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ً
علمــا بأنــه
يهــم الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة االنتخابــات إحاطــة القــراء
ّ
تتعلــق بصياغــة وكتابــة النــص ،اضافــة الــى عــدم مرونــة اللغــة بيــن التذكيــر
ولضــرورات
والتأنيــث ،ولوجــود صعوبــة لــدى البعــض فــي القــراءة عنــد اســتخدام اللغــة الجندريــة،
لــم تقــم الجمعيــة باســتخدام التأنيــث فــي النــص التالــي غيــر أنهــا تؤكــد علــى إيمانهــا
المطلــق والداعــم للمســاواة الجندريــة فــي نصوصهــا وتقاريرهــا المنتجــة كافــة وفــي
مضمــون مطالبهــا والقضايــا التــي تدافــع عنهــا.

توطئة:
أجريــت فــي الســادس مــن أيــار  ،2018وفــي يــوم
تأخــر
واحــد ،االنتخابــات النيابيــة فــي لبنــان ،بعــد ُّ
عــن موعــد إجرائهــا دام نحــو خمــس ســنوات (2013
  ،)2018وقــد حظيــت هــذه االنتخابــات باهتمــامكبيــر مــن العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة
المحليــة والبعثــات االقليميــة والدوليــة التــي
تعنــى بمتابعــة ومراقبــة ســير العمليــة االنتخابيــة.
وقــد نشــرت هــذه المنظمــات والبعثــات تقاريرهــا
الخاصــة بمراقبــة وتحليــل األجــواء التــي رافقــت
العمليــة االنتخابيــة بأكملهــا ،بـ ً
ـدءا مــن إقــرار قانــون
االنتخابــات الجديــد  2017/44الــى دعــوة الهيئــات
الناخبــة فــي الخامــس مــن شــهر شــباط ،2018
مــرورا بالحمــات االنتخابيــة للمرشــحين وتقييــم
نهــار االنتخابــات .وكان الهــدف مــن مراقبــة العملية
االنتخابيــة تقييــم هــذه العمليــة والتأكــد مــن مــدى
تمتــع المواطنيــن والمواطنــات بأحــد أبــرز حقوقهــم
المدنيــة والسياســية أال وهــو حــق االقتــراع.
وتــم ذلــك عبــر تقييــم اإلطــار القانونــي الناظــم
لالنتخابــات وعبــر التأكــد مــن تطبيــق القانــون
وتطابــق القانــون والممارســة مــع المعاييــر الدوليــة
لديمقراطيــة االنتخابــات ،ويبقــى الهــدف المحــدد
لهــذه التقاريــر هــو تحديــد مــا إذا كانــت هــذه العملية
تحتــاج إلــى إصالحــات وتغييــر مــن خــال توصيــات
عمليــة عملــت علــى اســتخالصها هيئــات وبعثــات
المراقبــة كافــة.
يتنــاول هــذا التقريــر مقارنــة بيــن منظمــات عــدة
راقبــت االنتخابــات البرلمانيــة اللبنانية العام ،2018
وهــي :بعثــة االتحــاد األوروبــي لمراقبــة االنتخابــات،
المعهــد الديمقراطــي الوطنــي ،الشــبكة العربيــة
لديمقراطيــة االنتخابــات ،والجمعيــة اللبنانيــة مــن
أجــل ديمقراطيــة االنتخابــات .تتنــاول هــذه الورقــة
البحثيــة مقارنــة تقاريــر البعثــات وجهــات المراقبــة
لناحيــة:
• التقييم العام للعملية االنتخابية
• اإلطار القانوني الناظم لالنتخابات
ً
ترشحا
• مشاركة المرأة
• العنف االنتخابي
• أداء هيئة اإلشراف على االنتخابات
كمــا ويتنــاول التقريــر التوصيــات التــي اقترحتهــا
بعثــات المراقبــة لتطويــر العمليــة االنتخابيــة فــي
لبنــان.

 .Iبعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات:

تقــدم بعثــات االتحــاد األوروبــي لمراقبــة االنتخابــات
ً
وفقــا
شــامال عــن العمليــة االنتخابيــة
تقييمــا
عــادة
ً
ً
للمعاييــر الدوليــة لديمقراطيــة االنتخابــات ،ويتنــوع
حجــم البعثــات ودورهــا بحســب األهــداف الرئيســية لــكل
بعثــة .وقــد بــدأت بعثــات االتحــاد األوروبــي منــذ العــام
 2000بنشــر المراقبيــن األوروبييــن لمراقبــة االنتخابــات
فــي أفريقيــا والشــرق األوســط وآســيا وأمريــكا الالتينيــة
ومنطقــة البحــر الكاريبــي .راقبــت بعثــة االتحــاد األوروبــي
االنتخابــات النيابيــة اللبنانيــة فــي العــام  ،2018وقــد
أصــدرت تقريرهــا وتوصياتهــا النهائيــة.

 .IIالمعهد الوطني الديمقراطي:

تأســس المعهــد العــام  1983كمنظمــة غيــر حزبيــة وغيــر
حكوميــة تعمــل علــى تعزيــز حقــوق اإلنســان األساســية
مــن خــال إنشــاء وتعزيــز أدوار المؤسســات والتنظيمات
الديمقراطيــة .ويقــوم المعهــد بذلــك مــن خــال دعــم
منظمــات مدنيــة وسياســية ومــن خــال مراقبــة
االنتخابــات وتعزيــز مشــاركة المواطنيــن وتحســين
االنفتــاح والمســاءلة .وقــد نشــر المعهــد الديمقراطــي
الوطنــي بعثــة دوليــة فــي لبنــان لتقييــم االســتعدادات
النتخابــات الســادس مــن أيــار  ،2018وقــد ضمــت
البعثــة خبــراء إقليمييــن فــي شــؤون االنتخابــات مــن
شــمال أفريقيــا وأوروبــا وأميــركا الشــمالية وأصــدرت
البعثــة تقريرهــا النهائــي.

 .IIIالشبكة العربية لديمقراطية االنتخابات

(: )ANDE

تــم تأســيس الشــبكة العربيــة لديمقراطيــة االنتخابــات
العــام  2009عقــب مراقبــة االنتخابــات البرلمانيــة
اللبنانيــة ،والتــي شــاركت فيهــا مجموعــة عربيــة ضمــت
ومراقبــا مــن  17دولــة عربيــةّ .
تتألــف الشــبكة
 37خبيـ ًـرا
ً
ّ
ويتركــز
اليــوم مــن  16منظمــة مــن  13دولــة عربيــة،
محــور عملهــا علــى الديمقراطيــة والمشــاركة السياســية
وحقــوق اإلنســان والشــفافية وحقــوق المــرأة والحقــوق
المدنيــة والمواطنــة ،وحــول مراقبــة نزاهــة العمليــة
االنتخابيــة.

