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رضوان عقيل

"هيئة اإلشراف" دائمة وعصب االنتخابات وتحد للجميع
صالحياتها ردعية، وال قدرة لها على مراقبة الرشى

هذا  عملية  ادارة  يف  مهام  موقعاً  النيابية  االنتخابات  عىل  االرشاف  هيئة  تحتل 
اىل  ممثليهم  اختيار  اللبنانيني عىل مختلف مشاربهم يف  يشغل  الذي  االستحقاق 
واالعالم  للمرشحني  االنتخايب  االنفاق  مراقبة  يف  دورها  ينحرص  النيابية.  الندوة 
واالعالن وتزويدها املعلومات املطلوبة عىل االرض يف املناطق. تشكل املحارض التي 

تعدها مادة تساعد املجلس الدستوري عند تناوله الطعون التي تقدم امامه 

االنتخابات  عىل  االرشاف  هيئة  تشكلت 
يف   2008 االول  كانون   13 يف  االوىل  للمرة 
جلسة ملجلس الوزراء. ساهمت يف االرشاف 
مهمتها  انتهت   .2009 دورة  انتخابات  عىل 
بعد ستة اشهر عىل اجراء االنتخابات، عىل 
دامئة  ستكون  التي  الحالية  الهيئة  عكس 
قانون  من   9 املادة  يف  ورد  ما  بحسب 

االنتخاب.
فيها،  مرت  التي  االوىل  التجربة  خالل  من 
توافر  رشط  للجميع  تحد  مثابة  انها  يظهر 
القوى  جانب  من  عملها  يف  الشفافية 
السياسية ووسائل االعالم يف التعاطي معها. 
دون  من  مبفردها  تنجح  ان  تستطيع  ال 
ورضورة  عملها،  المتام  املالئم  املناخ  توافر 
التجربة  بعد  معها.  االمنية  االجهزة  تعاون 
اجراء  انه ال ميكن  للمعنيني  تبني  لها  االوىل 
تركز  هي  وجودها.  دون  من  االنتخابات 
وليس  االنتخابيني،  واالعالن  االنفاق  عىل 

عىل االنتخابات يف مجملها. 
منها،  عربية  عدة،  بلدان  يف  هيئات  مثة 
املهمة  االنتخابات وهذه  ملف  ترشف عىل 
من االلف اىل الياء. اذا حصلت اخطاء عند 
املحافظني او القامئقامني واالقالم عىل سبيل 
جرى  هنا.  االرشاف  لهيئة  دخل  ال  املثال، 
الحديث حول هل يتطلب عملها ان تكون 
مؤسسة  قامئة ومستقلة عن اي جهة رسمية، 
وال  تكون تحت مظلة وزارة الداخلية شأن 
موضوعية  السباب  لكن،  الدول؟  من  عدد 
وزير  ادارة  تحت  تبقى  بعملها،  تتعلق 
حضور  له  يحق  الذي  والبلديات  الداخلية 

الملف

عملها،  ومواكبة  االقتضاء  عند  اجتامعاتها 
االنتخابية  العملية  امتام  عىل  لها  قدرة  وال 

لوحدها السباب لوجيستية. 
مراقبة  يف  دورها  تأخذ  ان  املفروض  من 
الوسائل االعالمية واالنفاق املايل للمرشحني 
الثاين بحسب  الشق  ايضا. حصل تطوير يف 
تعاونت  الجديدة.  صالحياتها  يف  جاء  ما 
املتحدة  االمم  برنامج  مع  السابق  يف 
يف  ساعدت  متطورة  اجهزة  لها  وفر  الذي 
مراقبة الوسائل االعالمية  املكتوبة واملرئية 

واملسموعة.
امورا  املكتوبة  الصحافة  القانون  يلزم  مل   
االنتخابات  ملف  معالجتها  بكيفية  تتعلق 
والحديث  املرشحني  مع  اللقاءات  واجراء 
مراقبة  كانت  منهم.  واحد  كل  برنامج  عن 
مع   اسهل  بطريقة  تتم  التلفزة  محطات 
ساعة   48 قبل  االنتخايب"  "الصمت  تطيبيق 
اعضاء  يزال  وال  االنتخابات.  موعد  من  
انقسموا  كيف  يتذكرون  السابقة  الهيئة 
الترصيح  مع  االعالم  وسائل  تعاطي  حيال 
الشهريالذي اطلقه آنذاك البطريرك املاروين 
مار نرصالله بطرس صفري وتلقفته قوى 14 
يف  عضو  يعرتف  االقرتاع.  دورة  عشية  آذار 
"الرقابة عىل االعالم  السابقة هنا ان  الهيئة 
تكون  وتكاد  صعبة  ستكون  االلكرتوين 

