق ّل يف الدائرة نف�سها يف لبنان ،بل �إن
ٍ
ُم َّ
ناخ� ٍ�ب �ستُن�ش ��أ وفق ًا ملنطق � ٍة جغراف ّي ٍة مع ّين � ٍة يف اخلارج .وه��ذه النقطة
بو�ضوح يف امل��ا ّدة � ،114إذ ال يح ّدد القانون التق�س��يمات
لي�س��ت مذك��ور ًة
ٍ
�تخدم يف القا ّرات ال�س� ّ�ت ،يف ح�ين من ال�ضروري
اجلغراف ّي��ة التي �ستُ�س� َ
تو�ضيح هذه امل�س�ألة وتثبيتها يف القوانني املقبلة .ف�ض ًال عن ذلكُ ،تيز
اقرتاع لك ّل جمموع ٍة من
املا ّدة  116لل�سفارات والقن�صل ّيات �إن�شاء مركز
ٍ
 400ناخ� ٍ�ب .وكم��ا ه��ي احلال يف م��ا يتع ّلق ب�أقالم االق�تراع يف الداخل،
يجب �أن ُت َ
ن�ش��ر القائمة النهائ ّية ب�أقالم االقرتاع املُن�ش ��أة يف اخلارج قبل
 20يوم � ًا عل��ى الأق � ّل م��ن التاري��خ املُق َّرر لإج��راء االنتخاب��ات ،وال ميكن
تغيريه��ا يف الأ�س��بوع ال��ذي ي�س��بق االنتخاب��ات (امل��ا ّدة  .)116وهك��ذا،
ينبغ��ي �أن يح �دّد القان��ون �صراح � ًة التق�س��يمات اجلغراف ّي��ة للمناط��ق
اخلارج ّي��ة املُ�س��تخدَمة يف توزي��ع الناخب�ين خ��ارج لبن��ان� ،أو ي�ضع على
الأق ّل املعايري الالزمة لرت�سيم هذه التق�سيمات اجلغراف ّية.
بالن�سبة �إىل اقرتاع املغرتبني املنت�شرين جغراف ّي ًا ،قد يكون من ال�صعب
ج ّد ًا على �إدارة االنتخابات �أن ت�ضمن الو�صول املالئم �إىل الناخبني عرب
ا�س��تخدام طريقة االقرتاع ال�شخ�ص ّية من دون الوقوع فري�سة االتهامات
بالتح ّي��ز� ،إذ �إ�ضاف��ة �إىل �أن االق�تراع يف اخل��ارج مع َّر�� ٌ�ض �أكرث حلدوث
عمل ّي��ات احتي��ال وللظ��ن بح��دوث احتيال ،فه��و ي�صعب الإ�ش��راف عليه
و�ضبط��ه �أي�ض � ًا ،كما ُي�س��تب َعد التم ّك��ن من مراقبته بالقدر نف�س��ه كما يف
خ�ص�ص��ة لالق�تراع يف
الداخ��ل .م��ن ال�ض��روري �إذ ًا �أن تك��ون امل��وارد املُ َّ
اخل��ارج مالئم � ًة ،و�أن ُي�ص��ار �إىل اتّخاذ الق��رارات الت�ش��غيل ّية والإدار ّية
ب�أق�صى درج ٍة من ال�شفاف ّية.

 .10.7الناخبون من ذوي الإعاقة
ين��ّ�ص القان��ون عل��ى �أن الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ات اجل�س��د ّية غ�ير
ناخب
القادرين على االقرتاع ب�أنف�سهم ميكن �أن يح�صلوا على م�ساعدة ٍ
�آخ��ر يختارون��ه ل�ل�إدالء ب�صوتهم ،عل��ى �أن يكون ذلك مذك��ور ًا يف لوائح
ال�ش��طب .لكن القانون ال يع َمد �إىل تف�صيل هذه النقطة �أكرث ،بل ي�ش�ير
�إىل �ضرورة و�ضع �إجراءات التطبيق بالت�شاور مع ّ
املنظمات املعن ّية.
تن��ّ�ص امل��ا ّدة  29م��ن اتفاق ّي��ة الأمم امل ّتح��دة حلق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي
الإعاقة ،التي و ّقعها لبنان عام  2007ومل ي�صادق عليها ،على �أن التدابري
اخلا�صة يجب �أن ت�ضمن �أن تكون «�إجراءات الت�صويت ومرافقه ومواده