 .IVالجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية

االنتخابات (: )LADE

تأسســت “الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة
اإلنتخابــات” فــي لبنــان بمبــادرة مــن مجموعــة مــن
الناشــطين فــي الحقــل العــام فــي  13آذار  ،1996وهــي
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جمعيــة مدنيــة نضاليــة مطلبيــة تســعى الى بنــاء مجتمع
ديمقراطــي وتعزيــز المواطنــة المبنيــة علــى أســاس
الشــفافية والمســاءلة والمحاســبة .تعمــل الجمعيــة
علــى إصــاح النظــام السياســي وإشــراك المواطنيــن
فــي العمليــة السياســية الديمقراطيــة .كمــا وتعمــل
علــى مراقبــة ســير العمليــات اإلنتخابيــة علــى مختلــف
مفصلــة حولهــا.
أنواعهــا وإصــدار تقاريــر
ّ

مقارنة بين تقارير المراقبة:
 .Iالتقييم العام للعملية االنتخابية:

فــي تقييمهــا العــام لالنتخابــات النيابيــة ،وجــدت بعثــة
ـن
االتحــاد األوروبــي أنّ ــه وبرغــم مــن أن األحــزاب لــم تتبـ ّ
ً
عــددا مــن اإلصالحــات األساســية إال أن االنتخابــات
كانــت بشــكل عــام ديمقراطيــة كمــا واعتبــرت البعثــة
أن عمليــة اقتــراع غيــر المقيميــن اتســمت بالشــفافية
القيميــن علــى إدارة العمليــة
كذلــك وجــدت بــأن جميــع ّ
فعــال ومحايــد.
االنتخابيــة أدوا عملهــم علــى نحــو ّ
أمــا بالنســبة للمعهــد الوطنــي الديمقراطــي فقــد ذكــر
أن الكلمــة الفصــل فــي تحديــد مصداقيــة وشــرعية
االنتخابــات تعــود للشــعب اللبنانــي غيــر أنــه وجــد فــي
تقريــره أن أوجــه القصــور فــي عــدد مــن الحــاالت لــم يؤثــر
كثيـ ً
ـرا علــى محصلــة اليــوم االنتخابــي .كمــا ونـ ّـوه المعهد
بالــدور الكبيــر الــذي لعبتــه وزارة الخارجيــة وموظفــي
الــوزارات المعنيــة فــي إدارة االنتخابــات ،وبــدور موظفــي
أقــام االقتــراع حيــث جــرت عمليــة التصويــت فــي
معظــم األحيــان بفعاليــة.
لــم ينــص تقريــر بعثــة “ ”ANDEصراحــة علــى عــدم
ديمقراطيــة االنتخابــات غيــر أنهــا ربطــت بيــن ظاهــرة
ترشــح الــوزراء علــى االنتخابــات مــن ضمنهــم مســؤولين
مباشــرين عــن ادارة العمليــة االنتخابيــة وبيــن نزاهــة
وشــفافية العمليــة االنتخابيــة خصوصــا لجهــة غيــاب
مبــدأ تكافــؤ الفرص بين المرشــحين وتضــارب المصالح
وإمكانيــة اســتغالل المناصــب لغايــات انتخابيــة.
أمــا “ ”LADEفاعتبــرت أن انتخابــات  2018لــم تكــن
ديمقراطيــة ألســباب عــدة بينهــا أن أصــوات الناخبيــن
مكبلــة بالزبائنيــة ،وأن قانــون االنتخابات لم يســاو
كانــت ّ
بيــن الناخبيــن والمرشــحين (لجهــة النظــام االنتخابــي
والدوائــر وقيمــة الصــوت ولجهــة تنظيــم اإلنفــاق الــخ)
وبــأن إدارة االنتخابــات لــم تكــن محايــدة بحيــث أدارتهــا
ً
ً
ّ
ظــل غيــاب هيئــة
مرشــحا فــي
وزيــرا
حكومــة فيهــا 17
مســتقلة إلدارة االنتخابــات .كمــا وذكــرت الجمعيــة أن
الممارســة االنتخابيــة أتــت لتوســع هــوة عــدم المســاواة
بيــن الناخبيــن وبيــن المرشــحين مــن خــال الضغــط
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المــادي والمعنــوي الــذي تمــت ممارســته علــى الناخبيــن
وأتــت باكــورة المخالفــات فــي تصفيــر نتائــج  479قلمــا
النتخابــات المغتربيــن فــي الدوائــر الصغــرى ،وغيرهــا
ّ
فصلتهــا الدي فــي
مــن الممارســات الخاطئــة التــي
تقريرهــا والتــي ّأدت مجتمعــة ،بحســب الجمعيــة ،إلــى
اعتبــار االنتخابــات غيــر ديمقراطيــة.

 .IIملخص تنفيذي لتقارير مراقبة العملية
االنتخابية:

اتفقــت جميــع البعثــات األجنبيــة اضافــة الــى الجمعيــة
اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة االنتخابــات علــى
ايجابيــة إجــراء االنتخابــات لمــا فــي ذلــك تكريــس لمبــدأ
ديمومتهــا وانتظــام العمــل السياســي فــي البــاد بعــد
تمديــد واليــة كاملــة شــهدته البــاد بعــد االنتخابــات
النيابيــة العــام .2009
كمــا وأشــادت البعثــات و“ ”LADEبايجابيــة إدخــال
بعــض اإلصالحــات علــى القانــون االنتخابــي إن لجهــة
اعتمــاد البطاقــة المطبوعــة سـ ً
ـلفا أو لجهــة إشــراك غيــر
العمليــة اإلنتخابيــة وديمومــة هيئــة
المقيميــن فــي
ّ
اإلشــراف علــى االنتخابــات.
إضافــة الــى ذلــك ،أشــارت جميــع البعثــات إلــى
ً
ً
ســلبيا فــي العمليــة
دورا
المــال االنتخابــي الــذي لعــب
االنتخابيــة وفــي عــدم تكافــؤ فــرص ظهــور المرشــحين
والمرشــحات علــى الوســائل االعالميــة المختلفــة ،كمــا
وأشــارت جميــع البعثــات علــى أن غيــاب إدراج الكوتــا
النســائية كان لــه وقعــا ســلبيا لناحيــة مشــاركة المــرأة
فــي االنتخابــات النيابيــة وبــأن هنــاك ضــرورة لتوســيع
قاعــدة المشــاركة فــي االنتخابــات أكان لجهــة خفــض
ســن االقتــراع أو لجهــة إشــراك العســكريين وغيرهــم
مــن المحروميــن حاليـ ًـا مــن االقتــراع فــي ظــل القانــون
الحالــي.
كمــا وأن جميــع بعثــات المراقبــة اعتبــرت أن هنــاك
ضــرورة لتشــكيل هيئــة مســتقلة لالنتخابــات ذات
اســتقاللية ماليــة وإداريــة تقــوم بعملهــا بعيـ ً
ـدا عــن أي
تجــاذب سياســي.
غيــر أنــه لــم تتطـ ّـرق جميــع بعثــات المراقبــة فــي تقييمهــا
للعمليــة االنتخابيــة بالتفصيــل إلــى النظــام مــن حيــث
ّ
حجــم الدوائــر وعددهــا والصــوت التفضيلــي .ففــي حيــن
لفتــت بعثــة “ ANDEو  ”LADEإلــى ضــرورة اعتمــاد
الدوائــر المتوســطة والكبــرى وإلغــاء الصــوت التفضيلــي
علــى مســتوى الدائــرة وإلغاء العتبــة االنتخابية المرتفعة،
اعتبــرت بعثتــي االتحــاد األوروبــي والمعهــد الديمقراطــي
الوطنــي علــى أن النظــام االنتخابــي المعتمــد مــا زال
يكـ ّـرس الطائفيــة السياســية.
كمــا ولــم يشــر االتحــاد األوروبــي وبشــكل مقتضــب

