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مقدمة
جرت االنتخابات البلدية واالختيارية في لبنان بعد ان شھدت تجاذبات ومحاوالت عديدة اللغائھا او تأجيلھا.
فالكل شاھد على ذلك من خالل الممارسات التي تلت نيل الحكومة التوافقية ثقة مجلس النواب والمناقشات
التي واكبت اقرار قانون االنتخابات البلدية واالختيارية.
لقد اعلنت الجمعية في اكثر من مناسبة موقفھا حيال اصالح قانون البلديات .فاكدت على ان المطلوب ھو
اجراء اصالحات جذرية على القانون برمته بما في ذلك اعادة النظر في النطاق الجغرافي للبلديات
وصالحيات المجالس البلدية وعالقاتھا باالدارة العامة المشرفة وتعزيز دورھا التنموي ،وھو ما يتطلب
اعادة النظر بالنظام االداري في البالد ،بما في ذلك آليات انتخاب السلطات المحلية وصالحياتھا.
اال ان التأخر في تشكيل الحكومة ونيلھا الثقة ،الى ستة اشھر قبل حلول االستحقاق الدستوري القاضي
باجراء االنتخابات البلدية واالختيارية مع انتھاء والية المجالس المنتخبة في العام  ،٢٠٠٤تكيفت الجمعية
مع االمر الواقع وطالبت بوجوب القيام باصالحات الحد الدنى التي تساھم في تحسين وتحصين العملية
االنتخابية على ان تجري االنتخابات في موعدھا.
ان اصرار الجمعية على اجراء االنتخابات في موعدھا انما ينبع من تمسكھا باحترام القوانين ودستوريتھا،
واحترام حقوق االنسان في االنتخاب وفي دوريتھا .فالجمعية قادت حملة وطنية في العام  ،١٩٩٧ال زالت
تشكل نموذجا للحمالت الناجحة التي ادت في نھاية المطاف الى اجراء االنتخابات البلدية في العام ١٩٩٨
بعد انتظار طال ،متجاوزا الثالثين عاما .جاء ذلك بعد حملة جمعت االف التواقيع وحملت عشرة نواب الى
تقديم طعن امام المجلس الدستوري بقانون صدر عن مجلس النواب يقضي بتمديد مھل المجالس البلدية
المنتخبة ،والذي اصدر بدوره قرارا مبرما يلغي فيه مفاعيل ھذا القانون ملزما بذلك السلطة التنفيذية تنظيم
االنتخابات.
ھذا ھو تاريخ الجمعية الذي تعتز به ،وھا ھو ھذا التاريخ يعيد نفسه مرة اخرى لينتزع قرارا بتنظيم
االنتخابات في موعدھا رغم كل المحاوالت التي سعت الى عكس ذلك.
لقد شكلت الحملة المدنية الصالح قانون االنتخابات البلدية محور اھتمام سياسي ومواطني .فتحولت المبادئ
االصالحية التي نادت بھا الجمعية على مدى سنوات طويلة الى مادة حيوية للنقاش .فمعظم اللبنانيين باتوا
يعرفون عن الھيئة المستقلة لالنتخابات وعن النظام النسبي وعن الكوتا النسائية وعن خفض سن االقتراع
وعن القسائم الرسمية المعدة سلفا وعن تنظيم االعالم واالعالن والدعاية وعن وضع سقف لالنفاق وتنظيمه،
وعن تسھيل اقتراع ذوي االعاقة وغيرھا من االمور االدارية والتنظيمية التي تسھل عملية االقتراع
وتحسنھا.
كما شكل اقرار مجلس الوزراء اقتراح القانون المحال من وزارة الداخلية والبلديات ،خرقا اساسيا وتحوال
كبيرا في المسار االصالحي الذي انطلق في العام  ٢٠٠٥مع تشكيل الھيئة الوطنية الخاصة بقانون
االنتخابات النيابية  ،والتي تعرف بلجنة بطرس .فالول مرة تقر فيھا مؤسسة دستورية ،وھي احدى
السلطات الثالث ،بنظام التمثيل النسبي وبالقسائم الرسمية المطبوعة سلفا والكوتا النسائية الى جانب
االصالحات االخرى.
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اال ان المفارقة ھي عدم اقرار مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء الى مجلس النواب ،في اللجان
النيابية رغم ان كل الكتل االساسية في الثاني ،ممثلة في االول ،فكيف يمكن ان توافق على اقتراح ھناك
ومن ثم تنقضه قبل ان يجف حبره ھنا؟
لقد جرت االنتخابات البلدية واالختيارية على الرغم من محاوالت البعض اشاعة االنطباع بخطرھا على
االستقرار والسلم االھليين وتھديدھا للوفاق الوطني الذي تجسد بتشكيل الحكومة االولى بعد االنتخابات
النيابية .جرت االنتخابات بھدوء وامن نسبيين وبمشاركة جيدة ونوعية من قبل المواطنين ،ما يؤكد مرة
جديدة ،تفوقھم على قياداتھم السياسية وشعورھم بالمسؤولية والجدية والمواطنية.
اال ان اجراء االنتخابات في موعدھا ،والذي اعتبرته الجمعية في حينه نصف انجاز كون االصالحات التي
نادت بھا لم تمر ،وعلى الرغم من التحسن الملموس في تنظيم وادارة عملية االقتراع ،اال ان ذلك ال يعني
بتاتا ان االنتخابات كانت مثالية ومكتملة المالمح الديمقراطية .فالمناخ السياسي العام ،والمنحى الذي اخذته
حدة التنافس بين القوى التقليدية وتغييت مضمون العمل البلدي بما ھو عمل انمائي على المستوى المحلي
والمناطقي ،باالضافة الى الثغرات التي اعترت النظام االنتخابي والقانون نفسه ،كلھا عوامل تقود الجمعية
الى االستنتاج بان االنتخابات ،كمحطة اساسية وھامة لمشاركة المواطنين من خالل ممارسة حقھم في
محاسبة المسؤولين وتجديد النخب السياسية ،لم تؤد وظيفتھا ھذه.
لذلك ،فالمطلوب ،وبعد اتمام ھذا االستحقاق ،ھو ان يستمر النقاش حول النظام االداري في لبنان بما في ذلك
النظر في الالمركزية االدارية الموسعة ،واقرار قانون النتخاب السلطات المحلية ،يضمن الحد االدنى من
الديمقراطية وحسن التمثيل ،وقدرا من المحاسبة والمساءلة ،ويعزز الدور التنموي للبلديات.
عملية المراقبة
على الرغم من االجواء السياسية التي سادت قبل الدعوة الى االنتخابات ،وعلى الرغم من الخطب السياسية
النارية التي واكبت الحملة االنتخابية حيث اعاد البعض الى االذھان ذكريات الحروب والنزاعات
والتجاذبات ،جرت عملية االقتراع في مراحلھا االربع بھدوء واستقرار.
وقد تمكنت الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات من مراقبة االنتخابات منذ اليوم االول للدعوة
اليھا ،من خالل وضع المنھجية واالليات انطالقا من مراقبة اداء االدارة العامة المولجة تنظيم العملية
االنتخابية بما في ذلك وزارة الداخلية والبلديات والقوى االمنية واالدارة ،باالضافة الى االطراف السياسية
والمرشحين ،ووسائل االعالم والناخبين.
ولكي تتمكن الجمعية من تغطية االنتخابات في مراحلھا االربع ،جندت ودربت ما يزيد عن  ١٨٠٠مراقبا
متطوعا توزعوا على كافة الدوائر االنتخابية وسجلوا اكثر من  ١٠٠٠مخالفة ،اعلنت عنھا تباعا في مؤتمر
صحفي نظمته كل يوم اثنين تال يوم االقتراع وفي العاشر من حزيران حيث قدمت جردة شاملة عن العملية
برمتھا ،متضمنة فيه مشاھداتھا ومالحظاتھا بكل موضوعية ومسؤولية.
تواصلت الجمعية خالل ھذ الفترة مع معظم االطراف السياسية المعنية باالنتخابات ،وحظيت بمواكبة
اعالمية كثيفة فاقت الـ ٨٥اطاللة في برامج سياسية وحوارية ومقابالت خاصة.
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وكما جرى في االنتخابات النيابية ،استطاعت الجمعية ان تتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات من خالل
التواصل الدائم مع فريق العمل فيھا ومن خالل المشاركة في غرفة العمليات المشتركة في وزارة الداخلية،
ما سھل ايصال المعلومات عن المخالفات الواردة من المراقبين.
وعمال بتجربتھا السابقة التي باشرت فيھا خالل االنتخابات النيابية للعام  ٢٠٠٩واستكملتھا في االنتخابات
الرئاسية في موريتانيا )تموز  (٢٠٠٩واالنتخابات العامة في السودان )نيسان  ،(٢٠١٠نظمت الجمعية
فريقا عربيا لمراقبة االنتخابات ،شارك فيه  ١٥خبيرا في مراقبة الجولة الثالثة التي جرت في محافظتي
لبنان الجنوبي والنبطية ،حيث جال المراقبون على بعض الفعاليات واالطراف السياسية والمرشحين قبل
االنتخابات وتوزعوا على الدوائر يوم االقتراع فاصدروا تقريرا نھائيا عن مشاھداتھم حول العملية
االنتخابية.
شكر وتنويه
ان نجاح الجمعية في ھذه المھمة لم يكن ليكون لوال الجھود التي بذلھا اعضاؤھا ومتطوعوھا ومراقبوھا
وفريق عملھا في المكتب التنفيذي واعضاء الھيئة االدارية بروح وطنية عالية وبتفان ملفت وتطوعية
مسؤولة وواعية في سبيل دعم اسس المواطنية الصالحة وتوفير فسحة من الديمقراطية امام المواطنين
لتحديد خياراتھم بحرية وعدالة وشفافية .والشكر موصول الى الجمعيات المشاركة في التحالف اللبناني
لمراقبة االنتخابات الذين ساھموا بانجاح ھذه العملية.
ال بد من التنويه ايضا بالجھات المانحة التي ساھمت بتمويل ونجاح ھذا الجھد ،السيما المعھد الديمقراطي
الوطني ووكالة التنمية الكندية ووزارة الخارجية النرويجية ووزارة الخارجية الدانمركية.
واخيرا وليس اخرا ،الشكر ،كل الشكر الى وسائل االعالم التي واكبت اعمال الجمعية خالل فترة الحملة من
اجل اصالح القانون ،واثناء مراقبة االقتراع .ولوال وسائل االعالم واالعالميين لما تمكنت الجمعية من
تحقيق كل ھذه االنجازات ،وھي مناسبة للتاكيد فيھا على اھمية ھذه الشراكة والمشاركة بين المجتمع المدني
واالعالم.
في ھذا التقرير بعض من المشاھدات الحية وكثير من االستنتاجات ،اال انھا تبقى تجارب نتعلم منھا الكثير
من الدروس ،لكن العبرة تبقى في قدرتنا على تصويب رؤيتنا وادائنا وتطوير اھدافنا وادائنا ،وتصميمنا على
مواصلة المسيرة االصالحية الرساء االسس الثابتة لنظام ديمقراطي تتعزز فيه دولة الحق والقانون
والمؤسسات ،والذي يقوم على مبادئ العدالة وحقوق االنسان.
بيروت في  ١٦تموز ٢٠١٠
االمين العام
زياد عبد الصمد
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القسم االول :االطار العام
ا :بين انتخابين بلديين ٢٠١٠ - ٢٠٠٤
على مدى السنوات الست الماضية ،شھد لبنان استحقاقين انتخابيين نيابيين ومثلھما لالنتخابات البلدية
واالختيارية .وان اكد انجاز ھذه االستحقاقات ما يتميز به لبنان من ديمقراطية نسبية وسط محيطه العربي،
فإن حصول االنتخابات لم يتم دون صعوبات وثغرات ،كما ان مجرد حصولھا – على اھميته – ال يعتبر
كافيا للحكم على الجوانب النوعية فيھا ،كما انه ليس كافيا للحكم بكونھا انتخابات ديمقراطية مكتملة االبعاد.
في ھذه السنوات ،عاش لبنان مخاضا سياسيا ومؤسسيا وامنيا دقيقا ،تخللته فترات حرب اسرائيلية على
لبنان ،وفترات من التوتر السياسي واالمني شديدة الخطورة ،وكان لھا االثر المباشر على عمل المؤسسات
الدستورية وعلى العمليات االنتخابية .فقد جرت االنتخابات البلدية واالختيارية عام  ٢٠٠٤وسط مناخ
سياسي محتدم على المستوى الوطني ارتبط ،في جانب اساسي منه بالموقف من استحقاق انتخاب رئيس
جديد للجمھورية ،حيث جرى في تلك السنة تمديد والية الرئيس اميل لحود ثالث سنوات جديدة بعد تعديل
الدستور واعتراض  ٢٩نائبا على ذلك .لقد شكلت عملية تعديل الدستور لتمديد والية الرئيس لحود ،وما
رافقھا من مواقف وخيارات ،وما عبرت عنه من اتجاھات جديدة في ترسيم صورة التحالفات السياسية
والوطنية في لبنان ،الشرارة التي اطلقت جملة من التطورات السياسية والوطنية بالترافق مع مظاھر عنفية
وضعت ،في بعض محطاتھا ،لبنان واللبنانيين امام مخاطر عودة الحرب االھلية.
شكلت محاولة اغتيال النائب مروان حماده في تشرين االول /اوكتوبر  ،٢٠٠٤اول المحطات المباشرة في
ھذا المسار المتفجر .ولم تتأخر ماكينة االغتيال عن تحقيق ھدفھا االكبر باغتيال الرئيس رفيق الحريري في
 ١٤شباط /فبراير  ٢٠٠٥مع النائب باسل فليحان ومجموعة من المواطنين بانفجار استھدف موكبه ،االمر
الذي اطلق موجات من االحتجاج على مجمل النظام السياسي واالمني الحاكم الذي استقر في لبنان بعد توقيع
اتفاق الطائف ودخول البالد مرحلة السلم االھلي .شكلت عناوين االحتجاج اسس الفرز السياسي الحاد الذي
سيشھده لبنان بين تحالف قوى  ٨آذار /مارس )تاريخ التظاھرة التي شھدتھا ساحة رياض الصلح ونظمتھا
مجموعة من االحزاب والتيارات( ،وتحالف قوى  ١٤آذار /مارس )تاريخ التظاھرة التي شھدتھا ساحة
الشھداء ونظمتھا مجموعة اخرى من االحزاب والتيارات( .وبالترافق مع جملة ھذه التطورات ،سحبت
سوريا جيشھا من لبنان في  ٢٥نيسان /ابريل .٢٠٠٥
١ـ االنتخابات النيابية عام ٢٠٠٥
جرت االنتخابات النيابية على امتداد اربعة اسابيع بين  ٢٩أيار /مايو و ٢٠حزيران /يونيو  ،٢٠٠٥وھي
االنتخابات النيابية االولى التي تتم ولبنان خارج النفوذ السوري المباشر الذي رافق كل االستحقاقات النيابية
السابقة بعد توقيع اتفاق الطائف في محطات  .٢٠٠٠/١٩٩٦/١٩٩٢ترافقت ھذه االنتخابات مع بداية فرز
سياسي في صفوف تحالف قوى  ١٤آذار وخروج التيار الوطني الحر من ھذا التحالف ،كما تميزت بقيام
تفاھم انتخابي عابر للتحالفين الكبيرين في بعض الدوائر وھو ما عرف بإسم "التحالف الرباعي" الذي جمع
تيار المستقبل والحزب التقدمي االشتراكي )من  ١٤آذار( وحزب ﷲ وحركة امل )من  ٨آذار( في لوائح
انتخابية مشتركة .وقد فاز في ھذه االنتخابات تحالف قوى " ١٤آذار" بـ  ٦٩مقعدا مقابل  ٥٧مقعدا لتحالف
قوى  ٨آذار مع التيار الوطني الحر ومقعدين للمستقلين.
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غداة اعالن نتائج ھذه االنتخابات ،شھد لبنان موجة جديدة من عمليات التفجير التي طالت اماكن عدة من
لبنان ،وعمليات االغتيال طاولت اعالميين وسياسيين ونوابا وعسكريين ومواطنين تواجدوا في لحظات
حصول االغتيال ،وقد اودت بحياة الصحافي سمير قصير واالمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني
جورج حاوي والنائب جبران تويني والنائب بيار الجميل والنائب وليد عيدو والنائب انطوان غانم والعميد
فرانسوا الحاج والنقيب وسام عيد .وقد نجا كل من الوزير الياس المر واالعالمية مي شدياق من الموت بعد
تعرضھما لمحاوالت اغتيال فاشلة ادت الى اصابتھما اصابات خطرة.
لقد دخل لبنان ،منذ ما بعد االنتخابات النيابية ،بالتالزم مع جملة التطورات االقليمية والدولية ،دائرة الصراع
المحتدم حول الخيارات السياسية والوطنية التي كان كل طرف يدافع عنھا .وقد شكلت ھذه القضايا،
وبخاصة االستراتيجية الدفاعية للبنان والموقف من المحكمة الدولية ،عناوين طاولة الحوار التي عقدت
مطلع العام  ،٢٠٠٦في مجلس النواب بدعوة من رئيسه ،سعيا لتوفير التوافقات الممكنة وتنظيم الحوار
بصدد ما ھو مختلف عليه ،بما يعزز مناخات التوافق ويخ ّفض منسوب التوتر السياسي الداخلي ،والمذھبي،
والطائفي المحتدم .وعلى الرغم من مفعولة المھدئ للتوتر السياسي واالمني في البالد ،فقد شكل انعقاد
طاولة الحوار ،في احد وجوھه ،تكريسا للخروج عن القواعد المؤسساتية والدستورية في ادارة الشأن العام.
كما كرّ س عجز مؤسستي مجلس الوزراء ومجلس النواب عن ان تمثال االطار الدستوري لھذه االدارة .كل
ذلك ،اطلق مسارا في الحياة السياسية والوطنية والدستورية والقانونية ،سوف تتعمق آثاره وتتوسع تداعياته
في االشھر والسنوات التالية ،بما في ذلك النقاش السياسي والدستوري في اسس الديمقراطية البرلمانية،
والديمقراطية التوافقية التي دخلت بقوة الى فضاء السجال السياسي واالنتخابي.
٢ـ الحرب االسرائيلية على لبنان تموز /يوليو ٢٠٠٦
في ھذا السياق ،ا ّدت الحرب االسرائيلية على لبنان في تموز /يوليو  ،٢٠٠٦وما حملته من نتائج ،الى كسر
دائرة ادارة الصراع السياسي من خالل طاولة الحوار ،االمر الذي سيضع لبنان امام جملة من التطورات،
ما سيؤدي الى مستويات غير مسبوقة من التوتر الداخلي .ففي  ١١تشرين الثاني /نوفمبر  ،٢٠٠٦استقال
من الحكومة التي يرأسھا الرئيس فؤاد السنيورة ،الوزراء الخمسة الذين يمثلون حزب ﷲ وحركة امل )وھم
كل الوزراء من الطائفة الشيعية االعضاء في الحكومة بحكم التوزيع الطائفي( ،باالضافة الى الوزير يعقوب
الصراف .وطرح تحالف  ٨آذار )او المعارضة في حينه( ان الحكومة باتت غير شرعية بسبب عدم
ميثاقيتھا لكونھا ال تضم في عضويتھا ممثلين عن طائفة اساسية من الطوائف اللبنانية .ترافق ذلك مع امتناع
رئيس المجلس النيابي عن دعوة مجلس النواب لالنعقاد واغالق مجلس النواب لألسباب عينھا ،وحماية
للمجلس النيابي من االنقسام والتصدع .وبعد ذلك بقليل ،بدأت المعارضة اعتصاما مفتوحا قرب السراي
الحكومي ،في ساحة رياض الصلح ،داعية الى اسقاط الحكومة وتشكيل "حكومة وحدة وطنية" يكون لھا فيھا
حق النقض عبر الثلث المعطى لھا .كما كان مطلب اجراء انتخابات نيابية مبكرة احد المطالب االساسية التي
كانت المعارضة ترفعھا بين الحين واآلخر.
وفي  ٢٣تشرين الثاني /نوفمبر  ،٢٠٠٧انتھت والية الرئيس اميل لحود دون تمكن المجلس النيابي من
االنعقاد وانتخاب رئيس جديد للجمھورية ،ما ادى الى خلو كرسي الرئاسة االولى في لبنان الول مرة منذ
نھاية الثمانينيات .وقد استمر ھذا الفراغ الرئاسي ألشھر ريثما تمكن المجلس النيابي من االنعقاد وانتخاب
العماد ميشال سليمان رئيسا للجمھورية في  ٢٥أيار /مايو  ،٢٠٠٨إثر اتفاق الدوحة .وقد فاقم ھذا الفراغ
الرئاسي من حدة االزمة السياسية والدستورية التي يعيشھا لبنان.
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امام مجمل ھذه التطورات ،تصاعد التوتر الداخلي في لبنان بالترافق مع جملة من المصادمات ذات الطابع
الطائفي والمذھبي لتصل الى ذروتھا مطلع أيار /مايو .٢٠٠٨
٣ـ احداث أيار واتفاق الدوحة
جاءت احداث  ٧أيار /مايو  ٢٠٠٨وما رافقھا من تداعيات لجھة استخدام السالح في الصراع السياسي
الداخلي ،لتضع لبنان امام ابواب الحرب االھلية ،االمر الذي اطلق مبادرة الجامعة العربية الى دعوة القادة
اللبنانيين الى الدوحة /قطر حيث عقدت سلسلة اجتماعات توّ جھا توقيع اتفاق الدوحة في  ٢١أيار /مايو،
الذي اتاح انتخاب رئيس جديد للجمھورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية ضمنت للمعارضة حق النقض،
واجراء انتخابات نيابية في ربيع  ٢٠٠٩على اساس قانون انتخابي جديد /قديم تحددت ترسيماته استنادا الى
قانون االنتخابات النيابية لعام .١٩٦٠
٤ـ االنتخابات النيابية عام  ٢٠٠٩وحكومة "الوحدة الوطنية"
في  ٧حزيران /يونيو  ،٢٠٠٩وللمرة االولى في االنتخابات النيابية التي جرت بعد توقيع اتفاق الطائف،
ادلى المواطنون اللبنانيون بأصواتھم في يوم انتخابي واحد .اثمرت ھذه االنتخابات عن فوز تحالف ١٤
آذار /مارس بـ  ٧١مقعدا مقابل  ٥٧مقعدا للمعارضة .وفي اول االستحقاقات الدستورية ،انتخب المجلس
النيابي الجديد في  ٢٥حزيران /يونيو احد اقطاب االقلية البرلمانية ،نبيه بري ،رئيسا له .وسرعان ما فُتح
السجال السياسي على مصراعيه حول صورة الحكومة العتيدة ،وضرورة تمثيلھا لكل التيارات السياسية
االساسية في مجلس النواب ،رفضا لفكرة االكثرية الحاكمة واالقلية المعارضة في بلد مثل لبنان ال يحكم اال
"بالتوافق" .ومجددا ،كان اللبنانيون امام صيغة حكومية ضمت الجميع ،وفق توازن سياسي دقيق ضمن
لالكثرية النيابية  ١٥وزيرا ،وعشرة وزراء "للمعارضة" ،وخمسة وزراء مستقلين يختارھم الرئيس ميشال
سليمان .وبين الوزراء المستقلين من يمثل دور "الوزير الملك" الذي يضمن للمعارضة ،عبر اقتراعه الى
جانبھا في الملفات االساسية ،حق النقض غير المعلن ،االمر الذي يتعامل معه الجميع كواقع دون التصريح
الرسمي به واالقرار المعلن عنه.
كثرت التسميات التي وصّفت ھذه الحكومة ،اال انھا ع ّبرت عن خيارات الضرورة التي يكرسھا التوازن
السياسي القائم محليا ،وما يعكسه من توازنات اقليمية ودولية ،خارج مفاعيل العملية االنتخابية بحد ذاتھا
كعملية انتجت اكثرية يتيح الدستور لھا تشكيل الحكومة ،واقلية تعارض .فبعد تكليف سعد الحريري ،شكلت
تجربة التشكيل التي امتدت على مدى  ١٣٥يوما ،مجاال الختبار التوازنات الجديدة .وبدت المفاوضات
السياسية حول التركيبة الوزارية والتوازن وتوزيع الحقائب ،اكثر اھمية وتأثيرا في تشكيل الحكومة من
نتائج االنتخابات عينھا.
ان ما اطلق عليه تسمية "الديمقراطية التوافقية" ،شكل التنظير السياسي المرافق لعملية التفاوض بين
االطراف السياسية في ما يتعلق بتشكيل ھيئات الحكم وتوزع مراكز القوى داخل مؤسسات الحكم واالجھزة
التابعة لھا ،وذلك يتجاوز ،او يخالف ،التصور التقليدي عن الممارسة الديمقراطية ودور االنتخابات في
اعادة تشكيل النخب السياسية الحاكمة .وقد تحولت ھذه الصيغة الممارسة حاليا من الديمقراطية التوافقية الى
ممارسة فعلية بفعل التوازنات الجديدة التي نتجت عن احداث  ٧أيار /مايو  ،٢٠٠٨وكرسھا اتفاق الدوحة.
وتشكل ھذه الصيغة مدار صراع راھن بين من يصر على اعتبارھا مؤقتة واستثنائية ،وبين من يعمل على
تثبيتھا كخيار دائم امام اللبنانيين في تعاملھم مع مختلف استحقاقاتھم الدستورية ،وھو ما سيظھر جليا في
بعض جوانب التعامل مع استحقاق االنتخابات البلدية واالختيارية.
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ف َت َح ْ
ت عناوين التوافق ،والمناخ السياسي التوافقي ،والحفاظ على اجواء ما بعد اتفاق الدوحة ،المجال امام
مختلف القوى السياسية في الحكومة اللبنانية للتعامل مع مختلف االستحقاقات الداخلية في اجواء تميزت
بانخفاض منسوب التوتر السياسي الذي شھدته البالد على مدى السنوات االخيرة .وقد اتاحت ھذه "المناخات
التوافقية" ارتفاع مستويات التواطؤ بين مختلف المكونات السياسية للحكومة في تعاملھا مع استحقاق
االنتخابات البلدية واالختيارية ،وما رافقه من اطالق وعود وتعھدات والتزامات تحت عناوين اصالح
القانون االنتخابي .في ھذه االجواء "التوافقية" تدرجت االطراف السياسية ،سيما المشاركة منھا في
الحكومة ،من التزام الصمت ازاء اجراء االنتخابات البلدية واالختيارية ،المقرون بتسريبات وايحاءات
بتأجيلھا ،الى الدخول في نقاش تفصيلي داخل الحكومة على االصالحات التي يمكن ادخالھا على االنتخابات
البلدية )وھو نقاش لم يخل من الجدة والجدية في بعض جوانبه( ،وصوال الى اقرار مجموعة من
االصالحات في الحكومة واحالتھا الى مجلس النواب ،حيث بدأت االطراف السياسية عينھا مناقشات
اختلطت فيھا المواقف ،وحصلت فيھا تراجعات ،واطالة للمناقشة بما يتجاوز الوقت المتاح ،االمر الذي
انتھى بالتضحية باالصالحات واالكتفاء بإجراء االنتخابات في موعدھا وفق القانون الساري المفعول
)القانون القديم( .وبالطبع ،لم يكن مثل ھذا المسار ممكنا لو لم يكن محصنا "بالتوافق" بين االطراف
السياسية على سقوف الصراع في ما بينھا ،وھذا ما مكنھا ان تعبر جميعھا مخاطر االصالح بأقل خسائر
ممكنة ،وعلى حساب االصالح عينه.
امام ھذا المشھد السياسي الجديد الذي يعيشه لبنان ،وربطا بجملة المتغيرات التي حملتھا مختلف
االستحقاقات االنتخابية التي شھدناھا في السنوات االخيرة ،كيف خاض اللبنانيون استحقاقھم االنتخابي البلدي
واالختياري ٢٠١٠؟ وما ھي التأثيرات التي فرضتھا تطورات السنوات االخيرة على مجمل عملية
االنتخابات البلدية واالختيارية؟ وما ھي الدالالت التي حملتھا ھذه التجربة الديمقراطية الجديدة؟ وما الجديد
الذي قدمته في مسار "الديمقراطية اللبنانية" واشكاالتھا ،وتحدياتھا ،وبخاصة في حلقة الخروج المتدرج من
"الديمقراطية البرلمانية" الى "الديمقراطية التوافقية"؟
ب :االطار القانوني ومرحلة االصالح االنتخابي
اجرت الحكومة اللبنانية نقاشا مستفيضا حول االصالحات الخاصة بقانون البلديات واجراء االنتخابات البلدية
واالختيارية باالستناد اليھا .وبعد مخاض عسير ،اقرت حكومة "الوحدة الوطنية" التي تشارك فيھا كافة
الكتل النيابية االساسية ،ھذه االصالحات بعد مناقشة استمرت ثالثة اشھر .وسرعان ما تبين ،بعد احالة
مشروع القانون بصفة المعجل الى مجلس النواب بتاريخ  ،٢٠١٠/٣/٥ان اقرار ھذه االصالحات في مجلس
الوزراء لم يكن كافيا إلقرارھا في مجلس النواب على الرغم من كون مجلس الوزراء ھو مجلس نيابي
مصغر من حيث تشكيلته .فخالل المناقشات في اللجان النيابية تنصلت القوى السياسية االساسية من موافقتھا
التي اعلنتھا على طاولة مجلس الوزراء ،واعيد النقاش الى نقطة البداية وصوال الى اسقاط مجمل مشروع
القانون المقترح في نھاية االمر ،والعودة الى القانون البلدي القديم .اما االصالحات والتعديالت االساسية
١
التي كان يتضمنھا مشروع القانون المحال من الحكومة الى مجلس النواب فھي:
• اعتماد النظام النسبي واللوائح؛
 -١راجع المذكرة التوضيحية حول مشروع قانون االنتخابات البلدية واالختيارية في اسئلة واجوبة .اعداد وزارة الداخلية بتاريخ ٢٠١٠/٣/١٠
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• اعتبار االسمين االولين في راس الالئحة االولى الفائزة ،على التوالي رئيسا ونائبا للرئيس للمجلس
البلدي المنتخب؛
• اعتماد كوتا  %٢٠كحد ادنى من مقاعد المجالس البلدية لكال الجنسين
• تخفيض والية المجالس البلدية واالختيارية الى خمس سنوات
• إعتماد اوراق االقتراع المطبوعة مسبقا
• مراقبة الظھور االعالمي واالعالني واإلنفاق االنتخابي للوائح المرشحة لالنتخابات البلدية؛
• السماح بانتخاب موظفي الفئة الثالثة وما دون ،واساتذة الجامعة اللبنانية؛
• تمديد تقني لوالية المجالس البلدية واالختيارية الحالية الى  ٢٠١٠/٦/٣٠التاحة المجال لتطبيق
التعديالت الجديدة.
وبعد اسقاط مشروع التعديالت االصالحية على قانون االنتخابات البلدية في لبنان ،انطلقت االنتخابات البلدية
واالختيارية في  ٣٠آذار /مارس  ،٢٠١٠مع دعوة معالي وزير الداخلية والبلديات الھيئات الناخبة الى
انتخاب المجالس البلدية واالختيارية استنادا الى قانون البلديات الصادر بالمرسوم االشتراعي رقم
 ١٩٧٧/١١٨المعدل بدوره بالقانون رقم  ،١٩٩٧/٦٦٥والذي نصت المادة  ١٦منه على تطبيق احكام قانون
االنتخابات النيابية الساري المفعول ) (٢٠٠٨/٢٥وبما ال يتعارض مع احكامه .وقد تم تحديد تاريخ الثاني
من أيار /مايو الجراء االنتخابات في جبل لبنان ،والتاسع منه الجرائھا في بيروت والبقاع ،ثم في الجنوب
والنبطية في  ٢٣منه ،واختتامھا في محافظة الشمال في  ٣٠أيار /مايو  .٢٠١٠ومن الواضح ،ان التأخير
في االعالن عن االنتخابات ادى الى اختالف الفترة المخصصة للحملة االنتخابية بين مرشحي محافظة
واخرى ،االمر الذي شكل عامال سلبيا ضاغطا على تحضيرات بعض المرشحين ،كما ھي الحال مع
مرشحي محافظة جبل لبنان الذين اضطروا الى خوض حمالتھم االنتخابية على مدى اسابيع قليلة جدا.
لقد ارتبط اقرار قانون االنتخابات النيابية عام  ٢٠٠٨باطالق مسار اصالحي خاضته ،وبادرت اليه،
مجموعة من منظمات المجتمع المدني ،وانضمت اليه قوى سياسية واجتماعية متعددةوفي مواقع مختلفة،
مستھدفة احداث تعديالت في قانون االنتخابات البلدية واالختيارية باتجاه تضمينه اصالحات تسمح باجراء
ھذه االنتخابات وفق معايير اكثر ديمقراطية .وقد تركزت الجھود على االستفادة من بعض ما تضمنه قانون
االنتخابات النيابية من بنود اصالحية ،والبناء عليھا في مشروع التعديالت المستھدفة في قانون االنتخابات
البلدية .وشكلت مبادرات منظمات المجتمع المدني في لبنان ،وفي القلب منھا مبادرات الجمعية اللبنانية من
اجل ديمقراطية االنتخابات ،والحملة المدنية لالصالح االنتخابي ،اسھاما اساسيا على ھذا الصعيد ٢ .ومثلت
ھذه المبادرات نقلة نوعية لجھة االنتقال من المطالبة بالمبادئ االصالحية الى اقتراح مسودة مشروع متكامل
لالنتخابات البلدية واالختيارية.
٢ـ الحملة المدنية لالصالح االنتخابي :تأسست في حزيران /يونيو  ٢٠٠٦بمبادرة من الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات والجمعية اللبنانية
لتعزيز الشفافية والمركز اللبناني للدراسات .وھي تضم اليوم  ٨٤جمعية مدنية منتشرة في لبنان ،وتدعو الى اصالح االنظمة االنتخابية ومنھا انظمة
االنتخابات البلدية واالختيارية.
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 .١الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات  ٣واستحقاق االنتخابات البلدية واالختيارية
ترافق العسر في مخاض تشكيل الحكومة اللبنانية ،بعد انتخابات حزيران /يونيو  ،٢٠٠٩وشد الحبال الذي
ميز النقاشات على بيانھا الوزاري في مرحلة الحقة ،مع شيوع معلومات تداولتھا وسائل االعالم اللبنانية
وتضمنتھا بعض التصريحات السياسية ،عن اتجاه ما نحو تأجيل االنتخابات البلدية واالختيارية .لذا،
سارعت الجمعية في  ،٢٠٠٩/١١/٢٣الى اعالن مواجھة محاوالت تأجيل االنتخابات مطلقة بذلك حملة
سرعان ما اتسعت بمشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني تحت عنوان احترام الدستور واستحقاقاته
٤
االنتخابية ،واحترام استحقاق المواعيد الخاصة باجراء االنتخابات البلدية واالختيارية.
وقد اكدت الجمعية في موقفھا ھذا على وجوب االلتزام باجراء االنتخابات البلدية واالختيارية في موعدھا
المقرر دستوريا في أيار /مايو  ،٢٠١٠مضيفة ،انه اذا كان ھناك من اسباب فنية تحول دون االلتزام
بالموعد المحدد وفق القانون ،فليكن التأجيل تقنيا وال يتجاوز شھر ايلول /سبتمبر  .٢٠١٠ودعت الجمعية
في بيانھا الى تضمين البيان الوزاري التزاما صريحا من الحكومة في ھذا الصدد .ورأت ان طرح موضوع
عالقة قانون االنتخابات البلدية بالالمركزية االدارية ،للنقاش على جدول اعمال مجلس النواب في الوقت
الذي يتم فيه التحضير لالنتخابات البلدية ،من شأنه ان ينعكس سلبا على مضمون االصالح ويجعله محكوما
بالمصالح االنتخابية المباشرة ٥ .لذا ،دعت الجمعية الى اقتصار النقاش الحالي على االصالحات الملحة
لقانون االنتخابات البلدية ،وبما يحسن ظروف اجرائھا والتمثيل ،من خالل اجراءات قابلة للتنفيذ في الوقت
القصير المتاح قبل موعد االنتخابات المحدد والذي يجب ان يحترم .وان يكون ھذا النقاش ھادئا وعلميا في
اللجان النيابية وبمشاركة منظمات المجتمع المدني والخبراء .واعربت الجمعية عن استعدادھا واستعداد
منظمات المجتمع المدني المعنية ،للمساھمة في ھذه العملية وتقديم اقتراحات ملموسة بشأن االصالح
االنتخابي البلدي ،سواء في ما يتعلق باالنتخابات البلدية واالختيارية الحالية ،او في ما يتعلق بعملية
االصالح عموما في المدى المتوسط والطويل .واكدت الجمعية في موقفھا ھذا على اھمية انجاح تجربة
الشراكة بين ھذه المنظمات والحكومة اللبنانية وجعلھا ممأسسة لما فيه مصلحة لبنان ومصلحة بناء دولة
الحق والمؤسسات والمواطنية.
وعشية انعقاد مجلس النواب في  ٢٠٠٩/١٢/٨لمناقشة البيان الوزاري للحكومة ،اصدرت الجمعية اللبنانية
من اجل ديمقراطية االنتخابات بيانا صحفيا اكدت فيه على مواقفھا التي سبق عرضھا ٦ .واضافت ،ان
تمسكھا بموقفھا الداعي الى اجراء االنتخابات البلدية واالختيارية في موعدھا ،انما ينبع من عدة دوافع
واسباب اھمھا ھو حق المواطنين في اختيار ممثلين عنھم للسلطات المحلية ما يعزز مبدأ المشاركة الفاعلة،
 ٣سيشار لھا دائما باسم "الجمعية"
٤ـ راجع الملحق رقم  ،١الخاص ببيانات ومواقف الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات .بيان حول االنتخابات البلدية بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٢٣
٥ـ ھذا ما اكدته المناقشات الالحقة في اللجان النيابية حيث مثلت المصالح االنتخابية المباشرة للنواب المشاركين ولكتلھم النيابية ،عامال اساسيا في
الموقف التشھيري السلبي ببعض البنود االصالحية وبخاصة النسبية تمھيدا السقاطھا وھو حصل بنتيجة ھذه المناقشات.
٦ـ راجع الملحق رقم  :١بيانات ومواقف الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات .بيان صحفي .بيروت.٢٠٠٩/١٢/٧ .
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والحيوية في مسيرة التنمية المحلية ،ومواجھة التحديات التي يواجھونھا .كذلك ،فان الدعوة الجراء
االنتخابات البلدية واالختيارية في موعدھا ترتدي اھمية خاصة في ظل سعي القوى السياسية المؤثرة الى
تاجيل كافة االستحقاقات الدستورية ،كما حصل مع انتخابات رئاسة الجمھورية وتأخر مشاورات تشكيل
الحكومة .فالثقة بقدرة الشعب اللبناني ،بمختلف مكوناته ،على المشاركة الفاعلة والمسؤولة في االستحقاقات
السياسية ،تسقط حجج بعض االوساط السياسية وتحذيراته من ان االنتخابات يمكن ان تمس سالمة المجتمع
وامنه.
الى ذلك ،عرضت الجمعية لموقفھا بصدد التمييز بين مستويين من االصالحات :االول ،ھو االصالحات
التي يمكن ادخالھا خالل وقت قصير على قانون االنتخابات البلدية واالختيارية بحيث تعطي اثرا فوريا لجھة
تحسين التمثيل المحلي وزيادة فعالية البلديات في التنمية المحلية .والمستوى الثاني من االصالحات ھو ما
يتعلق باالصالح المتكامل لقانون البلديات ،والقوانين االخرى ذات الصلة والتأثير في العمل البلدي ،بما في
ذلك مسألة الالمركزية االدارية .ودعت الى اعطاء االولوية االن واقتصار االصالحات على تلك التي لھا
االثر الفوري ،والتي ال تتطلب وقتا القرارھا وادراجھا في القانون ،بما يسمح باجراء االنتخابات في
موعدھا .كما دعت الحكومة التي ستمثل امام المجلس النيابي ،الى اطالق الورشة االصالحية لقانون
االنتخابات البلدية من دون تأخير ،بما يسمح باجراء االنتخابات في موعدھا .واكدت ،ان استكمال
االصالحات الھادفة الى تطوير العمل البلدي ،يمكن ان يُتابع بعد االنتخابات مباشرة وبمساھمة كافة القوى
والفعاليات المعنية بذلك.
الى ذلك ،قامت الجمعية بمشاورات وطنية واسعة طالت عددا كبيرا من الخبراء المحليين والدوليين،
والناشطين في منظمات المجتمع المدني ،ورؤساء واعضاء مجالس بلدية ،باالضافة الى المعنيين في وزارة
الداخلية والبلديات بما في ذلك معالي وزير الداخلية .كذلك ،اجرت الجمعية سلسلة لقاءات مع عدة وزراء
ونواب ورؤساء كتل نيابية وقادة احزاب سياسية ،بھدف عرض وجھة نظرھا ونظر منظمات المجتمع
المدني الناشطة في حقل التحرك من اجل ديمقراطية االنتخابات البلدية واالختيارية ،والساعية الى احترام
الموعد الدستوري الجرائھا .وقدمت الجمعية خالصات عن ھذه اللقاءات من خالل تصريحات صحفية ،او
من خالل البيانات الصادرة عنھا .كما نفذت الجمعية ،في ھذا السبيل ،سلسلة اطالالت اعالمية لمسؤولين
فيھا ،من خالل العديد من وسائل االعالم المحلية ،المرئية والمكتوبة والمسموعة .كذلك ،قامت الجمعية ومن
خالل الحملة المدنية لالصالح االنتخابي ،باطالق حملة توعوية اعالمية بھدف توضيح مضامين بعض
االصالحات االنتخابية المقترحة ،وبخاصة مبدأ النسبية ،في مواجھة حمالت التشويه التي تستھدفھا.
وغداة قرار مجلس الوزراء بتاريخ  ،٢٠١٠/١/١٣باجراء االنتخابات البلدية في موعدھا الدستوري مع
اجراء االصالحات الممكنة على قانون االنتخابات البلدية ،انجزت الجمعية اعداد مسودة قانون االنتخابات
البلدية التي تتضمن اقتراحات اصالحية محددة ،وعملت مع شركائھا في الحملة المدنية لالصالح االنتخابي
على تبنيھا واعتمادھا .وبذلك ،ترجمت الجمعية دعوتھا بضرورة تجاوز مرحلة المناداة باالصالح ومناشدة
السلطات المعنية القيام به ،الى مرحلة المشاركة النشطة والفاعلة في تقديم التصور الملموس وعرض
المقترحات التي تترجم ھذه االصالحات المنشودة .وقد اضافت الجمعية ،من خالل ھذا االسھام ،بعدا اضافيا
في عملية تعزيز مصداقية اسھامھا الوطني والديمقراطي ،ما حولھا قطبا اساسيا في اتصاالت مختلف
الھيئات الوطنية والدولية الناشطة في حقل مراقبة ديمقراطية االنتخابات ٧ .كذلك االمر ،تسعى وسائل
٧ـ راجع المعھد الديمقراطي الوطني .التقرير النھائي حول االنتخابات النيابية في لبنان ٧ .حزيران /يونيو  .٢٠٠٩ص.٢٣ :
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االعالم ،على اختالف ميولھا واتجاھاتھا السياسية ،الى سماع مقاربتھا ومالحظاتھا التقويمية لمسار
ديمقراطية االنتخابات في لبنان.
 .٢الحملة المدنية لالصالح االنتخابي :مشروع تعديل قانون البلديات في لبنان
مواكبة لتحركات الجمعية  ،وبالتالزم والتشاور معھا ،تحركت الحملة المدنية لالصالح االنتخابي ألخذ
موقعھا في الضغط باتجاه احترام المواعيد الدستورية الجراء االنتخابات البلدية واالختيارية .وقد شاركت
الحملة في المؤتمر الصحفي بتاريخ  ،٢٠٠٩ /١٢/٧تزامنا مع انعقاد جلسة مناقشة البيان الوزاري .كما سلم
وفد منھا رئاسة مجلس النواب نسخة عن البيان الصحفي بتوقيع عدد من الجمعيات االعضاء في الحملة،
حذرت فيه من تأجيل االنتخابات .وفي ھذا االطار ،اطلقت الحملة بتاريخ  ،٢٠٠٩/١٢/٢٩دعوتھا كافة
السلطات السياسية ممثلة في الحكومة والمجلس النيابي ،الى االلتزام بالمھل الدستورية والقانونية الجراء
االنتخابات البلدية واالختيارية ،والبدء فورا بمناقشة االصالحات االنتخابية التي يمكن ادخالھا على قانون
البلديات ضمن المھل الحالية .واكدت انھا ستقوم بسلسلة خطوات وتحركات تصعيدية دفاعا عن حقوق
المواطنين ،وللضغط من اجل اجراء االنتخابات البلدية واالختيارية في موعدھا دون ابطاء وبعد اقرار
٨
التعديالت الضرورية على قانون االنتخابات.
من جھة اخرى ،تقدمت الحملة المدنية لالصالح االنتخابي بمسودة مشروع قانون البلديات متضمنا
االقتراحات االصالحية التي يمكن ادخالھا عليه في المدة الزمنية التي تفصل عن الموعد الدستوري الجراء
٩
االنتخابات البلدية واالختيارية .وقد استندت اقتراحاتھا التي اوجزتھا في ورقة خاصة الى ثالث وقائع:
• اجراء االنتخابات البلدية في مواعيدھا الدستورية .وبالتالي فان االقتراحات يجب ان تلحظ الجانب
العملي لجھة القدرة على ادخالھا ربطا بذلك .مع التأكيد على وجود مقترحات ابعد مدى من
المطروح راھنا؛
• االستناد في المقترحات المطروحة الى بعض ما انجزه قانون االنتخابات النيابية من بنود اصالحية
والبناء عليه في االنتخابات البلدية واالختيارية .وينطبق ھذا ايضا على مسألة خفض سن االقتراع
الى  ١٨سنة؛
• التقاطع مع بعض ما تضمنه مشروع التعديالت التي تقدم بھا وزير الداخلية والبلديات في جلسة
مجلس الوزراء بتاريخ  ،٢٠١٠/١/١٩والتي لم تكن الحملة على اطالع عليھا عند اعداد مشروع
تعديالتھا.
اما المقترحات االصالحية التي تم تقديمھا فيمكن ايجازھا بما يأتي:
الھدف

