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البعثة األوروبية :اإلنتخابات اللبنانية سليمة
وتوصيات لتحسني القانون واألداء

تعود كبرية مراقبي بعثة االتحاد االورويب ملراقبة االنتخابات اللبنانية النائبة
ايلينا فالنسيانو اىل لبنان يف متوز لتقديم التقرير النهايئ للبعثة حول االنتخابات
التي جرت يف  6ايار .وسيتضمن مالحظات وتوصيات الدخال تحسينات عىل
العملية االنتخابية .وقد ظ ّهرت البعثة قبل مغادرتها تقريرا اوليا عن التوصيات
التي تبدو جديرة باالهتامم
مل مير اكرث من يوم واحد عىل امتام االنتخابات
النيابية عقدت فالنسيانو مع رئيس البعثة الربملانية
النائب االورويب خوسيه اغناسيو ساالفرانكا مؤمترا
صحافيا لتقديم التقرير االويل عن مالحظات البعثة
التي ضمت  132مراقبا من جميع الدول االعضاء
يف االتحاد االورويب .من بينهم وفد برملاين اورويب
اىل ديبلوماسيني من سفارات االتحاد االورويب يف
بريوت ،غطوا انشطة يوم االنتخابات يف  527مركز
اقرتاع ،ما اتاح لهم اخذ عينات متثيلية تجيب عن
اسئلة مهمة مثل رسية التصويت ونزاهته واداء
السلطات االنتخابية وامكان وصول االشخاص ذوي
االعاقة لالقرتاع.
لعل اهمية هذه البعثة تكمن يف معرفة مدى
تأثريها عىل قوانني االنتخابات اللبنانية واخرها
القانون النسبي .اذ يتبني ان توصيات اساسية اخذت
بها الحكومة اللبنانية تضمنها القانون املعتمد رقم
 44الصادر يف  17حزيران  ،2017كان اقرتحها تقرير
بعثة املراقبة السابقة عام .2009
ويكشف نائب رئيس البعثة خوسيه انطونيو دو
غابرييل لـ"االمن العام" ان "الحكومة اللبنانية
اخذت بثالث توصيات قدمتها بعثة االتحاد االورويب
غيت
ملراقبة االنتخابات عام  ،2009هي توصيات ّ
اىل حد يف جوهر العملية االنتخابية :اقرتاح النظام
النسبي ،ألن البعثة االوروبية الحظت انذاك ان
النظام االكرثي ال يوفر التمثيل الشامل للمكونات
اللبنانية ويبقى محصورا باقضية ومحافظات عدة.
كذلك اوصت باعتامد اوراق االقرتاع املطبوعة
مسبقا .وهذا ما تم االخذ به فعليا يف القانون
النسبي الجديد" .وهو "انجاز" بحسب تعبري
دو غابرييل" :يص ّعب تعقب اثر من صوت ملن
والذي تجيده املاكينات االنتخابية عادة ،وبالتايل

االن .وورد يف التقرير االويل للبعثة ما حرفيته" :تبقى
املرأة ممثلة متثيال ناقصا بشدة يف السياسة .ومع
ذلك شهدت انتخابات عام  2018زيادة ملحوظة
يف عدد املرشحات مقارنة باالنتخابات السابقة ،وزاد
عدد النساء املرشحات من  12مرشحة يف عام 2009
اي  %1.7اىل  86يف عام  2018اي  ،%14.4وقد نتج

من ذلك انتخاب  6نساء يف  6ايار الفائت ،وهو ما
ميثل نسبة  %7.6من اعضاء الربملان".
 تسليط الضوء عىل رضورة ضامن الشفافية يفما يتعلق بتمويل الحمالت االنتخابية عرب تحديد
اطار قانوين يجنب تضارب املصالح ،ويسمح
بالتوازن االعالمي.
 ان قانون االنتخابات اللبناين مل يستجب املعايريالدولية يف مواضيع عدة ستكون مطروحة،
ابرزها :االحكام التمييزية املتعلقة بالنقل التلقايئ
لتسجيل املرأة اىل مكان تسجيل زوجها ،حرمان
االفراد العسكريني العاملني واملواطنني املجنسني