المعهــد الديمقراطــي الوطنــي إلــى ظاهــرة ترشــح
الــوزراء علــى االنتخابــات واســتغالل مناصبهــم لغايــات
انتخابيــة علــى عكــس تقريــر جمعيــة “ ANDEو ”LADE
الذيــن اعتبــرا أن مــن شــأن هــذه الظاهــرة أن تتعــارض
خاصــة
مــع المعاييــر الدوليــة لديمقراطيــة االنتخابــات ّ
ّ
مســتقلة لالنتخابــات.
النّ هــا مترافقــة مــع غيــاب إدارة
أمــا فيمــا يتعلــق بفتــرة الحمــات االنتخابيــة واليــوم
االنتخابــي ،لــم تتطـ ّـرق جميــع البعثــات بشــكل تفصيلــي
لموضــوع الخطــاب الطائفــي المتــداول والمســاعدات
العينيــة والماديــة التــي أقــدم عــدد كبيــر مــن المرشــحين
واللوائــح علــى تقديمهــا للناخبيــن فــي تلــك الفتــرة.
ففــي حيــن تطرقــت البعثــات بنحــو مقتضــب لمســتوى
خصصــت
الخطــاب والعنــف فــي فتــرة الحمــاتّ ،
“ ”LADEفــي تقاريرهــا االنتخابيــة فقــرات تؤكــد فيهــا
علــى ضــرورة وضــع آليــات واضحــة لمحاربــة الخطــاب
المذهبــي واعتبــار جميــع المســاعدات العينيــة والماديــة
المقدمــة فــي طيلــة فتــرة االنتخابــات نــوع مــن الرشــى
االنتخابيــة.
كمــا وانفــردت “ ”LADEفــي اعتبــار العمليــة االنتخابيــة
فــي لبنــان غيــر ديمقراطية و يشــوبها الكثيــر من األخطاء
منهــا علــى ســبيل البيــان ال الحصــر طريقــة إدارة عمليــة
اقتــراع غيــر المقيميــن واختفــاء الكثيــر مــن نتائجهــا أثنــاء
الفــرز فــي لبنــان فــي  6أيــار .2018

 .IIIاإلطار القانوني:
 .1بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات:
اعتبــرت بعثــة االتحــاد األوروبــي أن القانــون الجديــد
 2017/44تضمــن إصالحــات عــدة كانــت قد طالبت
البعثــة بهــا ســابقا ،غيــر أن هــذه اإلصالحــات ال
ترقــى الــى مســتوى المعاييــر الدوليــة المرجــوة فــي
بعــض الجوانــب منهــا .فقــد اعتبــرت البعثــة أن مــن
أبــرز االصالحــات التــي وردت فــي هــذا القانــون هــو
اعتمــاد النظــام النســبي عوضــا عــن النظــام األكثــري
الــذي كان ســائدا فــي لبنــان منــذ االســتقالل ،كمــا
اعتمــاد أوراق االقتــراع المطبوعــة الرســمية والتــي
اعتبــرت بعثــة االتحــاد االوروبــي أنهــا تعــزز مــن
ســرية االقتــراع .كمــا اعتبــرت أن مــن ايجابيــات هــذا
القانــون ايضــا اقتــراع اللبنانييــن غيــر المقيميــن
فــي لبنــان .اضافــة الــى صالحيــات هيئــة اإلشــراف
التــي توســعت بشــكل طفيــف وإن كان ليــس علــى
النحــو الــذي يســمح لهــا أن تمــارس كامــل وظيفتهــا
القاضيــة بمراقبــة تمويــل الحمــات االنتخابيــة
والتــزام وســائل اإلعــام باألنظمــة االنتخابيــة .علــى
صعيــد اخــر ،اعتبــرت البعثــة أن القانــون الجديــد
افتقــر الــى إصالحــات أساســية عــدة منهــا عــدم
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اســتحداث أي تدابيــر لتحســين تمثيــل المــرأة فــي
المجلــس النيابــي اضافــة الــى حرمــان بعــض الفئــات
المهمشــة مــن حــق التصويــت مثــل العســكريين
باختــاف رتبهــم والمحتجزيــن رهــن المحاكمــة.
أمــا بالنســبة الــى النظــام االنتخابــي المعتمــد فــي
القانــون ،اعتبــرت بعثــة االتحــاد األوروبــي أن النظــام
االنتخابــي المعتمــد مــازال قائمــا علــى تقاســم
الســلطة بحســب الطوائــف نظــرا للدســتور اللبنانــي،
الــذي بموجبــه يتــم توزيــع مقاعــد البرلمــان البالــغ
عددها  128بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين
كطائفتيــن رئيســيتين .وهــذه المقاعــد هــي بدورهــا
موزعــة بيــن  11طائفــة متفرعــة بيــن الطائفتيــن بمــا
فيهــا مقعــدا واحــدا لألقليــات المســيحية االخــرى
(انظــر الملحــق) .فقــد عــدل القانــون الجديــد أيضــا
رســم حــدود الدوائــر االنتخابيــة وعــدد الدوائــر وقــد
اعتبــرت البعثــة أن النظــام الجديــد لالنتخابــات قــد
كشــف عــن مفارقــات ملحوظــة فــي عــدد األصــوات
المعــول عليهــا مــن أجــل الحصــول علــى مقعــد
ّ
وذلــك بســبب التوزيــع الطائفــي للمقاعــد المحــدد
فــي الدســتور ،وأن هــذا التقســيم ال يتناســب مــع
تغيــر التركيبــة الســكانية للدوائــر المختلفــة كمــا أنــه
ال يســاهم فــي الحــد مــن التركيــز علــى الطائفيــة فــي
النظــام االنتخابــي اللبنانــي.
 .2المعهد الديمقراطي الوطني:
اعتبــرت بعثــة المعهــد الديمقراطــي الوطنــي أن
قانــون االنتخابــات الجديــد  2017/44علــى درجــة
عاليــة مــن التعقيــد وقــد تــم اقــراره علــى عجــل،
فبالرغــم مــن تضمــن هــذا القانــون إصالحــات عــدة
كاعتمــاد النظــام النســبي وتصويــت المغتربيــن
واعتمــاد بطاقــات االقتــراع المطبوعــة ســلفا التــي
بدورهــا تضمــن ســرية التصويــت وتقلــص امكانيــة
شــراء األصــوات ،اعتبــرت البعثــة أن القانــون الجديــد
فــي صيغتــه النهائيــة باعتمــاد النظــام النســبي
وتوزيــع المقاعــد علــى أســاس طائفــي اضافــة الــى
اعتمــاد الصــوت التفضيلــي يحافــظ علــى اســتمرارية
الوضــع السياســي الراهــن وأنــه علــى الرغــم مــن
اإلصالحــات الــواردة فــي القانــون التــي أعطــت
فرصــة لبعــض المواطنيــن لتبنــي ســلوك انتخابــي
جديــد مــازال بعــض المواطنيــن يجــدون أنفســهم
خــارج اللعبــة السياســية وذلــك بســبب عــدم وجــود
نقــاش وطنــي موســع يفســر مضاميــن القانــون
الجديــد .كمــا أن القانــون الجديــد لــم يلحــظ بعــض
اإلصالحــات كخفــض ســن االقتــراع مــن  21ســنة
الــى  18ســنة واعتمــاد كوتــا للنســاء.