االسباب الموجبة

التعديل المقترح

١ـ خفض حدة ـ مدة المجالس البلدية الراھنة ست سنوات وھي ـ جعل مدة والية المجالس البلدية
مدة طويلة؛
التنافس المحلي.
اربع سنوات حيث ھي ست
٨ـ راجع الملحق رقم  :١البيانات والمواقف .بيان الحملة المدنية لالصالح االنتخابي .بيروت٢٠٠٩/١٢/٢٩ .
٩ـ راجع الملحق رقم  :١الحملة المدنية لالصالح االنتخابي ،موجز التعديالت المقترحة واالسباب الموجبة ،االنتخابات البلدية .٢٠١٠

18

ـ تداول السلطة بطيء ما يخفف القدرة على سنوات في القانون الحالي.
المساءلة ويزيد حدة الصراع؛
ـ مجالس بلدية مستقرة قريبة من صورة السلطة
المستقرة.
٢ـ تحسين التمثيل ـ عجز نظام االقتراع االكثري عن توفير التمثيل ـ التمثيل النسبي وفق صيغ مناسبة
ومرفقة.
الصحيح؛
البلدي.
ـ اتساع القناعة لدى مختلف قوى المجتمع
بتحسين التمثيل.
٣ـ تحسين فاعلية ـ تشجيع مشاركة مختلف الفئات االجتماعية ـ اعتماد نظام الكوتا النسائية :ثلث
اللوائح؛
وانتاجية المجالس والكفاءات المحلية في المجالس البلدية؛
البلدية.
ـ تحسين مشاركة النساء والشباب ومدرسي ـ خفض سن الترشح من  ٢٥الى
 ٢٢سنة؛
التعليم الرسمي.
ـ السماح الساتذة الجامعة اللبنانية
والتعليم الرسمي بالترشح.
٤ـ ضمان حياد ـ تعزيز شرعية العملية االنتخابية ونزاھتھا؛
العملية االنتخابية.
ـ تحسين شرط الحياد واالستقاللية للجھات
المشرفة على العملية االنتخابية؛
ـ اضافة مادة على القانون
االنتخابي تعترف بحق منظمات
ـ تشريع رقابة منظمات المجتمع المدني.
المجتمع المدني بمراقبة العملية
االنتخابية؛
ـ احياء ھيئة االشراف على الحملة
االنتخابية؛

ـ تعديل شكل لجان القيد االبتدائية
على ان ال تتضمن رئيس البلدية
للتمانع وتضارب المصالح.
٥ـ ضمان
االقتراع.

سرية ـ انتھاك مبدأ سرية االقتراع من خالل قيام ـ اعداد وطباعة قسائم اقتراع
المرشحين بطباعة اللوائح ووضع العالمات رسمية حصرية؛
الفارقة بما يتيح معرفة اتجاھات االقتراع؛
ـ اقتصار دور ھيئة القلم على عد
ـ توزيع االقالم وطريقة الفرز بما يتيح االصوات على ان تتم عملية الفرز
للماكينات الضغط المسبق على الناخبين من على مستوى مركز االقتراع بدل
قلم االقتراع.
خالل القدرة على معرفة التزامھم الالحق.

٦ـ ضمان اقتراع ـ نصوص تتضمن ضمانة ممارسة حق اقتراع ـ اتخاذ االجراءات التنفيذية من
جميع المواطنين من ذوي االعاقات )قانون االنتخابات النيابية( دون اجل تجھيز الوسائل الكفيلة
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دون تمييز.

خطوات تنفيذية.

بضمان ممارسة حق االقتراع
لالشخاص ذوي االعاقات.

الى جانب ذلك ،عقدت الحملة المدنية لالصالح االنتخابي والھيئة الوطنية لدعم الكوتا النسائية ،بالتزامن مع
انعقاد الجلسات االخيرة التي خصصھا مجلس الوزراء لمناقشة مشروع القانون البلدي وتعديالته ،سلسلة
لقاءات مع القيادات السياسية والرسمية المعنية .وقد عرضت في ھذه اللقاءات جملة مواقفھا .كما ايدت البنود
االصالحية التي ض ّمنھا معالي وزير الداخلية في مشروع القانون ،في نسخته الثالثة واالخيرة ،التي قُدمت
الى مجلس الوزراء القرارھا .كذلك ،نظمت الحملة والھيئة بعض التحركات الضاغطة التي تراوحت بين:
 تحركات رمزية وتوزيع منشورات امام وسائل االعالم اللبنانية؛ عقد مؤتمر صحفي بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني من مختلف المناطق اللبنانية؛ اعتصام امام مجلس النواب وتشكيل وفد من خمس عشرة شخصية ممثلة للھيئات المنضوية فيالحملة والھيئة الوطنية ،لمقابلة رئيس مجلس النواب وتسليمه مذكرة بالمطالب قبل الجلسة العامة
للمجلس النيابي المقررة يوم .٢٠١٠/٢/٢٢
الى ذلك ،نشطت الحملة المدنية لالصالح االنتخابي في مجال االتصال مع مختلف المسؤولين .وفي ھذا
االطار ،اجتمع مسؤولون في الحملة الى دولة رئيس الحكومة ومعظم رؤساء الكتل الممثلة في مجلسي
النواب والوزراء .كما التقوا اكثر من ثلث الوزراء في الحكومة ومع عدد كبير من النواب من كتل نيابية
مختلفة .كذلك ،شارك ممثل عن الحملة المدنية لالصالح االنتخابي في جانب من النقاش الذي شھدته اللجان
النيابية خالل تداولھا بمشروع قانون االنتخابات البلدية ،واوصل وجھة نظر منظمات المجتمع المدني وساھم
في توضيح بعض المسائل الخاصة بموقفھا من ھذه االصالحات والمحاذير المترتبة عن ارجاء االستحقاق
االنتخابي.
ولم تتوان الحملة عن عرض وجھة نظرھا امام الرأي العام بصدد مختلف االصالحات المقترحة في
المشروع الذي تناقشه اللجان النيابية ،وبصدد محاوالت تأجيل االستحقاق االنتخابي ،وذلك من خالل
نشاطات اعالمية عبر مؤتمرات صحفية او تصريحات لمسؤولين في الحملة ادلوا بھا بعد سلسلة االتصاالت
التي قاموا باجرائھا .وقد ساھمت ھذه النشاطات االعالمية للحملة ،في ابقاء اوسع قطاعات الرأي العام في
اجواء المناقشات النيابية ،وكشف محاوالت االلتفاف على االصالحات المقترحة ،والسعي الى تأجيل
االنتخابات ،والعودة عن التعھدات المعلنة بدعم ھذه االصالحات التي سمعھا ممثلو الحملة من اكثر من
مسؤول سياسي وحكومي وبرلماني .كذلك ،ساھمت ھذه االتصاالت والمواقف ،الى عوامل اخرى ،في
١٠
افشال محاوالت خلق المناخات التي تبرر تأجيل االستحقاق االنتخابي.

١٠ـ راجع الملحق رقم  :١البيانات والمواقف .نص المؤتمر الصحفي للحملة المدنية لالصالح االنتخابي حول االصالحات في قانون االنتخابات البلدية
واالختيارية .بيروت.٢٠١٠/٣/٢٩ .
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 .٣التحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات

١١

بعد االنطالق الرسمي لالنتخابات البلدية واالختيارية ،اعلن التحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات عن اطالق
الحملة الوطنية لمراقبة االنتخابات البلدية واالختيارية للعام  ١٢ ٢٠١٠.واعرب عن استغرابه من التراجع
عن المواقف التي ابلغتھا معظم الكتل النيابية لوفود الحملة المدنية لالصالح االنتخابي ،والتي اكدت فيھا
تمسكھا والتزامھا باالصالحات التي تضمنھا مشروع القانون الذي احالته الحكومة الى المجلس النيابي.
وتوقف التحالف عند ما يعبر عنه ھذا التراجع من استخفاف باالصالحات حيث ان الكتل اياھا التي سبق لھا
ان طالبت بخفض سن االقتراع وصوتت الى جانب تعديل المادة  ٢١من الدستور لھذا الغرض ،تعود ،وبعد
اقل من عام ،لتصوت ضد تعديل الدستور وضد خفض سن االقتراع ،االمر الذي يطرح مصداقية التزام
مختلف ھذه القوى بصدد ما تصدره من تعھدات ،وما تبدية من مواقف اصالحية .واذ ق ّدر التحالف االنجاز
لمجرد اجراء االنتخابات في موعدھا ،في بلد تعودت فيه االطراف السياسية على تأجيل االستحقاقات
الدستورية ،اكد ان المسار االصالحي سيستمر بعد االنتخابات البلدية واالختيارية.
وقد جادل التحالف مختلف القوى السياسية التي اجھضت المقترحات االصالحية في مشروع قانون
االنتخابات البلدية .كما رد على مختلف االدعاءات التي سيقت في تبرير اسقاط البنود االصالحية المقترحة،
من اعتماد نظام التمثيل النسبي ،الى مشاركة المرأة واعتماد صيغة الكوتا ،الى القسائم المعدة سلفا ،الى
حرمان موظفي الفئة الثالثة من الترشح ،وحرمان ذوي االعاقة من استقاللية المشاركة ،انتھاء بموضوع
والية المجالس البلدية التي يبقيھا القانون القديم ست سنوات.

١١ـ التحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات :بدعوة من الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات ،واستنادا الى تجربة العمل المشترك في عامي
 ٢٠٠٥و ،٢٠٠٧تم تجديد العمل في التحالف من اجل مراقبة االنتخابات .ويضم ھذا التحالف اليوم  ٦١جمعية مدنية.
 -١٢راجع الملحق رقم  :١نص بيان التحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات في مؤتمره الصحفي .قصر االونيسكو .بيروت ٢٢ .نيسان /ابريل .٢٠١٠
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ج :مرحلة ما قبل االنتخابات البلدية
 .١الوضع السياسي عشية االنتخابات
شھد النقاش السياسي عشية االستحقاق االنتخابي البلدي واالختياري انضباطا بالسقوف السياسية التي كرسھا
تشكيل حكومة "الوحدة الوطنية" .وقد خ ّفض ذلك منسوب التوتر السياسي الحاد بين االطراف والمؤيدين.
وبعد حسم القرار باجراء االنتخابات البلدية واالختيارية وفق القانون القديم وبغياب اي اصالحات تذكر،
انطلقت الدعوات من مختلف التيارات لخوض ھذا االستحقاق وتحت عناوين مختلفة ،حضر فيھا السياسي
واالنمائي ،والطائفي والمذھبي ،والمحلي ،والعائلي والعشائري ،وبصورة متفاوتة بين منطقة ومنطقة،
وقرية وقرية ،ومدينة ومدينة .تضمن بعض ھذه الدعوات نداءات للتوافق استندت ،في جانب اساس منھا،
الى ان االنتخابات البلدية ذات طابع انمائي ويجب ابعادھا عن السياسة .في المقابل ،استندت دعوات اخرى
الى البعد السياسي والوطني .وقد اختلطت دعوات بعض االطراف للتوافق لتحمل وجوھا ً عدة في آن .فكانت
لالنماء حينا ،ولخوض ام المعارك السياسية في أحيان أخرى.
في ھذا االطار ،سعت القوى السياسية االساسية في حمالتھا االنتخابية البلدية ،الى استحضار جملة من
العناوين الكبرى ذات الطابع السياسي والوطني والطائفي والمذھبي ،والتي يحمل بعضھا عناوين وجودية
ترتبط بحضور الجماعة واستمراريته وفعاليته .وقد اس ُتخدمت ھذه العناوين في شد عصب الجماعة وفي
الضغط على الخصوم .فقد حضرت المقاومة والدفاع عنھا وعن خيارھا .كما حضر الشھداء وضرورة
االنتصار لھم .وحضرت المصالح العليا للطائفة .كذلك االمر ،حضرت مصالح المذھب وتمثيله وحضوره.
وحضرت مشروعية تمثيل الطائفة وقيادتھا واالستفتاء على ذلك .وحضرت قضايا االقليات ومصالحھا
الوجودية .لقد حضرت عناوين كثيرة كثيرة وغابت البرامج التنموية عن االستحقاق البلدي ،وان حضرت
فللمظاھر الشكلية فقط.
الى ذلك ،سجلت خريطة تموضع القوى السياسية االساسية بعض التعديل في نسج تحالفات سياسية خارج
استقطاب  ٨و  ١٤آذار ،عندما اقتضت المصلحة االنتخابية ،لھذا الطرف ام ذاك ،ذلك .وقد شھدت بعض
التحضيرات االنتخابية تحالفات بين اخصام االمس في ھذه المدينة او القرية ،وتحالفات مختلفة ومناقضة في
دالالتھا السياسية ،في مدينة وقرية اخرى .لقد ارتدت بعض الحمالت االنتخابية البلدية التي اخذت طابعا
سياسيا ،صورة جديدة كسرت الى حد ما الصورة النمطية لالستقطاب السياسي الذي عرفته البالد في
السنوات االخيرة عند كل استحقاق انتخابي في مدرسة وجامعة ونقابة واتحاد ،وغيره .وبالرغم من كل ذلك،
حافظت بعض المعارك االنتخابية في بعض المدن والبلدات ،على نمطية االستقطاب السياسي الممتد لسنوات
في الحياة السياسية اللبنانية.
سجلت التحضيرات االنتخابية ،وما رافقھا من خلط وتنوع في خريطة التحالفات ،بعض حاالت التناقض
والتمرد في صفوف بعض القوى السياسية االساسية ،ترجمتھا قرارات قيادية بطرد بعض المحازبين
والتبرؤ من بعضھم االخر ،واقفال فروع حزبية ،واعالن مرونة تكتيكية الستيعاب تصارع الرفاق مع
بعضھم البعض وتوزعھم على لوائح متقابلة ،وكمون في اتخاذ مواقف عقابية بانتظار ظروف مناسبة منعا
الستغاللھا من الخصم في ھذا التوقيت االنتخابي.
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لقد بدا المشھد االنتخابي عشية البدء بعمليات االقتراع شديد التنوع وحمّال دالالت كثيرة .ففي بعض
البلديات ،لم يخرج ھذا المشھد ،بصورة حاسمة ،عن التحالفات السياسية الكبرى التي ترغب اما بتثبيت ما
حققته في االنتخابات النيابية االخيرة ،او االنتقام من ھذه النتائج ان كانت قد خسرتھا .وفي بعضھا االخر،
ھدفت التكتالت السياسية الى اعادة انتاج التقاسم السياسي القائم قبل االنتخابات البلدية كما ھو ،تجنبا لكل ما
من شأنه مساءلة نفوذھم ومواقفھم .وفي بعضھا اآلخر اتخذت شكال غير واضح من التكتالت العائلية
والمحلية ،القديم منھا والمستجد ،في تحالف مع التيارات السياسية الكبيرة ،او في حالة ضمنية او صريحة
من االحتجاج والسعي الى انتزاع االعتراف بوجودھا .وكل ھذا يھدد – في بعض الحاالت  -بافراغ العملية
االنتخابية من مضمونھا من حيث ھي لحظة تجديد التمثيل المحلي ،ومن حيث ھي لحظة محاسبة المسؤولين
المحليين عن ادائھم السابق.

 .٢الوضع االمني عشية االنتخابات
في مرحلة التحضير لالنتخابات البلدية واالختيارية ،وحتى عشية المرحلة االولى من االنتخابات في  ٢أيار/
مايو ،لم يسجل الوضع االمني العام اي تطورات على صلة بھذه االنتخابات يمكن ان يعتد بھا .ھذا ما ابرزه
التقرير الذي وضعه فريق المتابعة الذي خصصته الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات لرصد
الوضع االمني من خالل ما اوردته الصحف اللبنانية بھذا الخصوص .وان غابت الحوادث االمنية الالفتة
على ھذا الصعيد ،فان ذلك ال يعني غياب بعض الحوادث الصغيرة المتناثرة كاستھداف سيارة احد
المرشحين لعضوية المجلس البلدي في مدينة جبيل ،دون التمكن من تحديد الفاعل )صحف .(٢٠١٠/٤/٢٣
ما عدا ذلك ،فقد غابت الحوادث االمنية الالفتة.

 .٣اداء االطراف المعنية بالعملية االنتخابية ومراقبتھا
أ .وزارة الداخلية والبلديات
غداة اطالق الدعوة الى الھيئات الناخبة ،بدأت وزارة الداخلية والبلديات باعتماد سلسلة التدابير
االجرائية المواكبة .وفي ھذا السياق ،تم تحديد واصدار القرارات والتعاميم التنظيمية التي
تضمن حسن تحضير االنتخابات واجرائھا وانضباطھا بالقوانين المرعية ،فضال عن السعي
لتطابقھا مع المعايير الدولية لديمقراطية االنتخابات .ولم تعد جملة القرارات والتعاميم التنظيمية
مجرد عمليات اجرائية داخلية تواكب العملية االنتخابية وتضمن حسن اجرائھا ،بل تحولت الى
معايير تستند اليھا مجمل الھيئات والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بديمقراطية العملية
االنتخابية في تقويمھا للعملية االنتخابية والداء وزارة الداخلية في ادارتھا.
وباالستناد الى القوانين المرعية االجراء ،فإن العديد من القرارات والتعاميم التنظيمية التي تم
اعتمادھا في االنتخابات النيابية االخيرة ،انسحبت على االنتخابات البلدية واالختيارية مع
التعديالت الضرورية .وقد اصدر وزير الداخلية والبلديات جملة تعاميم الى الجھات المختصة
يتعلق بعضھا بمنع الدخول الى اقالم االقتراع ومراكز الفرز من اجل االستعالم او تقصي
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المعلومات ،وتحديد الشروط المطلوبة للحصول على تصاريح الدخول الى اقالم االقتراع،
وتحديد محيط مركز االقتراع ،وفي موضوع االعالن االنتخابي ،والتوقف عن توزيع االعانات
والمساعدات المالية ضمن النطاق البلدي ،وصوال الى االجراءات الخاصة بوقف سير الشاحنات
والدراجات النارية خالل العملية االنتخابية.
ـ ميثاق الشرف الخاص بمواكبة االنتخابات
عمدت وزارة الداخلية والبلديات الى تسھيل مشاركة جميع وسائل االعالم المرئية والمسموعة
والمكتوبة ،الرسمية والخاصة ،في تغطية المراحل االربع لالنتخابات البلدية واالختيارية.
واكدت على ضرورة التزام ميثاق الشرف من مختلف الھيئات الدولية والوطنية التي ترغب
بمواكبة العملية االنتخابية .وبتاريخ  ٥أيار /مايو  ،٢٠٠٩اصدر وزير الداخلية والبلديات تعميما
حمل الرقم  ٢٩يتعلق باحكام القرار رقم  ٦٣٥الرامي الى اقرار ميثاق الشرف المتعلق بمواكبة
العملية االنتخابية من قبل ھذه الھيئات ،والذي يحدد ما على ھؤالء المراقبين من واجبات
لاللتزام بھا خالل تأديتھم مھامھم ،بما يتيح لھم اصدار تقويم موضوعي وغير متحيز للعملية
االنتخابية.
ـ وزارة الداخلية والبلديات تنال جائزة االمم المتحدة للخدمة العامة
بفعل جملة االجراءات والتدابير والسياسات التي اعتمدھا وزير الداخلية وفريق عمل الوزارة
واجھزتھا بعد اتفاق الدوحة وما سجله اداؤھم في االنتخابات النيابية بخاصة ،نالت ھذه الوزارة
جائزة االمم المتحدة للخدمة العامة من بين  ٤٠٠مرشح لھا من مختلف مناطق ودول العالم .وقد
تلقت الوزارة والوزير خبر ھذه الجائزة في مطلع شھر أيار /مايو  ،٢٠١٠اي بالتالزم مع بداية
اجراء االنتخابات البلدية واالختيارية .ان نجاح الوزير زياد بارود وفريق عمله في بناء
الشراكة مع منظمات المجتمع المدني اللبناني ودفع ھذه الشراكة خطوات كبيرة الى االمام خالل
االنتخابات النيابية عام  ،٢٠٠٩كان احد العناصر الھامة التي ميزت اداء الوزارة وساھمت في
نيلھا ھذه الجائزة .وقد عبرت الحملة المدنية لالصالح االنتخابي والتحالف اللبناني لمراقبة
االنتخابات والجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات ،عن طموحھما الى جعل عالقة
الشراكة مع الوزارة ممارسة مستقرة وممأسسة لفائدتھا لجميع االطراف وللممارسة الديمقراطية
واالنتخابية بشكل عام ،لما تسھم به في رفع اداء جميع االطراف سيما اداء المجتمع المدني
١٣
وتحمله مسؤولياته على نحو افضل.
ب .الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات وخطة مراقبة االنتخابات
عملت الجمعية على تنظيم خطتھا لمراقبة االنتخابات البلدية واالختيارية بھدف توفير مقومات
تقويم مجريات العملية االنتخابية ،من جھة ،وتقديم االقتراحات االصالحية التي تصوب المسار
الراھن والمستقبلي لھذه العملية ،من جھة اخرى.
• االجراءات التحضيرية
١٣ـ راجع الملحق رقم  :٢نص المؤتمر الصحفي للتحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات بعد انتھاء المرحلة الثانية من االنتخابات البلدية واالختيارية.
بيروت٢٠١٠/٥/١٠ .
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وفي سبيل ذلك ،قامت الجمعية بسلسلة خطوات استندت في بعضھا الى ما تم انجازه في ادارة
مراقبة االنتخابات النيابية االخيرة ،ومنھا:
 تفعيل عملية التنسيق على مستوى مختلف االقضية اللبنانية من خالل  ٢٦منسقا،
يؤمن الصلة والمتابعة معھم ستة منسقين يتولى كل واحد منھم شؤون التنسيق في
المحافظة الواحدة ويؤمن ربط العالقة بينھم وبين المسؤولين المعنيين في المركز
 إعادة بلورة المعايير الخاصة بمراقبة االنتخابات البلدية ،انطالقا من قانون البلديات
وقانون االنتخابات النيابية رقم  ٢٠٠٨/٢٥والقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة
الداخلية والبلديات الخاصة بذلك
 وضع منھجية خاصة للمراقبة في مرحلة ما قبل االنتخابات وخالل عملية االقتراع
 اعادة اطالق التحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات
 بلورة خطة التدريب التي استھدفت القيام بـ  ٢٥٠دورة تدريبية طالت  ٢٠٠٠مراقب
 انشاء موقع الكتروني يؤمن التواصل بين فريق المراقبين والناخبين
) ،(www.lade.org.lbووضع خط ساخن في خدمة المواطنين ،اضافة الى اعتماد
بريد الكتروني خاص للمراقبة )(info@lade.org.lb
 اعتماد نظام الرسائل القصيرة  SMSالذي سبق للجمعية ان اعتمدته في االنتخابات
النيابية بعد نجاحه وجدواه ،لما يؤمنه من سرعة ومصداقية المعلومات المعتمدة
والمنشورة
 اصدار تقارير دورية خاصة بنتائج عملية المراقبة كل يوم اثنين الذي يلي كل يوم
احد انتخابي.