ومي�س��ر ًة و�سهلة الفهم واال�س��تعمال» .وهذا الأمر يتط ّلب �شرط
منا�س��ب ًة ّ
ت�أمني «الرتتيبات التي�س�ير ّية املعقولة» التي «تعني التعديالت والرتيبات
�ضروري،
الالزم��ة واملنا�س��بة التي ال تفر�ض عبئ � ًا غري متنا�س� ٍ�ب �أو غري
ّ
والتي تكون هناك حاجة �إليها يف حال ٍة ُم َّدد ٍة ،لكفالة متتّع الأ�ش��خا�ص
ذوي الإعاق��ة على �أ�سا���س امل�س��اواة م��ع الآخرين بجميع حقوق الإن�س��ان
واحلر ّيات الأ�سا�س � ّية وممار�س��تها» (املا ّدة  ،2اتفاق ّية حقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاق��ة) .وبالت��ايل ،ال ب � ّد م��ن ا ّتخ��اذ التدابري الالزمة لل�س��ماح
للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة بالو�ص��ول ب�س��هول ٍة �إىل �أق�لام االقرتاع� ،أي
�أن ت�ؤ َّم��ن له��م الإ�ض��اءة الالزم��ة ،واملداخ��ل واملم��ار الوا�س��عة لت�س��هيل
م��رور الكر�س��ي املتح � ّرك .كذل��ك ،يج��ب الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاقة على
ممار�س��ة ح ّقه��م يف االقرتاع ،من خ�لال احلمالت الإعالم ّية الهادفة،
والإعالنات ،ون�شر الإر�شادات ،ومبادرات التوعية.
�إن حت�س�ين و�ص��ول الناخبني م��ن ذوي الإعاقة �إىل �أق�لام االقرتاع يعني
�أي�ض ًا ا�س��تخدام طرائق بديل ٍة لالق�تراع� ،أي �إتاحة االقرتاع خارج القلم
للأ�ش��خا�ص الذي��ن يعجزون عن مغ��ادرة منازلهم �أو الذين ي�س��كنون يف
م� ّؤ�س�سات على املدى الق�صري �أو الطويل .لكن ال ب ّد من الت�شديد على �أن
�ضمانات خا�ص ًة ،نظر ًا �إىل �أنها قد تق ّو�ض �س��ر ّية
ه��ذه الط��رائ تقت�ضي
ٍ
االقرتاع ونزاهة العمل ّية االنتخاب ّية.
Óيجب �أن تكون التدابري املُت َّخذة لإدخال البطاقات املُمغ َنطة
تقييم ُم�س َب ٍق لتكلفة التطبيق واخلطوات اللوج�ست ّية
م�ستند ًة �إىل ٍ
املطلوبة ،و�أن تتوافق مع متط ّلبات �سر ّية االقرتاع ونزاهة العمل ّية
االنتخاب ّية .ويف �ضوء التح ّديات احلال ّية التي تنطوي عليه عمل ّية
�ستح�سن �أن ت� َّؤجل هذه العمل ّية حتى
�إدخال البطاقات املُمغ َنطةُ ،ي َ
االنتخابات امل�ستقبل ّية.
انت�صاف يوم االنتخاب للناخبني امل� َّؤهلني الذين
Óينبغي توفري �آل ّية
ٍ
ال ت َِرد �أ�سما�ؤهم على لوائح ال�شطب �أو الذين ت�شوب �أ�سماءهم
�أخطاء.
Óيجب �أن يت�ض ّمن القانون قائم ًة بالأ�شخا�ص الذين ُي�س َمح بوجودهم
يف �أقالم �أو مقا ّر االقرتاع �أثناء عمل ّية االقرتاع ،وفرز الأ�صوات
بو�ضوح �إجراءات تعيني
وجدولتها .كما ينبغي �أن يح ّدد القانون
ٍ
معاون رئي�س القلم الذي يختاره الناخبون ،على �أال تكون هذه
العمل ّية عر�ض ًة لإ�ساءة اال�ستخدام.
ناخب
 Óمن ال�ضروري �أن يح ّدد القانون
بو�ضوح �أن على ك ّل ٍ
ٍ
يتم
و�ضع ورقة االقرتاع اخلا�صة به يف مغ ّل ٍف ،و�أن املغ ّلفات التي ّ
عالمات فارق ٍة،
تقدميها داخل قلم االقرتاع ،والتي تخلو من � ّأي
ٍ
هي املغ ّلفات الوحيدة التي يجوز ا�ستخدامها� .أما املغ ّلفات التي
اقرتاع واحد ٍة� ،أو �أوراق االقرتاع التي
حتتوي على �أكرث من ورقة
ٍ
َ
تو�ضع يف ال�صندوق من دون مغ ّل ٍف ،فتُع ُّد الغي ًة .بنا ًء على ذلك،

�صحح التباينات التي ينطوي عليها القانون يف ما يتع ّلق
يجب �أن ُت َّ
مبو�ضوع املغ ّلفات.
Óبالن�سبة �إىل االقرتاع يف اخلارج ،ال ب ّد �أن ي�شري القانون �صراح ًة
�ستخدمة لتوزيع
�إىل التق�سيمات اجلغراف ّية للأرا�ضي اخلارج ّية املُ َ
الناخبني خارج لبنان� ،أو ي�ضع على الأق ّل املعايري الالزمة لرت�سيم
هذه التق�سيمات اجلغراف ّية.
Óيف ما يتع ّلق باالنتخابات الربملان ّية التي �ستُجرى عام ،2022
خ�ص�صة للناخبني غري املقيمني
وحيث �ستُ�ضاف املقاعد ال�ستّة املُ َّ
�إىل الربملان ،يجب �أن يو�ضح امل�ش ّرعون ما �إذا كان الناخبون غري
املقيمني �سي�ص ّوتون يف دائر ٍة انتخاب ّي ٍة منف�صل ٍة� ،أو �أي طريقة
�سيتم بها ذلك.
�أخرى ّ
خ�ص�صة لعمل ّيات االقرتاع يف اخلارج
Óينبغي �أن تكون املوارد املُ َّ
مالئم ًة ،و�أن ُي�صار �إىل اتّخاذ القرارات الت�شغيل ّية والإدار ّية
املرتبطة بالناخبني غري املقيمني ب�أق�صى درج ٍة من ال�شفاف ّية.
Óيجب �أن ي�ستفيد الناخبون من ذوي الإعاقة ،وال �س ّيما َمن يعاين
إجراءات خا�ص ٍة ت�ضمن �سهولة و�صولهم
منهم �إعاق ًة ج�سد ّي ًة ،من �
ٍ
يتعي حفزهم على ممار�سة ح ّقهم يف
�إىل �أقالم االقرتاع .كما ّ
االقرتاع ،من خالل احلمالت الإعالم ّية الهادفة ،والإعالنات،
ون�شر الإر�شادات ،ومبادرات التوعية.