 .3الشبكة العربية لديمقراطية االنتخابات:
اعتبــرت بعثــة الشــبكة العربيــة لديمقراطيــة
االنتخابــات أن القانــون الجديــد  2017/44يخــل
بالمعاييــر الدوليــة علــى أصعــدة عــدة منهــا عــدم
اعتمــاد المعاييــر الدوليــة والمعاييــر الموحــدة
لتوزيــع الدوائــر االنتخابيــة ،إذ لــم تتــم مراعــاة عدالــة
ً
وفقــا لمــا
التمثيــل بيــن المواطنيــن/ات والتنــوع
جــاء فــي اتفــاق الطائــف ولــم ترتكــز علــى مبــدأ
العيــش المشــترك المذكــور فــي الدســتور .اضافــة
الــى ذلــك ،رأت البعثــة أن النســبية قــد أفرغــت مــن
مضمونهــا مــن خــال توزيــع الدوائــر واعتمــاد الدوائــر
الكبــرى والصغــرى .كمــا أن اعتمــاد صيغــة متحركــة
للحاصــل االنتخابــي أدت الــى انعــدام التكافؤ وارتفاع
ملحــوظ للحاصــل وتفــاوت بيــن الدوائــر تصــل فــي
بعــض الدوائــر الــى الـــ  20%مقابــل  7%فــي دوائــر
أخــرى .وأشــارت البعثــة فــي تقريرهــا أن القانــون
الجديــد قــد رفــع مــن ســقف اإلنفــاق االنتخابــي
ممــا يتنافــى مــع مبــدأ المســاواة والعدالــة ،كمــا
وانــه لــم يلحــظ اعتمــاد كوتــا للنســاء لتتمكــن المــرأة
اللبنانيــة مــن الوصــول الــى المجلــس النيابــي ،ولــم
يصــار الــى تخفيــض ســن االقتــراع الــى  18ســنة
وتخفيــض ســن الترشــح الــى  22ســنة .وقــد لحــظ
تقريــر الشــبكة العربيــة لديمقراطيــة االنتخابــات بــأن
القانــون الجديــد رفــع ســقف اإلنفــاق االنتخابــي
الــذي يتعــارض مــع مبــدأ المســاواة والعدالــة.
أمــا بالنســبة الــى ايجابيــات القانــون ،اعتبــرت البعثــة
أن اقتــراع غيــر المقيميــن ألول مــرة هــو ظاهــرة
ايجابيــة علــى الرغــم مــن االشــكاليات التــي حدثــت
عنــد التنفيــذ ،كقصــر مــدة تســجيل الناخبيــن/ات،
اضافــة الــى بعــض التحديــات التقنيــة والتنظيميــة.
كمــا اعتبــرت البعثــة أن اعتمــاد الورقــة المطبوعــة
ســلفا تعتبــر مــن االيجابيــات فــي القانــون والتــي
تســاهم بدورهــا فــي تســهيل العمليــة االنتخابيــة
وتعــزز مــن ســريتها.
 .4الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات:
فــي تقريرهــا انتقــدت “ ”LADEبدايــة آليــات اقــرار
القانــون التــي لــم تكــن تشــاركية إذ لــم تتــم مناقشــة
أجــزاء القانــون كافــة داخــل المؤسســات الدســتورية
ولــم تشــارك جمعيــات المجتمــع المدنــي فــي
النقــاش الــذي أدى إلــى إقــرار القانــون مــن قبــل
أصحــاب المصلحــة المباشــرة فيــه مــن دون آليــات
تشــاورية وطنيــة ،فجــاء القانــون نتيجــة تفاهمــات
وتقاســم للحصــص يضمــن إلــى حــد كبيــر إعــادة
إنتــاج الطبقــة السياســية مــن جديــد.
وقــد قــام المشــرعون اللبنانيــون بإقــرار قانــون
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االنتخابــي جديــد علــى قاعــدة النســبية وهــو أمــر
لطالمــا نــادت بــه الدي كاحــدى آليــات االقتــراع
التــي تســاهم فــي تصحيــح الخلــل فــي التمثيــل فــي
لبنــان .إال أن هــذا القانــون شــوه النســبية بطــرق
مختلفــة ،أولهــا مــن خــال الدوائــر المحــددة غيــر
المتســاوية والصغيــرة لجهــة عــدد المقاعــد .وقــد
أتــت هــذه التقســيمات مــن دون ســياق موضوعــي
ومعيــاري ،بــل جــاءت لتراعــي فــي المقــام األول
القــوى السياســية والطوائــف التــي تمثلهــا علــى
حســاب المســاواة فــي عــدد المقاعــد ،وبالتالــي فــي
قــوة الصــوت االنتخابــي لــكل مواطــن\ة .ثانيــا فــان
القانــون الجديــد تــم تلقيحــه بالصــوت التفضيلــي
الــذي حـ ّـول المنافســة االنتخابيــة إلــى معــارك فرديــة
بيــن أعضــاء الالئحــة الواحــدة بــدل أن تكــون منافســة
بيــن اللوائــح علــى خياراتهــا واتجاهاتهــا ومواقفهــا
وبرامجهــا السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة.
أمــا أهــم المســائل التــي قوضــت النســبية فــي
هــذا القانــون بحســب الدي فهــي مســألة العتبــة
االنتخابيــة .حيــث أن القانــون حــدد فــي المــادة رقــم
 98عتبــة يجــب تجاوزهــا مــن قبــل اللوائــح للحصــول
علــى مقعــد تســاوي الحاصــل االنتخابــي أي تختلــف
بيــن الدائــرة واألخــرى ،فالتفــاوت فــي حجــم الدوائــر
وفــي الحاصــل االنتخابــي أدى إلــى فروقــات فــي
احتســاب العتبــة بيــن دائــرة وأخــرى والــى مشــكلة
فــي قيمــة صــوت كل مواطــن وفــي قيمــة المقاعــد.
ذكرت الدي باإلضافة إلى كل ما ســبق بأن القانون
الجديــد لــم يلحــظ بعــض اإلصالحــات كخفــض ســن
االقتــراع واقتــراع العســكريين واقتــراع المواطنيــن
وفصلــت
المجنســين والكوتــا النســائية طبعــا
ّ
الجمعيــة مالحظاتهــا علــى فصــل اإلنفــاق االنتخابــي
الــذي تميــز برفــع لســقف اإلنفــاق وتشــريع لشــراء
بطاقــات الســفر للناخبيــن وعــدم تطويــره آلليــات
الشــفافية الماليــة .وأشــارت إلــى النقــاط االيجابيــة
فــي القانــون المرتبطــة باقتــراع اللبنانييــن المقيمين
خــارج لبنــان ،بقســيمة االقتــراع الرســمية وبديمومــة
هيئــة اإلشــراف وتطويــر بســيط لصالحياتهــا.
المحصلة:
حصــل توافــق بيــن تقاريــر الجهــات المراقبــة
لالنتخابــات مــن ناحيــة إيجابيــة بعــض
اإلصالحــات االنتخابيــة التــي حصلــت فــي
القانــون االنتخابــي الجديــد ذاكريــن النظــام
النســبي واقتــراع المغتربيــن والبطاقــة االنتخابيــة
المطبوعــة ســلفا .ولكــن القانــون لــم يــرق إلــى
تطلعــات هــذه الجهــات التــي ارتــأت بــأن بعــض
هــذه اإلصالحــات االنتخابيــة لــم تعتمــد بالشــكل

