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 املدير التنفيذي للجمعية اللبنانية من اجل دميوقراطية االنتخابات عيل سليم.

كلام اقرتب موعد االنتخابات النيابية، زادت نسبة املشككني يف حصولها، او القلقني عىل دميوقراطيتها، او الحريصني عىل تجنيبها 
اي انتهاكات قد تؤثر عىل شفافيتها، خصوصا بعد الحركة الناشطة التي شهدتها الرشوة االنتخابية. يف هذا االطار، نرشت الجمعية 
اللبنانية من اجل دميوقراطية االنتخابات "الدي" اول تقريرين مفصلني عن االستعدادات االنتخابية التي تشهدها املناطق اللبنانية 

تقارير "الدي" توّثق مخالفات بالجملة
االنتخابات بني العوائق املادّية واللوجستّية

الضوء  الجمعية  سلطت  التقريرين،  هذين  يف 
عىل املخالفات التي احصتها، معتمدة يف استقاء 
معلوماتها عىل تقاريـر رفعها مراقبــو الجمعيــة 
ومراقباتها املنترشين فــي كل االقضيــة اللبنانية. 
كام تضمن  التقريران مراجعـة يوميـة للصحـف 
واملواقـع االخباريـة االلكرتونيـة، والشـكاوى التـي 
حرصت  والتي  املواطنيـن،  من  الجمعية  تلقتها 

علــى التدقيــق فيها قبل نرشها. 
"االمن العام" التقت املدير التنفيذي للجمعية عيل 
سليم، واطلعت منه عىل املخالفات التي رصدتها 

الجمعية خالل التحضري للعملية االنتخابية.

■ كيف تتابعون التحضريات للعملية االنتخابية؟
ومراقبة  مراقبا   42 بدأ  شباط  مطلع  منذ   □
مبراقبة  قضاء،   26 عىل  موزعني  الجمعية،  يف 
وبناء  االنتخابية.  للعملية  الجارية  التحضريات 
االول  التقريرين  اعددنا  مشاهداتهم  عىل 
من  اكرث  لتوزيع  التحضري  حاليا  ويتم  والثاين، 
اللبنانية  االرايض  عىل  ليتواجدوا  مراقب   800
كافة يوم االنتخاب، تبعا لعينية متثيلية نعمل 
عىل بلورتها حاليا مع متخصصني يف االحصاءات. 
العملية  مراقبة  كذلك  تشمل  استعداداتنا 
علام  لبنان،  خارج  ستحصل  التي  االنتخابية 
الـ59  البلدان  التواجد يف  نتمكن من  اننا  لن 
اننا سنكون  التي ستجري فيها االنتخابات، اال 
حارضين يف اكرث من 20 بلدا. كذلك، ان العملية 
كل  رصد  ايضا  تشمل  بها  نقوم  التي  الرقابية 

املخالفات الجندرية التي تحصل. 

■ ما هي ابرز املخالفات التي وردت يف هذين 
التقريرين؟

االنتخابية  الحمالت  تعرتي  التي  املخالفات   □
متشابهة اىل حد بعيد، لكن املشكلة التي نالحظها 

بشكل  املخالفات  هذه  وتزايد  تفاقم  اليوم هي 
فاضح. والالفت فيها ايضا تضمنها حاالت عدة من 
الضغوط التي مورست يف حق املرشحات السيام 

قبيل الفرتة التي سبقت  اقفال اللوائح.

■ هل من الطبيعي ان يستمر التشكيك يف اجراء 
االنتخابات حتى قبل اسابيع قليلة من اجرائها؟

□ لغاية اليوم ما زلنا نشكك يف امكان حصول هذه 
بشكل  يستند  تأجيلها  من  وخوفنا  االنتخابات، 
اسايس اوال اىل اداء السلطة السياسية التي سبق 
ان اجلت اجراء االنتخابات البلدية رغم التزامها 
بذلك يف بيانها الوزاري، مام يؤرش اىل غياب االرادة 
السياسية الصارمة الجراء االستحقاقات الدستورية 
عن  التساؤل  اىل  يدفعنا  ما  هذا  مواعيدها.  يف 
مدى الجهوز الفعيل لدى الجهات املعنية لتنظيم 
هذا االستحقاق باملستوى املطلوب. ثانيا، الذرائع 
االنتخابات،  لتأجيل  الدولة  وراءها  تتلطى  التي 
وهي ولو جاءت تحت مسميات مختلفة، تقنية 
واوضح  نظرنا مجرد حجج.  انها يف  اال  مالية،  او 
مثال عىل ذلك، التذرع بغياب االعتامدات املالية 
الالزمة، يف الوقت الذي يعرف فيه القايص والداين 
ان البلد مير بأزمة اقتصادية شديدة منذ سنوات 
اعوام مقبلة، فهل هذا يعني  اىل  وهي قد متتد 
عدم اجراء االنتخابات يف املستقبل السباب مالية؟ 
فابرزها هو  اللوجستية،  الذرائع  اىل  بالنسبة  اما 
مراكز  يف  الكهرباء  توفري  امكان  عدم  عن  الكالم 
ازمة  ان  ايضا  يعلم  وجميعنا  والفرز،  االقرتاع 
الكهرباء ليست وليدة ساعتها، لذا فان اثارتها بهذا 
الشكل ويف هذا التوقيت بالذات امر مثري للريبة. 
ان مسؤولية املعنيني هي ايجاد مورد مايل يؤمن 
ملواجهة  واالستعداد  االنتخابية  العملية  اجراء 
االستحقاق  هذا  تواجه  قد  التي  املعوقات  كل 
تتوافر  انه حني  يقني  نحن عىل  عليها.  والتغلب 

