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مالحظاتها  )"الدي"(  االنتخابات  دميوقراطية  ملراقبة  اللبنانية  الجمعية  سجلت 
ومشاهدات مندوبيها عىل سري العملية االنتخابية يف 6 ايار املايض، واعدت تقريرا 
شامال سرتفعه اىل هيئة االرشاف عىل االنتخابات واملجلس الدستوري، لالستناد اليه 

لدى اي مراجعة، ويك يبنى عىل اليشء مقتضاه

احصت الجمعية اللبنانية ملراقبة دميوقراطية 
واملخالفات  االخطاء  من  الكثري  االنتخابات 
التي حصلت قبل العملية االنتخابية وخاللها، 
املخالفات  عدا  الفرز،  عمليات  اثناء  ويف 
االنتخايب  واالنفاق  االنتخابية  الحمالت  يف 
واالعالن االنتخايب، ووثقتها يف تقريرها الذي 
سألت  العام"  "االمن  املعنيني.  اىل  سرتفعه 
ابرز  عن  نصار  يارا  للجمعية  العامة  االمينة 
خالل  سجلتها  التي  واملخالفات  املالحظات 
العملية  عىل  القيمني  من  سواء  االنتخابات، 

االنتخابية ام من املرشحني واملندوبني.

■ ما هو تقييمكم العام لالنتخابات النيابية 
لجهة تطبيق قانون االنتخاب الجديد، وهل 

حقق الهدف املتوخى منه؟

"الدي" تنهي تقريرها عن اإلنتخابات النيابية:
حّددنا معايير للحكم على عدم ديموقراطيتها

غاصب مختار

□ نحن كجمعية نعترب ان االنتخابات بصورة 
تقييم  وهو  متاما،  دميوقراطية  تكن  مل  عامة 
الجمعية لكل االنتخابات التي جرت يف لبنان 
ان هناك معايري محددة  السبب  االن.  حتى 
نلتزمها لقياس مدى دميوقراطية االنتخابات. 
بل  كسابقاتها،  االنتخابات  هذه  ان  اعتقد 

اسوأ يف بعض النواحي.

■ ما هي املعايري التي تتبعونها؟
االنتخابات،  ادارة  اوال  املعايري  من   □
املرشفة  الجهة  او  الهيئة  ان  هل  ومعرفة 
او  نزيهة  او  كانت مستقلة  االنتخابات  عىل 
عادلة. ثانيا تساوي الفرص امام املرشحني يف 
املعركة االنتخابية سواء يف االعالم والحمالت 
ادارة  االنتخايب.  واالنفاق  االنتخابية 

مستقلة،  الينا  بالنسبة  تكن  مل  االنتخابات 
تضم  االنتخابات  عىل  املرشفة  الحكومة  ألن 
يديرون  انفسهم  وهم  مرشحا،  وزيرا   17
تقم  مل  االرشاف  هيئة  ان  علام  العملية، 

بدورها كام يجب.

محددة  صالحيات  االرشاف  لهيئة  لكن   ■
بالقانون؟ ومقيدة 

□ صحيح مقيدة خصوصا لجهة استقالليتها 
الحكومة  ان  الهيئة  تبلغنا من  املالية، حيث 
تأخرت كثريا يف رصد االعتامدات لها لتتمكن 
ممنهجا  امرا  هناك  كأن  شعرنا  العمل.  من 
لدينا  كانت  بدورها.  القيام  من  ملنعها 
امور  الهيئة حول  ايضا عىل عمل  مالحظات 
كان يف استطاعتها القيام بها لكنها مل تفعل، 
مثل عدم الترصيح عن املشكالت التي عانت 
منها ومنعتها من اداء مهامتها. لوال استقالة 
املدين  املجتمع  ممثلة  اعضائها  احدى 
عن  اعلنت  قد  كانت  ملا  اللقيس  سيلفانا 
االعالم  كان  كذلك  تواجهها.  التي  املشكالت 
االعالنية  املساحات  وكانت  منظم،  غري 
كان  يشء  كل  اعالمية.  مساحات  كأنها  تباع 
نتمنى  للقانون.  مخالف  وهذا  مثنه  مدفوع 
ان تكون الهيئة قد احالت كل املخالفني من 
وسائل االعالم عىل الجهات املختصة، وليس 
ننتظر  نحن  وحده.  الرسمي  لبنان  تلفزيون 

تقريرها النهايئ لنعلم ماذا يتضمن.