المطلــوب ،كتطبيــق النظــام النســبي مــع حجــم
الدوائــر المتبــع فــي القانــون مــع اعتمــاد النظــام
الطائفــي والصــوت التفضيلــي والعتبــة العاليــة
كلهــا عوامــل ألغــت مفعــول النســبية اإليجابــي،
كمــا واعتبــرت التقاريــر بــأن القانــون كان منقوصــا
مــن ناحيــة عــدم إعطــاء هيئة االشــراف صالحيات
أكبــر أو عــدم الســعي لتحســين تمثيــل المــرأة أو
عــدم خفــض ســن االقتــراع والترشــح.

 .IVمشاركة المرأة:
 .1بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات:
رأت بعثــة االتحــاد االوروبــي أن عقبــات اجتماعيــة
وماليــة عــدة قــد واجهــت النســاء خــال االنتخابــات
النيابيــة االخيــرة ،ممــا أدى الــى ضعــف فــي تمثيلهــا
فــي المجلــس النيابــي ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك
شــهدت انتخابــات العــام  2018زيــادة اســتثنائية
فــي عــدد المرشــحات مقارنــة باالنتخابــات الســابقة؛
ّ
مرشــحة لالنتخابــات النيابيــة العــام 2009
فمــن 12
إلــى  86مرشــحة فــي العــام ( 2018مــن 1.7%
إلــى  ،)14.4%ومــن الملفــت للنظــر أن معظــم
كــن مرشــحات
المرشــحات فــي العــام 2018
ّ
أن األحــزاب التقليديــة
مســتقالت .وفــي حيــن ّ
لــم ّ
ترشــح ســوى  11فــي المئــة مــن النســاء فــي
إل
االنتخابــات األخيــرة .ورغــم زيــادة
أعدادهــنّ ،
ّ
تــم انتخــاب  6نســاء فقــط ،ممــا ّ
يمثــل 4.7%
أنّ ــه ّ
مــن البرلمــان .وقــد اوصــت البعثــة باتخــاذ تدابيــر
خاصــة مؤقتــة لزيــادة تمثيــل المــرأة فــي المجلــس
النيابــي مثــا كتخصيــص كوتــا للنســاء علــى لوائــح
المرشــحين مقترنــة بآليــات إنفــاذ.
وأشــارت البعثــة أيضــا إلــى قانــون األحــوال المدنيــة
ً
تمييزا
وقانــون الجنســية فــي لبنان ،الذيــن يتضمنان
ضــد المــرأة اللبنانيــة .فقانــون األحــوال الشــخصية
تلقائيــا إلــى
ينــص علــى تحويــل مــكان ســجل المــرأة
ً
مــكان قيــد زوجهــا عنــد الــزواج ،ممــا يحرمهــا مــن
خيارهــا الشــخصي ،وقــد أوصــت البعثــة باصــاح
القانــون بحيــث تعطــى المــرأة اللبنانيــة الحــق فــي
اإلختيــار بيــن االحتفــاظ بمــكان قيدهــا بعــد الــزواج
أو باالنتقــال الــى مــكان قيــد الــزوج .كذلــك بالنســبة
الــى قانــون الجنســية الــذي يحــرم المــرأة اللبنانيــة
مــن إعطــاء جنســيتها ألوالدهــا حتــى ولــو ولــدوا فــي
لبنــان ،وعلــى ذلــك أوصــت البعثــة باعــادة النظــر
بقانــون منــح الجنســية ألوالد المــرأة اللبنانيــة اســوة
بالرجــل .حيــث إن مبــادئ المســاواة وعــدم التمييــز
والحــق فــي الجنســية معتــرف بهــا فــي الكثيــر مــن
صكــوك حقــوق اإلنســان الملزمــة للبنــان.
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 .2المعهد الديمقراطي الوطني:
أشــار المعهــد الديمقراطــي الوطنــي فــي بيانــه
التقييمــي األول حــول فتــرة مــا قبــل االنتخابــات أن
الدولــة اللبنانيــة لــم تــف بالتزاماتهــا كدولــة موقعــة
علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز
ضــد المــرأة ،ألن المــرأة اللبنانيــة وعلــى الرغــم مــن
كونهــا تشــكل  52%مــن عــدد الســكان اللبنانييــن،
الزالــت غيــر ممثلــة بمــا فيــه الكفايــة كقائــدة فــي
المعتــرك السياســي .وأشــارت البعثــة فــي بيانهــا
أنــه مــع ختــام عمليــة تســجيل المرشــحين فــي
مســجال
مرشــحا
 7آذار  2018كان مــن بيــن 976
ً
ً
 113امــرأةّ .أمــا فــي القائمــة النهائيــة فــي  27آذار
انتخابيــة مؤلفــة مــن 597
تــم تشــكيل  77الئحــة
ّ
مرشــحا ،مــن بينهــم  86امــرأة ،وهــي تعتبــر زيــادة
ً
ملحوظــة بالمقارنــة مــع االنتخابــات الســابقة .غيــر
أنــه علــى الرغــم مــن تزايــد عــدد النســاء المرشــحات
لــم تلمــس بعثــة المعهــد الوطنــي الديمقراطــي أدلة
واضحــة علــى اهتمــام األحــزاب اللبنانيــة بتشــجيع
مشــاركة المــراة ترشــحا وادارة حمــات بحيــث تواجــه
المرشــحة اللبنانيــة صعوبــات ماليــة بســبب ارتفــاع
كلفــة تنظيــم الحمــات ،كمــا أن شــروط تســجيلها
تصعــب مــن إمكانيــة التعــرف علــى اســمها فــي
الداوئــر.
 .3الشبكة العربية لديمقراطية االنتخابات:
اعتبــرت بعثــة الشــبكة أن إقــرار النظــام النســبي
واعتمــاد القســائم االنتخابيــة المطبوعــة ســلفا
أدت إلــى تشــجيع الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع
المدنــي علــى الترشــح فــي انتخابــات عــام ،2018
وخاصــة النســاء .ومــن بيــن  113امــرأة مــن أصــل
ّ
منهــن البقــاء
86
تمكنــت
ومرشــحة،
ا
مرشــح
976
ً
ّ
حتــى مرحلــة تشــكيل اللوائــح .غيــر أن فــرص وصــول
ّ
النســاء إلــى البرلمــان بقيــت ضعيفــة بســبب عــدم
دعــم األحــزاب لتوزيــع األصــوات التفضيليــة عليهــم
االنتخابيــة ،وهــذا هــو
بيــن الحلفــاء ضمــن الالئحــة
ّ
مــا أثبتتــه نتيجــة التصويــت ،إذ تــم انتخــاب  6نســاء
فقــط.
 .4الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات:
باإلضافــة إلــى مطالبتها بإجــراء عدد من اإلصالحات
االنتخابيــة التــي تســاهم فــي تعزيــز المشــاركة
السياســية للنســاء راقبــت “ ”LADEانتخابــات العــام
 2018مــن الزاويــة الجندريــة وأصــدرت تقريــرا خاصــا
بهــذا الملــف نظــرا ألهميتــه بالنســبة للجمعيــة.
وفــي خالصــة تقريرهــا العــام وتقريرهــا الجنــدري
حــددت “ ”LADEان تحســين المشــاركة السياســية

