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الملف

نص  التي  صالحياتها  وفق  عملها  النيابية  االنتخابات  عىل  االرشاف  هيئة  انهت 
عليها قانون االنتخابات رقم 44 /2017، وتنتهي واليتها بعد ستة اشهر من اجراء 
االنتخابات. سجلت مالحظاتها عىل العملية االجرائية، واتخذت القرارات التوجيهية 
املناسبة والعقوبات يف حق وسائل االعالم املخالفة للقانون، وحفظت حق املرشحني 

املترضرين اذا رغبوا يف تقديم طعون بالنتائج

هيئة اإلشراف على اإلنتخابات أنجزت مهمتها
القاضي رمضان: ينبغي منحها صالحيات رادعة

غاصب مختار 

لهيئة االرشاف عىل االنتخابات مالحظات كثرية 
االنتخابية،  العملية  االنتخاب وسري  عىل قانون 
املرشحني،  وبعض  االعالم  وسائل  اداء  وعىل 
السيام حول االعالم واالعالن واالنفاق االنتخايب. 
لكنها تقيدت بصالحياتها املمنوحة بالقانون، ومل 
تتجاوزها عىل الرغم من عدم رضاها عن كثري 
من االمور، وبخاصة انها تضم نخبة من القضاة 

واملوظفني االداريني املشهود لهم.
استبقت الهيئة اجراء االنتخابات باصدار سلسلة 
االعالم  وسائل  اىل  موجهة  وبيانات  تعاميم 
واملرشحني والناخبني حول كيفية التزام مقتضيات 
القانون، وتتضمن توضيحا ورشحا ملا يجب ان 
مخالفات  كل  كذلك سجلت  كل جهة.  تلتزمه 
الشكاوى من املرشحني،  وسائل االعالم وتلقت 
السيام حول دفع املال االنتخايب والرىش، واحالتها 

وفق املقتىض اىل املرجع املختص.
استقصت "االمن العام" من عضو الهيئة القايض 
عوين رمضان رأيه يف عمل هيئة االرشاف، والدور 
وما  االنتخابية  العملية  خالل  به  قامت  الذي 
بعدها، واطلعت منه عىل نتائج عملها وردود 

الفعل عىل قراراتها. 

■ ما  تقييمكم لعمل هيئة االرشاف ومالحظاتكم 
حول القرارات التي اتخذتها؟

عىل  مقبولة  االنتخابات  كانت  عام  بشكل   □
احسن  كان  االنتخاب  قانون  ان  من  الرغم 
االسوأ. لقد عاىن من ثغر كثرية، ابرزها الصوت 
التفضييل الذي وصفه كثريون بالبدعة. كام عاىن 
وقد  اطالقا،  املقبول  غري  االنتخايب  االنفاق  من 
الحق يف  كان اكرث من مرتفع. مثال، املرشح له 
مبلغ 150 مليون لرية لالنفاق زائدا 5 االف لرية 
عن كل ناخب وفق عدد ناخبي الدائرة، اي يبلغ 

الجنوب  دائرة  مثل  دائرة  يف  االنتخايب  االنفاق 
الثالثة وعدد ناخبيها املسجلني نحو 450 الف 
ناخب، ويبلغ نحو ملياري لرية "رضب" 11 وهو 
عدد نواب الدائرة ليصبح مجموع االنفاق نحو 
ايضا، هو  قوله  اريد  ما  لالئحة.  لرية  مليار   22
كيف ميكن ان يرتشح لالنتخابات 17 وزيرا من 
اعضاء الحكومة للنيابة، وهنا ينطبق عىل هذه 
الحالة قول الشاعر: "فيك الخصام وانت الخصم 
والحكم". كيف ميكن ان نفصل بني عمل الوزير 
الكالم  ميكن  كيف  النيايب؟  عمله  وبني  االداري 
الرغم  عىل  للمنترشين  الخارج  انتخابات  عن 
من النقل املبارش عرب الهاتف واالمكانات التي 
وضعت والرتتيبات التي اتخذتها وزارتا الخارجية 
مبارشين  مندوبني  وجود  دون  من  والداخلية، 
االنتخابات،  سري  حسن  ملراقبة  االرشاف  لهيئة 

باعتبارها هيئة مستقلة؟

او  السفري  بوجود  ذلك  عن  استعيض  لكن   ■
القنصل يف البلد الذي تجري فيه االنتخابات؟

هيئة  االرشاف  هيئة  الن  ذلك،  يجوز  ال   □
ان  ويجب  منفردة،  عملها  متارس  مستقلة 
مبارشة  االنتخابية  العملية  سري  عىل  ترشف 

وتراقب ما يجري.