مستحيلة".
يشار هنا اىل ان االعالم الحزيب عىل انواعه 
مرشحيه  بني  املطلوب  التوازن  يطبق  ال 
يلتقي  ال  الذي  منافسيه  من  واالخرين 
سيظهر  ما  وهذا  السيايس.  الخط  يف  معهم 

االنتخابات  يف  اللبنانيون  وسيلمسه  للعيان 
املقبلة كلام اقرتب موعد هذه املواجهة يف 
النسبية  قانون  اساس  عىل  الـ15  الدوائر 
للهيئة  سبق  االوىل.  للمرة  يطبق  الذي 
تلفزيونية  محطات  ادارة  من  طلبت  ان 
تؤيدها  ال  مرشحة  حزبية  وجوه  استضافة 

يف الخط السيايس، فلم متتثل للطلب. 
يف  مشكلة  واجهت  قد  الهيئة  كانت   
الطرق  عىل  املدفوعة  االعالنية  اللوحات 
املحافظني  من  طلبت  العامة.  والساحات 
هذه  بكل  قامئة  تزويدها  والقامئقامني 
اللوحات واماكن وجودها، اضافة  اىل اسامء 
واستفادوا   استأجروها   الذين  املرشحني  
التي  املالية  والرقابة  املدة  عن  فضاًل  منها، 
تدفع يف هذا الخصوص . ُطلب من الجهات 
الرسمية ازالتها اذا مل يلتزم املرشحون هذه 
تكريس  الحايل  القانون  يف  يتم  مل  الرشوط. 
هذه النقاط يف نصوص. االمر الذي سيحول 
ساحات لبنان وعىل طول اوتوسرتاداته غابة 

من صور املرشحني  ووعودهم!
 امام هذا الواقع ستعمد الهيئة اىل االجتهاد 
ستواجهه  الذي  التحدي  هذه  من  للحد 
التي ستتلقاها، وستمر مرة  الشكاوى  جراء 
اخرى يف املعاناة نفسها، اذا تم تفلت هذا 
وزارة  يف  املعنية  االجهزة  تتخذ  ومل  املشهد 
املطلوبة يف  االجراءات  والبلديات  الداخلية 
املرشحون  وسيقع  االعالنات،  هذه  تنظيم 
وانصارهم يف مشكالت قد تؤدي اىل وقوع 
االحزاب  بني  االنتخابية  الدوائر  يف  حوادث 

املتنافسة.  والقوى 
 اين اصابت الهيئة السابقة واين اخطأت 
ميشال  الجمهورية  رئيس  ان  سيام  ال 
عون  كان قد  حذر عند استقباله اعضاء 
"التجارب  الوقوع  يف  الجديدة من  الهيئة 
ممكنا  كان  شوائب  اعرتتها  التي  السابقة 
القانونية  املهل  الجميع  التزم  لو  تفاديها 

املرعية"؟ واالنظمة 

  يكشف مواكبون لعمل الهيئة انها فشلت 
التي  الصالحيات  بعض  متلك  تكن  مل  حيث 
ترافق  التي  االمور  بعض  ضبط  تخولها 
التفلت  بعض  حصل  االنتخابية.  العملية 
التي مل يتم ضبطها حيال  يف وسائل االعالم 
بني  تضارب  حصل  املرشحني.  مع  تعاطيها 
علام  العام،  لالمن  العامة  واملديرية  الهيئة 
لجأ  الطرفني.  بني  قامئا  كان  التنسيق  ان 
البعض اىل مجلس شورى الدولة للفصل يف 
يف  الهيئة  ان  الجواب  وجاء  املسألة،  هذه 
كان  االعالم.  عىل  الرقابة  يف  استثنايئ  موقع 
راى  قد  بارود  زياد  السابق  الداخلية  وزير 

اجازه  ما  يف  نجحت  )السابقة(  "الهيئة  ان 
لها القانون". التقى كالمه مع رئيسها انذاك 
تتمتع  "الهيئة  ان  ابوعلوان  غسان  القايض 
النص  يكون  حني  اوسع  تحرك  بصالحية 