االرادة تتوافر االمكانات معها. اجراء االنتخابات 
سواء كانت نيابية او بلدية او اختيارية، هي احد 
املظاهر الدميوقراطية النادرة املتبقية  يف هذا البلد  
الذي يشهد انهيارا لكل  مقومات الدولة ولحقوق 
املشاركة السياسية ملواطنيه. ان االنتخابات ليست 
غاية يف ذاتها، اال انها، ومن دون ادىن شك، الوسيلة 
االساسية لتحقيق الوكالة الشعبية التي تنبثق فيها 
السلطة من الشعب مصدر السلطات، فيمنحها 
من  عنها.  يحجبها  او  رشعيتها،  ويعطيها  ثقته 
هنا، يجب اتاحة الفرصة امام املواطنني ملحاسبة 
السلطة  لتداول  سلمية  عملية  والجراء  السلطة 
وتبادل االفكار واملشاريع والسياسات الجديدة من 
خالل اجراء انتخابات دورية، تنتج مجلسا نيابيا 
يعّب عن ارادة االمة، ومجالس محلية يجد فيها 
اهايل املدن والبلدات والقرى متنفسا لهم يف ظل 

هذا االختناق الذي ال ينفك يزداد يوما بعد يوم.

■ ماذا سيحصل يف حال مل تتوافر الكهرباء طوال 
الوقت الذي ستستغرقة العملية االنتخابية؟

□ من املستحيل ان تحصل عملية الفرز من دون 
كهرباء ألن ذلك مخالف للقانون الذي  ينص عىل 
اجراء عمليات الفرز عىل مرحلتني: االوىل داخل 
اقالم االقرتاع حيث يجب ان تكون هناك كامريا 
وتلفزيون، والثانية داخل لجان القيد حيث وجود 
من  اللجان   رؤساء  ليتمكن  ملح  امر  الكهرباء 
قراءة االوراق. يف الخالصة هناك استحالة الجراء 

االنتخابات من دون تأمني الكهرباء.

■ لكن هذا االمر حصل يف السابق؟
□ حصل، وكان مخالفا للقانون.

خالل  املناطق  يف  ملضايقات  تتعرضون  هل   ■
مراقبتكم للمخالفات؟

□ هناك بعض الترصفات الفردية، لكن ال وجود 
او  االدارات  او  الدولة  من  ممنهج  ضغط  ألي 

الوزارات عىل االطالق.

برصدها  قمتم  التي  املخالفات  اهم  هي  ما   ■
خالل الحمالت االنتخابية؟

□ مثة مامرسات نعتبها مخالفات، لكننا نعلم 
انها  قانونية بعد ان متت قوننتها كاملساعدات 
هذه  مفهومنا،  يف  املرشحون.  يقدمها  التي 
املساعدات ليست سوى رشوة انتخابية وعملية 
رشاء اصوات بامتياز، وبتنا نراها تحصل باعداد 
هائلة يف كل املناطق، كام ان وتريتها تعلو كلام 
اقرتبنا من موعد االنتخابات. وقد كان للجمعية 
عنه  عّبت  املوضوع  هذا  حيال  واضح  موقف 
"املساعدات"  باضافة  خالله  من  اوصت  ببيان 
الحمالت  فرتة  خالل  املقدمة  والنقدية  العينية 
بالرىش  املتعلقة  القانونية  باملواد  االنتخابية 

االنتخابية. كام اصدرنا بيانا تطرقنا فيه اىل توقيت 
االعالن عن االتفاق املبديئ بني الحكومة والبنك 
السلطة  من  استغالال  فيه  رأينا  الذي  الدويل، 
السياسية واملنظومة بشكل عام للرتويج لنفسها 

وكأنها شبكة خالص، وهذه مشكلة كبرية جدا.