للمــرأة اللبنانيــة يتطلــب إدخــال للكوتــا النســائية
علــى النظــام االنتخابــي ولكــن “ ”LADEأضــاءت
أيضــا فــي تقاريرهــا علــى أن عــدم العدالة فــي النظام
االنتخابــي المعتمــد ســتدفع ثمنــه النســاء أوال.
قســم القانون الجديد لبنان الى  15دائرة انتخابية
اذ ّ
وأقــر مظهريــن جديديــن وهمــا النســبية بدوائــر
صغــرى والصــوت التفضيلــي الذيــن ســاهما فــي
إعــادة إنتــاج نفــس القــوى السياســية .كمــا ولــم يكن
الصــوت التفضيلــي ،بشــكل عــام مســاعدا للنســاء
باعتبــار أن الصــوت التفضيلــي فــي االنتخابــات
اقتــرن بشــكل كبيــر بحجــم المســاعدات النقديــة
والعينيــة التــي ُقدمــت للناخبيــن .كمــا وعــزز القانــون
مــن تمركــز االصــوات الطائفيــة وضمــن النفــوذ
الطائفــي /السياســي للنخبــة الحاكمــة وأضعــف
مــن قــدرة القادميــن الجــدد مــن المرشــحين ،ومــن
بينهــم النســاء ،الذيــن ال يتمتعــون بشــبكة عالقــات
زبائنيــة علــى “الخــرق” .كمــا وأن لغيــاب الكوتــا
النســائية اثــر ســلبي فــي عــدم اقــدام النســاء علــى
الترشــح خصوصـ ًـا وأن رســوم االنتخابــات البالغــة 8
مليــون ليــرة ،إضافــة إلــى ســقف اإلنفــاق االنتخابــي
المرتفــع ُاعتبــرا مــن التحديــات األساســية أمــام
ترشــح النســاء علــى االنتخابــات.
المحصلة:
اجمــاع بيــن بعثــات المراقبــة علــى الحاجــة إلــى
ادخــال الكوتــا النســائية والــى توصيــف الوضــع
القائــم فــي انتخابــات  2018بــأن هنــاك رغبــة
عنــد النســاء اللبنانيــات فــي دخــول المعتــرك
السياســي مــن بــاب الترشــح والوصــول الــى
المجلــس النيابــي .ورأت البعثــات هــذا واضحــا
فــي ارتفــاع نســبة المرشــحات فــي انتخابــات
العــام  2018عــن االنتخابــات التــي ســبقت .إال
أن هــذه التغييــرات وهــذه اإلرادة القويــة لــدى
المــرأة واجههــا تمييــز جنــدري ضدهــا متواجــد
فــي قوانيــن األحــوال الشــخصية وفــي تفضيــل
األحــزاب ترشــيح الرجــال علــى النســاء وفــي غيــاب
للكوتــا النســائية فــي القانــون االنتخابــي .كل
هــذه العوامــل أدت إلــى فــوز نســبة ضئيلــة مــن
المرشــحات وبقــاء تمثيــل المــرأة ضعيــف فــي
المجلــس النيابــي.
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 .Vالعنف االنتخابي:
 .1بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات:
لفتــت بعثــة االتحــاد األوروبــي فــي تقريرهــا علــى
االنتخابيــة كانــت ســلمية ،غيــر أنــه
أن فتــرة الحملــة
ّ
ـدية على
وقعــت حــوادث منعزلــة ،مــن اعتداءات جسـ ّ
مرشــح انتهــت بجــروح ،إلــى حواجــز علــى الطرقــات
واضطرابــات كانــت بيــن مؤيديــن لسياســيين
ومعارضيــن لهــم ،بحيــث أدى اســتخدام األســلحة
ً
أحيانــا إلــى إصابــات .ولحــل هــذه االشــكاالت،
أوقفــت قــوات الجيــش اللبنانــي وقــوى األمــن
الداخلــي أعمــال العنف ،وتدخل الزعماء السياســيون
معينــة للتخفيــف مــن حــدة التوتــر.
فــي مناســبات
ّ
أمــا يــوم االنتخابــات ،فاعتبــرت البعثــة أن العمليــة
االنتخابيــة ســارت بشــكل ســلمي علــى الرغــم مــن
وجــود عــدد مــن المواجهــات بيــن مؤيــدي األحــزاب،
تــم علــى الفــور نــزع فتيلهــا مــن قبــل قــوى األمــن
الداخلــي والجيــش.
 .2المعهد الديمقراطي الوطني:
لــم تتطــرق البعثــة بشــكل عــام للوضــع األمنــي فــي
فتــرة الحمــات االنتخابيــة ،غيــر أنهــا اجتمعــت مــع
عــدد مــن المرشــحين والمرشــحات الذيــن بدورهــم
أعربــوا عــن مخاوفهــم مــن تزايــد خطــاب الكراهيــة
الطائفــي وارتفــاع امكانيــة التخويــف عبــر وســائل
التواصــل االجتماعــي والطــرق المباشــرة .أمــا فــي
يــوم االنتخابــات ،فقــد اعتبــرت البعثــة أن األجــواء
االنتخابيــة وعمليــة التصويــت ســارت بسالســة فــي
أغلــب األحيــان وســط أجــواء هادئــة عمومـ ًـا ،غيــر انــه
تخلــل العمليــة االنتخابيــة بعــض حــوادث العنــف
المتفرقــة والمعزولــة بيــن األحــزاب أو اللوائــح
االنتخابيــة أو المرشــحين .كمــا واعتبــرت البعثــة أن
أجــواء التوتــر ازدادت فــي فتــرة بعــد الظهــر مــع ازديــاد
نســبة االقبــال علــى مراكــز االقتــراع.
 .3الشبكة العربية لديمقراطية االنتخابات:
تتطــرق البعثــة فــي تقريرهــا إلــى موضــوع
لــم
ّ
العنــف.
 .4الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات:
فــي تقاريرهــا الدوريــة خــال فتــرة الحملــة االنتخابيــة
اعتبــرت الجمعيــة أن العديــد مــن المرشــحين
واللوائــح لجــأوا الــى الخطــاب السياســي التحريضــي
والــذي ارتفعــت حدتــه كلمــا اقتربــت البالد مــن اليوم