• تنظيم عملية المراقبة
 مستويات المراقبة ومن سيخضع لھا:
 المرشحون
 ادارة االنتخابات :اداء وزارة الداخلية ولجان القيد والبلديات والجھات االمنية
والسلطات القضائية
 الناخبون
 السلطات العامة.
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ّ
البت بآخر طعن(
 مدّة المراقبة) :منذ بدء الحملة االنتخابية وحتى
 oمراقبة الحمالت االنتخابية عبر القيام برصد مركزي لألجواء السياسيّة العا ّمة )راصد يومي
لالعالم يعمل على رصد وتصنيف المخالفات الى :اجواء عامة ،حوادث امنية ،مخالفات،
ومالحظات(.
 oوعبر الشكاوى التي تتسلمھا الجمعية على الخط الساخن من المرشحين ،المواطنين،
االحزاب او اي جھّة احرى(
 oمراقبة أيام االقتراع في جميع الدوائر ،بفرق ثابتة ومتج ّولة.
 خطة المراقبة خالل أيام االقتراع:
 oفرق مراقبة ثابتة كل منھا مؤلف من  ٣مراقبين ،تھدف الى:
-

مراقبة جميع البلديّات التي عدد اعضاء مجالسھا ٢١ ،٢٤ :و.١٨
مراقبة  %٥٠من البلديّات التي عدد مقاعد مجالسھا ھو .١٥
مراقبة  %٢٥من البلديّات التي عدد مقاعد مجالسھا ھو .١٢
مراقبة  % ١٠من البلديّات التي عدد مقاعدھا ھو .٩

ت ّم اختيار ھذه البلديات عشوائيّا )وفق قاعدة علمية(.
في بيروت وطرابلس )اي البلديّات التي عدد أعضاء مجالسھا  (٢٤ت ّمت مراقبة جميع مراكز
اقتراع ھذه البلديات.
أمّأ في البلديّات األخرى التي تخضع للمراقبة الثابتة ،ت ّ
وزعت الفرق الثابتة على مركزين من مراكز
االقتراع.
وفي ك ّل مركز من مراكز البلديات الكبيرة )التي عدد أعضاء مجالسھا  ٢٤و (٢١ت ّم تثبيت مراقب
واحد في قلم واحد من أقالم المركز يرافقه مراقب آخر متحرك ضمن المركز .أمّا في البلديّات
المتوسطة التي عدد أعضاؤھا  ١٨و ١٥فقد ت ّم تثبيت مراقبين في قلمين من ك ّل مركز يرافقھما
مراقب متحرك ضمن المركز ،وفي البلديّات التي عدد أعضاؤھا  ١٢و ٩ت ّم تثبيت مراقب في قلم
واحد يرافقه مراقب متحرك آخر ضمن المركز.
ان العيّنات المأخوذة قد ت ّم اختيارھا بطريقة عشوائية ،كذلك عيّنات المراكز ،أمّا عيّنات األقالم فت ّم
اختيارھا بطريقة عشوائية أيضا مع مراعاة التوازن الجندري في التوزيع ) %٥٠من األقالم
المختارة اناث و %٥٠ذكور(.
 oفرق جواّلة لمراقبة عدد من البلد ّيات المتبق ّية:
ح ّدد ك ّل منسق البلديّات المھمّة التي لم تشملھا المراقبة الثابتة والتي تحتاج الى مراقبة الحتمال
حدوث اشكاالت فيھا ،فتم تركيز مراقبة الفرق الجوالة فيھا.
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 oفرق دعم:
ت ّم تدعيم فرق المراقبة في المناطق بفرق دعم مكونة من مراقبين ذوي خبرة واسعة في عملية
المراقبة ،توزعوا على األقضية لمساعدة ودعم منسق القضاء في عملية المراقبة والتنظيم اذا لزم
األمر وفي االستقصاء حول المخالفات الھامة التي يتبلغ بھا منسق القضاء أو المكتب الرئيسي في
بيروت.
 oالمكتب الرئيسي في بيروت:
توزع العاملون في المكتب الرئيسي في بيروت بين مدققين للمعلومات وقسم االعالم والمسؤلين عن
كتابة بيانات وتقارير الجمعية.
 مدققو المعلومات :لمتابعة وصول الرسائل القصيرة الى المركز ،تمحيصھا ومتابعةعمل المراقبين الثابتين على األرض ،قام "مدققو المعلومات" بمتابعة عمل
المراقبين الثابتين على األرض عبر متابعة الرسائل القصيرة التي يتلقونھا منھم
خالل يوم االقتراع .فكان لك ّل قضاء مدقق للمعلومات يتابع الرسائل التي تصل من
ھذا القضاء عبر الكومبيوتر من المكتب الرئيسي في بيروت ،كما تابع مدقق آخر
للمعلومات الرسائل الطارئة التي تصل من جميع المراقبين وقام بتمحيصھا
وتحميلھا مباشرة على الموقع االلكتروني للجمعية على خارطة المخالفات المنشورة
على ھذا الموقع.
 محررو بيانات وتقارير الجمعية :الذين تولوا اصدار بيانات وتقارير الجمعيّة. قسم االعالم :الذي تولّى توزيع بيانات وتقارير الجمعية على االعالم ،تنظيمالمؤتمرات الصحفية التي تلت ك ّل أحد انتخابي ،كما قام ھذا القسم بتنظيم ومتابعة
الظھور االعالمي للجمعية عبر ناطقيھا الرسميين في كافة وسائل االعالم اللبنانيّة.

 مرتكزات معايير عملية المراقبة:
• قانون البلديات رقم  ٦٦٥تاريخ  ١٩٧٧/١٢/٢٩وتعديالته
• المرسوم االشتراعي رقم  ١١٨سنة ١٩٧٧
• قانون المختارين والمجالس االختيارية الصادر في ١٩٤٧/١١/٢٧
• قانون االنتخابات النيابية رقم ٢٠٠٨/٢٥
• القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات في ھذا الخصوص
• المعايير الدولية لديمقراطية االنتخابات.
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 تم وضع الئحة اولية وتفصيلية بمعايير المراقبة.

١٤ـ راجع الملحق رقم  :١معايير المراقبة.

١٤
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ج .التح الف اللبن اني لمراقب ة االنتخاب ات :ال دعوة ال ى اط الق س راح االنتخاب ات
البلدية
اكد التحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات عن "موقفه غير المعترض على مشاريع التوافق سيما ذلك
الذي يأتي بمجالس بلدية انمائية تقدم الكفاءة على الوالء الحزبي والفئوي الضيق ،خصوصا اذا
كان التوافق قد تم من خالل الحوار المحلي بين مختلف مكونات المجتمع المحلي عينه .واشار الى
ان ما نشھده اليوم في معظم الحاالت التوافقية ليس اال استنساخا للتحالفات السياسية العامة ،القديم
منھا والمستجد ،واعادة للوضع القائم من حيث تثبيت او تعديل محدود في تقاسم الحصص والتمثيل
بين القوى السياسية المسيطرة في كل منطقة وتحالفاتھا العائلية على حساب الكفاءة والرؤية
١٥
التنموية".
لقد رأى التحالف في ھذا المشھد تھديدا فعليا بتعطيل لحظة االسھام المواطني االھم في العمل
السياسي من خالل قيام مختلف المواطنين بانتخاب ممثليھم بكل حرية من خالل انتخابات حرة
خالية من اي ضغوطات .وبھذا المعنى ،اكد التحالف ان ما تشھده المناخات السياسية والتحالفات
التوافقية الفوقية ،يحمل درجة عالية من تعطيل مبدأ االنتخاب .فبدالً من ان ينتخب المواطن ممثليه
المحليين ،فإن النواب والكتل السياسية واصحاب النفوذ ھم الذين يعينون ممثلي المواطنين من
خالل آلية انتخابية تم افراغھا من معظم مضمونھا الديمقراطي.
وختم التحالف برفع الصوت باسم منظمات المجتمع المدني مطالبا القوى السياسية باطالق سراح
االنتخابات المحلية من اسر االستنساخ والمحاصصة القديمة والمعدلة .كما خاطب المواطنين،
والجمعيات ،واالعالميين ،وص ّناع الرأي العام ،بتوحيد جھودھم من اجل توفير اقصى حماية
وحصانة ممكنة لمواطني القرى والبلدات والمدن ،كي يتمكنوا من مقاومة مصادرة حقھم في
االنتخاب ،بشكل مباشر وغير مباشر ،وتغليب منطق الحوار المحلي الحر ،واختيار مجالسھم
البلدية على اسس تنموية ومحلية بكل حرية.

 .٤مخالفات مرحلة ما قبل االنتخابات
أ .غياب ھيئة االشراف على الحملة االنتخابية
افتقدت االنتخابات البلدية واالختيارية بعض االنجازات التي رافقت االنتخابات النيابية وبصورة
خاصة تلك المتعلقة بھيئة االشراف على الحملة االنتخابية .وان اعتبرت ھذه الھيئة ،في تقريرھا عن
االنتخابات النيابية " ١٦ ،٢٠٠٩ان انشاءھا يعتبر تتويجا ولو بصورة جزئية ،للجھود المبذولة
الصالح النظام االنتخابي في لبنان" ،فان عدم التمديد لھا لالشراف على االنتخابات البلدية
واالختيارية ،يمثل انتكاسة اضافية لھذه الجھود االصالحية بعد اسقاط مجمل البنود االصالحية التي
تضمنھا مشروع قانون االنتخابات البلدية واالختيارية في مجلس النواب.
١٥ـ راجع الملحق رقم  :١نص بيان التحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات في مؤتمره الصحفي .قصر االونيسكو .بيروت ٢٢ .نيسان /ابريل .٢٠١٠
مرجع سابق
١٦ـ راجع تقرير ھيئة االشراف على الحملة االنتخابية .االنتخابات النيابية  .٢٠٠٩وزارة الداخلية والبلديات .ص.٢٦١ :
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لقد حدد قانون االنتخابات النيابية رقم  ٢٠٠٨ /٢٥في المادة رقم  ١٣وتحت عنوان االشراف على
الحملة االنتخابية" ،ان والية اعضاء ھيئة االشراف على الحملة االنتخابية تبدأ من صدور مرسوم
تعيينھم بناء لقرار مجلس الوزراء ،وتنتھي بعد ستة اشھر من تاريخ اتمام االنتخابات النيابية
العامة" .ومن الطبيعي ان المھام التي انيطت بھذه الھيئة في االنتخابات النيابية ،خاصة تلك المتعلقة
بمراقبة تقيد وسائل االعالم بالقوانين واالنظمة المرعية ،غابت مع غيابھا .كذلك االمر في ما يتعلق
بتنظيم الدعاية واالعالن االنتخابيين .واالمر عينه ينسحب على قضايا التمويل وسقوف اإلنفاق
والبيانات الحسابية الخاصة بالمرشحين.
وكانت الجمعية قد دعت الى اتخاذ اجراء استثنائي بإعادة احياء – تمديد عمل الھيئة بالتشكيلة
عينھا ،كما في االنتخابات النيابية ،اال ان مجلس الوزراء لم يوافق على أي اجراء مماثل ،ولم يجد
ضرورة لھيئة اشراف ،وھو ما يطرح عالمات استفھام حيال جدية االقتناع وااللتزام باالصالحات
التي سبق اقرارھا ،وينبه الى ان احتمال التراجع عنھا في المستقبل وارد.
ب .اإلنفاق واالعالم االنتخابيان
حسب قانون البلديات في المادة رقم " ،١٦تسري على االنتخابات البلدية احكام قانون االنتخابات
النيابية في كل ما ال يتعارض واحكام ھذا القانون البلدي" .وبالتالي ،ثمة العديد من المجاالت التي لم
يلحظ القانون البلدي اي ضوابط محددة بصددھا وبخاصة في حقلي االعالم واالعالن االنتخابيين،
فضال عن قضايا اإلنفاق والتمويل االنتخابيين ،االمر الذي يُحيل مراقبة وضبط ذلك قانونيا استنادا
الى القواعد التي حددھا قانون االنتخابات النيابية.
ولكن من الناحية العملية ،فإن جملة عوامل ساھمت في عدم تطبيق القوانين لجھة مراقبة اإلنفاق
واالعالم ،بدءا بالتأخر في دعوة الھيئات الناخبة حتى اليوم االخير من المھلة القانونية ،وانھماك
اللجان النيابية بمناقشات مطولة لإلصالحات ادت الى رفضھا ،وصوال الى عدم اقرار احياء ھيئة
االشراف او تشكيل ھيئة جديدة .ولم تتخذ االجراءات الضرورية من اجل وضع الصيغ التنفيذية
لضبط ھذين الموضوعين ومراقبتھما ،خصوصا ان ھناك اختالفات نوعية بين االنتخابات النيابية
والبلدية كانت تقتضي اتخاذ اجراءات لتكييف آليات المراقبة وقواعدھا مقارنة بما جرى في
االنتخابات النيابية ،وھو ما لم يحصل.
وعلى ھذا االساس ،فإن االنتخابات البلدية واالختيارية جرت عمليا من دون ضوابط فعلية لجھة
اإلنفاق واالعالم واالعالن االنتخابيين ،وھو ما اشارت اليه الجمعية والتحالف اثناء مراقبة الحمالت
وعملية االقتراع .في ھذا الوضع ،لم يعد ليوم الصمت من وجود .واطلق العنان امام استطالعات
الرأي ونشرھا من دون اي ضوابط .ولم يتوان الكثير من المسؤولين عن الدعاية والترويج وطلب
الدعم ،حتى في يوم االنتخاب ،للوائح التي يدعمونھا ،وكل ھذا يندرج في خانة الخروقات
الموصوفة للقانون .اما اإلنفاق االنتخابي ،فإن الجواب الشائع كان ان ھناك استحالة عملية في ضبط
ومراقبة اإلنفاق االنتخابي على مستوى البلديات لعدم وجود قواعد وآليات تسمح بذلك من الناحية
الواقعية.
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القسم الثاني :سير االنتخابات البلدية واالختيارية
ا :الطبيعة العامة التي ميزت االنتخابات
 .١على المستوى الوطني العام
على مدى اربعة اسابيع انجز اللبنانيون انتخاب مجالسھم البلدية واالختيارية تبعا لالستحقاق الدستوري الذي
حدد شھر أيار من العام  ٢٠١٠لذلك .قوم الجميع انجاز ھذا االستحقاق ايجابا نظرا لما ابرزته التطورات
السياسية التي شھدھا لبنان على مدى السنوات الماضية ،وما رافقھا من تناقضات وصراعات وميول
الستسھال تأجيل مختلف االستحقاقات ،ما جعل مجرد انجاز االستحقاق الدستوري في ظروف ھادئة امنيا،
يسجل في خانة االنجازات التي تستدعي التنويه واالشادة ،فيما ھو امر بديھي عادة .وجاءت التھنئة التي
وجھتھا رئاسة االتحاد االوروبي بتاريخ  ،٢٠١٠/٦/١بمناسبة انجاز استحقاق االنتخابات البلدية
واالختيارية ،الفتة على ھذا الصعيد ١٧ .فقد ھنأت في بيانھا ،ونيابة عن كل الدول االعضاء ،لبنان شعبا
وحكومة بسير االنتخابات البلدية بشكل منظم وسلمي .واثنت على جھود كل السلطات المعنية في تنظيم ھذه
االنتخابات في الوقت المحدد وضمن المواعيد المقررة قانونا ،واشادت بنضج جميع االطراف التي سمحت
باجراء االنتخابات بعيداً عن اي حوادث تذكر.
اال ان ھذا التقويم االيجابي العام لمجرد انجاز االستحقاق الدستوري ،وھو امر اشارت اليه الجمعية في
بياناتھا ومواقفھا ،يشكل احد عناصر التقويم الشامل للعملية االنتخابية ،الذي يشمل جوانب تنظيمية وقانونية
تفصيلية اخرى ،باالضافة الى جوانب نوعية تتصل بديمقراطية العملية االنتخابية لجھة مضمونھا.

 .٢اداء وزارة الداخلية
قوّ م وزير الداخلية والبلديات استحقاق االنتخابات البلدية واالختيارية باعتباره المحطة االخيرة في العامين
االنتخابيين االخيرين اللذين تابعتھما وزارة الداخلية بالتعاون مع مختلف الجھات الرسمية المختصة .وسجّ ل
اھمية المحافظة على دورية االستحقاق ،وانجاز امتحان االنتخاب بأقل توتر ممكن ،وفي افضل المناخات
الممكنة ،اضافة الى ما اظھرته المراحل االنتخابية االربع من حاجة الى اصالحات جذرية .واشار الى "اننا
انقذنا االستحقاق ولكن يجب انقاذ االصالحات" .واكد في ھذا المجال على البدء فورا في فتح ورشة
االصالح تحت عنوان حق المواطنين باالصالح ،على ان تكون االصالحات اوسع مما ادخله مشروع
القانون .وتوقف عند عنوانين للمرحلة المقبلة ،ھما:
 االول :يطال ضروة تقديم مشروع قانون لالنتخابات النيابية ضمن المھل التي تم التعھد بھا والتي
تلزم وزير الداخلية بتقديم مشروع وزارته في مدى ال يتعدى السنة والنصف على انقضاء انجاز
االنتخابات النيابية
 الثاني :فتح ملف الالمركزية االدارية وعبره يصار الى تعديل قانون البلديات.

١٧ـ راجع مختلف وسائل االعالم اللبنانية بتاريخ .٢٠١٠/٦/١
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واعلن الوزير بارود ان عدد الشكاوى االجمالية التي سجلت خالل تنفيذ االستحقاق البلدي واالختياري ،ھو
 ٤٦٨٠شكوى ،وتمت معالجة  ٥٥٣٤اتصاالً .وسجل  ٢٦٧حادثا امنيا تراوحت بين التدافع والضرب ،ولم
يقتل فيھا احد ،ولم يصب اي جريح بحال الخطر .واضاف ،ان حادثة ضھر العين التي حصلت عشية
استحقاق المرحلة الرابعة ،وسقط بنتيجتھا مواطنان لبنانيان من انتماء سياسي يتعارض مع انتماء القاتل ،لم
يكن لھا اي عالقة باالنتخابات .اما بخصوص المال االنتخابي ،فقد بقي آفة يكثر الكالم عنھا ويندر الدليل
على وجودھا.
وبصدد الخالصات االبرز لھذه االنتخابات ،سجل الوزير بارود جملة تساؤالت ،ابرزھا:
 ھل يعقل ان يبقى  %٤٩من المقترعين فعليا من دون تمثيل ولو في عضو بلدي واحد ،النه في
نظامنا االكثري البسيط ال يوجد مكان للـ %٤٩؟
 ھل يعقل ان يستمر لبنان واحداً من  ٣دول في العالم ال تعتمد االوراق المطبوعة سلفا؟
 متى ننتظر تطبيق القوانين التي تسھل اقتراع المعوقين؟
 الم تؤكد عمليات انتخاب الرئيس من قبل االعضاء ضرورة انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة؟
 الى متى يستمر اإلنفاق االنتخابي عصيا ً على الضبط والتنظيم ،وھذا امر خطير لجھة حق اللبنانيين
في االختيار دون االرتباط بالمال؟
 اليست الوتيرة الكالمية العالية يوم االنتخابات كافية لتؤكد ضرورة تطبيق الضوابط االعالمية وفي
مقدمھا فترة الصمت الكالمي؟
وختم الوزير بارود بتسجيل تمنيه ان يكون اخر وزير داخلية يدير االنتخابات ،داعيا النشاء ھيئة مستقلة
تتولى ادارة ومسؤولية الشأن االنتخابي.
 .٣مشھد التزكية
عند تحديد موعد االنتخابات البلدية واالختيارية ،وانقاذ ھذا االستحقاق الدستوري من محاوالت التأجيل التي
استھدفته ،سارعت القوى السياسية االساسية في مجلسي النواب والوزراء الى االعالن عن مواقفھا وطريقة
خوضھا لالنتخابات البلدية .وتراوحت الموقف المعلنة بين االعالن عن عدم التدخل السياسي وترك االمور
للفعاليات المحلية في اختيار مجالسھا ،وبين التحضير لتنافس انتخابي حاد يمكن ان يطلق عليه اسم "معركة
انتخابية" من دون تحفظ ،وصوال الى تفضيل البعض التركيز على التوافق والتوصل الى تزكية او ما يشبه
التزكية في المناطق التي تتمتع فيھا بنفوذ كاف لتعميم ذلك.
وقد اكدت الجمعية في اكثر من مناسبة ،ان عملية التوافق عندما تجري على اساس تنموي ومن خالل
الحوار بين االطراف المحلية وبمشاركة الجميع ،فھي تشكل احدى اآلليات الديمقرطية المشروعة التي يمكن
ان تؤدي الى الئحة تزكية .ولكن في الممارسة العملية ،فقد رافقت عمليات التزكية في العديد من الحاالت
جملة من الممارسات التي تخرج عن ابسط قواعد الديمقراطية في عملية تداول السلطة المحلية ،حيث تم
رصد عمليات ضغط وابتزاز وتھويل وتھديد وتزوير في سبيل فرض ھذه التزكيه ،االمر الذي دفع بالجمعية
والتحالف الى التحذير من ھذا التوافق الفوقي الذي يعطل مبدأ االنتخاب ،والدعوة الى اطالق سراح

32

االنتخابات من اسر االستنساخ والمحاصصة .و ُسجل ،في ھذا السياق ،جملة مخالفات تم عرضھا في تقارير
المراقبة التي تم اصدارھا .
أمّا الثغرة الكبيرة في موضوع ال ّتزكية فتكمن في تمديد مھلة سحب التر ُّشح بنا ًء على رأي ھيئة التشريع
واالستشارات في وزارة العدل حول الفقرة  ٦من المادة  ٢٥من القانون رقم  ،٩٧\٦٦٥حيث ت ّم السماح
بموجب ھذا الرأي بقبول انسحابات المرشحين من دون االلتزام بمھلة الخمسة أيام و وذلك الى حين بدء
العملية االنتخابية ،ما سمح لقائمقامين في مختلف المحافظات قبول انسحابات المرشحين بعد انتھاء المھل )ما
عدا جبل لبنان كون اإلستشارة جرت بعد انتھاء المرحة األولى من اإلنتخابات( .إنّ ھذا األمر قد ساھم
بازدياد الضّغوطات الماديّة والمعنويّة على المر ّ
شحين ،علما ً أ ّنه يمكن اعتباره تغليب للجوانب الثانويّة على
الجوانب األساسيّة من القانون .كذلك يمكن اعتبار ھذا األمر بمثابة إرباك للناخبين ،وعدم مساواة بين
شحين ،خصوصا ً وأنه لم يتم قبول طلبات سحب التر ّ
المر ّ
شح في جبل لبنان إال ضمن المھل القانونيّة.
مس
)للمزيد حول ھذا الموضوع ،راجع في الملحق البيان بعنوان " تمديد مھل سحب الترشيحات
ّ
بديمقراطية العملية االنتخاب ّية"(.

أ .بلديات التزكية على المستوى الوطني
ـ الجدول رقم  :١توزع البلديات التي فازت بالتزكية حسب المحافظات وحجم البلدية
حجم البلدية

الشمال وعكار

عدد
البلديات
بلديات
التزكية
نسب
التزكية

الجنوب والنبطية

جبل لبنان

9

12

15

18

21

24

اجمالي
البلديات

119

63

42

10

3

1

238

20

7

4

0

0

0

31

16.8

11.1

9.5

0.0

0.0

0.0

13.0

عدد
البلديات
بلديات
التزكية
نسب
التزكية

76

78

91

7

5

257

22

18

37

1

2

80

28.9

23.1

40.7

14.3

40.0

31.1

عدد

163

80

53

13

3

312
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البلديات
بلديات
التزكية
نسب
التزكية

البقاع

عدد
البلديات
بلديات
التزكية
نسب
التزكية

بيروت

عدد
البلديات
بلديات
التزكية
نسب
التزكية

المجموع

عدد
البلديات
بلديات
التزكية
نسب
التزكية

47

6

2

2

1

58

28.8

7.5

3.8

15.4

33.3

18.6

55

38

49

8

5

155

30

18

5

1

1

55

54.5

47.4

10.2

12.5

20.0

35.5

1

1

0

0

0

0

413

259

235

38

16

2

963

119

49

48

4

4

0

224

29

19

20

11

25

0

23.3

بلغ عدد البلديات التي فازت بالتزكية في مجمل المحافظات اللبنانية  ٢٢٤بلدية من اصل  ٩٦٣بلدية ،شكلت
نسبة  ، %٢٣.٣حسب معطيات الجدول رقم  .١اما المحافظات التي سجلت النسبة المئوية االعلى من
البلديات الفائزة بالتزكية قياسا الى مجموع البلديات في المحافظة ،فھي ،اوال ،محافظة البقاع مع نسبة
 ،%٣٥.٥تليھا محافظتا لبنان الجنوبي والنبطية )حيث قمنا بدمج معطياتھما واحتسابھما كمحافظة واحدة
تبعا للواقع السياسي ،الموضوعي والعملي ،ولضرورات التحليل( مع نسبة  .%٣١.١وتأتي محافظة جبل
لبنان في المرتبة الثالثة مع نسبة  ،%١٨.٦ثم محافظتا لبنان الشمالي وعكار مع نسبة ) %١٣اعتمدت
وزارة الداخلية والبلديات ھذه التسمية المشتركة للمحافظتين مع انھا اجرت االنتخابات فيھما على انھا
انتخابات ضمن محافظة ادارية واحدة(.
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من جھة اخرى ،ان العدد االكبر من البلديات المزكاة ھو من البلديات الصغيرة المشكلة من  ٩و ١٢
عضواً ،حيث يبلغ عددھا  ١١٩لألولى و  ٤٩للثانية ،وما مجموعه  ١٦٨بلدية صغيرة تمثل نسبة  %٧٥من
مجموع البلديات الـ  ٢٢٤التي فازت بالتزكية في كل لبنان .اما البلديات المتوسطة ،التي تتشكل من ١٥
عضواً ،فعددھا  ٤٨بلدية تمثل نسبة  %٢١.٤من مجموع البلديات التي فازت بالتزكية في كل لبنان.
والبلديات الكبيرة المزكاة ھي  ٤بلديات من  ١٨عضواً ،و ٤بلديات من  ٢١عضواً .أما البلديتان الكبيرتان
المؤلفتان من  ٢٤عضواً ،بيروت وطرابلس ،فقد شھدتا منافسات انتخابية.
ان نجاح عمليات التزكية بصورة واسعة في البلديات الصغيرة يرتبط بامكانيات ادارة القوى السياسية
االساسية المسيطرة ،لملف االنتخابات فيھا ،وضبط كل التناقضات المحلية ،وفرض االنتظام المحلي وفقا
مصالحھا عبر كل وسائل الضغط المادي والمعنوي .فالصلة مع الناخب في ھذه القرى والبلدات الصغيرة،
صلة مباشرة وتفصيلية .وآليات تنظيم عملية االقتراع تتيح مراقبة عملية االقتراع الفردي بدقة .وھذا ما
يعطي للضغوطات والتھديدات واالبتزاز كل الفاعلية إللزام الناخب ،الذي ال يحميه القانون االنتخابي
وقواعد اجراء العملية االنتخابية ،بالتوجيھات المقررة مسبقا.
وفي معطيات ھذا الجدول ايضا ،فان النسبة المئوية لعدد البلديات المزكاة في محافظات لبنان الجنوبي
والنبطية والبقاع ) ١٣٥بلدية( ،قياسا الى مجموع البلديات التي فازت بالتزكية في جميع المحافظات ،تبلغ
 .% ٦٠.٣ان ارتفاع نسبة التزكية في البقاع والجنوب يرتبط منطقيا بطبيعة القوى السياسية االساسية النافذة
في ھاتين المنطقتين .وھذه المعادلة تصبح اكثر وضوحا عند تناول معدالت التزكية على مستوى االقضية،
االمر الذي سيعرض الحقا .ومن المعروف ،ان التحالف السياسي بين حزب ﷲ وحركة امل قد ميز العالقة
بين الطرفين منذ  ،٢٠٠٥وبنتيجة ھذا التحالف ،استطاع الطرفان ان يفوزا بجميع المقاعد النيابية التي
ترشحا لھا ،بصورة مشتركة ،في ھاتين المنطقتين وبنسبة اصوات مرتفعة تجاوزت  %٩٠من اجمالي
االصوات في اكثر من دائرة ،وفي ظل غياب منافسة فعلية .وكان ھذا التحالف س ّباقا ،بين القوى السياسية
اللبنانية ،في اعالن الرغبة في خوض االنتخابات البلدية واالختيارية الراھنة على اساس توافقي .ترافقت
ھذه الرغبة ،بصورة مضمرة حينا ومعلنة في اكثر االحيان ،بان تكون التزكية تتويجا لھذا التحالف.
وباالستناد الى االھتمام بالتزكية واالولوية المعطاة لھا ،جرت عمليات االنفتاح على العائالت والفعاليات
المحلية .وعند التقصير في احراز ضم ھذه العائالت ،كان لشعارات التوحد حول القضايا الوطنية وحماية
المقاومة وخياراتھا ،كبير االثر في عملية الضغط المعنوي ،والمادي في بعض الحاالت .
وللمفارقة ،فان ھذين الحزبين سبق لھما ان خاضا منافسة انتخابية بلدية واختيارية حادة ضد بعضھما
البعض في مناطق نفوذھما المشتركة ،خالل االنتخابات البلدية واالختيارية السابقة عام  ،٢٠٠٤وقد جرى
االمر عكس ذلك تماما في انتخابات .٢٠١٠
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ب .بلديات التزكية في محافظة جبل لبنان
ـ الجدول رقم  :٢توزع البلديات التي فازت بالتزكية في جبل لبنان حسب االقضية وحجم البلدية
عدد اعضاء البلد ّية

9

12

15

18

جبيل

23

8

5

1

37

بلديات التزكية

1

0

0

0

1

نسب التزكية

4.3

0.0

0.0

0.0

2.7

كسروان

34

12

5

1

52

بلديات التزكية

7

0

0

0

7

نسب التزكية

20.6

0.0

0.0

0.0

13.5

21

24

المجموع

المتن الشمالي

25

8

15

1

2

51

بلديات التزكية

6

0

0

0

1

7

نسب التزكية

24.0

0.0

0.0

0.0

50.0

13.7

بعبدا

19

14

6

5

1

45

بلديات التزكية

8

0

0

2

0

10

نسب التزكية

42.1

0.0

0.0

40.0

0.0

22.2

عاليه

31

12

10

2

55

بلديات التزكية

16

1

1

0

18

نسب التزكية

51.6

8.3

10.0

0.0

32.7

الشوف

31

26

12

3

72

بلديات التزكية

9

5

1

0

15

36

نسب التزكية

29.0

19.2

8.3

0.0

20.8

المجموع

163

80

53

13

3

312

بلديات التزكية

47

6

2

2

1

58

نسب التزكية

29

8

4

15

33
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بلغ مجموع البلديات التي فازت بالتزكية في محافظة جبل لبنان  ٥٨بلدية من اصل  ،٣١٢شكلت نسبة %٦
من مجموع البلديات في لبنان ) ٩٦٣بلدية( ،ونسبة  %١٨.٦من مجموع البلديات في المحافظة ،حسب
معطيات الجدول رقم  .٢وھذه النسب ھي نسب ملفتة قياسا لنظيراتھا في المحافظات االخرى ،االمر الذي
يسمح باالستنتاج ان الدعوات الى التزكية كان لھا اثر جدي في ھذه المحافظة .اما كيف توزعت ھذه النسب
على مختلف االقضية ،وھو ما تظھره معطيات الجدول رقم  ،٢فھو كفيل بتوضيح صورة عمليات التزكية،
من جھة ،وفھم العوامل المحددة في تحقيق ھذه النسب المرتفعة نسبيا ،ودالالتھا ،من جھة اخرى.
تظھر معطيات ھذا الجدول ،٢ان المعدالت االعلى للفوز بالتزكية في االقضية سجلھا قضاء عاليه ،وبلغت
 .%٣٢.٧وھذه النسبة جد مرتفعة قياسا لما ھي عليه في مختلف اقضية المحافظة .ففي قضاء بعبدا بلغت
نسبة التزكية  .%٢٢.٢وفي قضاء الشوف بلغت  ،%٢٠.٨وفي قضاء المتن  ،%١٣.٧وفي قضاء
كسروان مع  ،%١٣.٥وفي قضاء جبيل .%٢.٧
ان ابرز العوامل المحددة في ارتفاع نسب التزكية في اقضية عاليه وبعبدا والشوف تعود ،في منحى ما،
للنفوذ الواسع الذي يتمتع به النائب وليد جنبالط في ھذه المناطق ،ولخياره المشجع للتزكية ،وعمله الدؤوب
في ھذا االتجاه .اما الفروقات النسبية بين نسب التزكية في ھذه االقضية ،حيث سجلت بلديات التزكية في
عاليه نسبة كبيرة ومميزة ،كما سبقت االشارة ،فانما تعود الى تفاوت نفوذ النائب جنبالط فيھا ربطا باختالف
طبيعتھا لجھة خريطة القوى السياسية المسيطرة في كل منھما .ففي قضاء الشوف ،يتشارك النائب جنبالط
النفوذ فيه مع بعض القوى السياسية االساسية ،وبخاصة مع تيار المستقبل والجماعة االسالمية اللذين خاضا
منافسة بلدية واختيارية جدية في ما بينھما .كذلك االمر بالنسبة لقضاء بعبدا حيث تتنوع خريطة القوى
السياسية فيه .ويتشارك النائب جنبالط النفوذ في ھذا القضاء مع قوى متعددة .اال ان االنفتاح السياسي
والتواصل اللذين اتاحتھما المواقف االخيرة للنائب وليد جنبالط تجاه حزب ﷲ والتيار الوطني الحر ،عززت
امكانيات التوافق ورفعت من منسوب التزكية في ھذا القضاء.
اما االنخفاض النسبي في مع ّدلي التزكية في قضاءي المتن وكسروان ،وھما على التوالي %١٣.٧
و ،%١٣.٥فيرتبط بالمنافسات االنتخابية التي احتدمت بين مختلف القوى ذات النفوذ االقوى في ھذين
القضاءين ،والتي تتوزع بين التيار الوطني الحر وحلفائه وبين قوى  ١٤آذار وحلفائھا المحليين .وبالرغم
من ذلك ،فقد شھد ھذين القضاءين بعض التوافقات والتحالفات التي تخرج عن الفرز السياسي التقليدي بين ٨
و  ١٤آذار ،ما عزز بعض حاالت التزكية .وقد كان للعائالت وبعض القوى السياسية المحلية والتقليدية ذات
الحضور القديم في العمل البلدي ،الدور االساس في تعزيز ھذا االتجاه التوافقي وفي الرفع النسبي لمعدل
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التزكية في ھذه المناطق .وفي قضاء جبيل ،حيث ھناك حالة تزكية واحدة تمثل نسبة  ،%٢.٧فتعود الى ان
مختلف بلدات وقرى ومدن ھذا القضاء ،وبصورة خاصة في مركز القضاء مدينة جبيل ،شھدت منافسات
انتخابية جدية ذات طابع سياسي بارز لجھة االنقسام بين  ٨و  ١٤آذار .وما اعطى لھذه المنافسات االنتخابية
بعض خصوصيتھا ،انھا تقع في المنطقة التي ينتمي اليھا رئيس الجمھورية العماد ميشال سليمان .أما الجدل
تدخل أو عدم ُّ
الذي دار حول ُّ
تدخل رئيس الجمھوريّة في العمليّة االنتخابيّة قد زاد حماو ًة على حماوتھا.
من جھة اخرى ،ان البلديات المزكاة في جبل لبنان تتشكل بصورة اساسية من بلديات صغيرة ٤٧ ،بلدية من
 ٩اعضاء و ٦بلديات من  ١٢عضواً ،تمثل نسبة  %٩١.٣من مجموع البلديات التي فازت بالتزكية في ھذه
المحافظة ،وھذه نسبة جد مرتفعة ،وتزيد بكثير عن المعدل الوطني العام .اما نسبة البلديات المتوسطة
المزكاة ) ١٥عضواً( ،والتي يبلغ عددھا  ،٢فتمثل  .%٣.٥والبلديات الكبيرة المزكاة ١٨ ،عضواً ،بلديتان
بنسبة  .%٣.٥وتمثل حالة التزكية في البلدية االكبر في قضاء المتن وفي محافظة جبل لبنان ،بلدية برج
حمود ،التي تتألف من  ٢١عضواً ،حالة متوقعة في ظل الحضور االرمني وسيطرة حزب الطاشناق
السياسية فيھا.
ج .بلديات التزكية في محافظة البقاع
ـ الجدول رقم  :٣توزع البلديات التي فازت بالتزكية في محافظة البقاع حسب االقضية وحجم البلدية.
عدد أعضاء البلد ّية