 .11فرز الأ�صوات وجدولتها وجمعها

يت��م ف��رز الأ�ص��وات يف �أق�لام االق�تراع بح�ض��ور مندوب��ي ّ
املر�ش��حني
واملراقب�ين املُ َّ
رخ���ص له��م ،كم��ا ميك��ن ح�ض��ور ال�صحاف ّي�ين احلائزين
ُم�س � َبق ًا ت�صاري��ح م��ن هيئ��ة الإ�ش��راف عل��ى االنتخاب��ات .و�إذا كان ث ّمة
�تخدمة والناخبني الواردي��ن على لوائح
�ات ب�ين ع��دد الأوراق املُ�س� َ
تباين� ٍ
�سجل ذلك يف املح�ضر (املا ّدة ُ .)100تفتَح الأوراق ك ّل ورق ٍة
ال�شطب ،ف ُي َّ
على حدة ،و ُتق َر�أ �أ�س��ماء ّ
ب�صوت عال.
املر�ش��حني الذين ّمت االقرتاع لهم
ٍ
اقرتاع على �شا�ش � ٍة لرياه��ا اجلميع،
يف الوق��ت نف�س��هُ ،تع َر���ض ك ّل ورق��ة
ٍ
عالمات �إ�ضافي ًة.
بينما ُت َع ّد الغي ًة الأوراق �أو املغ ّلفات التي حتمل
ٍ
ُت َ
ن�ش��ر النتائ��ج ف��ور ًا عل��ى ب��اب القلم ،و ُيعط��ى مندوب��و ّ
املر�ش��حني �صور ًا
م�ص ّدق ًة عنها بنا ًء على طلبهم .ويف هذا ال�سياق ،يجب �أن يحدّد القانون
�أن با�س��تطاعة املراقب�ين �إج��راء ن�س� ٍ�خ ع��ن الربوتوك��والت وا�س��تمارات
جدولة الأ�صوات وفرزها� ،أو احل�صول عليها بنا ًء على طلبهم.
وعل��ى غ��رار القان��ون ال�س��ابق ،ين��ّ�ص القانون اجلدي��د عل��ى �أن الأوراق
حت�س��بة ،وه��ذا مي ّث��ل و�س��يل ًة للناخبني
البي���ض ُت َع � ّد �ضم��ن الأ�ص��وات املُ َ
ال�سيا�سي املُق َّدم �إليهم (املا ّدة .)103
لإظهار عدم ر�ضاهم عن العر�ض
ّ
جت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن  1يف املئ��ة م��ن الأ�ص��وات الت��ي مت الإدالء به��ا يف
انتخابات  2009الربملان ّية كانت عبار ًة عن �أوراقٍ بي�ض.
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ر�س��ل املحا�ضر وك ّل امل��واد ذات ال�صلة �إىل مركز جلنة القيد .ويف هذا
ُت َ
ال�س��ياق ،ت�ش�ير امل��ا ّدة  105من القانون اجلديد �إىل م��ا غفلت عن ذكره
امل��ا ّدة  98م��ن القان��ون ال�س��ابق ،وه��و �أن �أوراق االقرتاع ه��ي من �ضمن
امل��واد الت��ي يج��ب و�ضعه��ا يف املل� ّ�ف الذي ُين َق��ل من �أقالم االق�تراع �إىل
مراكز جلان القيد.
تراج��ع جلان القي��د بروتوكوالت �أق�لام االقرتاع والوثائ��ق ذات ال�صلة،
ِ
اقرتاع ،وا�ضع ًة حم�ضر ًا بنتيجة جمع
ث��م ُتع ِلن الأرقام اخلا�صة بك ّل قلم
ٍ
ر�س��ل �إىل جلنة القيد العليا يف الدائرة
الأ�صوات ،يو ّقعه �أع�ضا�ؤها ،ثم ُي َ
االنتخاب ّية الكربى.
�صحح يف الوقت
جتمع جلنة القيد العليا النتائج يف الدائرة االنتخاب ّية ،و ُت ّ
نف�سه �أخطاء اجلدولة ،ثم ُتب ّلغ ّ
املر�شحني كا ّفة ومندوبيهم بالنتائج .بعد
ر�سل املحا�ضر النهائ ّية� ،إ�ضاف ًة �إىل جدول النتائج� ،إىل املحافظ
ذلكُ ،ت ِ
�أو القائمق��ام ،الذي يقوم بدوره ب�إر�س��ال املعلوم��ات �إىل وزارة الداخل ّية
والبلد ّيات ،التي ّ
تتول �إعالن النتائج النهائ ّية ّ
للمر�ش��حني كا ّفة و�أ�سماء
ّ
املر�شحني الفائزين.
لكن الواقع �أن القانون يرتك عدد ًا من الثغر يف عمل ّية جمع النتائج ،التي
يتم جمعها
يجب معاجلتها مبرا�سيم حكوم ّية .ففي حني �أن النتائج التي ّ
ن�ش��ر عل��ى باب القلم ،ال ُت َ
عل��ى م�س��توى قل��م االقرتاع ُت َ
ن�ش��ر عل��ى العلن
املتو�س��طة و�صو ًال �إىل امل�س��توى
النتائ��ج التي ّ
يتم جمعها على امل�س��تويات ّ
الوطن��ي .ينبغ��ي �أن ين�� ّ�ص القانون على ن�ش��ر النتائج بع��د جمعها على
م�س��توى جل��ان القي��د ،علم � ًا ب�أن ن�ص��ف اللجان املُرا َقب��ة فعلت ذلك يف
57
انتخابات عام . 2009
ين�ص القانون على �إعالن �أقالم االقرتاع وجلان القيد
ف�ض ًال عن ذلكّ ،
النتائج بح�ضور ّ
املر�ش��حني �أو مندوبيهم (امل��ا ّدة � ،)107إال �أنه ال
العلي��ا
َ
املتو�س��ط للجان القيد ،وهي ثغر ٌة
إعالن
يلحظ � ّأي � ٍ
ٍ
مماثل على امل�س��توى ّ
لوح َظت يف قانون .2008
�سبق �أن ِ
يج��ب �أن ُي َ
ن�ش��ر توزي��ع النتائ��ج بح�س��ب ك ّل قل��م اق�ترا ٍع� ،إ�ضاف � ًة �إىل
النتائ��ج الإجمال ّي��ة بع��د االنتخاب��ات ف��وراً ،والعم��ل عل��ى حتديثه��ا
بانتظا ٍم حر�صاً على ال�شفاف ّية وثقة املواطنني بالعمل ّية االنتخاب ّية.
وعل��ى عك���س ما جرت علي��ه العادة �س��ابق ًا ،مل ت ُعد �أوراق االق�تراع ُتت َلف
بع��د فرزه��ا منذ عام  ،2008الأمر الذي ُي َع ّد �إجرا ًء �إيجاب ّي ًا يف القانون،
�وكل �إىل الإدارة االنتخاب ّية م�س ��ؤول ّية
�إذ �إن��ه مي ّك��ن من �إع��ادة الفرز ،وي� ِ
عبث بها عق��ب االنتخابات.
احلف��اظ عل��ى �أوراق االق�تراع ،وتف��ادي � ّأي ٍ
�هر من
ووفق � ًا للقان��ون ،يحفظ م�ص��رف لبنان �أوراق االقرتاع م ّدة � 3أ�ش� ٍ
النهائي لبعثة االتحاد الأوروبي لمراقبة االنتخابات حول االنتخابات
 57التقرير
ّ
البرلمان ّية في حزيران/يونيو � ،2009ص.27 .
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تاري��خ �إع�لان النتائج ،ثم ُتت َلف من جان��ب وزارة الداخل ّية والبلد ّيات ما
الد�ستوري (املا ّدة .)108
مل تكن مو�ضع مراجع ٍة �أمام املجل�س
ّ
ن�سخ عن
Óيجب �أن يح ّدد القانون �أن با�ستطاعة املراقبني �إجراء ٍ
الربوتوكوالت وا�ستمارات جدولة الأ�صوات وفرزها� ،أو احل�صول
عليها بنا ًء على طلبهم.
ين�ص القانون على ن�شر النتائج على العلن بعد جمعها
Óينبغي �أن ّ
على م�ستوى جلان القيد.
اقرتاع� ،إ�ضاف ًة �إىل
Óيجب ن�شر توزيع النتائج بح�سب ك ّل قلم
ٍ
النتائج الإجمال ّية بعد االنتخابات فور ًا ،والعمل على حتديثها
بانتظام حر�ص ًا على ال�شفاف ّية وثقة املواطنني بالعمل ّية االنتخاب ّية.
ٍ