■ ماذا عن مراقبة الحمالت االنتخابية واالعالم 
واالعالن االنتخابيني؟

□ كان السؤال املطروح دوما عرب وسائل االعالم 
واالعالن  االنتخايب  االعالم  بني  الفارق  ما  هو 
االعالم  وسائل  بعض  ان  يعلم  كلنا  االنتخايب؟  
ستار  وتحت  معينة،  سياسية  لجهات  تابعة 
املقابالت  يف  كان  ان  اعالنا،  مترر  كانت  اعالم 
التلفزيونية مع املرشحني، او يف سياق خرب معني 

بهدف الرتويج للمرشح. كانت لدينا رقابة قوية 
عقابية  قرارات  واتخذنا  االعالم،  وسائل  عىل 
التي  االنذارات  عدا  املخالفة  الوسائل  حق  يف 
محكمة  اىل  تحويله  تم  البعض  اليها.  وجهت 
املطبوعات، والبعض االخر تم تحويل ملفه اىل 
النيابة العامة التمييزية  لحصول تشهري او قدح 

وذم او حض عىل الكراهية.

تالحقوا  ومل  االعالم  وسائل  الحقتم  ملاذا   ■
املرشحني؟

يف  لكن  املرشحني،  مبالحقة  لنا  صالحية  ال   □
امام  الخصم  املرشح  مالحقة  املترضر  امكان 
املحاكم املختصة، ومثة امكان لتقديم طعن امام 

املجلس الدستوري.

■ هل من مالحظات او عقبات اخرى ظهرت 
امامكم؟

□ من املالحظات ان القانون االنتخايب جديد 
ومعقد ومل يستوعبه املوظفون وال املرشحون 
املوظفني  تدريب  يجب  كان  يجب.  كام 
ورؤساء االقالم اكرث من ذلك اذ حصلت اخطاء 
كثرية. االهم ان القانون قّيد الناخب بالالئحة 
من  املرشحني  بني  االختيار  وحرمه  املقفلة 
الخاصة.  الئحته  وتشكيل  املتنافسة  اللوائح 
املغلفات  موضوع  هناك  ذلك،  اىل  اضافة 
القيد وهي مقفلة  لجان  اىل  ترد  كانت  التي 
انه  حصل  لكن  االحمر،  بالشمع  ومختومة 
الشمع  ختم  ينكرس  املغلفات  نقل  خالل 
االحمر وينفتح املغلف، ما يزرع الشك لدى 
تزوير  او  تالعب  بحصول  والناخب  املرشح 
الثقافة  نرش  يف  نقص  ايضا  مثة  باملغلفات. 
موضوع  يعطى  ان  يجب  فكان  االنتخابية، 
نرش الثقافة االنتخابية اهمية اكرث مام اعطي، 
ان  ملزمة  كانت  اعالمية  ان كل وسيلة  علام 
ثالث  مبعدل  االنتخابية  للثقافة  رشحا  تقدم 
بعضها  لكن  االقل.  عىل  اسبوعيا  ساعات 
العبادة  دور  استخدام  اىل  بالنسبة  يلتزم.  مل 
كمنابر  والحسينيات  الكنائس  صالونات  من 

اعالمية للمرشحني، اصدرنا تعميام اعتربنا فيه 
املرشح  ويستطيع  باملنع،  مشمولة  غري  انها 
االنتخابية.  ومناسباته  لقاءاته  يف  استخدامها 
لجهة  القانون  لنص  مخالفة  الحظنا  اخريا 

يقول  بينام  الشوارع،  املرشحني يف  نرش صور 
النص انه مفروض عىل البلديات تأمني اماكن 
فامتألت  الصور، وهذا مل يكن متوافرا،  لنرش 

الشوارع بالصور بشكل عشوايئ وبشع.

■ كيف ستنهي الهيئة عملها؟
□ تنجز الهيئة تقريرا نهائيا يرفع اىل كل من 
النواب  مجلس  ورئيس  الجمهورية  رئيس 
وكذلك  الداخلية،  ووزير  الحكومة  ورئيس 
يف  اليه  لالستناد  الدستوري  املجلس  اىل 
مالحظات  كل  يتضمن  طعن،  حصول  حال 
واجراءات الهيئة التي تنتهي واليتها يف ترشين 

الثاين املقبل وفق القانون.