هل  ذاته،  يف  االنتخاب  قانون  عن  ماذا   ■
ادى غرضه؟

يكن  مل  الينا  بالنسبة  االنتخايب  النظام   □
النسبية. مل نشهد  اعتامد  توقعناه حول  كام 
املعارك  راقب  من  الحقيقي.  باملعنى  نسبية 
ان  اي  فردية،  كانت  انها  الحظ  االنتخابية 
اىل  ويسعى  املعركة  يخوض  وحده  املرشح 
حساب  عىل  ولو  االصوات  عىل  الحصول 
الصوت  بسبب  وهذا  مجتمعة،  الالئحة 
التفضييل الواحد. عدا عن ان تقسيم الدوائر 

السياسية  القوى  مصالح  وفق  تم  االنتخابية 
يف  تتمثل  ثغرة  مثة  القانون.  وضعت  التي 
الحاصل االنتخايب، فكيف يفوز من مل يحصل 
يف  الكسور  نتيجة  االنتخايب  الحاصل  عىل 
الكثري  تتمثل  مل  لذلك  االصوات؟  احتساب 
عاليه   - الشوف  دائرة  يف  مثال  القوى.  من 
كان الحاصل االنتخايب 12 الف صوت، لكنها 
خرجت من االحتساب نتيجة كسور االرقام، 
االحتساب  عملية  يف  دخلت  التي  واللوائح 
بكسور  مقعدا  ربحت  قد  تكون  ان  ميكن 
عدد اصوات ال يتجاوز 300 او 400 صوت، 
الحاصل  تنل  مل  التي  اللوائح  كل  فخرست 
االف   9 مثال عىل  انها حصلت  مع  االنتخايب 
باعطاء  اصال  القوية  اللوائح  فقويت  صوت، 
ان  يعني  هذا  االصوات.  عدد  لكسور  قيمة 
من حصل عىل  300 صوت ينال مقعدا ومن 

حصل عىل 9 االف صوت مل ينل شيئا.

■ هل راقبتم االنفاق االنتخايب؟
حرج،  وال  حّدث  االنتخايب  االنفاق  يف   □
والفصل الذي تضمنه القانون الجديد حوله 
اسوأ مام ورد يف القانون السابق. رفع السقف 
رّشع  ثم   جدا،  عالية  درجة  اىل  االنتخايب 
رىش  الينا  بالنسبة  تعترب  التي  االمور  بعض 
انتخابية، مثل استقدام الناخبني من الخارج، 
مسموح  وهو  سفر  تذكرة  الناخب  واعطاء 
لكننا  نقليات.  بند  وتحت  القانون  بحسب 
للناخب  سفر  تذكرة  رشاء  عملية  ان  نعترب 
مثابة رشوة. كام ان القانون سمح للمرشحني 
درجت  اذ  مساعدات،  الناخبني  باعطاء 
نحن  االنتخابات.  قبل  يعطوها  ان  العادة 
اذا  ما  نعلم  ان  ميكن  كيف  مراقبة  كجهة 
كان املرشح كان يعطي للمواطن مساعدات 
منذ سنوات عدة؟ كل ذلك ال ينفي ان هناك 
افضل من  الجديد  االنتخاب  قانون  امورا يف 
ابدا  ترق  مل  املامرسة  لكن  السابق،  القانون 

اىل ان تكون دميوقراطية.

وما  االنتخابية  العملية  سري  ترى  كيف   ■
ابرز املخالفات التي سجلتها الجمعية؟

□ اوال هناك استعامل للنفوذ لغايات انتخابية 
يف  رشحناه  ما  وهذا  املرشحني،  الوزراء  من 
االنتخايب  املال  ثانيا  املفصل.  النهايئ  تقريرنا 

كالرىش واملساعدات املالية والعينية واستقدام 
ناخبني من الخارج لعب دورا مهام يف العملية 
االنتخابية. ثالثا الضغط املعنوي عىل الناخبني 
ان  املعزل بحجة  اىل  املندوبني معهم  ودخول 
الناخبني  بعض  وان  موحدة  االقرتاع  قسيمة 
مرافق  اىل  ويحتاجون  القراءة  يجهلون 
كان  الضغط  التصويت.  كيفية  اىل  لريشدهم 
واستمر  االنتخابية  الحملة  اثناء  يف  موجودا 
يوم االنتخابات من خالل املاكينات االنتخابية. 
اي  االنتخابات  ادارة  تؤد  لكن ويا لالسف، مل 
دور لوقف هذا املوضوع. حاولنا التواصل مع 
وزارة الداخلية مرات عدة للفت النظر اىل ما 
يجري، لكن من دون جدوى. مثة مسألة بقاء 
الناخبني خارج مراكز االقرتاع بعد انتهاء مهلة 
االقرتاع حتى لو اغلق باب املركز بعد الساعة 
السابعة. الحظنا استقدام ناخبني من منازلهم 
والعارشة  التاسعة  يف  اي  الليل،  ساعات  يف 
استمرار  اىل  ادى  وهذا  باصواتهم،  ليدلوا 
متأخرة.  ساعات  حتى  الناخبني  عىل  الضغط 
بعض  يف  االقالم  فرز  فوىض  موضوع  نضيف 
لبنان  خارج  املقرتعني  صناديق  بعض  املراكز. 
وحصلت  القيد،  لجنة  اىل  محارضها  تصل  مل 
فوىض يف توزيع املحارض عىل لجان، وذهبت 
نقص  واحيانا حصل  اخرى،  لجان  اىل  محارض 
يف بعض املحارض. كام ان بعض لجان القيد مل 
تتسلم اي محرض من محارض اقالم املنترشين 
االبتدائية  القيد  لجان  فوضعت  الخارج،  يف 
وزارة  مراجعة  لدى  للمرشحني.  اصوات  صفر 
الخارجية  وزارة  عىل  املسألة  رمت  الداخلية 
املشكلة  ان  افادت  التي  القيد  لجان  عىل  او 
عدم  يف  وليس  االلكرتوين  النظام  يف  حصلت 
نعد  ومل  الطاسة  ضاعت  هنا  املحارض.  تسلم 
وزارة  من  طلبنا  لهذا  يجري.  ماذا  نعرف 
انها  افادت  التي  املحارض  نرش  الداخلية 
تسلمتها وسلمتها اىل لجان القيد التي اشارت 
محارض  تسلم  منها  عددا  ان  اىل  بدورها 
يزال  ال  املوضوع  يتسلمها.  مل  آخر   وعددا 
يف  الدستوري  املجلس  اىل  وسرنفعه  عالقا 
تقريرنا، لالستناد اليه يف النظر بالطعون التي 