 .12ح ّل املنازعات االنتخاب ّية

 .12.1ال�شكاوى واال�ستئنافات �أثناء العمل ّية االنتخاب ّية

�بل حم � ّدد ًة حل � ّل املنازع��ات االنتخاب ّي��ة� :أ ّو ًال،
ي��ورِد القان��ون ثالث��ة �س� ٍ
ميك��ن �إي��داع ال�ش��كاوى املرفوع��ة �ض � ّد الق��رارات املتع ّلق��ة بت�س��جيل
املخت�صة ل��دى جلان القي��د العليا من
الناخب�ين م��ن قب��ل جلان القي��د
ّ
دون مقاب��ل ،ب�ين الأول م��ن �ش��باط/فرباير والأول م��ن �آذار/مار���س
(حت��ى � 20آذار/مار���س للناخبني غري املقيم�ين) (املا ّدتان  34و.)37
�ام من تاريخ
ُت�ص� ِ�در جل��ان القي��د
ّ
املخت�صة قراراته��ا �ضمن مهلة � 3أ ّي� ٍ
�إبالغه��ا بال�ش��كاوى ،وميك��ن ا�س��تئناف قراراته��ا يف خ�لال � 3أ ّي ٍام من
تاري��خ التبلي��غ �أمام جلان القي��د العليا ،التي يج��ب �أن تبتّها يف غ�ضون
�ام �أي�ض � ًا (امل��ا ّدة  .)39لكن القانون يج��ب �أن يو�ضح ما �إذا كانت
� 3أ ّي� ٍ
قراراته��ا نهائ ّي ًة ،وهو ما ال يفعله.
ثاني ًا ،يجوز ّ
للمر�ش��ح �أن ي�س��ت�أنف قرار وزارة الداخل ّية والبلد ّيات رف�ض
تر�ش��يحه �أمام جمل���س �ش��ورى الدولة (املا ّدة  ،)46يف مهل � ٍة �أق�صاها 3
الوزاري ،بد ًال من � 5أ ّي ٍام يف القانون ال�س��ابق،
�أ ّيام من تاريخ تب ّلغ القرار
ّ
النهائي يف خالل � 3أ ّي ٍام �أي�ض ًا.
�صدر املجل�س حكمه
على �أن ُي ِ
ّ
ثالث � ًا ،تتم ّت��ع هيئ��ة الإ�ش��راف عل��ى االنتخاب��ات ب�صالح ّي��ة الف�ص��ل يف
املر�ش��حني �أو لوائح ّ
ال�ش��كاوى املرفوع��ة من قبل ّ
املر�ش��حني ح��ول التق ّيد
ب�أنظم��ة الإعالم (املا ّدة  ،)72.6و�أمامها � 24س��اع ًة لتق ّرر ما �إذا كانت
�س��تحيل الق��رار �أم ال �إىل حمكم��ة املطبوعات ،التي يتع ّ�ين عليها �إ�صدار
تن�ص امل��ا ّدة 19.11
حكمه��ا يف املهل��ة نف�س��ها (امل��ا ّدة  .)81يف املقابلّ ،
عل��ى �أن هيئة الإ�ش��راف على االنتخابات يجوز لها الف�صل يف ال�ش��كاوى
حول ك ّل امل�س��ائل املتع ّلقة بالإع�لام ومتويل احلمالت االنتخاب ّية ،ولكنها
تتو�سع يف �شرح ما ورد يف املا ّدة  72.6من القانون.
ال ّ

ال ب��د م��ن الإ�ش��ارة �إىل �أن ك ّل الق��رارات ال�ص��ادرة ع��ن الإدارة العا ّم��ة
إداري (املا ّدة
ه��ي قابل � ٌة للطعن �أمام املحكم��ة الإدار ّية ،وفق ًا للقان��ون ال ّ
 63منه) ،الأمر الذي من �ش ��أنه �أن ي�ش � ّكل ركيز ًة لال�س��تئنافات املتع ّلقة
االنتخابي على ذكرها �صراح ًة ،ما
بق�ضاي��ا غري تلك التي ي�أتي القان��ون
ّ
قد ينطوي على خطر املفا�ضلة بني املحاكم.