9

12

15

18

21

بعلبك

24

13

20

4

3

64

بلديات التزكية

14

8

3

1

0

26

نسب التزكية

58.3

61.5

15.0

25.0

0.0

40.6

الھرمل

2

2

1

1

6

بلديات التزكية

2

1

0

1

4

نسب التزكية

100.0

50.0

0.0

100.0

66.7

زحلة

7

7

12

2

1

29

بلديات التزكية

2

2

1

0

0

5

نسب التزكية

28.6

28.6

8.3

0.0

0.0

17.2

البقاع الغربي

9

7

13

1

24

المجموع

30

38

بلديات التزكية

4

3

1

0

8

نسب التزكية

44.4

42.9

7.7

0.0

26.7

راشيا

13

9

4

26

بلديات التزكية

8

4

0

12

نسب التزكية

61.5

44.4

0.0

46.2

المجموع

55

38

49

8

5

155

بلديات التزكية

30

18

5

1

1

55

نسب التزكية

55

47

10

13

20
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بلغ مجموع البلديات التي فازت بالتزكية في محافظة البقاع  ٥٥بلدية من اصل  ١٥٥بلدية ،شكلت نسبة
 %٥.٧من مجموع البلديات في لبنان ) ٩٦٣بلدية( ،ونسبة  %٣٥.٥من مجموع البلديات في المحافظة،
حسب معطيات الجدول رقم  .٣وقد سجلت نتائج التزكية في قضاء الھرمل معدال قياسيا بلغ  ،%٦٦.٧ھي
عبارة عن ثلثي بلديات القضاء ،وھي النسبة االعلى للتزكية في لبنان .اما في قضاءي راشيا وبعلبك فنسبة
التزكية على التوالي  %٤٦.٢و  ،%٤٠.٦وھما النسب االعلى في لبنان التي تلي نسبة التزكية في الھرمل.
وفي قضاء البقاع الغربي فان النسبة مرتفعة ايضا وھي  ،%٢٦.٧اي ما يزيد عن ربع بلديات القضاء،
وھي نسبة مميزة ايضا .وفي زحلة بلغت ھذه النسبة .%١٧.٢
ان تحقيق ھذه النسب القياسية للتزكية في قضاءي الھرمل وبعلبك يعود الى نفوذ تحالف حزب ﷲ وحركة
امل ،وحلفائھما ،في ھذه المنطقة . ،اما االقضية المتبقية من ھذه المحافظة ،فقد شھدت تنافسا انتخابيا
ارتدى في قسم كبير منه طابعا سياسيا وعلى اساس اصطفاف  ٨و ١٤آذار .وفي الكثير منھا ،خاصة في
البقاع الغربي وزحلة ،اتى امتدادا للمنافسة االنتخابية النيابية وردا على النتائج التي حققتھا في حينه .وقد
كانت انتخابات بلدية مدينة زحلة المثال االبرز على ھذا الصعيد.
وسجلت بعض المحطات االنتخابية مشھدا جديدا الفتا ً حمل العديد من الدالالت .فقد شھدت بعض قرى
قضاءي زحلة والبقاع الغربي ،منافسة انتخابية ضمن مناصري التيار السياسي عينه ،ما اضطر قياداته في
المنطقة العالن انھا على مسافة واحدة من الجميع ،وان ال احد يحمل صفة التمثيل السياسي للتيار ،كما
كانت حال تيار المستقبل في اكثر من قرية وبلدة .كذلك ،شھدت بعض قرى البقاع الغربي نزاعات بين
انصار بعض االحزاب وقياداتھا المركزية ،كما ھي حال الحزب االشتراكي ،االمر الذي دفع ببعض
القيادات المحلية الى رفض التوجيھات الحزبية المركزية ما ادى الى رفع الشرعية الحزبية عن ھذه القيادات
المحلية وحل ھيئاتھا واطرھا التنظيمية المحلية .كذلك كانت حال حركة امل في بعض البلدات ،على خلفية
خالفات بعض قياداتھا المحلية مع قيادتھا المركزية والمستمرة لسنوات.
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من جھة اخرى ،ان البلديات المزكاة في محافظة البقاع تتشكل بصورة اساسية من بلديات صغيرة ٣٠ ،بلدية
من  ٩اعضاء و ١٨بلدية من  ١٢عضواً ،تمثل نسبة  %٨٧.٣من مجموع البلديات التي فازت بالتزكية في
ھذه المحافظة ،وھذه نسبة جد مرتفعة ،وتزيد عن المعدل الوطني العام .اما نسبة البلديات المتوسطة المزكاة
) ١٥عضواً( ،والتي يبلغ عددھا  ،٥فتمثل  .%٩والبلديات الكبيرة المزكاة ھي بلدية واحدة من  ١٨عضواً،
ونسبتھا  .%١.٨وواحدة من  ٢١عضواً تمثل النسبة عينھا وھي بلدية الھرمل التي تشكل االئتالف فيھا من:
١٨
 ٤حركة امل ،واحد للحزب السوري القومي االجتماعي ،واحد لحزب البعث ،و ١٥لحزب ﷲ.

١٨ـ جريدة النھار.٢٠١٠/٥/٦ .
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د .بلديات التزكية في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي
ـ الجدول رقم  :٤توزع البلديات التي فازت بالتزكية في النبطية ولبنان الجنوبي حسب االقضية وحجم
البلدية.
عدد أعضاء البلد ّية

9

12

15

18

21

صيدا – الزھراني

18

10

16

1

1
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بلديات التزكية

4

2

5

0

0

11

نسب التزكية

22.2

20.0

31.3

0.0

0.0

23.9

صور

15

25

18

1

1

60

بلديات التزكية

5

8

11

0

1

25

نسب التزكية

33.3

32.0

61.1

0.0

100.0

41.7

ّ
جزين

26

3

5

1

35

بلديات التزكية

9

0

2

0

11

نسب التزكية

34.6

0.0

40.0

0.0

31.4

24

المجموع

مرجعيون

3

10

10

2

1

26

بلديات التزكية

1

2

5

1

1

10

نسب التزكية

33.3

20.0

50.0

50.0

100.0

38.5

حاصبيا

4

7

3

1

15

بلديات التزكية

1

3

1

0

5

نسب التزكية

25.0

42.9

33.3

0.0

33.3

4

15

19

النبط ّية

1

39

41

بلديات التزكية

2

2

8

0

12

نسب التزكية

50.0

13.3

42.1

0.0

30.8

بنت جبيل

6

8

20

1

1

36

بلديات التزكية

0

1

5

0

0

6

نسب التزكية

0.0

12.5

25.0

0.0

0.0

16.7

المجموع

76

78

91

7

5

257

بلديات التزكية

22

18

37

1

2

80

نسب التزكية

29

23

41

14

40

31

بلغ مجموع البلديات التي فازت بالتزكية في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي  ٨٠بلدية من اصل ،٢٥٧
شكلت نسبة  %٨.٣من مجموع البلديات في لبنان ) ٩٦٣بلدية( ،ونسبة  %٣١.١من مجموع البلديات في
المحافظتين ،حسب معطيات الجدول رقم  .٤وبالرغم من قرار تمديد مھل سحب الترشيحات وما ادى اليه
من رفع عدد البلديات المزكاة ،فان نسبة التزكية في المحافظتين ھي نسبة متدنية مقارنة مع نظيرتھا في
البقاع التي بلغت  .%٣٥.٥الى ذلك ،بلغت نسبة التزكية في بلديات قضاء صور  %٤١.٧وھي النسبة
االعلى بين مجمل اقضية الجنوب ومن االعلى على المستوى الوطني .مع االشارة ھنا الى ان تمديد مھل
سحب الترشيحات ادى الى ضم بلدية مدينة صور ،المؤلفة من  ٢١عضواً ،الى مجموعة البلديات المزكاة.
كذلك ،فقد سجلت مختلف اقضية محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي نسب تزكية مرتفعة .ففي قضاء
مرجعيون بلغت النسبة  .%٣٨.٥وفي حاصبيا  .%٣٣.٣وفي جزين  .%٣١.٤وفي النبطية .%٣٠.٨
وفي صيدا الزھراني  ،%٢٣.٩لتبلغ ادناھا في بنت جبيل مع نسبة .%١٦.٧
ومن المعروف ،ان ثمة اختالفات نسبية تميز بين الخريطة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والطائفية
والثقافية والجغرافية ،في منطقتي البقاع والجنوب .وھذا ما يترك بعض التأثيرات المتفاوتة على طبيعة
الحياة االجتماعية والسياسية والثقافية في كل منھما .وال بد لكل ذلك من ان يترك تأثيراته ويطبع بصماته
على االستحقاق االنتخابي البلدي ،ويضع االدارة السياسية الواحدة للتحالف امام تفاوت الوقائع في
المنطقتين ،وتفاوت النتائج المحققة .مع االشارة ايضا ان الفارق الزمني بين انتخابات البقاع ،التي جرت في
التاسع من أيار /مايو ،والجنوب ،في  ٢٣منه ،له بعض االثر في بلورة حركة اعتراض اوضح تعبيرا
على طبيعة وادارة العملية االنتخابية في منطقة الجنوب مما كانت عليه في البقاع.،
وفي ھذا السياق ،شھدت مختلف اقضية الجنوب ،وان بتفاوت نسبي بين قضاء وآخر ،تأليف لوائح مواجھة
مع لوائح االئتالف ،دون آمال كبيرة في تحقيق فوز حاسم عليھا .وقد قابل التحالف ھذه االحتجاجات
بضغوطات مادية ومعنوية سعت الى فرض توافقات محلية وتقاسم قيادتھا من خالل التناوب على رئاسة
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البلدية ١٩ .وشكلت المساعي لتحقيق التزكية اولوية على جدول اعمال المساعي التوافقية التي قادھا ھذا
التحالف .وبالرغم من كل ذلك ،بقيت معدالت التزكية في مختلف اقضية الجنوب منخفضة نسبيا عن تلك
التي تم تسجيلھا في بعلبك والھرمل.
اما ما شھدته مدينة صيدا ،بعد سقوط مساعي التوافق والرغبة في التزكية فيھا  ،فقد قدم مشھدا من التوتر
السياسي الحاد والخطاب السياسي العنيف ،رافقته صدامات واشكاالت متفرقة ادت الى سقوط عدد من
الجرحى باصابات طفيفة ،ما وضع مجريات العملية االنتخابية امام اختبار صمودھا في وجه خطر تعطيل
االنتخابات وھو ما تحقق بعد يوم طويل وثقيل من التوتر االمني والكالمي.
من جھة اخرى ،ان البلديات المزكاة في محافظتي الجنوب والنبطية تتشكل بصورة اساسية من بلديات
صغيرة ٢٢ ،بلدية من  ٩اعضاء و ١٨بلدية من  ١٢عضواً ،تمثل نسبة  %٥٠من مجموع البلديات التي
فازت بالتزكية في ھاتين المحافظتين ،وھذه نسبة متدنية جدا قياسا لما ھي الحال في البقاع ولو انھا اعلى
من المعدل الوطني العام الخاص بھذه الفئة .اما نسبة البلديات المتوسطة المزكاة ) ١٥عضواً( ،والتي يبلغ
عددھا  ،٣٧فتمثل  .%٤٦.٣والبلديات الكبيرة المزكاة ھي بلدية واحدة من  ١٨عضواً ،ونسبتھا .%١.٣
واثنتان من  ٢١عضواً ،ونسبتھما .%٢.٥

١٩ـ غداة انتھاء االنتخابات البلدية ،وبداية وضع االتفاقات بين امل وحزب ﷲ موضع التنفيذ ،لجھة توزيع المسؤوليات وبخاصة انتخاب رئيس ونائب
الرئيس ،تعرضت صيغ التوافق في العديد من القرى والبلدات لالھتزاز.
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ھـ .بلديات التزكية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار
ـ الجدول رقم  :٥توزع البلديات التي فازت بالتزكية في لبنان الشمالي وعكارحسب االقضية وحجم البلدية.
عدد أعضاء البلد ّية

9

12

15

18

بشري

2

5

3

1

11

بلديات التزكية

0

0

1

0

1

نسب التزكية

0.0

0.0

33.3

0.0

9.1

عكار

43

36

17

6

102

بلديات التزكية

7

6

1

0

14

نسب التزكية

16.3

16.7

5.9

0.0

13.7

21

24

المجموع

الضنية – المنية

14

9

8

1

1

33

بلديات التزكية

1

0

0

0

0

1

نسب التزكية

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

طرابلس

1

1

1

3

بلديات التزكية

0

0

0

0

نسب التزكية

0.0

0.0

0.0

0.0

زغرتا

22

2

5

1

1

31

بلديات التزكية

6

0

1

0

0

7

نسب التزكية

27.3

0.0

20.0

0.0

0.0

22.6

14

6

3

1

البترون

24

44

بلديات التزكية

2

1

0

0

3

نسب التزكية

14.3

16.7

0.0

0.0

12.5

الكورة

24

5

5

34

بلديات التزكية

4

0

1

5

نسب التزكية

16.7

0.0

20.0

14.7

المجموع

119

63

42

10

3

1

238

بلديات التزكية

20

7

4

0

0

0

31

نسب التزكية

17

11

10

0

0

0

13

بلغ مجموع البلديات التي فازت بالتزكية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار  ٣١بلدية من اصل  ٢٣٨بلدية،
شكلت نسبة  %٣.٢من مجموع البلديات في لبنان ) ٩٦٣بلدية( ،وھي النسبة االضعف بين مختلف
المحافظات ،اذا ما استثنينا محافظة بيروت التي تتشكل من بلدية واحدة جرت فيھا منافسة انتخابية ولو كانت
نتيجتھا محسومة سلفا بفعل االختالل الكبير في موازين القوى بين من خاضھا  ،فان نسبة البلديات التي
فازت بالتزكية بلغت  %١٣من مجموع البلديات في المحافظتين ،حسب معطيات الجدول رقم  .٥ان
استعراض المعطيات التي تطال نسب التزكية في االقضية قياسا لمجموع البلديات في كل منھا ،يشير الى
مستويات الفتة نسبيا ،في بعض االقضية ،ومنخفضة في اخرى .ومن المستويات الالفتة نسبة  %٢٢.٦في
قضاء زغرتا ،وھي نسبة التزكية االعلى في الشمال بالرغم من انھا ادنى بكثير مما سجلته ھذه النسب في
محافظات واقضية اخرى .اما في قضاء عكار فقد سجلت ھذه النسبة  ،%١٣.٧و %١٤.٧في قضاء الكورة
لتنخفض الى  %١٢.٥في قضاء البترون و %٩.١في قضاء بشري وصوال الى  %٣في قضاء المنية/
الضنية ،وتنعدم في قضاء طرابلس الذي يتأ ّلف من ثالثة بلديّات.
من الواضح ان نسب التزكية في الشمال ھي االضعف بين مثيالتھا في مختلف المناطق اللبنانية .وقد جرت
انتخابات الشمال في  ٣٠أيار /مايو ،اي في المرحلة الرابعة واالخيرة من االنتخابات البلدية واالختيارية.
وبالتالي ،فان عامل الوقت ،وما يتيحه من اطالة مدة الحملة االنتخابية ،يلعب ايجابا باتجاه تحفيز التنافس
وبلورة االنقسامات وتشكيل التحالفات واللوائح .كذلك ،فان منطقة الشمال تتميز بتنوع القوى السياسية
والطائفية والعائلية ،رغم تميز بعضھا لجھة حضوره ونفوذه السياسي في بعض المناطق ،كما ھي حال تيار
المستقبل في منطقة عكار والمنية والضنية .وبالرغم من نجاح تيار المستقبل في نسج بعض التوافقات في
مدينة طرابلس ،ما جنبھا معركة انتخابية قاسية ومحتدمة سياسيا ،فان منطقة الشمال تتميز بتنوع سياسي
واجتماعي وطائفي وعائلي ،بما يشكل ارضية خصبة للتنافس االنتخابي في ظل غياب ھيمنة طاغية لطرف
على االطراف االخرى.
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اضافة الى ذلك ،فان التنافس السياسي الحاد الذي شھدته اغلبية اقضية الشمال ،اتى على خلفية نتائج
االنتخابات النيابية .وقد ادى ھذا التنافس السياسي ،واستخدام البعض صفة ام المعارك لبعض االنتخابات
البلدية ،ما خفض منسوب التوافقات السياسية من جھة ،وادى الى تراجع نسب التزكية بشكل واضح عما ھي
عليه في بقية المحافظات ،من جھة اخرى.
ومن الدالالت الالفتة التي قدمتھا تجربة االنتخابات البلدية في منطقة الشمال ،ھي تفاوت طبيعة السيطرة
السياسية المحلية لبعض القوى السياسية ،وتأثيرات ذلك على عمليات التزكية المحققة في االقضية التي تتمتع
فيھا ھذه القوى بالنفوذ االقوى .فمن المعروف ان قضاءي بشري وزغرتا ھما موقعا نفوذ خاص لكل من
حزب القوات اللبنانية ورئيسه الدكتور سمير جعجع ،في االول ،وتيار المردة برئاسة النائب سليمان فرنجية،
في الثاني .ففي قضاء بشري ،حيث السيطرة السياسية االبرز لحزب القوات ،لم تنجح اي عمليات تزكية في
البلديات الصغيرة ) ١٢-٩عضواً( التي شھدت جميعھا ،اي  ٧بلديات ،منافسة انتخابية .في المقابل ،شھد
قضاء زغرتا ،حيث السيطرة السياسية االبرز للنائب سليمان فرنجية ،ست عمليات تزكية لبلديات صغيرة
من مجموع  ٢٤بلدية ،اي ما نسبته .%٢٥
من جھة اخرى ،ان البلديات المزكاة في محافظتي الشمال وعكار تتشكل بصورة اساسية من بلديات
صغيرة ٢٠ ،بلدية من  ٩اعضاء و  ٧بلديات من  ١٢عضواً ،اي  ٢٧بلدية تمثل نسبة  % ٨٧من مجموع
البلديات التي فازت بالتزكية في ھاتين المحافظتين ،وھذه نسبة جد مرتفعة ،وتزيد بكثير عن المعدل الوطني
العام لھذه الفئة .اما نسبة البلديات المتوسطة المزكاة ) ١٥عضواً( ،والتي يبلغ عددھا  ،٤فتمثل .%١٢.٩
اما الالفت في نتائج انتخابات الشمال فھو انعدام التزكيات عن بلدياتھا الكبيرة.
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ب :نتائج مراقبة العملية االنتخابية
تابعت الجمعية والتحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات ،عبر مراقبيھما الثابتين والمتجولين ،مجريات العملية
االنتخابية في مراحلھا االربع .وقدما خالل اليوم االنتخابي ،في كل مرحلة ،بيانين عن سير عمليات المراقبة
وما سجله المراقبون من مخالفات .ھدف ھذان البيانان الى تقديم صورة للرأي العام عن مجريات عملية
االقتراع وما يرافقھا ،بحيث صدر االول بعيد افتتاح اقالم االقتراع العطاء صورة عن ھذه المحطة
االساسية في العملية االنتخابية ،وصدر الثاني قبيل اغالق االقالم العطاء صورة عن مجريات العملية خالل
النھار االنتخابي .كذلك ،ھدفت ھذه البيانات الى التنبيه من بعض المخالفات ،وبخاصة عمليات الرشوة ،امال
بدفع الدوائر الرسمية المختصة ألخذ دورھا ،المفروض ،والتدخل المباشر لوقف ھذه الخروقات ومنع
تماديھا في يوم االنتخاب بالذات.
وغداة كل يوم انتخابي ،قدمت الجمعية والتحالف تقريرا تقويميا لكل مرحلة انتخابية من المراحل االربع،
يشتمل على مالحظات عامة ونتائج تقارير المراقبين الثابتين والمتجولين ،ويستھدف تحقيق ھدفين
مترابطين ،ھما:
 االول :ھو عرض نتائج عملية المراقبة خالل يوم االقتراع الذي جرى باالمس. الثاني :ھو لفت النظر الى عدد من القضايا المھمة ودعوة وزارة الداخلية والبلدياتوالجھات المسؤولة الرسمية والشعبية ،الى اتخاذ االجراءات الالزمة للحؤول دون تكرارھا
في انتخابات المراحل التالية .و ھو ھدف اساس بالنسبة لعمل الجمعية والتحالف.
وقد اكدت الجمعية والتحالف ان عملية المراقبة انما تستھدف ضمان افضل اآلليات لسير العملية االنتخابية
بما يضمن حقوق المواطنين بحرية وسرية االقتراع ،وليس النيل من سمعة احد او بالتشكيك بالنجاحات التي
تحققھا الجھات المعنية بھذه العملية.
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 .١محافظة جبل لبنان

٢٠

تميزت االنتخابات البلدية واالختيارية في محافظة جبل لبنان ،بأنھا تمت في فترة زمنية قياسية لم تتعد
الثالثة اسابيع فصلت مرحلة االعداد والتحضير عن االنتخاب .وقد جرت بشكل طبيعي ولم تسجل خالل يوم
االنتخاب اي اشكاالت تؤثر في مسارھا ونتائجھا.
أ .المالحظات العامة
جرت عملية االقتراع بشكل ھادئ ومنظم من الناحيتين االمنية واالدارية ،دون اسقاط وجود بعض النواقص
والثغرات التي لم تغير من التقويم االيجابي العام .واوصت الجمعية والتحالف ،وزارة الداخلية والجھات
المسؤولة بان تأخذ باالعتبار ،في الجوالت االنتخابية الالحقة ،جملة من المخالفات والقضايا االساسية بما
يتيح عدم تكرارھا ،وھي:
 التواجد الكثيف للماكينات االنتخابية والترويج االنتخابي وتوزيع المناشير ،وغيرھا مناالنشطة الدعائية ،في محيط المركز وداخله
 تراخ عام في ادارة عملية االقتراع داخل االقالم من قبل ھيئات القلم خالفا لمستوىاالنضباط وااللتزام باالجراءات التي سُجلت في االنتخابات النيابية عام ٢٠٠٩
 معظم االقالم لم تكن مجھزة لتسھيل اقتراع االشخاص ذوي االعاقات استخدام بعض المسؤولين لوزاراتھم ومواقعھم الرسمية في الحملة االنتخابية ،الذي تمتسجيله في بيان سابق ،انسحب على البلديات وبعض رؤسائھا واعضاء مجالسھا المرشحين
لالنتخابات
 عمليات ضغط انتخابي ،ترغيبا وتھديدا ،في بعض البلديات .وبعض عمليات الضغط للدفعباتجاه التوافق والتزكيه
 توثيق حالتي رشوة ،األولى في مدينة جبيل والثانية في بلدة القليعات بالرغم من سيادة االجواء االمنية الھادئة ،سُجل اشكال امني في الغبيري ،ما طرح ،حسبتقدير الجمعية والتحالف ،انه ال بد من ايالء اھمية اكبر للبعد السياسي للموضوع االمني،
لجھة تعزيز التكامل االيجابي بين المظلة السياسية وبين الجانب الفني للمسؤولية االمنية.

ب .نتائج مراقبة يوم االقتراع
قامت الجمعية والتحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات ،بمتابعة يوم االقتراع وتسجيل مشاھدات ورصد
مخالفات .تطوع للمراقبة ،في ھذه المرحلة ٣٩٠ ،متطوعا :فرق متجولة غطت كل المدن والقرى والبلدات
٢٠ـ راجع الملحق رقم  :٢نص المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات والتحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات حول
المرحلة االولى من االنتخابات البلدية واالختيارية ،في  .٢٠١٠/٥/٣الملحق الخاص ببيانات الجمعية والتحالف الخاصة بتقويم المراحل االنتخابية
االربع.
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في محافظة جبل لبنان وبلغ عدد المتطوعين فيھا نحو  ٢٠٧متطوعين .والمراقبون الثابتون الذين غطوا
عينة طبقية عشوائية مختارة بشكل تمثيلي شملت  ٨١بلدية و ١٢٠مركزا )اي نحو ربع العدد االجمالي
للبلديات والمراكز( ،وعددھم  ١٨٣متطوعا توزعوا على  ١٦٩قلما ً )نحو  %٦من اجمالي االقالم( ،وھي
في الواقع العينة الفعلية التي تمت عملية احتساب نسبة المخالفات في االقالم على اساسھا.
• مشاھدات المراقبين الجوالين خالل اليوم االنتخابي في جبل لبنان
سجل المراقبون الجوالون ،خالل اليوم االنتخابي في جبل لبنان ٣٧٦ ،مشاھدة ،نذكر منھا المشاھدات
٢١
االبرز ،وھي:
ـ الجدول رقم  :٦المشاھدات االكثر انتشارا في جبل لبنان.
العدد
١٠٧

ترويج انتخابي داخل أو في محيط مركز االقتراع

٦٣

توزيع مناشير أو لوائح انتخابية في محيط مركز االقتراع

٤٣

وجود ماكينات انتخابية غير المندوبين قرب او داخل مركز االقتراع

١٠

وقوع أعمال عنف داخل وفي محيط مركز االقتراع

١٧

تخويف أو ضغط على الناخبين داخل أو في محيط مركز االقتراع

٩

تدخل موظف رسمي أو القوى األمن ّية لصالح مرشح أو الئحة ما

٤

استخدام موارد عامة لغايات انتخابية )سيارات البلدية ،مدارس رسمية،
مبنى البلدية ،مستوصفات عامة(

سجل المراقبون  ١٠٧مشاھدات خاصة بالترويج االنتخابي داخل او في محيط مركز االقتراع .وھذا العدد
ھو االكبر بين المشاھدات الخاصة بمحافظة جبل لبنان ،واالكبر بين كل المحافظات اللبنانية .وتم تسجيل
عدد مرتفع من مشاھدات توزيع المناشير او لوائح انتخابية في محيط مركز االقتراع ٦٣ ،مشاھدة،
ومشاھدات وجود ماكينات انتخابية غير المندوبين قرب او داخل مركز االقتراع ٤٣ ،مشاھدة .ان االعداد
المرتفعة لھذه المشاھدات يشير بوضوح الى الثغرات الجدية التي احاطت بادارة العملية االنتخابية ،في
المرحلة االنتخابية االولى ،داخل او في محيط مركز االقتراع ،والتي تتحمل مسؤوليتھا الجھات الرسمية
المختصة التي اناط بھا القانون ھذه المسؤوليات.
كذلك ،فان مجموع المشاھدات الباقية تذھب في تدعيم االستنتاج عينه .فھناك  ١٠مشاھدات وقوع اعمال
عنف داخل وفي محيط مركز االقتراع ،و ١٧مشاھدة تخويف او ضغط على الناخبين داخل او في محيط
٢١ـ تجدون الالئحة الكاملة للمشاھدات في الملحق.

49

ّ
لتدخل موظف رسمي او القوى االمنية
مركز االقتراع .اما المشاھدات االخرى ،فقد سجلت  ٩مشاھدات
لصالح مرشح او الئحة ما ،و ٤مشاھدات الستخدام موارد عامة لغايات انتخابية ،وھي تؤشر الى جوانب
اخرى تطال قانون البلديات وضرورة اصالحه وتضمينه البنود القانونية الصريحة التي تضع الحدود
الحاسمة في ضبط العالقة بين تداخل العمل العام والموارد العامة والمشاركة في العملية االنتخابية.

• تقارير المراقبين الثابتين في محافظة جبل لبنان
ّ
غطت تقارير المراقبين الثابتين عينة مختارة بشكل علمي في محافظة جبل لبنان ،كما في كل المحافظات،
وتم عرضھا في مكان آخر من ھذا التقرير .ومن المؤشرات المختارة التي سجلھا المراقبون الثابتون نذكر
٢٢
ما يلي:
ـ الجدول رقم  :٧الثغرات التنظيمية في مرحلة افتتاح عملية االقتراع في محافظة جبل لبنان ) %من
مجموع عدد االقالم في العينات(
اكتمال ھيئة القلم عند فتح قلم االقتراع

89%

توفر تجھيزات القلم عند افتتاح عملية االقتراع

74%

المعزل يضمن سرية االقتراع

91%

مركز االقتراع مجھز الستقبال ذوي االحتياجات
االضافية )بحسب مراقبة اتحاد المقعدين
اللبنانيين(
ھل ت ّم فتح قلم االقتراع في الوقت المحدد

٠%

61%

ـ الجدول رقم  :٨ادارة العملية االنتخابية في محافظة جبل لبنان ) %من مجموع عدد االقالم في العينات(
نسبة االقالم التي وردت فيھا اسماء كل المقترعين في لوائح الشطب

55%

نسبة االقالم التي سجلت فيھا حالة اقتراع دون ابراز بطاقة ھوية او جواز سفر
صالح مرة واحدة على األقل

7%

نسبة االقالم التي سجلت فيھا حالة عدم دمغ االصبع بالحبر مرة واحدة على األقل

19%

نسبة االقالم التي سمح فيھا باالقتراع لناخبين لم تكن اسماؤھم مدرجة على لوائح
الشطب

7%

٢٢ـ تجدون الالئحة الكاملة في الملحق
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دخول عناصر من قوى االمن بشكل متكرر الى قلم االقتراع من دون طلب من
رئيس القلم ومن دون ان يتدخلوا في العملية

49%

ازدحام ما داخل القلم

46%

تعليق العملية االنتخابية في مرحلة ما لسبب او آلخر

13%

محاولة احدھم عرقلة سير العملية االنتخابية او التاثير عليھا

10%

اقتراع مرة واحدة على االقل خارج المعزل

10%

دعاية انتخابية داخل قلم االقتراع

11%

غياب رئيس القلم والكاتب لمرحلة ما خالل عملية اقتراع الناخبين

12%

ـ الجدول رقم  :٩مشاھدات االقفال والفرز في محافظة جبل لبنان ) %من مجموع عدد االقالم في العينات(
اقفال القلم عند الساعة السابعة مساء

91%

فروقات بين عدد المغلفات في الصندوق وعدد المقترعين

3%

منع مراقب او مندوب من مراقبة عملية الفرز

0%

رفض طلب اي من المندوبين بالحصول على نسخة من المحضر.