البعثة املالحظة االتية" :يسجل سجل االحوال
الشخصية املواطنني اللبنانيني بغض النظر عن
املكان الذي يعيشون فيه او يولدون .منذ اعتامد
ترشيع االحوال الشخصية يف عام  ،1924فان مكان
تصويت الناخبني هو قرية السلف االبوية ،ما يؤدي
اىل تحركات هائلة للناس يف كل يوم انتخايب .وميكن
تقديم طلب لنقل موقع التسجيل ،ولكن هذا
االجراء مرهق للغاية وليس مقبوال اجتامعيا".
 سجلت البعثة رفع رسوم الرتشح من مليوين لريةاىل  8ماليني لرية غري قابلة لالستعادة ،ما اعتربته
عائقا للمرشحني من ذوي القدرات املالية املحدودة.

كبرية مراقبي بعثة االتحاد االورويب ملراقبة االنتخابات
النائبة ايلينا فالنسيانو.

محللة االنتخابات النيابية العاملة يف اطار البعثة اديل رافيدا.

نائب رئيس البعثة خوسيه انطونيو دو غابرييل.

النائب االورويب خوسيه اغناسيو ساالفرانكا.

كان هذا االمر سالحا فعاال ضد رشاء االصوات".
اما التوصية الثالثة فهي رضورة اقرتاع اللبنانيني
املنترشين يف الخارج .وهذا ما جرى تطبيقه فعليا
للمرة االوىل يف انتخابات .2018
وعام ستكون توصيات بعثة االتحاد االورويب ملراقبة
االنتخابات يف العام  2018والتي ستصدر يف متوز،
يقول دو غابرييل" :ال يزال من املبكر الكشف
عنها ،ولكن مثة قرار برضورة تسهيل انخراط النساء
اللبنانيات يف العمل السيايس ،وهناك توصية يف
حق املرأة مامرسة العمل السيايس يف منطقتها.
يف القانون اللبناين ،حني تتزوج املرأة تنقل قيودها
اىل منطقة زوجها ،ونحن نرى وجوب املساواة بني
الرجال والنساء ،وهذا موجود يف املعاهدات الدولية
التي وقعها لبنان وسرنفع توصية يف هذا الخصوص".
يضيف" :سنعمل عىل تقوية االطار الترشيعي
والقدرات العمالنية لهيئة االرشاف عىل االنتخابات،

من اجل ان تتمكن من مراقبة اكرث فاعلية لتمويل
الحمالت االنتخابية ،والسهر عىل ان يتم احرتام
سقف االنفاق املحدد ،وتقوية قدراتها عىل االرشاف
واملراقبة للحمالت االنتخابية عرب وسائل االعالم التي
مل تعط فرصا متكافئة للظهور لجميع املرشحني".
التقييم االيجايب الذي قدمته فالنسيانو اظهر ان
"االنتخابات سلمية بشكل عام مع عدد ضئيل من
حوادث العنف او املواجهة" .لكنها مل تلغ مالحظات
تضمنها التقرير االويل ،وقد ع ّرج عليها يف كلمته
ايضا رئيس البعثة الربملانية االوروبية النائب خوسيه
اغناسيو ساالفرانكا ،وهنا ابرزها:
 رضورة بذل املزيد من الجهود لتسهيل مشاركةاملرأة اللبنانية يف السياسة ،وقد ذكر رئيس البعثة
ساالفرانكا بأن الربملان االورويب كان اصدر توصيات
عام  2009باصالح القانون املتعلق بنقل املرأة
الجنسية اللبنانية ،مالحظا انه مل يتم النظر فيه حتى

من حقوقهم يف االنتخاب بعد مرور عرش سنوات
عىل تجنسهم ،كام ُيحرم املحتجزون السابقون
من حق التصويت لعدم وجود ترتيبات تصويت
خاصة لهم".
 رصدت اللجنة قلقا وخصوصا من املجتمع املدينومرشحني من ترشح وزيري الداخلية والخارجية.
لكنها خلصت اىل ان كل العاملني يف االدارة االنتخابية
قاموا بعملهم بطريقة شفافة وغري منحازة.
 من الثغر التي رصدتها البعثة االوروبية ضآلةميزانية هيئة االرشاف عىل االنتخابات والذي
اعاق مراقبتها لالموال املدفوعة قبل بدء العملية
االنتخابية ،ومثة توصية برضورة تعزيز صالحيات
هيئة االرشاف يف مجايل الرقابة واملعاقبة .وسيتم
تقديم توصيات بهدف تحسني القوانني وتنفيذها
للتحكم باالنفاق عىل الحمالت.
ـ بالنسبة اىل موضوع تسجيل الناخبني ،سجلت