 .12.2الطعن يف ننتائج االنتخابات والت�صديق عليها
ال ين��ّ�ص الإطار القانو ّ
ت�صديق على نتائج االنتخابات،
ين على � ّأي عمل ّية
ٍ
ف��وزارة الداخل ّي��ة والبلد ّي��ات تعل��ن نتائج االنتخاب��ات الإجمال ّي��ة و ُتع ّدد
�أ�سماء ّ
املر�شحني الفائزين ،ولكنها ال تعلن توزيع النتائج بح�سب ك ّل قلم
اقرتاع (مع �أن القانون ال ي�ستبعد هذا الإمكان) ،علم ًا ب�أنها ُمك َّلف ٌة �أي�ض ًا
ٍ
�توري النتائج (املا ّدة
�إبالغ رئي���س جمل���س الن ّواب ورئي���س املجل�س الد�س� ّ
 .)107وكان��ت ال��وزارة ن�ش��رت ،ع��ام  ،2009نتائ��ج االنتخاب��ات عل��ى
موقعها الإلكرتوين ،ثم �أزالتها بعد � 3أ ّيام .هذه النتائج هي طبع ًا �أ ّول ّية،
ّ
�إذ يحقّ
للمر�ش��حني اخلا�سرين الطعن فيها �أمام املحكمة الد�ستور ّية يف
غ�ضون  30يوم ًا ،ا�س��تناد ًا �إىل املا ّدة  19من الد�س��تور ،وذلك يف الدوائر
التي ينتمون �إليها فقط.
بع��د ذلك ،تنظر املحكم��ة يف مقبول ّية الطعن يف مهل ٍة �أق�صاها  15يوم ًا،
و�إذا ارت ��أت قب��ول الطعنّ ،
يتول �أحد �أع�ضاء املحكم��ة املُع َّينني التحقيق
والتو�ص��ل �إىل اال�س��تنتاجات يف غ�ض��ون � 3أ�ش��هر� .أم��ام املحكم��ة
في��ه
ّ
واحد لت�صدر قراره��ا ،ويجوز لها �إ ّما �أن تبطل نتيجة
�هر ٍ
حينئذ مهلة �ش� ٍ
االنتخابات وتعلن فوز ّ
مر�ش ٍح �آخر ،و�إ ّما �أن تبطل االنتخابات وتدعو �إىل
�توري).
انتخاب� ٍ
�ات فرع ّي ٍة (املا ّدة  31من القانون املتع ّلق باملجل���س الد�س� ّ
�دود للف�ص��ل يف
تتم ّت��ع املحكم��ة الد�س��تور ّية �إذ ًا باخت�صا��ٍ�ص غ�ير حم� ٍ
املنازع��ات ح��ول نتائ��ج االنتخاب��ات ،غ�ير �أنه��ا ال حتظ��ى ب�صالح ّي��ة
الت�صديق على نتائج االنتخابات النهائ ّية.
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يح��قّ ل��ك ّل ّ
اقرتاع
مر�ش� ٍ�ح �أو الئح � ٍة انت��داب مم ّث� ٍ�ل له �أو له��ا يف ك ّل قل��م
ٍ
يف الدائ��رة االنتخاب ّي��ة ،ملراقب��ة عمل ّي��ة االقرتاع وفرز الأ�ص��وات (املا ّدة
 .)90لك��ن مل َي ُع��د ُي�ص َّرح له�ؤالء املندوبني مبا�ش��ر ًة من وزارة الداخل ّية
والبلدا ّي��ات ،ب��ل م��ن املحافظ�ين �أو القائمقام�ين ،وم��ع ذل��ك ،م��ن غري
الوا�ض��ح م��ا �إذا كان��ت ال�س��لطة املُ�ص ّرحة تتمتّع بال�س��لطة اال�ستن�س��اب ّية
الت��ي تخ ّوله��ا رف���ض بع���ض املندوب�ين املُقرتَحني ،وم��ا �س��بل االنت�صاف
املُتاح��ة ّ
للمر�ش��حني �أو اللوائ��ح يف ح��ال كان الرف���ض ممكن � ًا .يج��ب �أن
يح �دّد القان��ون �أو �إجراءات التطبيق بالتف�صيل عمل ّية تعيني مندوبي
الأحزاب ،مبا يف ذلك املُهل الزمن ّية لتقدمي الطلبات واملوافقة عليها.