0%

نزاع حول ورقة اقتراع

40%

ورقة اقتراع واحدة كحد ادنى تضمنت لقبا او رمزا ما

35%

محاولة احدھم عرقلة عملية الفرز

11%

تعليق رئيس القلم محضر النتائج على مدخل القلم

87%

قدمت معطيات المراقبين الثابتين التي تضمنتھا الجداول الثالثة )٧ـ ٨ـ  ،(٩صورة تأشيرية اجمالية حول
مرحلة افتتاح عملية االقتراع والثغرات التي رافقتھا ،وادارة العملية االنتخابية ،ومشاھدات االقفال والفرز،
في محافظة جبل لبنان .واشار الجدول االول الى ان النسب المئوية لمؤشرات افتتاح عملية االقتراع ،ودائما
باالستناد الى مجموع عدد االقالم في العينات ،ھي  %٨٩الكتمال ھيئة القلم عند فتح قلم االقتراع ،ما يعني
ان ثمة ثغرات ملفتة رافقت افتتاح عملية االقتراح لھذه الجھة .واالمر عينه تؤكده نسب مؤشرات توفر
تجھيزات القلم عند افتتاح عملية االقتراع مع  ،%٧٤وفتح قلم االقتراع في الوقت المحدد مع ،%٦١
وضمان المعزل لسرية االقتراع مع نسبة  .%٩١علما ان النسبة االخيرة ھي نسبة منخفضة قياسا للمعدل
العام لھذا المؤشر على الصعيد الوطني ،كما سنرى الحقا ،ما يعني ان مستويات تحضير المعزل لضمان
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سرية االقتراع في محافظة جبل لبنان كانت دون المستويات التي تم تحقيقھا الحقا .وما يتعلق بتجھيز مركز
االقتراع الستقبال ذوي االحتياجات االضافية ،فان النسبة التي سُجلت في محافظة جبل لبنان ھي األدنى في
لبنان.
اما الجدول رقم  ،٨الخاص بادارة العملية االنتخابية ،فقد تضمن بعض المؤشرات الالفتة ،وبخاصة ما يتعلق
بدخول عناصر من قوى االمن بشكل متكرر الى قلم االقتراع من دون طلب من رئيس القلم ومن دون ان
يتدخلوا في العملية ،حيث النسبة المئوية تصل الى  ،%٤٩ودائما باالستناد الى مجموع عدد االقالم في
العينات ،وھذه نسبة عالية جدا احتاجت الى اكثر من توضيح قدمه مسؤولون في الجمعية حول ذلك.
واالساسي في فھم طبيعة ھذه النسبة ودالالتھا ومسبباتھا ،ھو حال االسترخاء النسبي ،في اكثر من قرية
وبلدة ومدينة ،بفعل التوافقات السياسية التي تمت وحاالت التزكية ،ما خفض منسوب التوتر السياسي العام،
وتسبب في احداث بعض االسترخاء في ادارة العملية االنتخابية لجھة ضبط بعض مفاصلھا وبخاصة
المتعلقة بحركة العناصر االمنية ودخولھا وخروجھا من قلم االقتراع خارج القواعد القانونية المفترضة .الى
ذلك ،فان طبيعة المعركة االنتخابية البلدية تحمل بعض الخصوصيات لجھة حصولھا ،في احيان كثيرة ،بين
اقارب ومنافسين يعرفون بعضھم وتربطھم عالقات اجتماعية ستستمر بعد االنتخابات ،وھذا البعد يعزز
مناخات االسترخاء ما يترك تأثيره على مجمل ادارة العملية االنتخابية ،وعلى عالقات المندوبين ومتابعتھم
ومستويات تشددھم .اما ارتفاع ھذه النسبة ،في اول مرحلة انتخابية بلدية ،قياسا لما كانت عليه الحال في
االنتخابات النيابية التي جرت في يوم واحد ،وسط توتر سياسي حاد ،فھي مسألة مفھومة ومنطقية لجھة
التبدل الكبير في االجواء السياسية العامة ،من دون ان يسقط ذلك ان ثمة تجاوزا قد حصل وسجله مراقبو
الجمعية والتحالف .وقد ادى اعالن ھذه النسبة من على منبر شاشة تلفزيونية ،وعبر برنامج خاص
لالعالمي مرسيل غانم وخالل حوار مع وزير الداخلية ،عشية انتھاء المرحلة االنتخابية االولى ،الى نقاش
خاص وتوضيحات لطبيعة ھذا التجاوز كان لھا بعض االثر االيجابي في المراحل االنتخابية الالحقة لجھة
تحقيق انضباط اكثر على ھذا الصعيد ،وھو ما ساھم في تخفيض ھذه النسبة في انتخابات مختلف
المحافظات الالحقة ،وفي المعدل الوطني العام ،كما سيتبين الحقا .وھذا االثر االيجابي ،ھو واحد من
االھداف التي لطالما حددتھا الجمعية والتحالف لمالحظاتھما وما يسجله مراقبوھما من ثغرات.
المؤشر الثاني المرتفع في معطيات الجدول رقم  ٨ھو حصول ازدحام ما داخل القلم ) ،(%٤٦ما يشير الى
ضرورة اتخاذ اجراءات ادارية تؤمن تفادي حاالت االزدحام وتؤمن سير العملية االنتخابية بشكل مناسب.
كذلك ،فان نسبة االقالم التي وردت فيھا اسماء كل المقترعين في لوائح الشطب ) (%٥٥تشير الى ان ھناك
 %٤٥من االقالم ،حسب العينة ،لم ترد فيھا اسماء كل المقترعين في لوائح الشطب ،وھذه نسبة مرتفعة
وتشير الى حجم الثغرات التي ما زالت موجودة في لوائح الشطب رغم كل الجھود التي ُبذلت ،وھو ما
يتطلب المتابعة في سبيل تصحيحھا والتخفيف منھا.
كذلك ،اوضحت معطيات الجدول رقم  ٨العديد من الثغرات في ادارة العملية االنتخابية وبنسب مرتفعة
نسبيا .فنسبة االقالم التي سجلت فيھا حالة عدم دمغ االصبع بالحبر مرة واحدة على االقل ھي  .%١٩ونسبة
مؤشر تعليق العملية االنتخابية في مرحلة ما لسبب او آلخر ھي  .%١٣ومؤشر غياب رئيس القلم والكاتب
لمرحلة ما خالل عملية اقتراع الناخبين ،فنسبته ھي  .%١٢ومؤشر الدعاية االنتخابية داخل قلم االقتراع
نسبته  .%١١اما نسبة مؤشر االقتراع لمرة واحدة على االقل خارج المعزل ،ھي  ،%١٠فھي النسبة عينھا
لمحاولة احدھم عرقلة سير العملية االنتخابية او التأثير عليھا .اما المؤشرات الباقية فتنخفض نسبھا دون الـ
 ،%١٠من دون ان يضعف ذلك من جدية دالالت الثغرات التي تؤشر اليھا في ادارة العملية االنتخابية.
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اشارت تقارير المراقبين حول مشاھدات االقفال والفرز ،الجدول رقم  ،٩ان ال خروقات تسجل تطال رفض
طلب اي من المندوبين بالحصول على نسخة من المحضر ،ومنع مراقب او مندوب من مراقبة عملية الفرز.
وان الفرق بين عدد المغلفات في الصندوق وعدد المقترعين ) (%٣ھو اشارة ،ولو محدودة ،الى وجود
ثغرات في اداء ھيئة ورئيس القلم ،علما ان ھذه النسبة ھي االقل في مختلف المحافظات ،ما عدا بيروت،
كما سيتبين الحقا .الى ذلك ،اشارت المشاھدات الى ان نسبة اقفال القلم عند السابعة مساء ھي  ،%٩١وھذا
مرتبط بحجم حضور الناخبين في اطار حرم مركز االقتراع عند السابعة مساء ،لحظة اقفال المركز مع
حفظ حقھم بالدخول الى قلم االقتراع واالنتخاب .ونسبة تعليق رئيس القلم محضر النتائج على مدخل القلم
ھي  .%٨٧اما المشاھدات االخرى ،فھي :مؤشر ورقة اقتراع واحدة كحد ادنى تضمنت لقبا او رمزا ما
) ،(%٣٥مؤشر نزاع حول ورقة اقتراع ) ،(%٤٠ومحاولة احدھم عرقلة عملية الفرز ).(%١١

ج .الرسالة االولى من الجمعية الى وزير الداخلية
بعد انتھاء المرحلة االولى من االنتخابات ،وجھت الجمعية  ،بتاريخ  ٦أيار /مايو ،رسالة تحية الى وزير
الداخلية بمناسبة النجاح في تنظيم انتخابات المرحلة االولى ،ما سمح للمواطنين بممارسة حقوقھم المدنية
والتعبير عن خياراتھم وتوجھاتھم بحرية .تضمنت الرسالة بعض االمور التي رصدھا مراقبو الجمعية،
وابلغتھا الى الوزير بارود ،متمنية عليه اتخاذ التدابير التي تحول دون حصولھا في المراحل المتبقية.
وبصدد الجو العام للعملية االنتخابية ،الحظت الجمعية جوا من التراخي في المناخ العام )ھيئات االقالم،
والقوى االمنية ،والمرشحين والمندوبين والمقترعين( ،ما ادى بدوره الى انخفاض مستوى التنبه والتشدد في
مواجھة االخطاء والثغرات .كل ذلك ادى الى تراخ في الضوابط التي تضبط عمل كل طرف بحسب المھام
والصالحيات الموكلة اليه )ما يفسر تواجد القوى االمنية داخل االقالم بصورة متكررة ولعدة اسباب( .كما
انسحب االمر الى مستوى اعلى من التساھل العام مع حصول حاالت من الترويج االنتخابي في المراكز
ومحيطھا ،ومع دخول المرشحين الى االقالم ،او االقتراع خارج المعزل...الخ .لذلك ،تأمل الجمعية ان تقوم
الوزارة بتنظيم ھذه المعطيات في الدورات المقبلة حتى ال يكون الجو التنافسي وحده ھو الذي يحدد مستوى
التزامنا بالقانون )في اشارة الى االنتخابات النيابية( ،من دون فقدان المرونة والتعاطي االيجابي مع
المواطنين ،اللذين تميزت بھما عموما القوى االمنية وھيئات االقالم .من جھة ثانية ،تضمنت الرسالة بعض
المشاھدات في الجانب االداري والتنظيمي طالت اداء القائمقامين ،ورؤساء االقالم ،والقوى االمنية ،مسجلة
العديد من الثغرات التي رُصدت على ھذا الصعيد .واختتمت الرسالة بتسجيل عدة نقاط تطال عملية التداخل
بين المواقع العامة وبين المصالح االنتخابية ،كما حصل بشكل خاص في بلدة الحدث ،وفي اماكن اخرى.
وكذلك ،حاالت التعاطي السلبي وعدم التعاون لبعض رؤساء االقالم والقوى االمنية مع المراقبين .فضال عن
استخدام االماكن العامة والجدران للدعاية واالعالن االنتخابيين.
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 .٢محافظتا بيروت والبقاع

٢٣

جرت االنتخابات في محافظتي بيروت والبقاع في اجواء ھادئة عدا بعض االشكاالت المحدودة ،مع تسجيل
تحسن ملموس عن المرحلة السابقة لجھة التنظيم االداري .وقد سجلت ھذه االنتخابات تراجعا في نسبة
المشاركة مقارنة بالمرحلة االولى .تطوع لمراقبة االنتخابات في ھذه المرحلة  ٤٨٦شخصا ١٣٩ :متطوعا
في بيروت ) ٨٣ثابتا و ٥٦متجوال( و ٣٤٧في البقاع ) ١٣٢ثابتا و ٢١٥متجوال( .وقد تم تسجيل ٣١٤
مشاھدة في كلتا المحافظتين ) ١٥٨في بيروت ،و ١٥٦في البقاع(.
أ .المالحظات العامة
سجلت الجمعية والتحالف ايجابية استدعاء المرشح المعني بمخالفة الرشوة التي تم توثيقھا في مدينة جبيل،
وايقافه .كذلك ،تم تسجيل ان االداء العام اثناء اليوم االنتخابي في ھاتين المحافظتين ،تميز بدرجة اعلى من
التنظيم في المراكز واالقالم ،بما في ذلك تحسن واضح في اداء القوى االمنية والعسكرية ورؤساء االقالم.
وقد كان للتعامل االيجابي من وزير الداخلية مع المالحظات التي سُجلت في المرحلة االولى وتضمنھا كتاب
خاص بذلك  ،االثر الواضح في ھذا التحسن .اما المالحظات العامة على المرحلة الثانية من االنتخابات،
فھي:
 انخفاض نسبة االقتراع مقارنة بانتخابات جبل لبنان ،وقد بلغت في بيروت  %٢١وفي البقاع .%٤٩وتشير نسبة االقتراع المنخفضة ھذه إلى األثر السيّئ الذي يتركه القانون األكثري بحيث يجعل المعارك
االنتخابيّة غير متكافئة ،خصوصا ً في الدوائر الكبيرة ،ما أ ّدى إلى خوض بعض اللوائح معارك انتخابيّة
معبّرة في بيروت وغيرھا ،رغم أ ّنھا غير متكافئة.
 تمديد مھلة قبول سحب الترشيحات حتى صباح يوم االقتراع ،استنادا الى استشارة ھيئة التشريعواالستشارات في وزارة العدل بتاريخ  ٣أيار /مايو ،والتي احالتھا وزارة الداخلية على المحافظين
والقائمقامين بتاريخ الرابع منه .ورأت الجمعية والتحالف ان ھذا القرار يخالف االتجاه السائد في
الممارسة ،ويمس بديمقراطية االنتخابات ،خالفا للتفسير الذي اعتمدته ھيئة التشريع واالستشارات.
ودعت الى اعادة النظر فيه النه يساھم في التفلت من الضوابط في ادارة عملية الترشيح والعملية
االنتخابية ،ويساھم في بلبلة الناخبين ،ويخفض مستوى المسؤولية في تعاطي المرشحين مع الشأن
االنتخابي ،اضافة الى انه يشرع الباب واسعا امام الضغط والتأثير على المرشحين حتى لحظة
االقتراع من قبل ذوي النفوذ على اختالفھم.
 تداخل المواقع العامة والخاصة ،ومنھا خروقات رئيس الحكومة سعد الحريري ،الذي اجتمع ،في اكثرمن مناسبة ،مع مسؤولين حزبيين ومرشحين معنيين باالنتخابات البلدية في السراي الكبير ،وتداول
معھم بمستجداتھا .وقد قاربت الجمعية والتحالف ھذا االداء من منظور القانون بمواده المباشرة ،ومن
منظور سياسي اوسع يتعلق بمضمون الرسالة التي يحملھا ھذا االداء لجھة ترسيخ او اضعاف فكرة
الفصل بين الموقع الحكومي المسؤول وقيادة تيار سياسي .واعتبرت ان محصلة ھذا االداء تبقى غير
٢٣ـ راجع نص المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات والتحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات حول المرحلة الثانية
من االنتخابات البلدية واالختيارية ،في  .٢٠١٠/٥/١٠الملحق الخاص ببيانات الجمعية والتحالف الخاصة بتقويم المراحل االنتخابية االربع.

54

ايجابية من ناحية االنطباع السلبي الذي تولده عن حياد الدولة ،وعن استسھال التداخل بين الموقع العام
والموقع الخاص في الشأن االنتخابي .ودعت الى وضع ضوابط اكثر وضوحا للحد من ذلك ،حيث ان
ھذه الممارسة شائعة لدى مختلف االطراف ،وسبق ان تمت االشارة الى ذلك في مناسبات انتخابية
سابقة.
 االداء السياسي واالعالمي العام في الترويج االنتخابي ،الذي مارسته االطراف السياسية ،علىاختالفھا ،والذي يشكل عامل ضغط متعدد االوجه على الناخب ،والذي يخالف القانون في المادة ٦٨
من قانون االنتخابات النيابية الذي ينسحب مضمونه ،حسب القانون البلدي ،الى االنتخابات البلدية .ومن
ھذه الخروقات خطاب للرئيس سعد الحريري في  ٤أيار /مايو بان عدم االقتراع لبيروت ھو بمثابة
خيانة )اخالقية بالطبع( للرئيس الشھيد رفيق الحريري وخيانة لبيروت .كذلك ،موقف التيار الوطني
الحر ،بلسان رئيسه العماد ميشال عون ،بتاريخ الرابع منه ،الذي حول انتخابات المخاتير في بعض
احياء بيروت الى معركة سياسية كبرى تتكثف فيھا معان بالغة الخطورة من نوع التمثيل المسيحي.
 تم تسجيل وتوثيق خمس حاالت رشوة في مدينة زحلة فقط رغم تحدث المراقبين في الجمعية والتحالفوالجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ،عن ظاھرة رشوة شبه علنية تتم في مكاتب انتخابية تابعة للوائح
وتقع على مقربة من مراكز االقتراع .وقد احيلت ھذه الحاالت الخمس الى النيابة العامة .ومع تأكيد
المراقبين ان الرشوة االنتخابية ال تقتصر على بلدية زحلة ،اال ان ما ميزھا في زحلة ھو انتشارھا
وطابعھا شبه العلني .وبالرغم من مسارعة الجمعية والتحالف الى توثيق ھذه الحاالت وابالغ وزارة
الداخلية فورا بھا ،اال ان ھذه الظاھرة استمرت في فترة ما بعد الظھر ،االمر الذي يكشف عن ثغرة
اجرائية وتشريعية ربما ،يجب ان تكون موضع معالجة ،الن الھدف من االبالغ عن الرشوة ليس
االعالن عنھا ،بل تسريع العمل على التحقق منھا ميدانيا ووقفھا فورا اذا امكن ذلك .واكدت الجمعية
والتحالف على ان ھذه االساليب تعبر عن االستخفاف بالشرعية وبالدولة ،كما انھا في الوقت عينه تعبر
عن ازمة اخالقية يجب التوقف عندھا مليا ومعاقبة مرتكبيھا.

ب .نتائج مراقبة يوم االقتراع
تم تسجيل عدة حوادث أمنية متفرقة معظمھا في محافظة البقاع وبعضھا في بيروت .كما حصلت
اشكاالت مع مراقبين من الجمعية أثناء توثيقھم بعض المخالفات .كما تم تعرّ ض بعضھم لمضايقات،
وصوال الى منعھم ،في بعض المراكز ،من مراقبة عمليات الفرز ألسباب غير معروفة .كذلكُ ،سجلت
عدة حاالت ھرج ومرج عانت منھا ھيئات القلم لدى تسلمھا صناديق ومستلزمات عملية االقتراع
صباحا ،ولدى تسليمھا اياھا عند االنتھاء من عملية الفرز مساء ،حيث جرت حاالت من التدافع وسوء
التنظيم ،وقيام بعض رجال االمن بتوجيه كالم مھين وصوال الى الضرب باعقاب البنادق في بعض
الحاالت ،كما حصل عشية المرحلة الثانية من االنتخابات في مركز البيال في بيروت .واكدت الجمعية
والتحاف ان ما حصل ھو نتيجة سوء تنظيم ھذه العملية ،وطالبا الجھات المعنية ،من محافظين
وقائمقامين ،اتخاذ كافة االجراءات التي تضمن كرامة رؤساء واعضاء ھيئات القلم.

ـ نتائج مراقبة يوم االقتراع في محافظة بيروت
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• مشاھدات المراقبين الجوالين خالل اليوم االنتخابي في محافظة بيروت
سجل المراقبون الجوالون في بيروت مجموعة من المشاھدات بلغت  ١٥٨مشاھدة ،نذكر منھا المشاھدات
االبرز ،وھي) :يمكن مراجعة كامل المشاھدات في الملحق(
ـ الجدول رقم  :١٠المشاھدات االكثر انتشارا في بيروت
العدد
٤٧

ترويج انتخابي داخل أو في محيط مركز االقتراع

٣٦

توزيع مناشير أو لوائح انتخابية في محيط مركز االقتراع

١٢

وجود ماكينات انتخابية غير المندوبين قرب او داخل مركز االقتراع

١

وقوع أعمال عنف داخل وفي محيط مركز االقتراع
٧

تخويف أو ضغط على الناخبين داخل أو في محيط مركز االقتراع

٤

تدخل موظف رسمي أو القوى األمنية لصاح مرشح أو الئحة ما

٣

حجز بطاقات

٨

عدم التدقيق بھوية الداخلين الى مركز االقتراع

• تقارير المراقبين الثابتين في محافظة بيروت
ومن المؤشرات المختارة التي سجلھا المراقبون الثابتون نذكر ما يأتي:
ـ الجدول رقم  :١١الثغرات التنظيمية في مرحلة افتتاح عملية االقتراع في محافظة بيروت ) %من مجموع
عدد االقالم في العينات(
اكتمال ھيئة القلم عند فتح قلم االقتراع

96%

توفر تجھيزات القلم عند افتتاح عملية االقتراع

65%

المعزل يضمن سرية االقتراع

96%

مركز االقتراع مجھز الستقبال ذوي االحتياجات
االضافية )بحسب نتائج مراقبة اتحاد المقعدين(
ھل ت ّم فتح قلم االقتراع في الوقت المحدد

١.١%
74%
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ـ الجدول رقم  :١٢ادارة العملية االنتخابية في محافظة بيروت ) %من مجموع عدد االقالم في العينات(
نسبة االقالم التي وردت فيھا اسماء كل المقترعين في لوائح الشطب

52%

نسبة االقالم التي سجلت فيھا حالة اقتراع من دون ابراز بطاقة ھوية او جواز
سفر صالح مرة واحدة على األقل

0%

نسبة االقالم التي سجلت فيھا حالة عدم دمغ االصبع بالحبر مرة واحدة على األقل

9%

نسبة االقالم التي سمح فيھا باالقتراع لناخبين لم تكن اسماؤھم مدرجة على لوائح
الشطب

4%

دخول عناصر من قوى االمن بشكل متكرر الى قلم االقتراع من دون طلب من
رئيس القلم ومن دون ان يتدخلوا في العملية

27%

تدخل عناصر من القوى االمنية في عملية االقتراع من خالل ابداء الرأي حول
العملية االنتخابية لھيئة القلم او المندوبين او الناخبين ،مرة واحدة على االقل

10%

تدخل عناصر من القوى االمنية في عملية االقتراع من خالل توزيع لوائح او
الضغط على الناخبين او المندوبين داخل القلم ،مرة واحدة على االقل

1%

ازدحام ما داخل القلم

20%

تعليق العملية االنتخابية في مرحلة ما لسبب او آلخر

5%

محاولة احدھم عرقلة سير العملية االنتخابية او التاثير عليھا

2%

اقتراع مرة واحدة على االقل خارج المعزل

32%

دعاية انتخابية داخل قلم االقتراع

23%

غياب رئيس القلم والكاتب لمرحلة ما خالل عملية اقتراع الناخبين

9%

ـ الجدول رقم  :١٣مشاھدات االقفال والفرز في محافظة بيروت ) %من مجموع عدد االقالم في العينات(
اقفال القلم عند الساعة السابعة مساء

83%

فروقات بين عدد المغلفات في الصندوق وعدد المقترعين

0%

منع لمراقب او مندوب من مراقبة عملية الفرز

2%

رفض طلب اي من المندوبين بالحصول على نسخة من المحضر

0%
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نزاع حول ورقة اقتراع

17%

ورقة اقتراع واحدة كحد ادنى تضمنت لقبا او رمزا ما

12%

محاولة احدھم عرقلة عملية الفرز

0%

تعليق رئيس القلم محضر النتائج على مدخل القلم

88%

قدمت معطيات المراقبين الثابتين التي تضمنتھا الجداول الثالثة ) ،(١٣-١٢-١١صورة تأشيرية اجمالية
حول مرحلة افتتاح عملية االقتراع والثغرات التي رافقتھا ،وادارة العملية االنتخابية ،ومشاھدات االقفال
والفرز ،في محافظة بيروت .واشار الجدول رقم  ١١الى ان النسب المئوية لمؤشرات افتتاح عملية
االقتراع ،ودائما باالستناد الى مجموع عدد االقالم في العينات ،ھي  %٩٦الكتمال ھيئة القلم عند فتح قلم
االقتراع ،ما يعني ان ثمة ثغرات باقية ،ولو بصورة محدودة ،رافقت افتتاح عملية االقتراع ،لھذه الجھة.
واالمر عينه تؤكده نسبة مؤشر ضمان المعزل لسرية االقتراع وھي  .%٩٦اما نسبة توفر تجھيزات القلم
عند افتتاح عملية االقتراع ) ،(%٦٥وفتح قلم االقتراع في الوقت المحدد مع  ،%٧٤فتشير الى وجود
ثغرات تنظيمية واضحة على ھذا الصعيد .وما يتعلق بتجھيز مركز االقتراع الستقبال ذوي االحتياجات
االضافية ،فان النسبة التي سُجلت في محافظة بيروت %١,١ ،وھي بالرغم من تدنيھا الكبير ،فإنھا من
افضل النسب التي سُجلت بين مختلف المحافظات ،رغم أنھا غير مقبولة في كافة المقاييس.
اما الجدول رقم  ،١٢الخاص بادارة العملية االنتخابية ،فقد تضمن بعض المؤشرات الالفتة ،ودائما باالستناد
الى مجموع عدد االقالم في العينات ،وبخاصة ما يتعلق بدخول عناصر من قوى االمن بشكل متكرر الى قلم
االقتراع من دون طلب من رئيس القلم ومن دون ان يتدخلوا في العملية ،حيث بلغت ھذه النسبة في محافظة
بيروت  ،%٢٧وھي نسبة سجلت انخفاضا كبيرا عما كانته في محافظة جبل لبنان مع  ،%٤٩وھذا يعود
في جانب اساس منه الى ما احدثته النسبة المسجلة في جبل لبنان من رد فعل لدى الدوائر المعنية في وزارة
الداخلية التي سارعت الى التشديد على قوى االمن لالنضباط وفق القوانين المرعية ،من جھة ،والى الرسالة
التي وجھتھا الجمعية الى وزير الداخلية بھذا الخصوص بتاريخ  ،٢٠١٠/٥/٦وتضمنت مالحظاتھا بصدد
ھذه المخالفات وضرورة معالجتھا ،من جھة اخرى .الى ذلك ،فان طبيعة المنافسة االنتخابية البلدية العامة
في بيروت ،والتوازن الحاسم في موازين القوى الذي سبقت االشارة اليه ،عزز مناخات االسترخاء العام،
االمر الذي ساھم ايضا في تخفيض ھذه النسبة.
المؤشر الثاني الذي سجل انخفاضا عما كانه في محافظة جبل لبنان ) ،(%٤٦فھو حصول ازدحام ما داخل
القلم ،حيث سجل في محافظة بيروت  .%٢٠ورغم ھذا التراجع فإن الحاجة الى اتخاذ اجراءات ادارية
تؤمن تفادي حاالت االزدحام وتؤمن سير العملية االنتخابية بشكل مناسب ،ما تزال ملحة .كذلك ،فان نسبة
االقالم التي وردت فيھا اسماء كل المقترعين في لوائح الشطب ) (%٥٢تشير الى ان ھناك  %٤٨من
االقالم ،حسب العينة ،لم ترد فيھا اسماء كل المقترعين في لوائح الشطب ،وھذه نسبة مرتفعة وتشير الى
حجم الثغرات التي ما زالت تعيشھا لوائح الشطب رغم كل الجھود التي بذلتھا مختلف الدوائر المختصة،
وھو ما يتطلب المتابعة وصوال الى تصحيحھا.
كذلك ،اوضحت معطيات الجدول رقم  ١٢العديد من الثغرات في ادارة العملية االنتخابية وبنسب متفاوتة.
فنسبة االقالم التي سجلت فيھا حالة عدم دمغ االصبع بالحبر مرة واحدة على االقل ھي  ،%٩وقد شھدت
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تراجعا كبيرا عما كانته في جبل لبنان مع  ،%١٩االمر الذي يؤشر الى الفعل االيجابي المباشر الذي يمكن
ان تعطيه تقارير الجمعية والتحالف لجھة لفت انتباه الجھات المعنية التخاذ بعض التدابير والتشدد من اجل
الحد من الثغرات في االنتخابات الالحقة ،وھو ما حصل بعد انتخابات المرحلة االولى .ومؤشر تعليق
العملية االنتخابية في مرحلة ما لسبب او آلخر ھو  %٥بعد ان كان  %١٣في جبل لبنان ،ھو مؤشر ايجابي
اضافي لجھة مفاعيل تقارير المراقبة في تخفيض نسبة ھذه الثغرات .واالمر عينه نسجله مع مؤشر غياب
رئيس القلم والكاتب لمرحلة ما خالل عملية اقتراع الناخبين وھو  %٩بعد ان كان  %١٢في جبل لبنان.
في المقابل ثمة مؤشرات سجلت بعض االرتفاع عما كانته في انتخابات جبل لبنان وابرزھا ،مؤشر الدعاية
االنتخابية داخل قلم االقتراع .%٢٣ ،ومؤشر االقتراع لمرة واحدة على االقل خارج المعزل ..%٣٢ ،وھذا
التناقض في اتجاھات تطور بعض المؤشرات يشير بوضوح الى الطبيعة المركبة لالنتخابات البلدية
واالختيارية في محافظة بيروت .وقد ترك ھذا االمر تأثيرات في بعض المؤشرات تبعا للمركز االنتخابي
الذي تواجد فيھا موقع المراقب الثابت .ومراجعة التقارير التفصيلية المرفقة في الملحق ،تسمح بتقديم صورة
ادق لجھة توضيح التفاوتات في نسبة التجاوزات والثغرات بين دائرة انتخابية واخرى.
اما المؤشرات الباقية في الجدول رقم  ،١٢فتنخفض نسبھا دون الـ  ،%١٠دون ان يضعف ذلك من جدية
دالالت الثغرات التي تؤشر اليھا في ادارة العملية االنتخابية.
الى ذلك ،اشارت تقارير المراقبين الثابتين لالقفال والفرز ،الجدول رقم  ،١٣ان ال خروقات تسجل تطال
رفض طلب اي من المندوبين بالحصول على نسخة من المحضر ،والفروقات بين عدد المغلفات في
الصندوق وعدد المقترعين ،ومحاولة احدھم عرقلة عملية الفرز .في المقابل ،سجلت النسب المئوية لمؤشري
ورقة اقتراع واحدة كحد ادنى تضمنت لقبا او رمزا ) ،(%١٢ومؤشر نزاع حول ورقة اقتراع )،(%١٧
تراجعا عما كانا عليه في محافظة جبل لبنان مع  %٣٥لالول ،و %٤٠للثاني .وھذا مؤشر لتقدم ما في
التخفيف من نسب الثغرات في مجال االقفال والفرز .اما مؤشر منع مراقب او مندوب من مراقبة عملية
الفرز فقد سجل  %٢بعد ان كان صفرا في جبل لبنان .اما نسبة اقفال القلم عند السابعة مساء ،وھي ،%٨٣
فإنھا مرتبطة بحجم حضور الناخبين في اطار حرم مركز االقتراع عند السابعة مساء ،لحظة اقفال المركز
مع حفظ حقھم بالدخول الى قلم االقتراع واالنتخاب .اما نسبة تعليق رئيس القلم محضر النتائج على مدخل
القلم ،وھي  ،%٨٨فانھا تشكل نسبة مرتفعة ،ما يطرح ضرورة معالجة ھذه المخالفة من خالل االيعاز الى
رؤساء االقالم لتنفيذ القانون على ھذا الصعيد .اما مؤشر ورقة اقتراع واحدة كحد ادنى تضمنت لقبا او
رمزا ما ،الذي سجل  ،%١٢فھو ايضا سجل تراجعا عما كان عليه في جبل لبنان مع  ،%٣٥وھو تراجع
الفت وايجابي.
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ـ نتائج مراقبة يوم االقتراع في محافظة البقاع
• مشاھدات المراقبين الجوالين خالل اليوم االنتخابي في محافظة البقاع
سجل المراقبون الجوالون  ١٥٦مشاھدة في البقاع ،منھا المشاھدات االبرز ،وھي) :يمكن مراجعة كامل
المشاھدات في الملحق(
ـ الجدول رقم  :١٤المشاھدات االكثر انتشارا في البقاع
العدد
٢٩

ترويج انتخابي داخل أو في محيط مركز االقتراع

٢٠

توزيع مناشير أو لوائح انتخابية في محيط مركز االقتراع

٢٠

وجود ماكينات انتخابية غير المندوبين قرب او داخل مركز االقتراع

٥

وقوع أعمال عنف داخل وفي محيط مركز االقتراع

٧

تخويف أو ضغط على الناخبين داخل أو في محيط مركز االقتراع

٤

تدخل موظف رسمي أو القوى األمن ّية لصالح مرشح أو الئحة ما

٦

شراء اصوات الناخبين

٩

عدم التدقيق بھوية الداخلين الى مركز االقتراع

٦

عدم السماح للمراقبين او لمندوبي المرشحين او ممثلي وسائل االعالم
بالدخول الى مركز االقتراع

سجل المراقبون الجوالون  ٢٩مشاھدة خاصة بالترويج االنتخابي داخل او في محيط مراكز االقتراع .وھذا
العدد المرتفع يرتبط ،ببعض المنافسات االنتخابية التي احتدمت على خلفية سياسية في اكثر من منطقة من
البقاع ،وبخاصة في زحلة والبقاع الغربي .واالمر عينه ينسحب على تفسير العدد المرتفع نسبيا من
مشاھدات توزيع المناشير او لوائح انتخابية في محيط مركز االقتراع ٢٠ ،مشاھدة .ومشاھدات وجود
ماكينات انتخابية غير المندوبين قرب او داخل مركز االقتراع ٢٠ ،مشاھدة .ومشاھدات وقوع اعمال عنف
داخل وفي محيط مركز االقتراع ٥ ،مشاھدات .ومشاھدة عدم التدقيق بھوية الداخلين الى مركز االقتراع٩ ،
مشاھدات .و ٦مشاھدات عدم السماح للمراقبين او لمندوبي المرشحين او ممثلي وسائل االعالم بالدخول الى
مركز االقتراع .و ٧مشاھدات تخويف او ضغط على الناخبين داخل او في محيط مركز االقتراع .و٤
مشاھدات تدخل موظف رسمي او القوى االمنية لصالح مرشح او الئحة ما .اما المشاھدات الخاصة بشراء
اصوات الناخبين ٦ ،مشاھدات ،فقد جرى التطرق اليھا في التقويم االجمالي النتخابات البقاع في مجال
تناول انتخابات مدينة زحلة وما رافقھا من مشاھدات لحاالت رشوة في اكثر من مكان.
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• تقارير المراقبين الثابتين في انتخابات البقاع
وھي تغطي عينة مختارة بشكل علمي في كل محافظة ،تم عرض قواعدھا في قسم سابق من ھذا التقرير.
ومن المؤشرات المختارة التي سجلھا المراقبون الثابتون نذكر ما يأتي:
ـ الجدول رقم  :١٥الثغرات التنظيمية في مرحلة افتتاح عملية االقتراع في محافظة البقاع ) %من مجموع
عدد االقالم في العينات(
اكتمال ھيئة القلم عند فتح قلم االقتراع

98%

توفر تجھيزات القلم عند افتتاح عملية االقتراع

92%

المعزل يضمن سرية االقتراع

95%

مركز االقتراع مجھز الستقبال ذوي االحتياجات 0.2%
االضافية
ھل ت ّم فتح قلم االقتراع في الوقت المحدد

83%

ـ الجدول رقم  :١٦ادارة العملية االنتخابية في محافظة البقاع ) %من مجموع عدد االقالم في العينات(
نسبة االقالم التي وردت فيھا اسماء كل المقترعين في لوائح الشطب

28%

نسبة االقالم التي سجلت فيھا حالة اقتراع من دون ابراز بطاقة ھوية او جواز
سفر صالح مرة واحدة على األقل

11%

نسبة االقالم التي سجلت فيھا حالة عدم دمغ االصبع بالحبر مرة واحدة على األقل

21%

نسبة االقالم التي سمح فيھا باالقتراع لناخبين لم تكن اسماؤھم مدرجة على لوائح
الشطب

9%

دخول عناصر من قوى االمن بشكل متكرر الى قلم االقتراع من دون طلب من
رئيس القلم ومن دون ان يتدخلوا في العملية

34%

تدخل عناصر من القوى االمنية في عملية االقتراع من خالل ابداء الراي حول
العملية االنتخابية لھيئة القلم او المندوبين او الناخبين ،مرة واحدة على االقل

8%

تدخل عناصر من القوى االمنية في عملية االقتراع من خالل توزيع لوائح او
الضغط على الناخبين او المندوبين داخل القلم ،مرة واحدة على االقل

2%
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ازدحام ما داخل القلم

43%

تعليق العملية االنتخابية في مرحلة ما لسبب او آلخر

15%

محاولة احدھم عرقلة سير العملية االنتخابية او التاثير عليھا

17%

اقتراع مرة واحدة على االقل خارج المعزل

42%

دعاية انتخابية داخل قلم االقتراع

25%

غياب رئيس القلم والكاتب لمرحلة ما خالل عملية اقتراع الناخبين

8%

ـ الجدول رقم  :١٧مشاھدات االقفال والفرز في محافظة البقاع ) %من مجموع عدد االقالم في العينات(
اقفال القلم عند الساعة السابعة مساء

88%

فروقات بين عدد المغلفات في الصندوق وعدد المقترعين

5%

منع لمراقب او مندوب من مراقبة عملية الفرز

5%

رفض طلب اي من المندوبين بالحصول على نسخة من المحضر.