قدمت اليه.

الجهات  اىل  مالحظاتكم  رفعتم  هل   ■
املعنية، اي اىل وزاريت الداخلية والخارجية؟

□ نحن نعلن تقاريرنا االولية اوال اىل الرأي 
وهيئة  الداخلية  وزارة  اىل  ثم  ومن  العام، 
التقرير  لكن  االنتخابات.  عىل  االرشاف 
واملجلس  االرشاف  هيئة  اىل  يرفع  النهايئ 

الدستوري بعد تقديم الطعون.

قانون  لتطوير  اقرتاحاتكم  هي  ما   ■
االنتخابية؟ العمليات  االنتخاب وتصحيح 

ادارة  وجود  اهمية  يؤكد  حصل  ما   □
االنتخابات،  عىل  لالرشاف  متاما  مستقلة 
دور  اي  الداخلية  لوزارة  يكون  ال  وان 
يجب  كام  الوزير.  يكون  عمن  النظر  بغض 
يستغل  ال  حتى  الوزارة  عن  النيابة  فصل 
ال  هنا  االنتخابية.  الهدافه  منصبه  وزير  اي 
الوزراء  كل  بل  فقط  الداخلية  وزير  نعني 
انتخابية  خدمات  يقدمون  الذين  املرشحني 
علام  االنتخايب،  النظام  تعديل  يجب  للناس. 
تم  ما  لكن  النسبي،  النظام  مع  دوما  اننا 
النظام  يشبه  ال  الحايل  القانون  يف  تطبيقه 
النسبي. نحتاج اىل نظام انتخاب جديد يوفر 
كذلك  يجب  وعدالته.  وصحته  التمثيل  دقة 
باالنفاق  املتعلق  الفصل  يف  النظر  اعادة 
توفري  ليتم  كامل،  بشكل  وتعديله  االنتخايب 
الفرص  يف  والعدالة  املساواة  من  ادىن  حد 
تضمنها  اخرى  تفاصيل  مثة  املرشحني.  امام 
االنتخاب  بقانون  تتعلق  النهايئ  التقرير 
طريقة  ان  نرى  تعديلها.  الواجب  واملواد 
تكون  ان  يجب  االنتخاب  قانون  وضع 
يضعه  ال  ان  اي  املقبلة،  املرة  يف  مختلفة 
النواب املرشحون لالنتخابات ليفصلوا قانونا 
مجتمعية  آلية  ايجاد  يجب  قياسهم.  عىل 
القانون  الناس املعنيني يف وضع  لتشارك كل 
من  وليس  املدين  املجتمع  جمعيات  من 
تشبه  وايجاد هيئة  املدين،  املجتمع  مرشحي 
تجمع  بطرس  فؤاد  الوزير  لجنة  ما  حد  اىل 
يحال  قانونا  وتنجز  واالقرتاحات  املالحظات 
املقابل،  يف  القراره.  النواب  مجلس  عىل 
يجب ان نذكر االيجابيات التي حصلت مثل 
اقرتاع املغرتبني للمرة االوىل يف لبنان، وايجاد 
قسيمة اقرتاع رسمية للمرة االوىل ايضا، علام 
النسبية يف ذاتها جيدة لكن يجب  ان فكرة 
النسبية  مفهوم  يعطى  ليك  النص  تعديل 

الصحيحة حقه.

الملف

االمينة العامة لجمعية "الدي" يارا نصار.