�أم��ا يف م��ا يتع ّل��ق باملراقب��ة احلياد ّي��ة لالنتخاب��ات 58،فل��م َي ُع��د قان��ون
 2017يح�ص��ر حقّ مراقبة االنتخابات ّ
باملنظمات املحل ّية ،ولكنه ُي�ضيف
ّ
�شروط ًا ميكن و�صفها بالإ�شكال ّية .ففي عام  ،2008كان يحقّ
للمنظمات
اللبنان ّي��ة وحده��ا «مواكبة االنتخابات ومراقب��ة جمرياتها» (املا ّدة )20
�روط مع ّين ٍة ّ
(منظمات ال ّ
تتوخى الربح ،وتكون ُم�س� َّ�جلة ر�س��م ّي ًا
وفق ًا ل�ش� ٍ
�زب �سيا�س� ّ�ي ،وال ت�ض� ّ�م
من��ذ � 3س� ٍ
�نوات عل��ى الأق � ّل ،وال ترتب��ط ب �� ّأي ح� ٍ
�أق � ّل م��ن  100ع�ض��و� ...إل��خ .).ولكن ذل��ك مل َي ُحل ،يف املمار�س��ة ،دون
الت�صريح ملجموعات املراقبني الدول ّيني ،علم ًا ب�أن ّ
املنظمات التي ت�سعى
�إىل احل�ص��ول عل��ى ترخي� ٍ��ص ملراقبة االنتخاب��ات �أ�صبح��ت ُملزَ م ًة الآن
بالك�ش��ف عن م�صدر متويله��ا ،و�إطالع هيئة الإ�ش��راف على االنتخابات
خ�ص�ص لأغرا���ض املراقبة ،وذلك
عل��ى الر�صيد اخلتام��ي حل�س��ابها املُ َّ
�هر واح� ٍ�د ال �أكرث من تاري��خ �إعالن نتائج االنتخاب��ات .الواقع �أن
بعد �ش� ٍ
تدخ� ً
ه��ذه ال�ش��روط غ�ير معقول �ةٍ ،وتط ّفلي �ةٍ ،ومت ّثل ّ
لا ال داعي له يف
�أن�شطة ّ
ل�شروط من �ش�أنها
خ�ضع هذه الأخرية
ٍ
املنظمات امل�شروعة ،و ُت ِ
59
�أن تق ّو���ض حر ّي��ة تكوي��ن اجلمع ّي��ات ،ناهي��ك ب ��أن �إل��زام ّ
املنظم��ات
تقدمي لوائح الع�ضو ّية اخلا�صة بها لإثبات �أنها ت�ض ّم  100ع�ض ٍو على
ربر التّخاذ هذه الإجراءات
الأق ّل ،من �ش�أنه �أن يزيد الأمور �سوءاً .ال م ّ
التقييد ّية ،وال �س ّيما �أن عدد جمموعات املراقبني التي راقبت االنتخابات
ال�سابقة مل تتجاوز ّ
قط ما ميكن تو ّقعه �إىل حدٍّ معقول.
وم��ع �أن القان��ون يجي��ز للمراقب�ين الدول ّي�ين احل�ص��ول عل��ى الت�صري��ح
ملراقب��ة االنتخاب��ات� ،إال �أن��ه ال ي�أت��ي عل��ى تف�صي��ل عمل ّي��ة الت�صري��ح،
علم � ًا ب�أن �س��لطة منح الت�صريحات ُن ِق َلت م��ن وزارة الداخل ّية والبلد ّيات
�إىل هيئ��ة الإ�ش��راف عل��ى االنتخاب��ات ،لتتم ّك��ن هذه الأخ�يرة من و�ضع
الإجراءات الالزمة.
عل��ى وزارة الداخل ّي��ة والبلد ّي��ات ،عن��د و�ضعها التوجيه��ات للمراقبني
الدول ّيني� ،أن ت�ستند �إىل «�إعالن مبادئ املراقبة الدول ّية لالنتخابات»،
ال��ذي ي�ض� ّ�م قائم � ًة بال�ضمان��ات الالزم��ة لإج��راء مراقب ٍة دول ّي � ٍة هادف ٍة
املهم بوجه خا�ص
لالنتخابات ،ومد ّون َة ٍ
�سلوك للمراقبني الدول ّيني .ومن ّ
�أن يعم��د املراقبون �إىل مراقب��ة العمل ّية االنتخاب ّية منذ مراحلها الأوىل،
لك��ي يتم ّكن��وا ال من ر�ص��د عمل ّية االقرتاع وفرز الأ�ص��وات يوم االنتخاب
فح�سب ،بل ر�صد املدد ال�سابقة والالحقة لالنتخابات �أي�ض ًا ،عرب عمل ّية
�	58أ�صبحت المراقبة الحياد ّية لالنتخابات ممار�س ًة عالم ّية .فلجنة الأمم المتّحدة
تف�سر المادّة  25من العهد الدولي الخا�ص بالحقوق
المعن ّية بحقوق الإن�سان ّ
ّ
ٌ
ّ
المدن ّية وال�سيا�س ّية بما معناه �أنه «ينبغي �أن تدقق جهاتٌ م�ستقلة في عمل ّية االقتراع
وفرز الأ�صوات ( )...ل�ضمان ثقة الناخبين ب�أمانة االقتراع وفرز الأ�صوات».
 59قانون الجمع ّيات هو القانون العثماني العائد �إلى عام  ،1990الذي يجب �أن تب ّلغ
بموجبه الجمع ّيات حديثة الإن�شاء الحكوم َة على الفور بت�أ�سي�سها .وعلى الرغم
من التعميم الذي �أ�صدرته وزارة الداخل ّية والبلد ّيات عام  2006ب�ضرورة ت�سليم
الإي�صاالت �ضمن  30يوم ًا من موعد التبليغ ،ال تزال ّ
منظمات المجتمع المدني
أخيرات في الح�صول على �إي�صال ت�س ّلم التبليغ.
تواجه ت� ٍ
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مراقب ٍة �ش��امل ٍة وطويلة الأمد ت�ستند �إىل جمموع ٍة متن ّوع ٍة من التقن ّيات.
ه��ذا ويج��ب �ضم��ان و�ص��ول املراقب�ين م��ن دون عراقي��ل �إىل ك ّل مراحل
العمل ّية االنتخاب ّية ،و�إىل جميع الأ�ش��خا�ص املعن ّيني بالعمل ّية االنتخاب ّية،
َمبن فيهم ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،م�س�ؤولو االنتخابات.
تراخي�ص من
وكما يف عام  ،2008يحقّ لو�س��ائل الإعالم احل�صول على
ٍ
هيئ��ة الإ�ش��راف على االنتخابات لتغطية عمل ّية االق�تراع وفرز الأ�صوات
(امل��ا ّدة  ،)80بي��د �أن القان��ون ال ُي��درِج �أيّ تفا�صي��ل ع��ن كيف ّي��ة تل ّق��ي
و�س��ائل الإع�لام تراخي���ص كه��ذه .اجلدي��ر بالذك��ر هن��ا �أن العامل�ين
يف و�س��ائل الإع�لام ،مثله��م مثل املراقب�ين الآخرين ،عليه��م �أن يتق ّيدوا
بقواعد ال�سلوك التي و�ضعتها هيئة الإ�شراف على االنتخابات.
�Óإن ال�شروط املفرو�ضة على جمموعات املراقبني الدول ّيني تط ّفلي ٌة،
وهي مت ّثل ال داعي له يف �أن�شطة ّ
خ�ضع هذه
املنظمات امل�شروعة ،و ُت ِ
ل�شروط من �ش�أنها �أن تق ّو�ض حر ّية ت�أ�سي�س اجلمع ّيات.
الأخرية
ٍ
مطلوب مبوجب
مما هو
ال يجوز �إجبار املراقبني على �إثبات �أكرث ّ
ٌ
قانون اجلمع ّيات.
Óعلى وزارة الداخل ّية والبلد ّيات ،عند و�ضعها التوجيهات
للمراقبني الدول ّيني ،اال�ستناد �إىل «�إعالن مبادئ املراقبة الدول ّية
ي�ضم قائم ًة بال�ضمانات الالزمة لإجراء
لالنتخابات» ،الذي ّ
مراقب ٍة دول ّي ٍة هادف ٍة لالنتخابات.
ف�صل ًة حول عمل ّية الت�صريح
Óيجب �أن يت�ض ّمن القانون �أنظم ًة ُم َّ
التي تنطبق على و�سائل الإعالم الراغبة يف تغطية عمل ّية االقرتاع
وفرز الأ�صوات.