الغراض  الرسمية  املباين  استخدام  يتم  هل   ■
انتخابية؟

البلديات  مباين  يف  خاصة  يحصل  االمر  هذا   □
التي استخدم العديد منها منبا الطالق حمالت 
انتخابية او الرتويج ملرشحني معينني، السيام يف 
للون  البلديات  هذه  فيها  تتبع  التي  املناطق 
سيايس غالب فيها كام حصل يف برشي وعدد من 
مناطق الجنوب. يف بعض االحيان، تخطى االمر 
الرتويج ليصل اىل استغالل نفوذ من رؤساء بلدية 
شخصيا  الرتويج  اىل  عمدوا  بحيث  مخاتري  او 

ملرشحني محددين.

■ ما هي املعايري التي تستندون اليها يف عملياتكم 
الرقابية؟

الدولية.  واملعايري  اللبناين  القانون  اىل  نستند   □
عمل  هي  مثال  تقدم  التي  املساعدات  مسألة 
قانوين بحسب قانون االنتخابات اللبناين،  لكن ال 
ميكننا نحن اال ان ننظر اليها عىل انها عملية رشاء 

اصوات بحسب املعايري الدولية.

■ كيف تنظر اىل عدد النساء املرشحات يف هذه 
الدورة؟

الذي  املنشود  االزدياد  ليس  الحاصل  االزدياد   □
والرجال  النساء  وان  خصوصا  اجله  من  نعمل 
اال  العددية،  الناحية  من  مجتمعنا  يف  متساوون 
ان العوائق التي تواجه النساء يف العمل السيايس 
الرجال.هناك  يواجهها  التي  تلك  باشواط  تفوق 
عام  مرشحة   86 مقابل  يف  اليوم  مرشحة   118
اال  ايجايب  امر  العدد  يف  االرتفاع  وهذا   ،2018
ان  الواضح  متدنية جدا، ومن  تزال  ال  نسبته  ان 
االحزاب اللبنانية ال تعمد لغاية اليوم اىل ترشيح 
نساء محزبات بل تلجأ اىل ترشيح نساء من خارج 
الهيكلية الحزبية الدراجها ضمن لوائحها، والسبب 
لتطوير  الالزمة  االلية  غياب  اىل  يعود  ذلك  وراء 
عمل النساء داخل االحزاب، فنالحظ دوما ان املرأة 
داخل االحزاب تتوىل مناصب تقترص عىل ترؤوس  
لجان اجتامعية غري سياسية ما يجعل دورها غري 
للنساء  السيايس  العمل  تطوير  عملية  ان  بارز. 
داخل االحزاب يجب ان تصبح عملية مستمرة، فال 

تبدأ قبل اشهر من االنتخابات ثم تتوقف بعدها.

■ هل تتابعون االعالم االنتخايب؟
لكن  "مهارات"،  مؤسسة  مع  بالرشاكة  نراقبه   □
بكل رصاحة االمور خارجة عن السيطرة يف هذا 
الشأن وال مراقبة جدية. هناك برامج اعالمية تم 
استحداثها وهي لالسف تستضيق الرجال اكرث من 
النساء مام يجعل نسبة الظهور االعالمي للنساء 
املرشحات اقل بكثري من ظهور الرجال. يف العام 
للنساء  االعالمي  الظهور  نسبة  تتخط  مل   2018
كام  املئة،  يف   6.2 نسبة  اللوائح  عىل  املرشحات 
ان جدول االسعار الذي قدمته الوسائل االعالمية 
لهيئة االرشاف عىل االنتخابات  هو جدول اسعار 
وهمي ألن االسعار الفعلية خيالية، وكلنا نعلم انه 

تحت الطاولة هناك دامئا جدول اسعار مختلف.

الملف
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تأسست الجمعية اللبنانية من اجل دميوقراطية االنتخابات "الدي" يف لبنان 
مببادرة من مجموعة من الناشطني يف الحقل العام يف 13 اذار 1996، وهي 
وتعزيز  دميوقراطي،  مجتمع  بناء  اىل  تسعى  مطلبية  نضالية  مدنية  جمعية 
املواطنية املبنية عىل اساس الشفافية واملساءلة واملحاسبة، كام تعمل بهدف 

اصالح النظام السيايس وارشاك املواطنني يف العملية السياسية الدميوقراطية.
كذلك ترشف عىل مراقبة سري العمليات االنتخابية  عىل مختلف انواعها، وتقوم 
باصدار تقارير مفصلة حولها بناء عىل قيمها املرتكزة عىل: العلمنة، االستقاللية، 

املساواة، تكافؤ الفرص املهنية، واملصداقية. 

"الدي"