القانوين موجوداً ويسمح بذلك".
مل يتم العمل بالتقرير الذي اصدرته  الهيئة 
نرشه  وتم  مهمتها،  انتهاء  عقب  السابقة 
السلطات  تعطه  مل  الرسمية.  الجريدة  يف 
التنبيهات  من  املطلوب  االهتامم  املعنية 
التي  الخروق  عىل  الرد  يف  واالنذارات 
صالحيات  تعزيز  املطلوب  وان  حصلت، 
املؤسسات  ضد  الغرامات  وتنفيذ  الهيئة 

ان تكون  يف موقع   املخالفة عىل  االعالمية 
ردعي وليس قمعي. 

بعض  اليها  يلجأ  قد  التي  الرىش  عن  ماذا 
الناخبني،  اصوات  من  الستفادة  املرشحني 

السيام يف الحصول عىل الصوت التفضييل؟
لها عىل  ان هيئة االرشاف ال قدرة    يظهر 
مراقبة الرشىى وضبطها. تضع التصدي لهذا 
النوع من التجاوزات االنتخابية عند القضاء 
والنيابة العامة التمييزية. ال متلك االمكانات 
عمد  اذا  لكن  الرىش.  مراقبة  يف  املطلوبة 
يرصح  ومل  انتخايب  اعالن  وضع  اىل  مرشح 
السقف  تخطيه  وعدم  رشوة  يعترب  عنه 
قوى  من   الطلب  عىل  سرتكز  االنتخايب. 
االنتخابية"  "املآدب  مراقبة  الداخيل  االمن 
التي يقيمها املرشحون يف دوائرهم  اضافة 
وعىل  متنعها،  ان  ميكنها  ال  االحتفاالت.  اىل 
اصحابها ان يكشفوا امام الهيئة عن املبالغ 

املالية التي انفقوها عليها. 
من  الهيئة  متكن  عدم  هنا  املتوقع  من 
االنتخابية  واملهرجانات  الحمالت  مراقبة 
مراقبة  برضورة  القانون  يقول  الخارج.  يف 
من  مثة  ان  اال  ترشيحه،  تاريخ  من  املرشح 
باب  فتح  قبل   حملته  مراقبة  الهيئة  يؤيد 
يف  يظهر  ما  وهذا  الرقابة،  لبدء  الرتشيح  
ما يقوم به من لقاءات واقامة املآدب. مثة 
من يقوم هنا بحمالت اعالنية منفردة بغية 
اظهار قوته لضمه اىل لوائح انتخابية كربى. 
املرشح،  عند  االوىل  املراقبة:  يف  نوعان  مثة 
اىل  ينضم  عندما  الالئحة.  نفقات  والثانية 

اليها ينبغي تحميل ما انفقه عىل الالئحة.
مثة ثغرة كبرية يف القانون عند دراسة الهيئة 
اعطيت  للمرشحني،  الحسابية  البيانات 
االنتخابات، يف وقت  اجراء  بعد  مهلة شهر 
ومل  اشهر  ستة  مدة  السابقة  الهيئة  منحت 
ان  يتبني  تقليصها.  تم  زيادتها  بدل  تكِف. 
يف  خرباء  بحسب  كافية   غري  الشهر  مدة 
لهم تجربة يف هذا  االنتخابات كانت  حقل 
املضامر. مثة من يضع هذه املسألة يف خانة 
اىل ذلك لحظ  اضافة  املستحيلة".  "العملية 
االنتخابية  الحملة  بداية  السابق  القانون 
اىل  الحايل  القانون  يتطرق  مل  تنتهي.  ومتى 

هذا الجانب ومل  يوضحه. 

 ادى اعضاء هيئة االرشاف عىل االنتخابات القسم امام رئيس الجمهورية ميشال عون يف 
حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق. طلب منهم الرئيس "مامرسة مسؤولياتهم 
وفق الصالحيات املحددة لهم يف قانون االنتخاب، التي تشكل االطار الوحيد  لعمل الهيئة 

ضامنا الستقاللها وشفافيتها".
رئيسا،  امللك  عبد  نديم  القايض    :1385 الرقم  تشكيلها  مرسوم  حمل  التي  الهيئة  تضم   
اندره صادر  والقايض   رمضان  القايض عوين  االعضاء  للرئيس،  نائبا  موراين  النقيب جورج 
اليايف  وموفق  جرب  نهاد  والنقيب  غشام  الله  عطا  الداخلية  لوزارة  السابق  العام  واملدير 

وسيلفانا اللقيس وكارين جعجع وارادا اكمكجي وفيليب ايب عقل.