 .14متثيل املر�أة

�إن «املجتمع��ات الت��ي ت�س��تبعد املر�أة من احلياة العا ّم��ة ومن عمل ّية �صنع
الق��رار ال ميك��ن و�صفها ب�أنها دميقراط ّية» 60.والواقع �أن الن�س��اء يعانني
عامي 2008
نق�ص ٍ
متثيل حا ّد ًا يف امل� ّؤ�س�س��ات ال�سيا�س � ّية يف لبنان ،ففي َ
و 2017مث� ً
لا ،مل ُتع َّ�ين �إال وزي��رة واح��دة م��ن �أ�ص��ل  30وزي��ر ًا ،ويف عام
 ،2005فازت يف االنتخابات  6ن�س��اء فقط من �أ�صل  128نائب ًا ( 4.7يف
املئ��ة) ،بع�ضهنّ بالتزكية وبف�ضل خلف ّياته��نّ العائل ّية �إىل ح ّد بعيد .وقد
انخف�ض هذا العدد ،عام � ،2009إىل  4ن�ساء ( 3.1يف املئة) 61،ما و�ضع
لبن��ان يف املرتب��ة  184م��ن �أ�صل  189برملان ًا من حي��ث التمثيل الربملا ّ
ين
62
للمر�أة.
 60تو�صية لجنة الأمم المتّحدة المعن ّية بالق�ضاء على التمييز �ض ّد المر�أة الرقم .23
 3 61من �أ�صل  4ن�ساء و�صلنَ �إلى البرلمان عام � 2009أُعيد انتخابهنّ  ،امر�أة واحدة
فقط دخلت البرلمان �أول مرة.
 62االتحاد البرلماني الدولي ،ت�شرين الأول�/أكتوبر « ،2017الن�ساء في البرلمانات»،
.http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
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وق��د �أ�ش��ارت جلن��ة الأمم امل ّتح��دة املعن ّي��ة بالق�ض��اء عل��ى التميي��ز �ض ّد
�دوري الثالث
امل��ر�أة ،يف تعليقاته��ا اخلتام ّي��ة ع��ام  2008على التقرير ال� ّ
للبن��ان� ،إىل غي��اب � ّأي تق � ّد ٍم يف م��ا يتع ّل��ق بالتو�صي��ات املُق َّدم��ة يف
مالحظات �س��ابقة 63،من بينها التو�صية القائل��ة ب�أن على لبنان «اتّخاذ
ٍ
تداب�ير متوا�صل � ٍة للتعجي��ل يف زي��ادة متثي��ل امل��ر�أة يف الهيئ��ات املُ َ
نتخبة
واملُع َّين��ة يف جميع جماالت احلي��اة العا ّمة» (التو�صية  .)108كما �أو�صت
اللجنة لبنان با�ستخدام «تدابري خا�ص ًة م�ؤ ّقت ًة ،وفق ًا للفقرة  1من املا ّدة
 4م��ن االتفاق ّي��ة والتو�صي��ة العا ّم��ة رق��م  25ل ّلجن��ة ،بو�صفها ج��زء ًا من
اال�س�تراتيج ّية الالزم��ة للتعجي��ل يف حتقيق امل�س��اواة الفعل ّية ب�ين املر�أة
والرج��ل .وتهي��ب اللجن��ة بالدولة الطرف �أن تنظ��ر يف اتّخاذ طائف ٍة من
التداب�ير املمكن��ة ،م��ن قبي��ل حتديد احل�ص���ص ،واملعاي�ير ،والأهداف،
املعجل للمواد  7و  8و 10و11
واحلوافز ،وال �س � ّيما يف ما يتع ّلق بالتنفيذ ّ
و 12و 14م��ن االتفاق ّية» .وق ّد ك � ّررت اللجنة هذه التو�صيات عام ،2014
و�أعرب��ت ع��ن قلقها �إزاء املقاومة ال�سيا�س � ّية ال�ش��ديدة العتماد التدابري
اخلا�صة امل�ؤ ّقتة الهادفة �إىل تعزيز م�ش��اركة املر�أة على قدم امل�س��اواة يف
64
احلياة العا ّمة وال�سيا�س ّية.