2%

نزاع حول ورقة اقتراع

43%

ورقة اقتراع واحدة كحد ادنى تضمنت لقبا او رمزا ما

31%

محاولة احدھم عرقلة عملية الفرز

9%

تعليق رئيس القلم محضر النتائج على مدخل القلم

80.00%

قدمت تقارير المراقبين الثابتين التي تضمنتھا الجداول الثالثة ) ،(١٧-١٦-١٥صورة تأشيرية اجمالية حول
مرحلة افتتاح عملية االقتراع والثغرات التي رافقتھا ،وادارة العملية االنتخابية ،ومشاھدات االقفال والفرز،
في محافظة البقاع .واشارت معطيات الجدول رقم  ١٥الى ان النسب المئوية لمؤشرات افتتاح عملية
االقتراع ،ودائما باالستناد الى مجموع عدد االقالم في العينات ،ھي  %٩٨الكتمال ھيئة القلم عند فتح قلم
االقتراع ،وھي النسبة االعلى قياسا لمحافظتي بيروت وجبل لبنان ،ما يؤشر الستمرار ھذه الثغرة ولو بشكل
محدود .واالمر عينه تؤكده نسب مؤشرات توفر تجھيزات القلم عند افتتاح عملية االقتراع مع  ،%٩٢وفتح
قلم االقتراع في الوقت المحدد مع  ،%٨٣وضمان المعزل لسرية االقتراع مع نسبة  .%٩٥وما يتعلق
بتجھيز مركز االقتراع الستقبال ذوي االحتياجات االضافية ،فان النسبة التي سُجلت في محافظة البقاع تبقى
متدنية جدا.
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اما الجدول رقم  ،١٦الخاص بادارة العملية االنتخابية ،فقد تضمن بعض المؤشرات الالفتة ،ودائما باالستناد
الى مجموع عدد االقالم في العينات ،وبخاصة ما يتعلق بدخول عناصر من قوى االمن بشكل متكرر الى قلم
االقتراع من دون طلب من رئيس القلم ومن دون ان يتدخلوا في العملية ،حيث بلغت ھذه النسبة في محافظة
البقاع  ،%٣٤وھي نسبة سجلت انخفاضا كبيرا عما كانت عليه في محافظة جبل لبنان مع  %٤٩ولو انھا
بقيت اعلى مما ھي عليه في محافظة بيروت  .%٢٧وقد سبقت االشارة الى العوامل التي لعبت دورا ايجابيا
في تخفيض ھذه النسبة.
المؤشر الثاني الذي سجل انخفاضا عما كان عليه في محافظة جبل لبنان ) ،(%٤٦فھو حصول ازدحام ما
داخل القلم ،حيث سجل في محافظة البقاع نسبة  ،%٤٣وھي نسبة بقيت اعلى بكثير مما سجلته في محافظة
بيروت مع  .%٢٠ورغم التراجع الذي بقي محدودا في حالة محافظة البقاع ،فإن الحاجة الى اتخاذ
اجراءات ادارية تؤمن تفادي حاالت االزدحام وتؤمن سير العملية االنتخابية بشكل مناسب ،ال تزال ملحة.
اما نسبة االقالم التي وردت فيھا اسماء كل المقترعين في لوائح الشطب ،فقد سجلت في محافظة البقاع
 ،%٢٨وھي نسبة متدنية عما كانت عليه في كل من بيروت ) (%٥٢والجبل ) .(%٥٥ان ھذا التدني يشير
بوضوح الى الحجم الكبير للثغرات في لوائح الشطب في محافظة البقاع .وھي تعني ان  %٧٢من ھذه
اللوائح فيھا ثغرات الى ھذا الحد أو ذاك .ورغم كل الجھود التي بذلتھا مختلف الدوائر المختصة ،فان ھذا
االمر ما زال يتطلب المتابعة والجھد وصوال الى تصحيح لوائح الشطب والحد من ھذه الثغرات.
كذلك ،اوضحت معطيات الجدول رقم  ١٦العديد من الثغرات في ادارة العملية االنتخابية وبنسب متفاوتة.
فنسبة االقالم التي سجلت فيھا حالة عدم دمغ االصبع بالحبر مرة واحدة على االقل ھي  ،%٢١وھذه النسبة
ھي اعلى مما كانت عليه في جبل لبنان مع  ،%١٩ما يشير الى استمرار ھذا الخرق وتصاعده رغم كل
االشارات الى ذلك ،ما يستدعي اعادة لفت انتباه الجھات المعنية التخاذ بعض التدابير والتشدد من اجل الحد
من ھذه الثغرات في االنتخابات الالحقة .اما مؤشر غياب رئيس القلم والكاتب لمرحلة ما خالل عملية اقتراع
الناخبين وھو  ،%٨فقد سجل بعض التراجع قياسا لما كان عليه في جبل لبنان ) .(%١٢ومؤشر تعليق
العملية االنتخابية في مرحلة ما لسبب او آلخر وھو  ،%١٥فقد ارتفعت نسبته بعد ان كان  %١٣في جبل
لبنان ،ما يفسر واقع التوتر الذي رافق االنتخابات في بعض المناطق ،وبخاصة في زحلة والبقاع الغربي،
كما سبقت االشارة.
في المقابل ثمة مؤشرات سجلت بعض االرتفاع عما كانت عليه في انتخابات جبل لبنان وبيروت ،وابرزھا،
مؤشر الدعاية االنتخابية داخل قلم االقتراع .%٢٥ ،ومؤشر االقتراع لمرة واحدة على االقل خارج المعزل،
 .%٤٢اما مؤشر تدخل عناصر من القوى االمنية في عملية االقتراع من خالل ابداء الرأي حول العملية
االنتخابية لھيئة القلم او المندوبين او الناخبين ،مرة واحدة على االقل ،فھو في محافظة البقاع  ،%٨وارتفع
بالتوازي مع محافظة بيروت ).(%١٠
ومن الالفت ان انتخابات البقاع سجلت ارتفاعا في نسبة مؤشر نسبة االقالم التي سجلت فيھا حالة اقتراع
دون ابراز بطاقة ھوية او جواز سفر صالح مرة واحدة على االقل ،مع نسبة  ،%١١وھي االعلى قياسا
لمحافظتي جبل لبنان وبيروت ،حيث كانت  %٧في االولى ونسبة صفر في الثانية .كذلك االمر مع مؤشر
محاولة احدھم عرقلة سير العملية االنتخابية او التأثير عليھا ،فقد بلغت النسبة  %١٧في البقاع ،فيما ھي
 %٢في بيروت ،و %١٠في جبل لبنان.
اما المؤشرات الباقية في الجدول رقم  ،١٦فتنخفض نسبھا دون الـ  ،%١٠من دون ان يضعف ذلك من
جدية دالالت الثغرات التي تؤشر اليھا في ادارة العملية االنتخابية.
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من جھة اخرى ،اشارت تقارير المراقبين الثابتين لمشاھدات االقفال والفرز ،الجدول رقم  ،١٧ان نسبة اقفال
القلم عند السابعة مساء ،وھي  ،%٨٨ترتبط بحجم حضور الناخبين في اطار حرم مركز االقتراع عند
السابعة مساء ،لحظة اقفال المركز مع حفظ حقھم بالدخول الى قلم االقتراع واالنتخاب .اما نسبة تعليق
رئيس القلم محضر النتائج على مدخل القلم ،وھي  ،%٨٠فانھا تشكل نسبة مرتفعة ما يطرح ضرورة
معالجة ھذه المخالفة من خالل االيعاز الى رؤساء االقالم لتنفيذ القانون على ھذا الصعيد .اما نسبة %٤٣
الخاصة بالنزاع حول ورقة اقتراع ،فھي نسبة مرتفعة نسبيا ،وتؤشر الى حدة التنافس االنتخابي وما يرافقه
من حاجة الى التدقيق في كل ورقة بما يسحب من المنافس السياسي امكانية االستفادة منھا .واالمر عينه
ينسحب على مؤشر ورقة اقتراع واحدة كحد ادنى تضمنت لقبا او رمزا ما ،ونسبته  .%٣١اما مؤشر
محاولة احدھم عرقلة عملية الفرز فقد بقي مرتفعا مع  ،%٩فيما سجل صفرا في محافظة بيروت .وقد
سجلت انتخابات البقاع نسبة  %٢لمؤشر رفض طلب اي من المندوبين بالحصول على نسخة من المحضر،
فيما سجلت النسبة صفرا في كل من بيروت وجبل لبنان .واخيرا ،تساوت نسبة كل من مؤشر فروقات بين
عدد المغلفات في الصندوق وعدد المقترعين ،ومؤشر منع لمراقب او مندوب من مراقبة عملية الفرز مع
 %٥لكل منھما.

ج .الرسالتان الثانية والثالثة من الجمعية الى وزير الداخلية
ـ الرسالة الثانية بتاريخ  ١٣أيار /مايو
تضمنت رسالة الجمعية الثانية الى الوزير بارود مسألتين تطال االولى مسألة تمديد مھلة سحب الترشيحات،
والثانية مسألة االختالف بين اعالن نتائج الفرز والنتائج التي صدرت عن لجان القيد.
في المسألة االولى ،تم عرض وجھة نظر الجمعية بصدد المراجعة التي قامت بھا ھيئة التشريع
واالستشارات التابعة لوزارة العدل ذات الرقم  ٢٠١٠/١/٣٣٤تاريخ  ،٢٠١٠/٥/٣وھي تتضمن ابداء للرأي
بمدى قانونيّة قبول الرجوع عن الترشيح بعد انتھاء المھلة القانونيّة المنصوص عليھا في الفقرة ٦من المادة
 ٢٥من القانون رقم  .٦٦٥ودعت الجمعية في رسالتھا الوزير بارود الى اعادة النظر في ما قدمته ھيئة
التشريع واالستشارات بھذا الخصوص ،والتراجع عنه في الدورات المقبلة ألنه يساھم في التفلت من
الضوابط في ادارة عملية الترشيح والعملية االنتخابية ،ويساھم في بلبلة الناخبين ،ويخفض مستوى
المسؤولية في تعاطي المرشحين مع الشأن االنتخابي ،اضافة الى انه يشرع الباب واسعا امام الضغط
والتأثير على المرشحين حتى لحظة االقتراع من قبل ذوي النفوذ على اختالفھم .كما اكدت الجمعيّة في
رسالتھا ،ان ما يھمھا ھو أن تلفت النظر الى ضرورة معاملة جميع المرشحين بالتساوي في جميع
المحافظات حيث اعتبر على سبيل المثال سحب ترشيح أحد المر ّ
شحين في بلدة الورھانيّة )الشوف ـ جبل
لبنان( غير قانونيّ  ،حيث كان عدد المرشحين  ١٠لبلدية من  ٩أعضاء ،وعلى الرغم من عدم حضور
األھالي في الصباح ،وتقديم المرشح العاشر انسحابه يوم الجمعة في  ٣١نيسان  ،٢٠١٠اال أن ھيئة القلم
اعتبرت ،وعن ّ
حق ،وبعد استشارة وزارة الداخلية ،أنّ االنتخابات يجب أن ُتجرى ألنّ مھلة تقديم طلبات
االنسحاب قد انتھت.
في المسألة الثانية ،اشارت الجمعية الى تلقيھا عدة شكاوى من قبل مرشحين الحظوا خلال في عمل رئيس
القلم سيما اثناء عملية فرز االصوات ،وھم يشككون بالنتائج المعلنة من قبل لجان القيد العليا .وقد الحظ
بعضھم تباينا بين ھذه النتائج والنتائج االولية التي انتھت اليھا عملية الفرز في اقالم االقتراع .وھي حاالت
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عديدة وردت من مواطنين في محافظة جبل لبنان من معظم االقضية ،وھي ال تنحصر بقضاء واحد .وقد
تقدم بعضھم الى مجلس شورى الدولة بشكاوى للطعن بالنتائج المعلنة وقد تقدموا لھذه الغاية بكافة االثباتات
التي بحوزتھم .وبعد ان عرضت الجمعية وجھة نظرھا بصدد تكرار ھذه الحاالت في العديد من االقالم
واالقضية ،وما يعبر عنه المواطنون عن فقدان الثقة بحيادية البعض  ،توقفت عند قضية تكاليف الطعن
ومحدودية القدرات المالية واللوجستية عند المرشحين المستقلين الذين ال ينتمون الى االحزاب والكتل
الكبيرة .واشارت الى اتصال بعضھم بالجمعية مباشرة واشارته الى محاضر غير موقعة من قبل رئيس
القلم ،وفي حاالت اخرى الزام رئيس القلم المندوبين على التوقيع قبل بدء الفرز ،وفي حاالت ثالثة اختلفت
نتائج الفرز المعلنة من قبل لجان القيد عن تلك النتائج االولية والمدونة في المحاضر .استنادا الى كل ذلك،
تمنت اللجنة على وزير الداخلية اتخاذ االجراءات التي تضمن قيام رؤساء االقالم بمھامھم ،تالفيا لتكرار
مثل ھذه االشكاليات في المرحلتين المتبقيتين من االنتخابات البلدية واالختيارية ،اي في محافظتي الجنوب
والنبطية وفي محافظتي لبنان الشمالي وعكار.

ـ الرسالة الثالثة بتاريخ  ١٧أيار /مايو
تضمنت الرسالة الثالثة الى الوزير بارود ،رد الجمعية على كتابه المرسل الى الجمعية بتاريخ ١٥أيار/مايو
في موضوع الشكاوى الواردة الى غرفة العمليات المركزية الخاصة باالنتخابات البلدية واالختيارية في
وزارة الداخلية والبلديات ،والتي تتضمن اربع مخالفات قام بھا مراقبون تابعون للجمعيّة في ك ّل من
االنتخابات البلدية واالختيارية في المرحلتين االولى والثانية في محافظات جبل لبنان ،البقاع وبيروت.
واشارت الجمعية في ردھا الى أن غرفة العمليّات المركزية في الوزراة كانت قد أبلغتھا بھذه المخالفات فور
ورودھا اليھا ايام االنتخابات )اي يومي االحد في  ٢أيار واالحد في  ٩أيار  .(٢٠١٠واضافت ،اننا نؤكد أن
الجمعيّة تدخلت بشكل فوري ومباشر مع ھؤالء المراقبين واستردت منھم تصاريح المراقبة ،كما واتخذت
االجراءات المناسبة بح ّقھم بعد التدقيق بتفاصيل تصرّ فاتھم ،كما وت ّم شطبھم من لوائح مراقبي الجمعيّة.
وشكرت الجمعية في رسالتھا الوزير بارود ومن خالله كل الجھاز العامل في الوزارة سيما في مجال متابعة
االنتخابات البلدية واالختيارية ،على التعاون الذي ابداه طيلة ھذه الفترة ،وكذلك على لفت نظرھا الى
المخالفات التي يقوم بھا المراقبون ،وذلك حرصا على تصويب العمل واالستمرار في القيام بما يأتي بالنفع
العام لنا جميعا.
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شھدت المرحلة الثالثة من االنتخابات بعض االشكاالت االمنية ،التي وقعت في عدة امكنة من اقضية ھاتين
المحافظتين .وقد شھدت مدينة صيدا حالة من التوتر الشديد ادت الى سقوط عدة جرحى .كذلك ،ساد المشھد
االنتخابي ،حسب تقارير مراقبة الجمعية والتحالف ،العديد من الشوائب .وغابت عن القانون آليات مراقبة
الخطاب االنتخابي السائد والدعاية واالعالن االنتخابيين اللذين اتسما بالتحريض والتخوين والتعبئة المذھبية
والفئوية ،وكذلك بالنسبة لسقف اإلنفاق االنتخابي ،وھي كلھا امور تؤثر في خيارات الناخب بشكل مباشر.
سجل مراقبو الجمعية والتحالف  ٢٢٦انتھاكا ٦٦ :في محافظة لبنان الجنوبي ،و ١٦٠في النبطية.
أ .المالحظات العامة
ميز اتفاق التوافق بين حركة امل وحزب ﷲ المشھد االنتخابي العام في ھاتين المحافظتين .وبالرغم من
جھود الطرفين لترويج ھذا االتفاق ،فقد واجھته حاالت من التململ في اوساط العائالت وبعض القوى
السياسية والنخب ،ادت الى خوض منافسة غير متكافئة لكنھا معبرة ،في العديد من البلدات والمدن .يأتي ھذا
بالرغم من الضغوط التي مورست على المرشحين لالنسحاب ،واستغالل تمديد مھلة سحب الترشيحات،
لتسھيل مرور الصيغ التوافقية .وقد ادى كل ذلك الى اعالن فوز اكثر من  ٣٠بلدية بالتزكية خالل المھلة
القانونية )خمسة ايام قبل يوم االقتراع حسب الفقرة  ٦من المادة  ٢٥في القانون  ،(١٩٧٧ /٦٦٥ورفع
عددھا الى  ٨٠بلدية في المحافظتين ،عشية اجراء االنتخابات.
لم ينعكس ھذا التوافق على صيدا وجزين ،حيث حصلت منافسة شديدة سعت الى تكريس شرعية التمثيل
ضمن المذھب الواحد واالمعان في االلغاء ،وتثبيت نتائج االنتخابات النيابية في حزيران /يونيو  .٢٠٠٩ففي
صيدا ،بلغ التوتر االمني مبلغا كاد يطيح باالنتخابات البلدية واالختيارية .فقد استخدم التھديد والتصعيد،
وصوال الى كشف عبوة صوتية تم تفكيكھا عشية االنتخابات امام منزل رئيس الئحة الوفاء واالنماء.
• حول المشھد االنتخابي العام
جددت الجمعية والتحالف في التقرير التقويمي النتخابات المرحلة الثالثة المقاربة النقدية لتمديد مھلة سحب
الترشيحات .وتوقفت عند االشكالية المتأتية من مباشرة البلديات ،المطعون بنتائج انتخابھا ،عملھا وانتخاب
رئيسھا ونائبه ،حيث يضاعف ذلك من االشكاليات وحاالت التشكيك بنتائج العملية االنتخابية برمتھا.
في المقابل ،سجل التقرير التحسن الملموس على صعيد ادارة العملية االنتخابية .واشار الى ان اداء القوى
االمنية كان جيدا وتميز بفعالية وقدرة على ضبط االمن والمحافظة على االستقرار رغم التوتر الشديد الذي
ساد اثناء يوم االقتراع ) ١٤حالة عنف كحد ادنى في المحافظتين(.
كذلك ،سجل التقرير بعض االنتھاكات التي رصدت قبل عملية االقتراع ،ومنھا :تعيين حركة امل لمدير عام
مصلحة الريجي مديرا لماكينتھا االنتخابية؛ وقيام شيخ بلدة يحمر )محافظة النبطية( ،بدعوة المواطنين الى
االقتراع الحدى اللوائح وعدم التشطيب؛ واتھام المرشح على الئحة الوفاق والتنمية السيد احمد الحريري،
٢٤ـ راجع نص المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات والتحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات حول المرحلة الثالثة
من االنتخابات البلدية واالختيارية ،في  .٢٠١٠/٥/٢٣الملحق الخاص ببيانات الجمعية والتحالف الخاصة بتقويم المراحل االنتخابية االربع.
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الفريق االخر بانه يسعى الى افتعال احداث امنية؛ والقاء النائب السابق اسامة سعد خطابا سياسيا يحمل في
طياته القدح والذم ،والتھديد في بعض الحاالت.
كما توقف التقرير عند قضية استخدام المال االنتخابي واشكالياتھا لجھة صعوبة التثبت منھا اال في حال
افصاح احد الطرفين عنھا ،او التثبت بوثائق وادلة كافية وشھود عيان مستعدين لتقديم الشھادة امام المحكمة.
مع االشارة الى ان اإلنفاق االكثر تأثيرا في مسار العملية االنتخابية ،ھو الذي يسبق االنتخابات .وقد سجل
التقرير بعض الحاالت بھذا الخصوص.
اما بصدد الضغوطات على مرشحين مستقلين في العديد من قرى الجنوب ،فقد سجل التقرير عدة نماذج من
ھذه الضغوطات التي امكن توثيقھا ،ومنھا :تھديد بعض المرشحين بطرد مقربين لھم من وظائفھم؛ ضرب
مناصرين؛ اتھام سياسي باالساءة الى المقاومة وخدمة المصالح االسرائيلة؛ تمزيق صور؛ شتائم؛ تكسير
زجاج سيارة .كذلك ،تم تسجيل اعالن تزكية في مدينة صور بعد انسحاب المرشح المنافس الوحيد لالئحة
التوافقية وفق وثيقة سجل عدلي مزورة ،وفق ما اعلن المرشح المعني في مؤتمر صحفي في  ٢٢أيار/مايو.
 ،وقد طعن صاحب العالقة بالموضوع امام المحافظ الذي تراجع عن قبول االنسحاب.
الى جانب كل ذلك ،سجل تقرير الجمعية والتحالف في يوم االقتراع عدة حوادث امنية وسقوط العديد من
الجرحى.

ب .تقرير فريق المراقبين العرب
بدعوة من الجمعية  ،شارك فريق من المراقبين والخبراء العرب من ست دول )مصر ،السودان ،العراق،
تونس ،فلسطين ،ولبنان( في مراقبة المرحلة الثالثة من االنتخابات البلدية واالختيارية التي جرت في
محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ .:.٢٠١٠/٥/٢٣
اعتمد الفريق في تقويمه على المعلومات التي توفرت للفريق من خالل اطالعه على الوثائق االساسية
المتعلقة باالنتخابات ،الى جانب اللقاءات التي اجراھا اعضاء الوفد مع وزير الداخلية وعدد من القيادات
والفعاليات السياسية ،قبيل يوم االقتراع .كما توفرت للوفد فكرة عن االجواء االنتخابية بفضل المشاھدة
الميدانية ،والتنقل بين عدد واسع من مكاتب واقالم االقتراع ،اضافة الى المعلومات والشھادات التي وفرھا
مراقبو الجمعية والتحالف.
 البيئة المحيطة باالنتخاباتاتسمت اجواء االنتخابات باآلتي:
¾ استمرار حالة االنقسام السياسي واالستقطاب الطائفي التي برزت بقوة خالل االنتخابات النيابية
٢٠٠٩؛
¾ تركيز اعالمي مكثف على ما وُ صف بالتوتر الشديد داخل صيدا ،ما شكل عنصرا في الشحن
واالحتقان اسھمت بعض التصريحات في ترسيخه ،وھو ما ادى الى وقوع بعض حوادث العنف
التي اسفرت عن اصابة  ١٩مواطنا بجروح متفاوتة؛

67

¾ قيام اسرائيل في اليوم عينه بالبدء في مناورات عسكرية قرب الحدود اللبنانية .ورغم ما تحمله ھذه
الرسالة من تخويف وتھديد ،مارس المواطن اللبناني في الجنوب حقه االنتخابي بكثافة من دون
التأثر بھذه التھديدات.

 ابرز تجاوزات يوم االقتراعسجل الفريق بعض التجاوزات ،وابرزھا:
¾ ممارسة كافة اشكال الدعاية االنتخابية خالل يوم االقتراع بالقرب من مراكز االقتراع ،واحيانا
داخلھا .الى جانب وجود الماكينات الدعائية الخاصة بالمرشحين على مسافة اقل من خمسين مترا
من مكاتب االقتراع
¾ استخدام دور العبادة في الترويج للمرشحين
¾ عدم جاھزية معظم اقالم االقتراع الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة
¾ ممارسة التأثير على الناخبين من انصار المرشحين ،اضافة الى خلق حالة من الفوضى واالزدحام
داخل المراكز
¾ استخدام القوائم المطبوعة والمعدة سلفا من قبل المرشحين
¾ ادالء بعض السياسيين بتصريحات اعالمية داخل مراكز االقتراع
¾ الحديث الواسع عن استعمال المال السياسي للتأثير على الناخبين ،االمر الذي يمكن لمسه دون
الحصول على وقائع تؤكده.

 اھم المالحظاتسجل الفريق في تقريره بعض المالحظات ،اھمھا:
¾ التعاون الوثيق بين اجھزة وزارة الداخلية واالحزاب السياسية والمواطنين ،وھذا يعبر عن ثقافة
جديدة في المنطقة العربية تبرز اھمية المراقبة.
¾ يمكن رد المخالفات الكثيرة ،بشكل رئيسي ،الى الخلل الحاصل في قانون االنتخابات ،ما يؤكد
ضرورة اصالحه بشكل عاجل وبما ينسجم مع المعايير الدولية.

 الخالصةفي نھاية تقريره ،اكد الفريق العربي على ما يأتي:
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¾ مجمل الخروقات التي سُجلت ال ترقى الى مستوى التشكيك في مصداقية العملية االنتخابية.
¾ جھود فريق المراقبة المحلية الذي شكلته الجمعية والتحالف ،يوفر خبرات ھامة ونوعية تحسن ايضا
في اداء المجتمعات المدنية العربية في مجال المراقبة.
¾ التقويم الشامل والموضوعي يستوجب مراقبة مختلف مراحل االعداد لالنتخابات وتحليل البيئة
التشريعية والسياسية واالعالمية التي تتأثر بھا .ولكي تصبح االنتخابات اللبنانية ديمقراطية وشفافة
وفعالة ،يجب العمل على ربطھا بمختلف االصالحات الديموقراطية التي يتطلبھا النظام السياسي
برمته ،على الصعيدين الدستوري والقانوني والمؤسساتي.
¾ العمل على تعزيز الوعي المدني لدى الناخب اللبناني واالرتقاء به كي ال يبقى اختياره لممثليه رھن
تجاذبات وصراعات االحزاب او العائالت.
¾ ضرورة قيام ھيئة وطنية مستقلة عن جميع االطراف ،بما في ذلك وزارة الداخلية ،تتولى تنظيم
االنتخابات وفق المعايير الدولية ،حفاظا على مصداقية العملية االنتخابية وحياديتھا وشفافيتھا.

ج .نتائج مراقبة يوم االقتراع
قامت الجمعية والتحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات ،بمتابعة يوم االقتراع وتسجيل مشاھدات ورصد
مخالفات .تطوع للمراقبة ،في ھذه المرحلة ٤١٥ ،متطوعا توزعوا كالتالي :في لبنان الجنوبي ٧٤ ،مراقبا
ثابتا ،و ٩٩مراقبا جواال .وفي النبطية ٧٠ ،مراقبا ثابتا ،و ١٧٢مراقبا جواال .وقد توزعوا على العينة
الفعلية التي تمت عملية احتساب المخالفات في االقالم على اساسھا.
• نتائج مشاھدات المراقبين الجوالين خالل اليوم االنتخابي في محافظتي لبنان الجنوبي
والنبطية
سجل المراقبون الجوالون ،خالل اليوم االنتخابي في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية ٣١١ ،مشاھدة ،نذكر
٢٥
منھا المشاھدات االبرز ،وھي:
ـ الجدول رقم  :١٨المشاھدات االكثر انتشارا في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية.
العدد
٧١

ترويج انتخابي داخل أو في محيط مركز االقتراع

٦٤

توزيع مناشير أو لوائح انتخابية في محيط مركز االقتراع

٢٧

وجود ماكينات انتخابية غير المندوبين قرب او داخل مركز االقتراع

٢٥ـ تجدون الالئحة الكاملة للمشاھدات في الملحق.
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١٧

وقوع أعمال عنف داخل وفي محيط مركز االقتراع

١٩

تخويف أو ضغط على الناخبين داخل أو في محيط مركز االقتراع

٨

تدخل موظف رسمي أو القوى األمن ّية لصالح مرشح أو الئحة ما

صفر

شراء اصوات الناخبين

سجل المراقبون الجوالون  ٧١مشاھدة خاصة بالترويج االنتخابي داخل او في محيط مركز االقتراع ،وھو
من اكبر االعداد التي سجلتھا مختلف المحافظات ما عدا محافظة جبل لبنان التي سجلت  ١٠٧مشاھدات.
وھذا العدد المرتفع نسبيا ارتبط بوجود بعض المنافسة المحتدمة في بعض المدن والبلدات ،وبخاصة تلك
التي شھدتھا مدينة صيدا مركز محافظة لبنان الجنوبي وبعض المدن االخرى ومنھا مدينة جزين .كذلك،
شھدت مدينة النبطية بعض االشكاالت االمنية على خلفية استمرار بعض المرشحين المستقلين في ترشحھم
ما حرم مركز محافظة النبطية من تحقيق التزكية ،وھو ما تم النجاح به في مدينة صور .واالمر عينه
ينسحب على تفسير العدد المرتفع نسبيا من مشاھدات توزيع المناشير او لوائح انتخابية في محيط مركز
االقتراع ٦٤ ،مشاھدة .ومشاھدات وجود ماكينات انتخابية غير المندوبين قرب او داخل مركز االقتراع،
 ٢٧مشاھدة .ومشاھدات وقوع اعمال عنف داخل وفي محيط مركز االقتراع ١٧ ،مشاھدة .ومشاھدة عدم
التدقيق بھوية الداخلين الى مركز االقتراع ١٨ ،مشاھدة .و ١٩مشاھدة تخويف او ضغط على الناخبين داخل
او في محيط مركز االقتراع .و ٨مشاھدات تدخل موظف رسمي او القوى االمنية ،لصالح مرشح او الئحة
ما .اما المشاھدات الخاصة بشراء اصوات الناخبين فلم تسجل اي شيء يذكر ،وھذا امر الفت في ظل كيل
االتھامات لخصوم بعض المرشحين ،وبخاصة في مدينة صيدا ،بانھم يستخدمون ،وبشكل واسع ،المال
االنتخابي ،ورشوة الناخبين .وھذا االمر يعود بشكل أساسي إلى صعوبة توثيق الرّ شاوى ،كما أشرنا في
مكان سابق.
ٍ
• نتائج مراقبة المراقبين الثابتين في محافظة لبنان الجنوبي
وھي تغطي عينة مختارة بشكل علمي في كل محافظة ،تم عرض قواعدھا في قسم سابق من ھذا التقرير.
ومن المؤشرات المختارة التي سجلھا المراقبون الثابتون نذكر ما يأتي:
ـ الجدول رقم  :١٩الثغرات التنظيمية في مرحلة افتتاح عملية االقتراع في محافظة لبنان الجنوبي ) %من
مجموع عدد االقالم في العينات(
اكتمال ھيئة القلم عند فتح قلم االقتراع

100%

توفر تجھيزات القلم عند افتتاح عملية االقتراع

84%

المعزل يضمن سرية االقتراع

95%
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مركز االقتراع مجھز الستقبال ذوي االحتياجات 0.2%
االضافية
ھل ت ّم فتح قلم االقتراع في الوقت المحدد

77%

ـ الجدول رقم  :٢٠ادارة العملية االنتخابية في محافظة لبنان الجنوبي ) %من مجموع عدد االقالم في
العينات(
نسبة االقالم التي وردت فيھا اسماء كل المقترعين في لوائح الشطب

38%

نسبة االقالم التي سجلت فيھا حالة اقتراع دون ابراز بطاقة ھوية او جواز سفر
صالح مرة واحدة على األقل

8%

نسبة االقالم التي سجلت فيھا حالة عدم دمغ االصبع بالحبر مرة واحدة على األقل

24%

نسبة االقالم التي سمح فيھا باالقتراع لناخبين لم تكن اسماؤھم مدرجة على لوائح
الشطب

7%

دخول عناصر من قوى االمن بشكل متكرر الى قلم االقتراع من دون طلب من
رئيس القلم ومن دون ان يتدخلوا في العملية

46%

تدخل عناصر من القوى االمنية في عملية االقتراع من خالل ابداء الراي حول
العملية االنتخابية لھيئة القلم او المندوبين او الناخبين ،مرة واحدة على االقل

8%

تدخل عناصر من القوى االمنية في عملية االقتراع من خالل توزيع لوائح او
الضغط على الناخبين او المندوبين داخل القلم ،مرة واحدة على االقل

5%

ازدحام ما داخل القلم

42%

تعليق العملية االنتخابية في مرحلة ما لسبب او آلخر

18%

محاولة احدھم عرقلة سير العملية االنتخابية او التاثير عليھا

18%

اقتراع مرة واحدة على االقل خارج المعزل

47%

دعاية انتخابية داخل قلم االقتراع

31%

غياب رئيس القلم والكاتب لمرحلة ما خالل عملية اقتراع الناخبين

5%

ـ الجدول رقم  :٢١مشاھدات االقفال والفرز في محافظة لبنان الجنوبي ) %من مجموع عدد االقالم في
العينات(
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اقفال القلم عند الساعة السابعة مساء

83%

فروقات بين عدد المغلفات في الصندوق وعدد المقترعين

4%

منع لمراقب او مندوب من مراقبة عملية الفرز

0%

رفض طلب اي من المندوبين بالحصول على نسخة من المحضر.