المحــدد لالســتحقاق النيابــي .ولــم يقتصــر هــذا
التحريــض علــى الــكالم فقــط ،بــل تعــداه الــى اللجــوء
الــى اســتخدام العنــف فــي عــدد مــن الدوائــر التــي
شــهدت معــارك انتخابيــة فتــرة الحمــات كدائــرة
بعلبك-الهرمــل ،ودائــرة بيــروت الثانيــة بهــدف
التجييــش واللعــب علــى الوتــر الطائفي/المذهبــي.
أمــا النهــار االنتخابــي فقــد شــهد فوضــى فــي عــدد
كبيــر مــن مراكــز االقتــراع تخللــه بعــض التالســن بيــن
القــوى األمنيــة والناخبيــن اضافــة الــى تالســن بيــن
الماكينــات االنتخابيــة المختلفــة فــي بعــض الدوائــر.
كمــا وشــهدت بعــض الدوائــر االنتخابيــة بعــض
أعمــال العنــف الموجهــة ضــد بعــض المرشــحين
والمرشــحات.

.VI

هيئة اإلشراف على االنتخابات:

 .1بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات:
اعتبــرت بعثــة االتحــاد األوروبــي أن القانــون الجديــد
قــد عــزز مــن صالحيــات هيئــة اإلشــراف فأصبــح
صحــة البيانــات الماليــة
مــن مهامهــا التحقيــق فــي
ّ
المقدمــة مــن المرشــحين والطلــب مــن وزارة
ّ
الداخليــة والبلديــات فــرض عقوبــات فــي حــال
ّ
يتخطــى المرشــحون
لــم تكــن صحيحــة أو عندمــا
ســقف االنفــاق .كمــا أن مــن ضمــن صالحياتهــا
مراقبــة وســائل اإلعــام ،غيــر أن التأخيــر فــي صــرف
ميزانيتهــا قــد أدى الــى تأخيــر فــي إطــاق بعــض
انشــطة الهيئــة بمــا فيهــا مراقبــة وســائل االعــام.
كمــا اعتبــرت البعثــة أن القانــون الجديــد قــد أحــدث
تغيريــن مهميــن علــى صعيــد اســتقاللية وديمومــة
عمــل الهيئــة ،فأصبحــت هيئــة دائمــة تعمــل بشــكل
مســتقل ولكــن بالتنســيق مــع وزارة الداخليــة .ومــع
ً
ماليــا علــى الحكومــة
ذلــك ،ال تــزال الهيئــة تعتمــد
وليســت لهــا صالحيــات للتحقيــق فــي المخالفــات
أو الفصــل فيهــا أو فــرض عقوبــات عليهــا .كمــا
أن التكليــف المحــدود والثغــرات والنصــوص غيــر
الواضحــة فــي القانــون ،اضافــة الــى التأخــر فــي
تخصيــص ميزانيــة الهيئــة ،كل ذلــك أدى إلــى
تقويــض قدرتهــا علــى تنفيــذ دورهــا بفعاليــة .كمــا
أنــه علــى الرغــم مــن اتخــاذ هيئــة اإلشــراف عــدة
قــرارات وقيامهــا بإجــراء بعــض التوضيحــات حــول
بعــض المســائل التــي تتعلــق بســير الحمــات
االنتخابيــة واإلعــام واعتمــاد المراقبيــن لــم تتواصل
بصــورة منتظمــة مــع الــرأي العــام حــول أعمالهــا
ممــا أضعــف تأثيرهــا علــى العمليــة االنتخابيــة.
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 .2المعهد الديمقراطي الوطني:
اعتبــرت بعثــة المعهــد الديمقراطــي الوطنــي أن
هيئــة اإلشــراف كانــت تعانــي مــن نقــص فــي
المــوارد وفــي الموظفيــن ممــا شــكل عائقــا أمــام
قيامهــا بعملهــا ضمــن صالحياتهــا الواســعة .وقــد
اقتصــر دور الهيئــة علــى تقدیــم توجیھــات قلیلــة
یخــص أدوارھــم،
للمرشــحین واإلعالمييــن فيمــا
ّ
وقــد قوضــت قدرتھــا علــى المراقبــة إلــى حـ ّـد كبیــر.
اضافــة الــى ذلــك ،رأت البعثــة أن قانــون االنتخابــات
الجديــد قــد رفــع ســقف إنفــاق المرشــحين علــى
الحمــات رغــم اختــاف هــذا الســقف بحســب حجــم
الدوائــر واختــاف عــدد الناخبيــن .لكــن اإلصالحــات
التــي طــرأت علــى القانــون أعطــت فرصــة أكبــر لهيئــة
االشــراف للتحكــم بهــذا األمــر .لكــن افتقــار الهيئــة
للمــوارد أدى الــى صعوبــة التدقيــق بالمــوارد الماليــة
للمرشــحين كمــا وأن الهيئــة ال تملــك الســلطة
الالزمــة لفــرض عقوبــات مباشــرة علــى االنتهــاكات.
.3الشبكة العربية لديمقراطية االنتخابات:
اعتبــرت بعثــة الشــبكة أن هيئــة اإلشــراف علــى
االنتخابــات لــم تتمكــن مــن أداء دورهــا بكفــاءة
بســبب صالحياتهــا المحــدودة ،كمــا أن وضعهــا
القانونــي تحــت وصايــة وزارة الداخليــة قــد حــد مــن
اســتقالليتها .وقــد تســاءلت الشــبكة عــن دور الهيئــة
فــي ضبــط أســعار البرامــج اإلعالميــة التــي كانــت
تكلفتهــا مرتفعــة جــدا بحيــث كان مــن الصعــب
علــى المرشــحين توفيــر الحــد االدنــى مــن الظهــور
االعالمــي مقارنــة بمرشــحين آخريــن يتمتعــون
بقــدرات ماليــة عاليــة .أيضــا الحظــت البعثــة أنــه كان
هنــاك رفــض مــن جانــب وســائل اإلعــام لإلفصــاح
عــن اســعار الظهــور اإلعالمــي واإلنفــاق الــذي قــدر
أنــه وصــل إلــى مئــة ألــف دوالر أمريكــي كثمــن
للظهــور فــي حلقــة لمــدة ســاعة ،كمــا ولــم تنشــر
هيئــة اإلشــراف علــى االنتخابــات أي معلومــات فــي
هــذا الصــدد.
 .4الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات:
اعتبــرت الجمعيــة فــي تقريرهــا بــأن أداء الهيئــة لــم
يكــن علــى المســتوى المطلــوب ،إذ لــم تمــارس
الهيئــة الصالحيــات التــي منحهــا إياهــا القانــون ،ال
لجهــة تنظيــم اإلعــام واإلعــان ،وال لجهــة تنظيــم
اإلنفــاق .واألســباب لخصتهــا الجمعيــة بأربعــة
أســباب جوهريــة وهــي تأخــر الســلطة التنفيذيــة فــي
رصــد وصــرف الميزانيــة الخاصــة بالهيئــة مــا قـ َّـوض
عملهــا وحــال دون قيامها بالدور المطلوب .الســبب