هيئة االشراف على االنتخابات

 الهيئة الجديدة لالرشاف عىل االنتخابات املنوط بها استحقاق 2018.
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يعتمد املجلس الدستوري عىل املعطيات 
الخصوص،   هذا  يف  الهيئة  تحرضها  التي 
يف  الحسابية  البيانات  كشف  وتتناول 
اعضاؤها   اتخذها  التي  والقرارات  االنفاق 
السقف  مرشح  اي  تجاوز  اذا  ومالحظة 
يستند  الحسايب.  بيانه  يقدم  او مل  االنتخايب 
عليها  يحصل  التي  االساسية  العنارص  اىل 
ليكون  متلكها،  التي  باملعطيات  الهيئة  من 
واضحة، وهو  بينة  الدستوري عىل  املجلس 

حر يف االستناد اليها او اهاملها. 
تنشط  االرشاف  هيئة  عمل  موازاة  يف   
املعنية  املدين  املجتمع  هيئات  مهامت 
قانون   يف  جاء  االنتخابات.  استحقاق  يف 
الهيئة،  رقابة  تحت  تعمل  ان  االنتخاب 
يحبذون  ال  االنتخابات  يف  خرباء  ان  اال 
الهيئة  رقابة  تحت  الجمعيات  هذه  عمل 
التدخل  لرفض  االمر  هذا  يستسيغوا  ومل 
ممثلة   مثة  ان   السيام  املدين،  املجتمع  يف 
يف  اللقيس(  )سيلفانا  الجمعيات  لهذه 
مطالب  تنقل  ان  ميكنها  الهيئة.  عضوية 
والتعبري  الهيئة  داخل  اىل  الجمعيات  هذه 

عنها والحصول عىل تقارير منها.
عىل  تعيينهم  نعت  الهيئة  اعضاء  يرفض 
السياسية   القوى  بني  محاصصة متت  اساس 
ارثوذكيس  متثيل  من  )خلت  والطائفية 
القضايئ  الجسم  ان  الدليل  وكاثولييك(. 
والشامل(  بريوت  )يف  املحامني  ونقابات 
املجتمع  عن  فضال  واملحاسبة  واملحررين 
ممثليها.  اسامء  اختارت  التي  هي  املدين 

استمرار  توصيف  عىل  ايضا  الهيئة  تعرتض 
بأنها  النيابية  الدورة  والية  طوال  وجودها 
املخصصات  جراء  للهدر  مزرابا  ستكون 
تم  لو  اعضاؤها.  عليها  يحصل  التي  املالية 
السابقة  الهيئة  الحفاظ عىل غرفة عمليات 
لعملها  متابعني  بحسب  وارشيفها  وملفاتها 
االفضل  من  اللريات.  من  املاليني  توفري  لتم 
ان تبقى ومنح اعضائها مبالغ رمزية خارج 
الهيئة  اىل  مهامتها  لتسلم  االنتخابات  فرتة 

املقبلة وعدم بدء عملها من الصفر. 
عىل  االرشاف  ايضا  استمرارها  اسباب  من 
من  حصولها  حال  يف  الفرعية  االنتخابات 
انها  قاعدة  عىل  املساواة  تطبيق  باب 
موجودة يف اثناء االنتخابات العامة، ويجب 
يف  ينجح  الذي  النائب  عىل  تنسحب  ان 
الهيئة  استمرار  الربملان.  اىل  ويصل  الفرعية 
لهذا  املتحمسني  بحسب   دائم   شكل  يف 
الخيار يساعد الهيئة الخلف عىل متابعة ما 
حققته االوىل وليس البدء من نقطة الصفر، 
عىل  االرشاف  يف  منها  االستفادة  عن  فضال 

االنتخابات البلدية واالختيارية ايضا.

استمرار الهيئة طوال دورة 
االنتخاب يؤمن اشرافها على 

الفرعية االنتخابات 

ترفض الهيئة الحصول 
على مخصصات طوال الدورة 

كمزراب هدر

تراقب "الصمت االنتخايب" قبل 48 ساعة من موعد االقرتاع.