4%

نزاع حول ورقة اقتراع

63%

ورقة اقتراع واحدة كحد ادنى تضمنت لقبا او رمزا ما

58%

محاولة احدھم عرقلة عملية الفرز

16%

تعليق رئيس القلم محضر النتائج على مدخل القلم

79%

قدمت تقارير المراقبين الثابتين التي تضمنتھا الجداول الثالثة ) ،(٢١-٢٠-١٩صورة تأشيرية اجمالية حول
مرحلة افتتاح عملية االقتراع والثغرات التي رافقتھا ،وادارة العملية االنتخابية ،ومشاھدات االقفال والفرز،
في محافظة لبنان الجنوبي .اشار الجدول رقم  ١٩الى ان النسب المئوية لمؤشرات افتتاح عملية االقتراع،
ودائما باالستناد الى مجموع عدد االقالم في العينات ،ھي  %١٠٠الكتمال ھيئة القلم عند فتح قلم االقتراع،
وھي النسبة االعلى حيث لم تبلغھا اي محافظة اخرى ،فيما بلغت نظيرتھا في محافظة النبطية .%٩٤
كذلك ،فان نسب مؤشرات توفر تجھيزات القلم عند افتتاح عملية االقتراع مع  ،%٨٤وفتح قلم االقتراع في
الوقت المحدد مع  ،%٧٧وضمان المعزل لسرية االقتراع مع نسبة  ،%٩٥ھي من النسب المعقولة قياسا
لواقع مثيالتھا في بقية المحافظات .اما ما يتعلق بتجھيز مركز االقتراع الستقبال ذوي االحتياجات
االضافية ،فان النسبة التي سُجلت في محافظة لبنان الجنوبي ھي متدنية جدا.
اما الجدول رقم  ،٢٠الخاص بادارة العملية االنتخابية ،فقد تضمن بعض المؤشرات الالفتة ،ودائما باالستناد
الى مجموع عدد االقالم في العينات ،وبخاصة ما يتعلق بدخول عناصر من قوى االمن بشكل متكرر الى قلم
االقتراع من دون طلب من رئيس القلم ومن دون ان يتدخلوا في العملية ،حيث بلغت ھذه النسبة في محافظة
لبنان الجنوبي  ،%٤٦وھي نسبة اعلى بكثير مما سجلته المرحلة الثانية من االنتخابات ،وتمثل عودة الى
حدود النسبة التي سجلتھا انتخابات جبل لبنان ،%٤٩ ،والتي احدثت صدمة تحدثنا عنھا في اطار عرض
معطيات مراقبة ھذه المحافظة .ومن الالفت ان ھذه النسبة ھي اعلى بكثير ايضا مما سجلته محافظة النبطية
مع  .%٢٧وھذا االمر يعيد طرح االسئلة التي سبقت ،في ھذا الخصوص .كما يعطي مشروعية اضافية
لجدية الرقم االول الذي حددته تقارير مراقبة الجمعية والتحالف ،والخاص بالمرحلة االولى في محافظة جبل
لبنان.
المؤشر الثاني الذي يمكن التوقف عنده في محافظة لبنان الجنوبي ھو حصول ازدحام ما داخل القلم ،حيث
سجل ما نسبته  ،%٤٢وھي نسبة قريبة جدا مما ھي عليه في البقاع مع  ،%٤٣وفي النبطية مع ،%٤١
علما ان ھذه النسب الثالث ھي اعلى من المعدل الوطني الخاص بھذا المؤشر وھو  .%٤٠اما نسبة االقالم
التي وردت فيھا اسماء كل المقترعين في لوائح الشطب ،فقد سجلت في محافظة لبنان الجنوبي  ،%٣٨وھي
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نسبة متدنية عما ھي عليه في كل من بيروت ) (%٥٢والجبل ) (%٥٥والنبطية ) .(%٥٩ان ھذا التدني
يشير بوضوح الى الحجم الكبير للثغرات في لوائح الشطب في محافظة لبنان الجنوبي ،كما ھي الحال في
البقاع .وھي تعني ان  %٦٢من ھذه اللوائح فيھا ثغرات الى ھذا الحد أو ذاك .ورغم كل الجھود التي ُبذلت،
فان ھذا االمر ما زال يتطلب المتابعة.
كذلك ،اوضحت معطيات الجدول رقم  ٢٠العديد من الثغرات في ادارة العملية االنتخابية وبنسب متفاوتة.
فنسبة االقالم التي سجلت فيھا حالة عدم دمغ االصبع بالحبر مرة واحدة على االقل ھي  ،%٢٤وھي نسبة
مرتفعة ،وھي اعلى بكثير من المعدل الوطني لھذا المؤشر ) .(%١٥ان نسب ھذا المؤشر متفاوتة بشكل
ملحوظ بين محافظة واخرى ،االمر الذي يطرح على مختلف الدوائر المعنية ضرورة التدخل لتخفيف ھذه
الثغرات والحد منھا .كذلك ثمة مؤشرات مرتفعة ،وابرزھا :مؤشر الدعاية االنتخابية داخل قلم االقتراع،
%٣١؛ مؤشر االقتراع لمرة واحدة على االقل خارج المعزل%٤٧ ،؛ مؤشر تدخل عناصر من القوى
االمنية في عملية االقتراع من خالل ابداء الرأي حول العملية االنتخابية لھيئة القلم او المندوبين او الناخبين،
مرة واحدة على االقل%٨ ،؛ مؤشر غياب رئيس القلم والكاتب لمرحلة ما خالل عملية اقتراع الناخبين،
 .%٥اما مؤشر تعليق العملية االنتخابية في مرحلة ما لسبب او آلخر ونسبته  ،%١٨فقد ارتفعت ھذه
النسبة بعد ان كانت  %١٣في جبل لبنان ،و %٥في بيروت ،و %١٥في البقاع ،و  %٨في النبطية ،وھي
نسبة اعلى من المعدل الوطني وھو  .%١٣كذلك ،فان مؤشر محاولة احدھم عرقلة سير العملية االنتخابية
او التأثير عليھا ،بلغت نسبته  .%١٨وكل ھذا يفسر واقع التوتر الذي رافق االنتخابات في بعض مناطق
الجنوب ،وبخاصة في مدينة صيدا ،وھو ما تمت االشارة اليه في اكثر من مكان في ھذا التقرير.
اما نسب المؤشرات االخرى في الجدول رقم  ،٢٠فقد كانت منخفضة نسبيا ،وھي :مؤشر نسبة االقالم التي
سجلت فيھا حالة افتراع من دون ابراز بطاقة ھوية او جواز سفر صالح مرة واحدة على االقل%٨ ،؛
مؤشر تدخل عناصر من القوى االمنية في عملية االقتراع من خالل ابداء الرأي حول العملية االنتخابية
لھيئة القلم او المندوبين او الناخبين ،مرة واحدة على االقل%٨ ،؛ مؤشر تدخل عناصر من القوى االمنية
في عملية االقتراع من خالل توزيع لوائح او الضغط على الناخبين او المندوبين داخل القلم ،مرة واحدة على
االقل .%٥ ،والنسبتان االخيرتان ھما اعلى مما ھما عليه على المستوى الوطني .ورغم انخفاض نسب
المؤشرات االخيرة عن معدل  ،%١٠فان ذلك ال يضعف من جدية دالالتھا بصدد الثغرات التي شھدتھا
ادارة العملية االنتخابية في ھذه المحافظة.
من جھة اخرى ،اشارت تقارير المراقبين الثابتين لالقفال والفرز ،الجدول رقم  ،٢١ان نسبة اقفال القلم عند
السابعة مساء ،وھي  ،%٨٣ترتبط بحجم حضور الناخبين في اطار حرم مركز االقتراع عند السابعة مساء،
لحظة اقفال المركز مع حفظ حقھم بالدخول الى قلم االقتراع واالنتخاب .اما نسبة تعليق رئيس القلم محضر
النتائج على مدخل القلم ،وھي  ،%٧٩فانھا تشكل نسبة مرتفعة ما يطرح ضرورة معالجة ھذه المخالفة من
خالل االيعاز الى رؤساء االقالم لتنفيذ القانون على ھذا الصعيد .اما نسبة  %٦٣الخاصة بالنزاع حول
ورقة اقتراع ،فھي نسبة مرتفعة نسبيا ،وتؤشر الى حدة المنافسة االنتخابية وما يرافقھا من حاجة الى التدقيق
في كل ورقة بما يسحب من المنافس السياسي امكانية االستفادة منھا .واالمر عينه ينسحب على مؤشر ورقة
اقتراع واحدة كحد ادنى تضمنت لقبا او رمزا ما ،ونسبته  .%٥٨اما مؤشر محاولة احدھم عرقلة عملية
الفرز فقد بقيت نسبته مرتفعة مع  ،%١٦فيما ھي  %٩في البقاع ،وسجلت صفرا في محافظة بيروت .وقد
سجلت انتخابات لبنان الجنوبي نسبة  %٤لمؤشر رفض طلب اي من المندوبين بالحصول على نسخة من
المحضر ،فيما سجلت النسبة صفرا في كل من بيروت وجبل لبنان .واخيرا ،فان نسبة مؤشر فروقات بين
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عدد المغلفات في الصندوق وعدد المقترعين ھي  .%٤اما نسبة مؤشر منع لمراقب او مندوب من مراقبة
عملية الفرز فھي صفر .%
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 نتائج مراقبة المراقبين الثابتين في محافظة النبطية .ومن المؤشرات المختارة التي سجلھا المراقبون الثابتون نذكر ما يأتي:
ـ الجدول رقم  :٢٢الثغرات التنظيمية في مرحلة افتتاح عملية االقتراع في محافظة النبطية ) %من مجموع
عدد االقالم في العينات(
اكتمال ھيئة القلم عند فتح قلم االقتراع

94%

توفر تجھيزات القلم عند افتتاح عملية االقتراع

82%

المعزل يضمن سرية االقتراع

92%

مركز االقتراع مجھز الستقبال ذوي االحتياجات 0.2%
االضافية
ھل ت ّم فتح قلم االقتراع في الوقت المحدد

79%

ـ الجدول رقم  :٢٣ادارة العملية االنتخابية في محافظة النبطية ) %من مجموع عدد االقالم في العينات(
نسبة االقالم التي وردت فيھا اسماء كل المقترعين في لوائح الشطب

59%

نسبة االقالم التي سجلت فيھا حالة اقتراع دون ابراز بطاقة ھوية او جواز سفر
صالح مرة واحدة على األقل

0%

نسبة االقالم التي سجلت فيھا حالة عدم دمغ االصبع بالحبر مرة واحدة على األقل

10%

نسبة االقالم التي سمح فيھا باالقتراع لناخبين لم تكن اسماؤھم مدرجة على لوائح
الشطب

5%

دخول عناصر من قوى االمن بشكل متكرر الى قلم االقتراع من دون طلب من
رئيس القلم ومن دون ان يتدخلوا في العملية

27%

تدخل عناصر من القوى االمنية في عملية االقتراع من خالل ابداء الراي حول
العملية االنتخابية لھيئة القلم او المندوبين او الناخبين ،مرة واحدة على االقل

6%

تدخل عناصر من القوى االمنية في عملية االقتراع من خالل توزيع لوائح او
الضغط على الناخبين او المندوبين داخل القلم ،مرة واحدة على االقل

5%

ازدحام ما داخل القلم

41%

تعليق العملية االنتخابية في مرحلة ما لسبب او آلخر

8%
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محاولة احدھم عرقلة سير العملية االنتخابية او التاثير عليھا

13%

اقتراع مرة واحدة على االقل خارج المعزل

41%

دعاية انتخابية داخل قلم االقتراع

25%

غياب رئيس القلم والكاتب لمرحلة ما خالل عملية اقتراع الناخبين

6%

ـ الجدول رقم  :٢٤مشاھدات االقفال والفرز في محافظة النبطية ) %من مجموع عدد االقالم في العينات(
اقفال القلم عند الساعة السابعة مساء

83%

فروقات بين عدد المغلفات في الصندوق وعدد المقترعين

8%

منع لمراقب او مندوب من مراقبة عملية الفرز

0%

رفض طلب اي من المندوبين بالحصول على نسخة من المحضر.

2%

نزاع حول ورقة اقتراع

46%

ورقة اقتراع واحدة كحد ادنى تضمنت لقبا او رمزا ما

33%

محاولة احدھم عرقلة عملية الفرز

0%

تعليق رئيس القلم محضر النتائج على مدخل القلم

87%

قدمت تقارير المراقبين الثابتين التي تضمنتھا الجداول الثالثة ) ،(٢٤-٢٣-٢٢صورة تأشيرية اجمالية حول
مرحلة افتتاح عملية االقتراع والثغرات التي رافقتھا ،وادارة العملية االنتخابية ،ومشاھدات االقفال والفرز،
في محافظة النبطية .اشار الجدول رقم  ٢٢الى ان النسب المئوية لمؤشرات افتتاح عملية االقتراع ،ودائما
باالستناد الى مجموع عدد االقالم في العينات ،ھي  %٩٤الكتمال ھيئة القلم عند فتح قلم االقتراع ،وھي
دون ما سجلته في لبنان الجنوبي  .%١٠٠و نسبة  %٨٢لمؤشر توفر تجھيزات القلم عند افتتاح عملية
االقتراع ،و %٧٩لفتح قلم االقتراع في الوقت المحدد ،و %٩٢لضمان المعزل لسرية االقتراع .ان مختلف
ھذه النسب ھي متقاربة الى حد كبير مع نظيراتھا في محافظة لبنان الجنوبي .كما انھا تعبر عن استمرار
وجود ثغرات في مرحلة االفتتاح ،ما يترك تأثيرات سلبية ،ولو محدودة ،على انطالق عملية االقتراع.
اما الجدول رقم  ،٢٣الخاص بادارة العملية االنتخابية ،فقد تضمن بعض المؤشرات الالفتة ،ودائما باالستناد
الى مجموع عدد االقالم في العينات ،وبخاصة ما يتعلق بدخول عناصر من قوى االمن بشكل متكرر الى قلم
االقتراع من دون طلب من رئيس القلم ومن دون ان يتدخلوا في العملية ،حيث بلغت ھذه النسبة في محافظة
النبطية  ،%٢٧وھي النسبة عينھا التي سُجلت في بيروت ،لكنھا ادنى بكثير مما سجلته في محافظة لبنان
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الجنوبي مع  .%٤٦وبالرغم من ھذا التدني ،اال انھا تبقى نسبة مقلقة ،ما يعيد لفت االنتباه الى محدودية
تأثير االجراءات المتخذة على ھذا الصعيد.
المؤشر الثاني الذي يمكن التوقف عنده في محافظة النبطية ھو حصول ازدحام ما داخل القلم ،حيث سجل ما
نسبته  ،%٤١وھي نسبة قريبة جدا مما ھي عليه في البقاع مع  ،%٤٣وفي لبنان الجنوبي مع  ،%٤٢علما
ان ھذه النسب الثالث ھي اعلى من المعدل الوطني الخاص بھذا المؤشر وھو  .%٤٠اما نسبة االقالم التي
وردت فيھا اسماء كل المقترعين في لوائح الشطب ،فقد سجلت في محافظة النبطية  ،%٥٩وھي نسبة
افضل مما ھي عليه في كل من بيروت ) (%٥٢والجبل ) (%٥٥والجنوب ) .(%٣٨ان ھذا االرتفاع يشير
بوضوح الى ان الثغرات في لوائح الشطب في محافظة النبطية ما زالت تطال  %٤١من ھذه اللوائح ،وھي
نسبة مرتفعة وتؤكد مجددا الحاجة الى تصحيح لوائح الشطب والحد من ھذه الثغرات.
كذلك ،اوضحت معطيات الجدول رقم  ٢٣ان نسبة االقالم التي سجلت فيھا حالة عدم دمغ االصبع بالحبر
مرة واحدة على االقل ھي  %١٠وھي اقل بكثير مما سجلته في محافظة لبنان الجنوبي ) ،(%٢٤كما انھا
اقل بكثير من المعدل الوطني لھذا المؤشر ) .(%١٥اما مؤشر الدعاية االنتخابية داخل قلم االقتراع فنسبته
ھي  ،%٢٥وھي دون ما سجلته في محافظة لبنان الجنوبي )(%٣١؛ مؤشر االقتراع لمرة واحدة على
االقل خارج المعزل نسبته %٤١؛ مؤشر تدخل عناصر من القوى االمنية في عملية االقتراع من خالل ابداء
الرأي حول العملية االنتخابية لھيئة القلم او المندوبين او الناخبين ،مرة واحدة على االقل نسبته  ،%٦فيما
ھي في الجنوب %٨؛ مؤشر غياب رئيس القلم والكاتب لمرحلة ما خالل عملية اقتراع الناخبين نسبته %٦؛
مؤشر تعليق العملية االنتخابية في مرحلة ما لسبب او آلخر نسبته  ،%٨فيما ھي  %١٨في محافظة لبنان
الجنوبي ،و %١٥في البقاع ،وھي نسبة ادنى بشكل واضح من المعدل الوطني وھو  .%١٣اما مؤشر
محاولة احدھم عرقلة سير العملية االنتخابية او التأثير عليھا ،فقد بلغت نسبته  ،%١٣وھي دون ما سجلته
في محافظة لبنان الجنوبي  ،%١٨وھو ما يفسر واقع تفاوت مستويات التوتر والحدة في المنافسات
االنتخابية التي شھدتھا كلتا المحافظتين.
اما معدالت المؤشرات االخرى في الجدول رقم  ،٢٣وھي :مؤشر نسبة االقالم التي سجلت فيھا حالة اقتراع
من دون ابراز بطاقة ھوية او جواز سفر صالح مرة واحدة على االقل فنسبته صفر ،%فيما بلغت  %٨في
محافظة لبنان الجنوبي؛ مؤشر تدخل عناصر من القوى االمنية في عملية االقتراع من خالل توزيع لوائح او
الضغط على الناخبين او المندوبين داخل القلم ،مرة واحدة على االقل ،فنسبته %٥؛ مؤشر نسبة االقالم التي
سمح فيھا باالقتراع لناخبين لم تكن اسماؤھم مدرجة على لوائح الشطب فنسبته .%٥
من جھة اخرى ،اشارت تقارير المراقبين الثابتين لمشاھدات االقفال والفرز ،الجدول رقم  ،٢٤ان نسبة اقفال
القلم عند السابعة مساء ،وھي  ،%٨٣ھي النسبة عينھا في محافظة لبنان الجنوبي ،وترتبط بحجم حضور
الناخبين في اطار حرم مركز االقتراع عند السابعة مساء ،لحظة اقفال المركز مع حفظ حقھم بالدخول الى
قلم االقتراع واالنتخاب .اما نسبة تعليق رئيس القلم محضر النتائج على مدخل القلم ھي  .%٨٧وبالرغم من
تحسن ھذه النسبة عما سجلته في محافظة لبنان الجنوبي مع  ،%٧٩فانھا تطرح ضرورة معالجة ھذه
المخالفة من خالل االيعاز الى رؤساء االقالم لتنفيذ القانون على ھذا الصعيد .اما نسبة  %٤٣الخاصة
بالنزاع حول ورقة اقتراع ،فھي وبالرغم من انخفاضھا عما سجلته في محافظة لبنان الجنوبي مع ،%٦٣
تبقى نسبة مرتفعة ،وھي اعلى من المعدل الوطني ،ما يؤشر الى حدة المنافسة االنتخابية وما يرافقھا من
حاجة الى التدقيق في كل ورقة بما يسحب من المنافس السياسي امكانية االستفادة منھا .واالمر عينه ينسحب
على مؤشر ورقة اقتراع واحدة كحد ادنى تضمنت لقبا او رمزا ما ،ونسبته  .%٣٣اما مؤشر محاولة احدھم
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عرقلة عملية الفرز فقد سجل نسبة صفر فيما كان مرتفعا في محافظة لبنان الجنوبي مع  .%١٦وقد سجلت
انتخابات محافظة النبطية نسبة  %٢لمؤشر رفض طلب اي من المندوبين بالحصول على نسخة من
المحضر .اما نسبة مؤشر فروقات بين عدد المغلفات في الصندوق وعدد المقترعين فھي  .%٨ونسبة
مؤشر منع لمراقب او مندوب من مراقبة عملية الفرز ھي صفر .%
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 .٤محافظتا لبنان الشمالي وعكار

٢٦

مع انتخابات محافظتي لبنان الشمالي وعكار ،اكتمل عقد االنتخابات البلدية واالختيارية بمراحلھا االربع.
وقد سجلت الجمعية والتحالف ،في تقريرھما ،ان االنتخابات جرت بشكل ناجح وبعدد اقل من االشكاالت
والخروقات للقانون ،وذلك على الرغم من جريمة ضھر العين ،التي ادت الى مقتل مواطنين .وقد اكد
التقرير على وجوب االسراع في بت الطعون التي تقدم بھا مرشحون ومتضررون الى مجلس شورى الدولة
للنظر في بعض التجاوزات والمخالفات الجسيمة الى اثرت في نتائج االنتخابات او غ ّيرتھا في بعض
الحاالت.
أ .المالحظات العامة
تطرق التقرير الى بعض المالحظات مع تجنب تكرار بعض النقاط العامة التي تم تناولھا في التقارير
السابقة .وسجل المالحظات اآلتية:
• جريمة ضھر العين .شجب التقرير الجريمة رافضا بشكل قاطع كل اشكال العنف واالنتھاك
لحقوق االنسان والمواطن .واشار الى ان ھذا الشجب ال يقلله وصف الجريمة بالفردية
والعائلية او الثأرية ،وليس لھا ابعاد سياسية مخطط لھا .اال ان حصول الجريمة قبل يوم من
موعد االقتراع ،وانتماء مرتكبھا والضحيتين الى طرفين سياسيين متنافسين انتخابيا ،ويفرق
بينھما تاريخ من العالقات السلبية والنفور ،جعل للجريمة آثارا سياسية وانتخابية سلبية محتملة
على عملية االنتخابات .وتوقفت الجمعية والتحالف في تقريرھما عند مسار التعامل مع
الجريمة والذي تمثل في االستغالل السياسي لھا ،مع االشارة الى المؤتمر الصحفي للوزير
السابق والنائب سليمان فرنجية وما تضمنه من عناصر تذھب في ھذا االتجاه.
• استخدام المواقع العامة في العمل االنتخابي .تناول التقرير المخالفة االكثر بروزا على ھذا
الصعيد والتي تمثلت باداء الوزير جبران باسيل واستخدامه لمكاتب الوزارة والمناسبات
المتعلقة بعملھا ،في الحملة االنتخابية في البترون .وبعد رصد الجمعية والتحالف ممارسات
ومخالفات مشابھة قام بھا مسؤولون حكوميون وبرلمانيون متعددو االتجاھات في مناسبات
سابق ،سجل التقرير ضرورة طرح
انتخابية سابقة مثل ما ُذكِر عن الرئيس الحريري في
ٍ
مكان ِ
ھذا االمر على بساط البحث خالل عملية االصالح االنتخابي النيابي والبلدي ،خصوصا لجھة
وضع آليات واجراءات عملية للحد من ھذه الممارسات بشكل فعلي .في مقابل ما اعلنه التقرير
بھذا الخصوص ،رد الوزير جبران باسيل متھما الجمعية "بانھا خالفت مجددا مبدأ الحياد في
مراقبة العمل االنتخابي ،وطلب من وزير الداخلية نزع ھذه الصفة عنھا وعدم السماح لھا بأي
اعمال مراقبة انتخابية في المستقبل بعد اجراء التحقيق الالزم في ما سبق وادلى به في ھذا
الخصوص" ٢٧ .وردا على السؤال الذي وجھه الوزير باسيل ،ردت الجمعية ببيان صحفي
حمّلته كل االعتبارات التي اقتضت تضمن تقرير المراقبة للمالحظة الخاصة بالوزير .واكدت
ان بيان الوزير وما تضمنه من تھجم على الجمعية ،وجمعيات المراقبة ،ومطالبة وزير
٢٦ـ راجع نص المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات والتحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات حول المرحلة
الرابعة من االنتخابات البلدية واالختيارية ،في  .٢٠١٠/٥/٣٠الملحق الخاص ببيانات الجمعية والتحالف الخاصة بتقويم المراحل االنتخابية االربع.
٢٧ـ راجع الصحف اللبنانية بتاريخ ٢٠١٠/٦/٣
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الداخلية بنزع ھذه الصفة عنھا ،وعدم السماح لھا بمراقبة االنتخابات ،ينم عن ضيق صدر
بالممارسة الديمقراطية ،وعن جھل بالوضع القانوني للجمعيات في لبنان والتي تكتسب صفتھا
٢٨
ومشروعيتھا من عملھا واحترامھا للقانون.
• فترة الصمت االنتخابي .شدد التقرير على ضرورة تطبيق المواد القانونية المتعلقة بتنظيم
االعالم االنتخابي ،سيما فترة الصمت ،على االنتخابات البلدية ايضا .جاء ذلك على خلفية
تسجيل واقع تشبع معظم التصريحات بتعابير توحي بالتنافر ،والتنافس الحاد ،والسجال
السياسي والشخصي احيانا المحمل باالتھامات والنعوت السلبية ،والتحفيز االنفعالي للناخبين
من اجل االقتراع لالئحة معينة او ضد الئحة معينة ...الخ.

ب .نتائج مراقبة يوم االقتراع
قامت الجمعية والتحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات ،بمتابعة يوم االقتراع وتسجيل مشاھدات ورصد
مخالفات .تطوع للمراقبة ،في ھذه المرحلة ٤٨٥ ،متطوعا ،بينھم  ٢٩٣مراقبا جواال ،و ١٩٢مراقبا ثابتا
توزعوا على العينة الفعلية التي تمت عملية احتساب المخالفات في االقالم على اساسھا.
• نتائج مشاھدات المراقبين الجوالين خالل اليوم االنتخابي في محافظتي لبنان الشمالي وعكار
سجل المراقبون الجوالون ،خالل اليوم االنتخابي في محافظتي لبنان الشمالي وعكار ٤٧٢ ،مشاھدة ،منھا:

ـ الجدول رقم  :٢٥المشاھدات االكثر انتشارا في محافظتي لبنان الشمالي وعكار.
العدد
٨٣

ترويج انتخابي داخل أو في محيط مركز االقتراع

٩١

توزيع مناشير أو لوائح انتخابية في محيط مركز االقتراع

٤٢

وجود ماكينات انتخابية غير المندوبين قرب او داخل مركز االقتراع

٢١

وقوع أعمال عنف داخل وفي محيط مركز االقتراع

٣٢

تخويف أو ضغط على الناخبين داخل أو في محيط مركز االقتراع

٩

تدخل موظف رسمي أو القوى األمن ّية لصالح مرشح أو الئحة ما

٢٨ـ راجع الملحق رقم " ....جواب الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات على سؤال الوزير جبران باسيل .بيروت٢٠١٠/٦/٣ .
٢٩ـ تجدون الالئحة الكاملة للمشاھدات في الملحق.

٢٩
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١١

شراء اصوات الناخبين

٢٣

عدم التدقيق بھوية الداخلين الى مركز االقتراع

١٣

عدم السماح للمراقبين او لمندوبي المرشحين او ممثلي وسائل االعالم
بالدخول الى مركز االقتراع

سجل المراقبون الجوالون  ٨٣مشاھدة خاصة بالترويج االنتخابي داخل او في محيط مركز االقتراع ،ما
يمثل واحدة من اعلى المشاھدات في مختلف المحافظات ،ما عدا محافظة جبل لبنان التي سجل عدد
مشاھداتھا الخاصة بذلك  ١٠٧مشاھدات .وھذا العدد المرتفع نسبيا ارتبط بوجود بعض المنافسات المحتدمة
في بعض المدن والبلدات ،وبخاصة في تلك االقضية التي احتدمت فيھا ھذه المنافسات على خلفية الرد او
تثبيت نتائج االنتخابات النيابية .واالمر عينه ينسحب على تفسير العدد المرتفع نسبيا من مشاھدات توزيع
المناشير او لوائح انتخابية في محيط مركز االقتراع ٩١ ،مشاھدة ،ومشاھدات وجود ماكينات انتخابية غير
المندوبين قرب او داخل مركز االقتراع ٤٢ ،مشاھدة ،ومشاھدات وقوع اعمال عنف داخل وفي محيط
مركز االقتراع ٢١ ،مشاھدة ،ومشاھدة عدم التدقيق بھوية الداخلين الى مركز االقتراع ٢٣ ،مشاھدة.
ومشاھدة تخويف او ضغط على الناخبين داخل او في محيط مركز االقتراع ٣٢ ،مشاھدة ،فضال عن ٩
مشاھدات لتدخل موظف رسمي او القوى االمنية لصالح مرشح او الئحة ما .اما المشاھدات الخاصة بشراء
اصوات الناخبين فقد كانت ملفتة في ھذه االنتخابات حيث سجلت  ١١مشاھدة ،وھي االعلى في مختلف
المحافظات اللبنانية.

• نتائج مراقبة المراقبين الثابتين في محافظتي لبنان الشمالي وعكار
وھي تغطي عينة مختارة بشكل علمي ،تم عرض قواعدھا في قسم سابق من ھذا التقرير .ومن المؤشرات
المختارة التي سجلھا المراقبون الثابتون نذكر ما يأتي:
ـ الجدول رقم  :٢٦الثغرات التنظيمية في مرحلة افتتاح عملية االقتراع في محافظتي لبنان الشمالي وعكار
) %من مجموع عدد االقالم في العينات(
اكتمال ھيئة القلم عند فتح قلم االقتراع

93%

توفر تجھيزات القلم عند افتتاح عملية االقتراع

88%

المعزل يضمن سرية االقتراع

95%

ھل ت ّم فتح قلم االقتراع في الوقت المحدد

26%

ـ الجدول رقم  :٢٧ادارة العملية االنتخابية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار ) %من مجموع عدد االقالم
في العينات(
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نسبة االقالم التي وردت فيھا اسماء كل المقترعين في لوائح الشطب

38%

نسبة االقالم التي سجلت فيھا حالة اقتراع من دون ابراز بطاقة ھوية او جواز
سفر صالح مرة واحدة على األقل

2%

نسبة االقالم التي سجلت فيھا حالة عدم دمغ االصبع بالحبر مرة واحدة على األقل

7%

نسبة االقالم التي سمح فيھا باالقتراع لناخبين لم تكن اسماؤھم مدرجة على لوائح
الشطب

3%

دخول عناصر من قوى االمن بشكل متكرر الى قلم االقتراع من دون طلب من
رئيس القلم ومن دون ان يتدخلوا في العملية

37%

تدخل عناصر من القوى االمنية في عملية االقتراع من خالل ابداء الراي حول
العملية االنتخابية لھيئة القلم او المندوبين او الناخبين ،مرة واحدة على االقل

6%

تدخل عناصر من القوى االمنية في عملية االقتراع من خالل توزيع لوائح او
الضغط على الناخبين او المندوبين داخل القلم ،مرة واحدة على االقل

2%

ازدحام ما داخل القلم

38%

تعليق العملية االنتخابية في مرحلة ما لسبب او آلخر

15%

محاولة احدھم عرقلة سير العملية االنتخابية او التاثير عليھا

17%

اقتراع مرة واحدة على االقل خارج المعزل

53%

دعاية انتخابية داخل قلم االقتراع

23%

غياب رئيس القلم والكاتب لمرحلة ما خالل عملية اقتراع الناخبين

16%

ـ الجدول رقم  :٢٨مشاھدات االقفال والفرز في محافظتي لبنان الشمالي وعكار ) %من مجموع عدد
االقالم في العينات(
اقفال القلم عند الساعة السابعة مساء

86%

فروقات بين عدد المغلفات في الصندوق وعدد المقترعين

5%

منع لمراقب او مندوب من مراقبة عملية الفرز

4%

رفض طلب اي من المندوبين بالحصول على نسخة من المحضر.

3%

82

نزاع حول ورقة اقتراع

43%

ورقة اقتراع واحدة كحد ادنى تضمنت لقبا او رمزا ما

33%

محاولة احدھم عرقلة عملية الفرز

5%

تعليق رئيس القلم محضر النتائج على مدخل القلم

82%

قدمت تقارير المراقبين الثابتين التي تضمنتھا الجداول الثالثة ) ،(٢٨ ،٢٧ ،٢٦صورة تأشيرية اجمالية
حول مرحلة افتتاح عملية االقتراع والثغرات التي رافقتھا ،وادارة العملية االنتخابية ،ومشاھدات االقفال
والفرز ،في محافظتي لبنان الشمالي وعكار .اشار الجدول رقم  ٢٦الى ان النسب المئوية لمؤشرات افتتاح
عملية االقتراع ،ودائما باالستناد الى مجموع عدد االقالم في العينات ،ھي  %٩٣الكتمال ھيئة القلم عند فتح
قلم االقتراع ،وھي دون ما سجلته ھذه النسبة على المستوى الوطني بنقطة واحدة .اما مؤشر توفر تجھيزات
القلم عند افتتاح عملية االقتراع فنسبته  .%٨٨ونسبة مؤشر فتح قلم االقتراع في الوقت المحدد ھي ،%٢٦
وھي النسبة االضعف بين مختلف المحافظات ،وھي دون المعدل الوطني ) (%٧٣بشكل الفت .اما مؤشر
ضمان المعزل لسرية االقتراع فقد بلغت نسبته  ،%٩٥ھي نسبة متقاربة الى حد كبير مع نظيراتھا في
مختلف المحافظات .ان ھذه النسب تعبر عن استمرار وجود ثغرات في مرحلة االفتتاح ،وبخاصة في مجال
فتح قلم االقتراع في الوقت المحدد ،ما يترك تأثيرات سلبية ،ولو محدودة ،على انطالق عملية االقتراع.
وبالرغم من عمل فرق رصد حملة "ح ّقي" في محافظتي لبنان الشمالي وعكار ،إال أنَّ مشاھدات مراقبي
التحالف اللبناني أشارت إلى أنَّ الوضع فيھا ال يختلف عن باقي المحافظات ،ممّا يطرح ضرورة تغيير ھذا
الواقع في اإلنتخابات المقبلة ،والعمل عليه منذ اآلن لتجھيز المدارس والمباني الرسميّة الستقبل ذوي
اإلحتياجات اإلضافيّة ،حفاظا ً على حقوقھم التي تقرّ ھا المواثيق الدوليّة.
اما الجدول رقم  ،٢٧الخاص بادارة العملية االنتخابية ،فقد تضمن بعض المؤشرات الالفتة ،ودائما باالستناد
الى مجموع عدد االقالم في العينات ،وبخاصة ما يتعلق بدخول عناصر من قوى االمن بشكل متكرر الى قلم
االقتراع من دون طلب من رئيس القلم ومن دون ان يتدخلوا في العملية ،حيث بلغت ھذه النسبة في
محافظتي لبنان الشمالي وعكار  ،%٣٧وھي نسبة مرتفعة وقريبة جدا من المعدل الوطني.
المؤشر الثاني الذي يمكن التوقف عنده ھو حصول ازدحام ما داخل القلم ،حيث سجل ما نسبته  ،%٣٨وھي
نسبة دون النسبة الوطنية بنقطتين .اما نسبة االقالم التي وردت فيھا اسماء كل المقترعين في لوائح الشطب،
فقد سجلت في محافظتي الشمال وعكار  ،%٣٨وھي نسبة ضعيفة جدا ودون النسبة الوطنية ) .(%٤٤وھذا
يعني ان الثغرات في لوائح الشطب في ھاتين المحافظتين كبيرة جدا ،ما يؤكد مجددا على ان الجھود التي
بذلت على ھذا الصعيد ،ما تزال بحاجة الى متابعة وصوال الى تصحيح ھذه اللوائح والحد من ثغراتھا.
كذلك ،اوضحت معطيات الجدول رقم  ،٢٧التالي :نسبة االقالم التي سجلت فيھا حالة عدم دمغ االصبع
بالحبر مرة واحدة على االقل ھي  ،%٧وھي اقل بكثير مما سجلته في المعدل الوطني )(%١٥؛ مؤشر
الدعاية االنتخابية داخل قلم االقتراع نسبته %٢٣؛ مؤشر االقتراع لمرة واحدة على االقل خارج المعزل
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نسبته  ،%٥٣وھي نسبة عالية جدا وتفوق بكثير النسبة الوطنية الخاصة بذلك )(%٣٦؛ مؤشر تدخل
عناصر من القوى االمنية في عملية االقتراع من خالل ابداء الرأي حول العملية االنتخابية لھيئة القلم او
المندوبين او الناخبين ،مرة واحدة على االقل ،نسبته %٦؛ مؤشر غياب رئيس القلم والكاتب لمرحلة ما
خالل عملية اقتراع الناخبين ،نسبته  ،%١٦وھي نسبة مرتفعة قياسا لما ھي عليه وطنيا )(%١١؛ مؤشر
تعليق العملية االنتخابية في مرحلة ما لسبب او آلخر ،نسبته  ،%١٥وھي اعلى من المعدل الوطني
بنقطتين؛ مؤشر محاولة احدھم عرقلة سير العملية االنتخابية او التأثير عليھا ،فقد بلغت نسبته  .%١٧اما
مؤشري :تدخل عناصر من القوى االمنية في عملية االقتراع من خالل توزيع لوائح او الضغط على
الناخبين او المندوبين داخل القلم ،مرة واحدة على االقل ،وتدخل عناصر من القوى االمنية في عملية
االقتراع من خالل توزيع لوائح او الضغط على الناخبين او المندوبين داخل القلم ،مرة واحدة على االقل،
فقد سجلت نسبة كل منھما  .%٢ونسبة االقالم التي سمح فيھا باالاقتراع لناخبين لم تكن اسماؤھم مدرجة
على لوائح الشطب ،سجلت .%٣
من جھة اخرى ،اشارت تقارير المراقبين الثابتين لمشاھدات االقفال والفرز ،الجدول رقم  ،٢٨ان نسبة اقفال
القلم عند السابعة مساء ،وھي  ،%٨٦وھي دون النسبة الوطنية بنقطة واحدة ،ترتبط بحجم حضور الناخبين
في اطار حرم مركز االقتراع عند السابعة مساء ،لحظة اقفال المركز مع حفظ حقھم بالدخول الى قلم
االقتراع واالنتخاب .اما نسبة تعليق رئيس القلم محضر النتائج على مدخل القلم ھي  ،%٨٢وھي دون
المعدل الوطني بنقطتين .اما نسبة  %٤٣الخاصة بالنزاع حول ورقة اقتراع ،فھي اعلى من المعدل الوطني
بثالث نقاط ،ما يؤشر الى حدة المنافسة االنتخابية وما يرافقھا من حاجة الى التدقيق في كل ورقة بما يسحب
من المنافس السياسي امكانية االستفادة منھا .واالمر عينه ينسحب على مؤشر ورقة اقتراع واحدة كحد ادنى
تضمنت لقبا او رمزا ما ،ونسبته  .%٣٣اما مؤشر محاولة احدھم عرقلة عملية الفرز فقد سجل نسبة .%٥
ومؤشر رفض طلب اي من المندوبين بالحصول على نسخة من المحضر ،نسبته  .%٣اما نسبة مؤشر
فروقات بين عدد المغلفات في الصندوق وعدد المقترعين فھي  .%٥ونسبة مؤشر منع لمراقب او مندوب
من مراقبة عملية الفرز ھي .%٤
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عقدت الجمعية مؤتمرا صحفيا ،بتاريخ  ،٢٠١٠/٦/١٠قدمت فيه التقرير التقويمي االجمالي عن االنتخابات
البلدية واالختيارية التي جرت على اربع مراحل في شھر أيار /مايو .واشارت الى جملة االنشطة والمھام
التي قامت بھا الجمعية مع مختلف شركائھا االساسيين في الحملة المدنية لالصالح االنتخابي ،والتحالف
اللبناني لمراقبة االنتخابات ،في مرحلة ما قبل االنتخابات وخاللھا.