الثانــي هــو الســقف السياســي المنخفــض الــذي
قررتــه الهيئــة لنفســها ،إذ قــررت هــذه الهيئــة عــدم
مواجهــة ملــف الــوزراء المرشــحين لضبــط ظهورهــم
اإلعالمــي واســتغاللهم لنفوذهــم لغايــات انتخابيــة.
أمــا الســبب الثالــث فهــو السياســة التــي اعتمدتهــا
الهيئــة فــي عــدم مخاطبــة الــرأي العــام اللبنانــي،
والتــي تجســدت بعــدم إعــان الهيئــة عــن اإلجــراءات
ً
أحيانــا ،والتكتــم الشــديد حيــال
التــي قامــت بهــا
المشــاكل الماليــة واللوجســتية التــي عانــت منهــا.
أمــا الســبب الرابــع فهــو فهــم أعضــاء الهيئــة لدورهم
ً
أحيانــا عمــا يحــدده القانــون أو
ومهامهــم المغايــر
المبنــي علــى تفســير ضيــق لنــص القانــون .كل
هــذه األســباب قوضــت عمــل الهيئــة وأوحــت
للــرأي العــام أو المتابعيــن أن هــذه الهيئــة ضعيفــة
ومتقاعســة عــن القيــام بمهامهــا.

المحصلة:
اعتبــرت هيئــات المراقبــة بمجملهــا ان القانــون
االنتخابــي الجديــد أعطــى هيئــة اإلشــراف
صالحيــات جديــدة ولــو محــدودة كمــا وأنــه
أعطاهــا الديمومــة واالســتقاللية فــي العمــل
ولكــن بالتنســيق مــع وزارة الداخليــة .ولكــن رغــم
هــذه اإلصالحــات ،إال أن الهيئــة ال تــزال غيــر
مســتقلة عــن وزارة الداخليــة وال تــزال تعتمــد
ماليـ ًـا علــى الحكومــة ممــا أدى إلــى تأخــر ونقــص
فــي مواردهــا وفــي موظفيهــا ممــا شــكل عائقــا
أمــام القيــام بعملهــا.

جدول مقارن*:
LADE
تخفيض رسوم الترشيح
تعديل النظام االنتخابي على صعيد عدد الدوائر االنتخابية
وأحجامها وتقسيماتها.
إلغاء العتبة االنتخابية العالية
إقرار التصويت مكان السكن
اقتراع المجنسين والعسكريين والمحتجزين رهن التحقيق
اعتماد كوتا نسائية مؤقتة
إنشاء إدارة انتخابية مستقلة عن وزارة الداخلية والبلديات
تعديالت قانونية

اعتماد آليات صارمة لإلنفاق االنتخابي
إلغاء الصوت التفضيلي
إلغاء المقاعد النيابية اإلضافية الخاصة باللبنانيين
المقيمين خارج لبنان
تمكين المواطنين والمواطنات والهيئات المدنية من
تقديم مراجعات وشكاوى أمام المجلس الدستوري
فصل النيابة عن الوزارة
تعديل قانون من أين لك هذا وحث المجلس الدستوري
بنشر التقارير المالية التي يستلمها من النواب المنتخبين
تعديل قانون الحق بالحصول على المعلومات لجهة إلزام
السلطات اللبنانية بنشر أي عقد تقوم به
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االتحاد
األوروبي

المعهد الوطني
الديمقراطي

ANDE

جدول مقارن*:
LADE

االتحاد
األوروبي

المعهد الوطني
الديمقراطي

ANDE

خفض سن الترشح واالقتراع
اضافة مادة تحديد مدة والية المجلس النيابي مع النص
تعديالت دستورية
صراحة على عدم جواز التمديد
اضافة مادة تمنع أي تعديل على قانون االنتخابات قبل
سنة من تاريخ إجرائها
تعزيز صالحية مراقبة هيئة اإلشراف على االنتخابات
ومنحها االستقاللية المالية واالدارية التامة
على السلطات المعنية ،كل بحسب اختصاصها االنتخابي
نشر المعلومات المتعلقة باالنتخابات
أعمال إجرائية

على الوسائل اإلعالمية إتاحة فرص ظهور متكافئة لجميع
اللوائح والمرشحين
اتخاذ االجراءات الالزمة لتسهيل وصول ذوي االعاقة الى
مراكز وأقالم االقتراع
إطالق برامج تثقيفية للناس وحمالت إعالمية للناخبين
في بداية الحمالت االنتخابية

* يهــم الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة االنتخابــات اإلشــارة إلــى أن عــدم االجابــة علــى بعــض اإلصالحــات المطروحــة فــي الجــدول
ال يعنــي بتاتـ ًـا أن البعثــات غيــر معنيــة أو غيــر موافقــة علــى االصــاح ،إنمــا لــم يتــم ذكــره فــي التصريحــات أو التقاريــر أو البيانــات الخاصــة
باالنتخابــات ،كمــا وأن بعــض البعثــات تعتبــر أن بعــض االصالحــات المطروحــة تدخــل فــي صلــب الشــأن الداخلــي للنظــام السياســي اللبنانــي
وبالتالــي ارتــأت عــدم التطــرق اليهــا.
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