■ هل نجحت النسبية كام يجب؟
□ اعتمدنا القانون النسبي يف هذه االنتخابات. 
النواب  احد  الله  سمح  ال  تويف  لو  ماذا  لكن 
تجري  ان  ينص عىل  الحايل  القانون  املنتخبني؟ 
اي  االكرثي  القانون  وفق  الفرعية  االنتخابات 
القانون الذي كان معتمدا سابقا، قانون الستني 

بعد تعديله.

هو  ما  او  اقرتاحاتك  او  نصيحتك  ماهي   ■
الثغر  الخلل ومعالجة هذه  املطلوب لتصحيح 

بناء عىل التجرية؟
االنتخاب، وان تعطى  قانون  بتعديل  انصح   □
تكون  وان  الكاملة،  الصالحيات  االرشاف  هيئة 
مستقلة استقالال تاما عن وزارة الداخلية. النص 
القانوين يلزم الهيئة التنسيق مع وزير الداخلية 

ومواكبة الوزير اعاملها )املادة 9 من القانون(.

■ كيف يفرتض ان تكون االستقاللية؟
□ ان متارس الهيئة كل يشء له عالقة بالعملية 
فرز  عمليات  بالرضورة  وليس  االنتخابية، 
تكون  ان  لكن  االصوات.  واحتساب  النتائج 
بعض  لديها  ان  علام  رادعة.  صالحيات  لديها 
الصالحيات لجهة فرض عقوبات تصل اىل ستة 
اشهر سجنا وغرامة من 50 اىل 100 مليون لرية 

عىل وسائل االعالم فقط.

■ هل قمتم مبراقبة البيان الحسايب للمرشحني؟
□ ينص القانون عىل ان عىل املرشح تقديم بيان 
بكل  االنتخابات  انتهاء  من  شهر  حسايب خالل 
ما انفقه وما دخل اليه من دعم مايل لحملته، 
حتى للمرشح الخارس وليس الفائز فقط، ويغرم 
ونحن  تأخري،  يوم  كل  عن  لرية  مليون  املرشح 
للمرشحني  الحسابية  البيانات  تقديم  نرتقب 

خالل املهلة القانونية للتدقيق فيها.

عضو هيئة االرشاف عىل االنتخابات القايض عوين رمضان. 

الظهور  عن  الترصيح  لعدم  اعالمية  وسائل  اىل  انذار  كتب   9 االرشاف  هيئة  وجهت   •
االعالمي للمرشحني.

• املوافقة عىل اكرث من 100 طلب للمرشحني للظهور االعالمي عىل تلفزيون لبنان.
احيلت 4 شكاوى عىل النيابة العامة تقدم بها مرشحون او لوائح ضد مرشحني منافسني.

• اصدار 24 بيانا يف خصوص التنبيه اللتزام قانون االنتخاب، اخرها التذكري مبهلة التقدم 
بالبيان الحسايب الشامل لجميع املرشحني الفائزين والخارسين.

• احالة شكاوى عدة عىل وزارة الداخلية الجراء املقتىض، منها ما احيل عىل وزارة املال.
• احالة 14 وسيلة اعالمية عىل محكمة املطبوعات ملخالفتها الصمت االنتخايب.

• توجيه 61 تنبيها اىل وسائل االعالم نتيجة مخالفات للقانون، منها ما يتعلق مبخالفات 
االعالن عن دعاية انتخابية مسترتة.

• توجيه 7 تنبيهات اىل وسائل اعالم بسبب مخالفات القدح والذم يف حق بعض املرشحني، 
واحيلت احداها عىل محكمة املطبوعات.

• منح 235 موافقة ملندويب وسائل االعالم ملواكبة االنتخابات واملشاركة يف تغطية عمليات 
االقرتاع والفرز.

•  منح 4 موافقات الحد الخرباء العالن استطالع رأي.
• توجيه 18 تنبيها لخرباء ووسائل اعالمية عن بث استطالعات رأي من دون التقدم من 

الهيئة الخذ موافقتها املسبقة لنرش االستطالع.
• احالة شكوى عىل وزارة الداخلية لفرض غرامة مالية عىل احد خرباء استطالع الرأي.

انجازات الهيئة