�إن النخب��ة ال�سيا�س � ّية من الذكور يف لبنان ُتبدي «مقاوم ًة �ش��ديد ًة» �إزاء
م�ش��اركة امل��ر�أة يف االنتخابات ،كما �أ�ش��ارت جلن��ة الأمم املتّحدة املعن ّية
بالق�ض��اء عل��ى التمييز �ض � ّد املر�أة .وعموم � ًا ،ك ّلم��ا ازداد حجم الدائرة
االنتخاب ّي��ة ،ازداد احتم��ال �أن تفوز املر�أة التي ت�ش��ارك يف تكت ٍّل �أو الئح ٍة
مبقعد يف ه��ذه الدائرة 65.يف املقابل� ،إن الرتكيب��ة الطائف ّية ملعظم
م��اٍ ،
اللوائ��ح ُت�ص ّع��ب الأم��ر على الن�س��اء �أك�ثر ،لأن الزعماء ال�سيا�س � ّيني قد
رجال يف احل��االت التي يكون فيها
يعتق��دون ب�أن من م�صلحتهم تر�ش��يح ٍ
لطائف ٍة مع ّينة مقع ٌد واح ٌد �أو اثنان.
خطوات حازم ٍة لو�ضع ح ّد لنق�ص متثيل الن�ساء يف
Óال ب ّد من اتّخاذ
ٍ
الربملان اللبناين ،وزيادة م�شاركتهنّ يف جوانب احلياة ال�سيا�س ّية
كا ّفة .يجب �أن ُتت َّخذ �إجراءاتٌ خا�ص ٌة ،مبا فيها تطبيق الكوتا
اجلندر ّية ،من �أجل زيادة م�شاركة الن�ساء يف الهيئات املُ َ
نتخبة
واملُع َّينة يف ك ّل جماالت احلياة العا ّمة ،على �أن تن�سحب هذه
الإجراءات على الأحزاب ال�سيا�س ّية.

جت��در الإ�ش��ارة هنا �إىل �أن م�س��ودة قانون االنتخاب الت��ي و�ضعتها جلنة
ف�ؤاد بطر�س عام  ،2006ت�ض ّمنت كوتا ن�سبتها  30يف املئة من ّ
املر�شحات
�بي .وق��د ُب ِذ َل��ت
الن�س��اء يف الدوائ��ر حي��ث �س� ّ
�يتم تطبي��ق التمثي��ل الن�س� ّ
حم��اوالت �أخ��رى لإدخ��ال الكوت��ا ع��ام  ،2012حت��ت �ضغ��ط ّ
املنظم��ات
لين�ص على ّ
مر�ش��ح ٍة واحد ٍة
الن�س��ائ ّية ،غري �أن هذا البند املُقرتَح ُخ ّفف ّ
لك ّل الئحة ،ومل ُي َق ّر يف النقا�ش الربملا ّ
ين عام � .2013أما القانون اجلديد
النيابي.
تن�ص على زيادة متثيل الن�ساء يف املجل�س
فلم ّ
ي�ضم � ّأي �أحكام ّ
ّ
العامة منذ عام 1992
جدول رقم :5الن�ساء يف االنتخابات اللبنان ّية ّ
انتخابات

عدد ّ
املر�شحات

1992
1996
2000
2005
2009
2013

6
11
18
14
12
38

عدد ّ
املر�شحات
الفائزات
3
3
3
6
4
مل ُت َر � ّأي انتخابات

امل�صدر:التقري��ر القط��ري للجن��ة الأمم امل ّتح��دة املعن ّي��ة بالق�ضاء على
التمييز �ض ّد املر�أة (.)2014
63
� 15 ،CEDAW/C/LBN/4-5 64أيار/مايو  ،2014التقريران الدور ّيان الرابع
 ،A/60/38الفقرات .126 -77

والخام�س للدول الأطراف ال ُمق َّرر تقديمهما في عام  ،2014لبنان.

ُ�سجل في الدوائر الأكبر حجم ًا ن�سبة م�شارك ٍة �أعلى ،ما ي�ساهم في توفير
 65غالب ًا ما ت َّ
ال�سيا�سي .كما �أن ميزة
فر�ص» للن�ساء الطامحات �إلى دخول المعترك
«م�ساحات ٍ
ّ
ً
ً
الدوائر الأكبر حجما ترتبط �أي�ضا بـ»حجم الحزب»� ،أي عدد المقاعد التي يتو ّقع
المرجح
حزب ما الفوز بها في دائر ٍة مع ّينة� .إذا كان «حجم الحزب» كبير ًا ،فمن
ٌ
ّ
جديدات �إلى جانب ّ
�أكثر �أن «تخاطر» الأحزاب ال�سيا�س ّيةّ ،
مر�شحيها
وتر�شح ن�سا ًء
ٍ
ال ُمعتادين ،وه�ؤالء الن�ساء يتمتّعن حينئذ بفر�ص ٍة �أكبر للفوز بالمقعد التالي.

نبذة عن ّ
املنظمة الدول ّية للتقرير
عن الدميقراط ّية
«املنظم��ة الدول ّي��ة للتقري��ر ع��ن الدميقراط ّي��ة» ه��ي ّ
ّ
منظم��ة
�إنّ
حياد ّي��ة م�س��تق ّلة ال تبغ��ي الرب��ح ،م�س� ّ�جلة يف برلني� ،أملاني��اُ .تعنى
ه��ذه ّ
املنظم��ة بتعزي��ز امل�ش��اركة ال�سيا�س � ّية للمواطنني ،وم�س��اءلة
الهيئ��ات احلكوم ّي��ة ،وتطوي��ر امل�ؤ�س�س��ات الدميقراط ّي��ة يف �أرجاء
العامل ك ّله ،كما ت�س��اهم يف �إيجاد الو�س��ائل املحل ّية الكفيلة بتعزيز
حقّ املواطنني العاملي يف امل�ش��اركة يف احلياة ال�سيا�س � ّية لبلدانهم،
ن�ص عليه الإعالن العاملي حلقوق الإن�س��ان والعهد الدويل
وف��ق ما َّ
اخلا�ص باحلقوق املدن ّية وال�سيا�س � ّية.
http://www.democracy-reporting.org

مالحظة�:أُع ّدت هذه الدرا�س��ة بدعم م��ن وزارة اخلارجية الأملانية� .إن
تعب بال�ضرورة عن وجهة
الآراء واخلال�صات الواردة يف هذه الدرا�سة ال ّ
نظر وزارة اخلارجية الأملانية.

 I 56تقييم الإطار االنتخابي اللبناين