 الحظت التفاوت الكبري يف ظهور املرشحني عىلوسائل االعالم وتخصيص محطات تلفزة اوقاتا
للرتويج ملرشحي الخط السيايس الذي تنتمي
اليه بشكل كبري ،وعدم قدرة هيئة االرشاف عىل
االنتخابات عىل ضبط التجاوزات.
ـ الحظت البعثة ان العملية االنتخابية ال تزال غري
شاملة لالشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة.
عن خلفية البعثة االوروبية ملراقبة االنتخابات،
تقول محللة االنتخابات النيابية العاملة يف اطار
البعثة اديل رافيدا لـ"االمن العام" ان "بعثة
االتحاد االورويب تراقب االنتخابات النيابية وفقا
لدعوة البلدان الراغبة يف ذلك منذ عام .1992
وقد تلقت البعثة دعوة من الحكومة اللبنانية
ووقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية اللبنانية
ومع هيئة االرشاف عىل االنتخابات التي منحتنا
بطاقات اعتامدنا للمراقبة".

وتشري اىل انه "ابان االستحقاق االنتخايب يف 6
ايار الفائت بلغ عدد املراقبني  132مراقبا منهم
برملانيون اوروبيون ومنهم ايضا  42ديبلوماسيا من
سفارات البلدان االعضاء يف االتحاد االورويب العاملة
يف لبنان .وقد انضموا اىل عمليات املراقبة تحت
مظلة البعثة االوروبية ملراقبة االنتخابات النيابية
اللبنانية لعام ."2018
توزع هؤالء بحسب رافيدا عىل كامل االرايض
اللبنانية من دون استثناء ،وتابعت غرفة
عمليات خاصة تجميع املالحظات واملعلومات
من الفريق الواسع ودونتها ووثقتها ،متهيدا
الصدار التقرير النهايئ ولوضع التوصيات" :لقد
كان العمل مرهقا جدا .لكن املراقبني وجدوا
تسهيالت كاملة لعملهم يف كل اقالم االقرتاع
وعىل كامل االرايض اللبنانية".
املميز يف استحقاق  6ايار ان االتحاد االورويب قرر
ايضا مراقبة تصويت املغرتبني اللبنانيني الذي جرى
يف  27و 29نيسان ،وبالتايل كان فريق من  13مراقبا
اوروبيا موزعني يف  9بلدان من االتحاد االورويب
وسويرسا انترشوا يف مراكز االقرتاع يف السفارات
خارج لبنان .وقد تم توزيع املراقبني بحسب
اسامء املقرتعني املسجلني يف كل بلد ،فانترشوا
يف مدريد وباريس وليون ودوسلدورلف .وقد
تم توزيعهم منذ الصباح الباكر ملراقبة مختلف
االجراءات منذ لحظة افتتاح مراكز االقرتاع وايضا
ما يسميه االوروبيون بـ"حزم التجهيزات" الخاصة
باالنتخابات النيابية التي جرت يف الخارج وكيفية
ارسالها اىل لبنان.
كيف تتم املراقبة؟
تقول رافيدا" :منهجيتنا يف املراقبة ترتكز اىل معايري
دولية ،ونركز فيها عىل الشفافية والنزاهة وفاعلية
العملية االنتخابية ،وايضا عىل مبادئ معروفة
عامليا مثل حق االنتخاب وحق الرتشح واالقرتاع
العام واملبارش".
عن امكان رصد مخالفات الرشاوى والفساد؟
تضيف" :نحن نلتقي جميع الالعبني واملشاركني
يف العملية االنتخابية ونقوم بذلك بشكل مركزي
يف العاصمة بريوت .ولكننا نعمل ميدانيا ايضا
عرب مقابلة املرشحني والعاملني يف املجتمع املدين
واالداريني الضالعني يف العملية االنتخابية .هذا
هو مفهوم املراقبة االنتخابية يف العامل ،وال ميكننا
التدخل يف العملية االنتخابية اكرث من ذلك".
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