 .١الخالصة العامة :تقدم تنظيم العملية االنتخابية واالولوية اآلن للجوانب النوعية
سجل التقرير ان المعايير القانونية والجوانب الفنية في العملية االنتخابية وتنظيمھا ،تجري ،عموما ،بشكل
يتراوح بين المقبول والجيد ،مع احترام القانون والمعايير الدولية .وقد ُسجل تقدم محسوس على ھذا
الصعيد مقارنة مع السنوات السابقة ،سيما لجھة حيادية السلطة السياسية التي يناط بھا تنظيم وادارة العملية
االنتخابية .وھذا ما يجب تعزيزه وضمان استمراره وتطويره .واضاف التقرير ،ان ھذا االستخالص
يفترض ان ينقل محور االھتمام في عمل الجمعية الى تحسين الشروط التي تجري فيھا االنتخابات،
وبالتحديد الى االطارين السياسي والقانوني )اي اصالح القانون وسد الثغرات فيه ،وكذلك النصوص
التطبيقية واالجراءات العملية لحسن التطبيق في بعض الجوانب التي ال تزال فيھا ثغرات( .كل ھذا ،يضيف
التقرير ،يدفع الى اعادة طرح موضوع االصالح البلدي ،ومن ضمنه اصالح آلية االنتخابات البلدية ،ووضع
ذلك في رأس اھتمامات الجمعية في المرحلة المقبلة .ان ھذا االمر يطرح ضرورة تطوير مقاربة الجمعية
وادوات عملھا ومھاراتھا ،بحيث تستطيع رصد الجوانب االكثر تعقيدا واھمية وتأثيرا في االنتخابات ،اي
االنتقال الى تحقيق توازن افضل بين العمل في مراقبة قانونية االنتخابات ،والعمل في مراقبة ديمقراطية
االنتخابات.
ـ المرحلة القادمة :تشكيل لجنة لالصالح البلدي بمشاركة منظمات المجتمع المدني
استنادا الى ما تقدم ،اكد التقرير على ضرورة البدء فورا بمسار االصالح البلدي على اسس جديدة ،نظرا
الن االصالحات التي تم اقتراحھا سابقا جزئية وتقتصر على االنتخابات فقط ،ووضعت في سياق اقتراح
تدابير سريعة للتطبيق الفوري .اما االن ،وغداة إنجاز االنتخابات البلدية واالختيارية ،فان المطلوب ھو ان
تبادر الحكومة الى تشكيل لجنة يشترك فيھا الخبراء ومنظمات المجتمع المدني ،الى جانب ممثلين عن
المؤسسات الدستورية ،على غرار الھيئة الوطنية الصالح قانون االنتخابات النيابية المعروفة باسم "لجنة
بطرس" ،تكلف باعداد مشروع قانون لالصالح البلدي ،واستطرادا قانون الالمركزية االدارية ،وتعمل
بالتوازي مع اللجنة التي ستعد القانون الجديد لالنتخابات النيابية وفقا لما جاء في البيان الوزاري
للحكومة الحالية .واكد التقرير التزام العمل المباشر في سبيل تشكيل ھذه اللجنة وضمان مشاركة منظمات
المجتمع المدني فيھا.
ـ الجمعية ودورھا

٣٠ـ راجع الملحق الخاص بتقارير الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات .التقرير االجمالي عن االنتخابات البلدية في لبنان .ايار /مايو
.٢٠١٠

85

عرض التقرير لالطار الذي يرسم للجمعية مھامھا ،منذ تأسيسھا  ،١٩٩٦بصفتھا احدى منظمات المجتمع
المدني التي تتبنى مبادئ المواطنية وحقوق االنسان وسيادة الحق والقانون .حدد ھذه المھام بثالث ،وھي:
 المھمة االولى :الدعوة والعمل من اجل ديمقراطية االنتخابات المھمة الثانية :رصد ومراقبة العملية االنتخابية عينھا لجھة نزاھتھا وحيادھا ،وذلك منخالل متطوعي الجمعية واصدقائھا ومن ضمن خطة الجمعية للمراقبة
 المھمة الثالثة :توعية المواطنين والناخبين على حقوقھم المتصلة باالنتخابات ،وتشجيعھمعلى ممارستھا اثناء العملية االنتخابية وبعدھا ،بما في ذلك ممارسة حقھم في مراقبة اداء
ممثليھم وممارسة حقھم في مساءلتھم في اطار القوانين.

 .٢في ديمقراطية االنتخابات البلدية
تستند الجمعية في تقويمھا الى منھجية معتمدة دوليا على نطاق واسع ،تستخدم فيھا ثالثة معايير للتقويم ھي:
معايير عدالة االنتخابات ،حريتھا ،وشفافيتھا(Free – Fair – Transparent) .
أ .في حرية االنتخابات
ـ أوال :الضغط على حرية الترشيح
توقف التقرير عند عمليات الضغط المعنوي والمادي التي تعرض لھا بعض المرشحين لالنسحاب من
العملية االنتخابية ،ومنھا الضغط المعنوي والسياسي تسھيال للتوافق ،او التزاما بقرار المرجعيات السياسية
من كل االتجاھات .واعتبر ان تحليل نسب التزكية يؤشر على ذلك ،خاصة تلك التزكيات التي حصلت بعد
انقضاء المھلة القانونية لسحب الترشيحات ،باالستناد الى استشارة ھيئة التشريع واالستشارات في وزارة
العدل في ھذا الصدد.
ان وصف الجمعية لھذا الوضع بأنه ضغط على حرية الترشيح ليس اعتباطيا ،وھو ما يمكن التحقق منه
حتى من خالل متابعة الصحافة ،ومن خالل ما يتكشف كل يوم من وقائع عن خالفات وتمردات على
القرارات ،وصوال الى انفراط االئتالفات والتوافقات بسبب الخالفات على موقعي الرئيس ونائب الرئيس.
وھذه كلھا قرائن على ما سبقت االشارة اليه .من ناحية اخرى ،فإن الجمعية تلقت مباشرة شكاوى عن
تعرض بعض المرشحين للضغط من خالل االتصال الشخصي لعدد منھم بالجمعية ،وكذلك من خالل ما
رصده فريق الرصد والمراقبة في الجمعية والتحالف.
اما التحول الخطير ،الذي اشار اليه التقرير ،فھو استشارة ھيئة التشريع واالستشارات في وزارة العدل
والتي ذھبت في تفسيرھا للفقرة السادسة من المادة ١٨من قانون البلديات  ،٣١في اتجاه مخالف للممارسة
السائدة ،ولمبادئ الديمقراطية ،وضرورات حسن التنظيم والمساواة امام القانون ،حين اعتبرت انه يجوز
قبول سحب الترشيح حتى ما قبل موعد االقتراع مباشرة .وقد اوضحت الجمعية ،في بياناتھا السابقة ،موقفھا
 ٣١الفقرة السادسة من قانون رقم  ٦٦٥لسنة " ١٩٩٧يعاد التأمين لصاحب العالقة اذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم الى
القائمقامية او المحافظة قبل موعد االنتخابات بخمسة أيام على األقل"
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القانوني والمبدئي والعملي من قانونية ھذا التمديد ،والذي يعتبر تسھيال قانونيا للضغط على المرشحين من
اجل االنسحاب من المنافسة االنتخابية .وتجدد الجمعية مرة اخرى نقدھا لھذا االجتھاد ،ونقدھا ايضا لتعامل
وزارة الداخلية "المحايد" مع االستشارة ،نظرا لطابعھا االستشاري ولعدم الزاميتھا ،ورغم االشكاالت التي
نتجت عنھا بعد تطبيقھا للمرة االولى في محافظة البقاع )قضاء الھرمل تحديدا( ،في سابقة لم تحصل من
قبل ،بما سھل تمريرھا بدل ان يتخذ خطوات اخرى لتداركھا .وھنا تدعو الجمعية مجددا الى اتخاذ الخطوات
الضرورية لتصحيح ھذا الخطأ ،ومنع تحوله الى عرف مقبول في مناسبات الحقة.

ـ ثانيا :الضغط على حرية االاقتراع
دعا تقرير الجمعية الى رفع الصوت عاليا من اجل ضمان حرية االقتراع من خالل ضمان سرية االقتراع.
واعتبر ان الشروط الشكلية لضمان سرية عملية االقتراع من الناحية االجرائية ،قد تحققت بنسبة عالية من
الناحية التنظيمية )خصوصا مواصفات المعزل واالنتخاب خلف المعزل  .(...اما لجھة المضمون ،فإن
سرية االالقتراع ليست مضمونة ،اذ ان االنتخابات البلدية واالختيارية األخيرة ،كسائر االنتخابات العامة
التي حصلت في لبنان حتى الساعة ،ال تحمي بالقانون سرية االقتراع بشكل كاف .وبالتالي ،ال تضمن حرية
الناخب في االختيار .فبغياب قسيمة االقتراع المطبوعة سلفا تتمكن الماكينات االنتخابية من تتبع اتجاھات
وخيارات الناخب في نظام انتخابي تقسم فيه أقالم االقتراع الى مجموعات صغيرة العدد من الناخبين الذين
ينتمون الى عدد محدود من العائالت ،وتجري فيه عمليات الفرز في كل قلم على حدة.
إن عدم وجود قسيمة االقتراع الرسمية المطبوعة سلفا ،تعرض الناخب اما للضغط أو لالبتزاز ،ما يؤثر في
سرية االقتراع ،وبالتالي ،في حرية الناخب باالختيار ،وكذلك االمر بالنسبة لفرز االصوات في مجموعات
صغيرة في االقالم .كما ان الستخدام قسائم االقتراع المطبوعة سلفا ضرورات تقنية ،ألنھا تؤدي الى
التخلص من "تعليم اللوائح" واستخدام الرموز ،وتقلص من عدد االوراق الالغية او المتنازع عليھا ،كما انھا
تسرّ ع عملية الفرز واصدار النتائج .وبغض النظر عن كل ھذا ،فقد آن االوان كي ال يبقى لبنان واحدا من ٣
دول فقط في العالم ال تستعمل قسائم االقتراع الرسمية ،وتحفظ لمواطنيھا سرية اقتراعھم كأحد أبرز معايير
االنتخابات الديمقراطية.

ب .في عدالة االنتخابات
ـ مسار االصالح
تناول التقرير محطات من عمل الجمعية ومتابعتھا لقضية االصالح االنتخابي قبل اجراء االنتخابات البلدية
واالختيارية .ورأى ان مسار االنتخابات البلدية واالختيارية ،ونتائجھا ،وتبعاتھا ،تؤكد ضرورة االصالح،
وتعيد االعتبار لإلصالحات التي كانت مطروحة على النقاش في مجلس الوزراء وامام اللجان النيابية ،سواء
ما اقترحته وزارة الداخلية ،او ما اقترحته الحملة المدنية لإلصالح االنتخابي ،او قوى سياسية وتيارات
وخبراء وناشطون في ھذا المجال.
ـ النظامان األكثري والنسبي
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اشار التقرير الى ان القانون الحالي بنظامه األكثري في دائرة متعددة المقاعد يضعف من عدالة التمثيل .ان
فوز اي الئحة باالكثرية النسبية البسيطة لعدد االصوات ،يعني ان بإمكانھا ان تحتكر كامل التمثيل في
المجلس البلدي المنتخب ،وتقصي االطراف االخرى ،بشكل كامل ،عن المشاركة ،بغض النظر عن نسبة
االصوات التي حققتھا .ان نظاما من ھذا النوع ال يحقق العدالة بين المتنافسين ،ھو نظام ،في صيغته
اللبنانية ،لم يعد معتمدا في الغالبية الساحقة من النظم االنتخابية في العالم ،التي تتراوح بين اشكال مختلفة من
النسبية ،والمركبة ،والدوائر الفردية.
لقد شكلت مسألة النسبية عقدة االصالح .وھي البند الذي حاز النسبة االعلى من السجال ،ما اطاح عمليا
باالصالحات كلھا .اال ان الممارسة المحققة للتيارات السياسية الكبيرة في ھذه االنتخابات تحت عنوان
التوافق ،ھي في حقيقة االمر صيغة فوقية للنسبية ،أو محاصصة وزعت فيھا الحصص بين ھذه التيارات
بحسب تقديرھا لحجم قوتھا االنتخابية التي غالبا ما قدرت نسبة الى االقتراع في االنتخابات النيابية او البلدية
السابقة.
لقد حرص الفرقاء االساسيون "االقوياء" على اعتماد المحاصصة في اللوائح المعلنة في صيغة فوقية تعزز
المحاصصة في ما بينھم ،في حين ُرفض اعتمادھا في القانون لكي ال تنتج عن اقتراع المواطنين.
ـ تمثيل المرأة و الشباب
تتأمّن عدالة التمثيل أيضا ،كما اشار التقرير ،عندما يتوافر في قانون االنتخاب والممارسة االنتخابية ،تمثيل
صحيح لجميع الفئات السكانية واالجتماعية ،سيما الفئات التي كانت على الدوام ذات تمثيل ھامشي في النظام
االنتخابي اللبناني ،ومن أبرزھم المرأة والشباب .فقد سقط اقتراح اعتماد الكوتا النسائية حتى المخفض من
 %٣٠الى  ،%٢٠بذريعة العدالة واحترام المساواة بين الرجال والنساء .وكانت النتيجة المحققة حضور
محدود للنساء في المجالس البلدية ،وھو ما تظھره معطيات الجدول التالي:
ـ الجدول رقم  :٢٩توزع عدد الفائزات ونسبھن في االنتخابات البلدية في مختلف المحافظات.
المحافظة
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ان عدد النساء الفائزات في االنتخابات البلدية في لبنان ھو  ٥٤٠فائزة من اصل  ١١٢٢٤عضو مجلس
بلدي ،اي ما نسبته  .%٤.٨اما النسب االضعف فقد سُجلت في محافظة البقاع مع  ،%٢.٥وفي محافظتي
لبنان الجنوبي والنبطية معا ،حيث بلغت  .%٢.٩وفي حين تراوحت النسب بين  %٥.٤و %٧.٧في جبل
لبنان والشمال ،فقد بلغت في بيروت  ،١٢.٥وھي االعلى بين مختلف المحافظات .وبطبيعة الحال ،فان نسب
الترشيح تزيد قليال عن ذلك .ان ھذه النسب المنخفضة ترشيحا ونجاحا ،تعطي مشروعية كبيرة جدا
لضرورة اتخاذ اجراءات التمييز االيجابي لضمان تمثيل فعلي للمرأة في المجالس البلدية )والمجلس النيابي(،
ونظام الكوتا ھو احد ھذه االجراءت المعتمدة دوليا ،وھو قابل لالعتماد بصيغ مختلفة )من ضمنھا كوتا
الزامية للترشيح في اللوائح كما جاء في اقتراح الحملة المدنية لإلصالح االنتخابي(.
أما بالنسبة لتمثيل الشباب فان عدم خفض سن االقتراع من  ٢١الى  ١٨سنة ،وكذلك عدم خفض سن
الترشح ،ساھما باستمرار ضعف تمثيل الفئات الشبابية في المجالس المنتخبة ،وحرما فئة ناشطة من المجتمع
اللبناني من التعبير عن رأيھا ،ما يساھم أيضا في اضعاف عدالة تمثيل االنتخابات البلدية.
من ناحية اخرى ،فإن عدم اقرار التعديل القاضي بالسماح للموظفين من الفئة الثالثة وما دون ،بالترشح
لالنتخابات ،حرم بدوره ھذه الفئة من احد حقوقھا في ممارسة الشأن العام ،خصوصا انه ليس ھناك تمانع
فعلي يبرر ھذا المنع في الظروف الحالية .اضف الى ذلك ،انه حرم المجالس البلدية من االفادة من طاقات
بشرية متوافرة في كل القرى والبلدات والمدن.
واخيرا ،ال ننسى الحرمان المستمر للعسكريين من حق االقتراع ،يضاف اليه ان االشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة ليس لديھم اي تمثيل ذي اثر في ھذه المجالس ايضا .وھذه كلھا مؤشرات على ضعف
عدالة العملية االنتخابية.
ـ ھيئة االشراف واإلنفاق واالعالم واالعالن االنتخابيين
اكد التقرير ان المرحلة التي سبقت االنتخابات ،والتي رافقتھا ،بينت ضرورة شمول االنتخابات البلدية
واالختيارية بالنصوص االصالحية التي اُدخلت على قانون االنتخابات النيابية ،وبخاصة ھيئة االشراف على
الحمالت االنتخابية ،والتي من شأنھا ان تضبط االعالم واالعالن والدعاية االنتخابية باالضافة الى اإلنفاق
االنتخابي .مع االشارة الى ان الجمعية والحملة سبق ان طالبتا باقرار الھيئة المستقلة لتنظيم وادارة
االنتخابات .اال ان اقرار ھيئة االشراف يشكل خطوة باالتجاه االصالحي المنشود .ان ادخال المواد
االصالحية الى القانون البلدي يعزز عدالة االنتخابات وتكافؤ الفرص بين المرشحين .وترى الجمعية انه لم
يكن ھناك اي مانع قانوني جدي يحول دون تطبيق ذلك في االنتخابات البلدية االخيرة ،ولم يكن ينقص
سوى توفر االرادة السياسية لذلك.
ج .في شفافية العملية االنتخابية
اشار التقرير الى ان العملية االنتخابية كانت ،لجھة تنظيمھا االداري ،شفافة اجماال .فقد تمكن الناخبون
والمرشحون من االطالع على معظم المعلومات المرتبطة بادارة العملية االنتخابية عبر المواقع االلكترونية
لوزارة الداخلية .مع ذلك ،يضيف التقرير ،ال يمكن اعتبار ان الشفافية كانت متوفرة بالنسبة للجوانب االكثر
تعقيدا والمتعلقة بالمناخ الذي جرت فيه االنتخابات ،وال في ما يختص بأداء كل االطراف .إن مواقف
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االطراف السياسية والكتل البرلمانية من موضوع اجراء االنتخابات واالصالحات ،كانت غير شفافة على
االطالق ،حيث ساد الصمت فترة طويلة ،وتناقضت التصريحات .وحتى اللحظة ،ال يستطيع المواطن
اللبناني ان يكوّ ن صورة جازمة ودقيقة عن مواقف مختلف ھذه االطراف من موضوع االنتخابات
واالصالح .خاصة ان ما تم اقراره في الحكومة ،باجماع االطراف السياسية المكونة لھا والممثلة في
المجلس النيابي ،لم يحظ بھذا الدعم من قبل االطراف عينھا عندما احيل مشروع القانون الى اللجان النيابية
المختصة.
الى ذلك ،يضيف التقرير ،غابت الشفافية عن التفاوض بين التيارات ،بما في ذلك لمؤيدي كل طرف ،وايضا
عن اإلنفاق االنتخابي .وعلى ھذا االساس ،فإن الشفافية كانت متحققة في الجوانب الفنية بنسبة عالية،
ولكن لم يشمل ذلك كل ابعاد وجوانب العملية االنتخابية.

د .الوضع االمني
كان الوضع االمني جيدا ،بشكل عام ،في االسابيع التي سبقت اجراء االنتخابات ،وخالل االيام االنتخابية .لم
تسجل سوى حوادث محدودة ،ولم تؤد الى تأخير او تعطيل العملية االنتخابية .وقد قامت القوى االمنية
والعسكرية بدور كبير في المحافظة على سالمة العملية االنتخابية سيما خالل عملية االقتراع.
ھذا في ما يتعلق بالشق التقني لألمن .اما في البعد السياسي لألمن ،فقد سبق للجمعية ان اشارت في تقريرھا
الخاص بالمرحلة االولى من االنتخابات في  ٣أيار ،الى اھمية ھذا البعد السياسي الذي يشكل المحدد االكثر
اھمية في ضبط االمن فعليا ،ال بمعنى الحوادث الفردية المتفرقة ،بل بمعنى االخالل االمني الذي من شأنه
ان يشكل تھديدا فعليا لالستقرار .وقد بينت بعض الحوادث ،ذات الداللة ،ان االطراف النافذة ال تزال تمسك
بقرار االمن بشكل فعلي على االرض ،وانھا تقوم برسم حدود الدور الذي يمكن للقوى االمنية – او لألمن
التقني – ان يلعبه ،والذي يكون مقبوال طالما بقي ضمن ھذه الحدود المرسومة .وان االستقرار واالنضباط
قد تحققا بسبب ھذه العالقة اكثر مما تحققا بسبب النفوذ الفعلي للدولة واجھزتھا االمنية .وقد شدد بيان
الجمعية في حينه ،على وجوب ان يتحقق االمن بفعل حضور الدولة وقواھا ايضا ،وبالدرجة االولى ،وليس
بفضل قرار االطراف السياسية وحدھا .ولم يكن تعامل الدولة واالجھزة االمنية متشابھا بالنسبة لكل
االشكاالت والحاالت التي سجلت في فترة االنتخابات )محافظة النبطية ،المتن الجنوبي ،صيدا ،حادثة ضھر
العين..الخ(.
استنادا الى ذلك ،اضاف التقرير ،ترى الجمعية انه ال بد من ايالء اھمية اكبر للبعد السياسي للموضوع
االمني ،لجھة تعزيز التكامل االيجابي بين المظلة السياسية وبين الجانب الفني للمسؤولية االمنية ،مع التشديد
على ضرورة تحصين ھذه االخيرة والحؤول دون طغيان تأثير القوى السياسية النافذة ،والتعامل بشكل
متساو مع الحاالت المتشابھة في مختلف المناطق.

ھـ.اداء االطراف السياسية
تميزت الصورة العامة ألداء االطراف السياسية االساسية ،في سعيھا كلھا الى تشكيل اللوائح ،واختيار
االعضاء ،وتحويل االنتخابات الى استفتاء في بعض الحاالت .وفي الممارسة ،كان زعماء وقادة ھذه
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االطراف ھم الناطقون باسم اللوائح ،بما في ذلك يوم االنتخابات ،وبعد النجاح او الفشل ،حيث بدا ان
المرشحين انفسھم كانوا طرفا ثانوي االھمية .فھم من كانوا في الواجھة ،وفي مواقع القيادة المباشرة
للحمالت االنتخابية ،ومتابعة النتائح ،والتصريح بعد صدورھا .وتعززت ھذه الصورة في السعي المستمر
"لمصادرة" البلديات وتحويلھا الى مجرد ارقام تتراكم في حساب التيارات ،الستعراض القوى واالحجام
االنتخابية ،وتثبيت مواقع ،او الرد على خسارة مواقع في االنتخابات النيابية) .توقفت الجمعية مرارا عند
ذلك ،سيما في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في  ٣١أيار ،غداة انتھاء المرحلة الرابعة من االنتخابات في
محافظتي لبنان الشمالي وعكار(.
اما بصدد اداء ھذه االطراف السياسية ،لجھة الضغط على الناخبين ،فقد تميز ،بشكل عام ،بتسييس
االنتخابات المحلية وإبعادھا عن طابعھا التنموي المحلي.
وكما في االنتخابات النيابية ،سجلت االنتخابات البلدية تداخال بين العام والخاص في اداء المسؤولين
الرسميين ،وھو ما تمت االشارة اليه في كل مرحلة من مراحل االنتخابات من خالل عرض الحاالت االكثر
بروزا ،مع االشارة الدائمة والمتكررة الى ان ذلك يشكل سلوكا شائعا وعاما في الممارسة االنتخابية
والسياسية .ويكشف ھذا الواقع عن وجود ثغرات قانونية ،وعملية ،ال تساھم في تحديد ضوابط العالقة بين
العام والخاص ،وفي التعامل مع اي خروقات في ھذ المجال.
في ھذا السياق ،اكد التقرير التقويمي االجمالي للجمعية ان اشارات تقارير الجمعية لھذا االداء اتت من
منظور القانون بمواده المباشرة ،ومن منظور سياسي اوسع يتعلق بمضمون الرسالة التي يحملھا ھذا االداء
لجھة ترسيخ او اضعاف فكرة الفصل بين الموقع الحكومي او الرسمي المسؤول وقيادة تيار سياسي .ومع
علم الجمعية ان ھذا االمر معقد وله جذور راسخة في بنية العمل السياسي واالنتخابي في لبنان ،اال ان
تقارير الجمعية لم تنح منحى التوسع في تحليل ذلك لخروجه عن نطاق عمل الجمعية ومھامھا ،على االقل
في ما يتعلق بتقارير مراقبة االنتخابات.

و .دور المال :اإلنفاق االنتخابي والرشوة
ان عدم وضع معايير واضحة وسقف لإلنفاق االنتخابي شكل ثغرة اساسية في العملية االنتخابية .وتجدر
االشارة الى ان اإلنفاق االنتخابي ال يبدأ في االنتخابات ،بل ھو يشكل نمطا في الممارسة السياسية واليومية
بين المسؤولين والمواطنين.
اما بالنسبة الى الرشوة ،فھي عمليا اتفاق بين طرفين ،بين الراشي والمرتشي .وھي ،بالتالي ،مسألة يصعب
االمساك بھا اال في حال افصاح احد الطرفين عنھا .وبالرغم من ذلك ،فان الجمعية تمكنت من توثيق نحو ٨
حاالت )حالة في كل من مدينة جبيل وبلدة القليعات ،و ٦حاالت في مدينة زحلة( ،وھي ال تشكل اال جزءا
بسيطا مما يحصل فعليا ،على ھذا الصعيد .اضافة الى ذلك ،رصد متطوعو الجمعية والتحالف عدة حاالت
مماثلة في عدد من المناطق ،وھي :زغرتا ،طرابلس ،البترون ،المنية /الضنية ،وعكار ،ولكنھم لم يتمكنوا
من توثيقھا.
وفي ھذا السياق ،اشارت الجمعية الى حالة القليعات لما شكلته من نموذج لحسن تصرف المواطن الذي
رفض مبدأ الرشوة حتى وان كان احد اقرب الناس اليه ،وھو والده ،يمارسھا .وھذا ما يبرز اھمية الوعي
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المواطني لدى الشخص المعني ،وتشجيع كافة المواطنين على رفض ھذه الممارسات التي تسيء اليھم ،والى
صحة التمثيل.
وفي حالة بلدية زحلة ،كان الحديث عن الرشاوى شبه العلنية شائعا طيلة النھار .وكانت تتم في مكاتب
انتخابية تابعة للوائح وتقع على مقربة من مراكز االقتراع .وكانت ھذه العملية منظورة للجميع .وقد تمكن
مراقبو الجمعية من توثيق خمس حاالت ،تمت إحالتھا الى النيابة العامة ،علما أنھا ال تشكل سوى قسم قليل
مما شھدته المدينة ،وھو ما يتطلب التوقف عند نقطتين ،ھما:
 على الرغم من التوثيق وابالغ النيابة العامة بھا ،وتواتر االخبار عنھا في االعالم وبين المواطنين،اال ان احدا لم يتخذ اي اجراء ميداني مؤثر لوقف ھذه الظاھرة ،او لم يتمكن من جمع المعلومات
ومداھمة اماكن التوزيع المعروفة.
 لقد تعامل التحقيق القضائي بشكل جامد مع مسائل االثبات في معرض التحقيق مع مراقبي الجمعيةالذين وثقوا الرشوة ،ولم يبذل اي جھد الستخدام قدراته من اجل التوسع في التحقق من المعلومات
والتدخل ،ال بل بدا وكأنه كان يبحث عن سبب لعدم التحرك بذريعة ان الرشوة غير مثبتة ،وھي
مستحيلة االثبات من دون تحرك قوى الضابطة العدلية.
ويكشف ذلك عن وجود ثغرات قانونية واجرائية تعوق التدخل الفوري ،وثغرات اخرى تعوق التدخل
القانوني ،ألن الطعن في نتائج االنتخابات غير ممكن للمواطنين وللجمعيات ،كما انه يكشف عن عدم وجود
قرار سياسي فعلي بالتصدي لمثل ھذه الحاالت عندما تتخذ طابعا يتجاوز الرشوة الفردية لتتحول الى ظاھرة
شبه عامة من شأنھا التأثير في نتيجة االنتخابات .وقد رأت الجمعية في بيانھا الذي تلى انتخابات البقاع )١٠
أيار( ،ان اتساع ظاھرة الرشوة في زحلة يشكل اساسا صالحا للطعن في نتائج االنتخابات البلدية فيھا.

د .البيئة الدامجة ومراكز اإلقتراع :
لم تختلف نسب تجھيز مراكز االقتراع على كافة األراضي اللبناني في العام  ،٢٠١٠عما كانت عليه قبيل
االنتخابات النيابية في العام  ،٢٠٠٩والتي رصدھا اتحاد المقعدين اللبنانيين في مسح ميداني شامل لھا ،وفق
المعايير الدامجة الدنيا ،الواردة في القانون  ٢٢٠على  .٢٠٠٠وتجدر اإلشارة إلى أن ھذه المعايير
)الموقف ،المدخل – المنحدر ،المصعد ،الممر ،غرفة القلم والوحدة الصحية( تركز على اإلعاقة الحركية،
في ظل غياب تام لتجھيز ھندسي يحترم حاجات األشخاص المكفوفين ،الصم ،والمعوقين ذھنيا ً.
إن التطور الذي شھده العمل على تعميم التوعية تجاه إمكانية وضرورة التجھيز الھندسي وفق معايير الحد
األدنى ،أنتج تفاعالً كبيراً ومثمراً لدى الوزارات المعنية السيما وزارة الداخلية والبلديات منذ نيسان ،٢٠٠٨
لكن ذلك لم يأخذ طريقه إلى التطبيق إال من خالل مبادرات فردية مدنية بالتعاون مع اتحاد المقعدين
اللبنانيين حيناً ،ومن خالل مشروع مرحلي مع الوزارة المذكورة في األسبوع الذي سبق االنتخابات النيابية
الماضية لتجھيز  ٢٣مركز اقتراع تجھيزاً مؤقتاً ،وسرعان ما أزيلت التجھيزات بعد االنتخابات ،ما حرم
الناخبين المعوقين في االنتخابات البلدية واالختيارية االقتراع باستقاللية في ھذه المراكز ذات الكثافة العالية
في عدد الناخبين على لوائح الشطب.
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تجدر اإلشارة إلى أن نتائج المسح الميداني أظھرت أن صفراً بالمئة من المراكز كان مجھزاً بشكل كامل،
وأن  ٣بالمئة منھا كان مجھزاً بشكل جزئي ،و ٦٠بالمئة كان غير مجھز ولكنه قابل للتجھيز ،ويبقى ٣٦
بالمئة من المراكز غير مجھز وال تتوافر فيه أي مواصفة من المواصفات الست المذكورة.
كما أظھرت النتائج األولية لللرصد الميداني لحملة حقي – الحملة الوطنية إلقرار الحقوق السياسية
لألشخاص المعوقين في لبنان –  ،٢٠١٠والتي نفذھا اتحاد المقعدين اللبنانيين خالل فترة االنتخابات البلدية
األخيرة ،بما يخص التجھيز الھندسي في المراكز – العينة ،التالي:
بيروت  ١فاصل  ١بالمئة مجھز
جبل لبنان صفر بالمئة مجھز
البقاع وبعلبك الھرمل صفر فاصل اثنان بالمئة مجھز
الجنوب والنبطية صفر فاصل اثنان بالمئة مجھز
مع مالحظة أن فرق رصد الحملة لم تعمل في محافظتي الشمال وعكار ألسباب أمنية ولوجستية .وينتج عن
ذلك أن النتيجة ما تزال على حالھا مقارنة مع االنتخابات النيابية عامي  ٢٠٠٥و  .٢٠٠٩والتي بني عليھا
المسح الميداني الشامل لمراكز االقتراع ،فالنسبة العامة تقارب الصفر بالمئة للمراكز التي تحظى بالمعايير
الست الدامجة الدنيا) .ھذه الفقرة من اعداد اتحاد المقعدين اللبنانيين(
ذ .مشاھدات المراقبين والمخالفات
قامت الجمعية بعرض نتائج عملية رصد يوم االقتراع ،التي قام بھا مراقبو الجمعية والتحالف ،في تقاريرھا
االسبوعية التي تلت كل مرحلة من مراحل االنتخابات االربع .وھذه البيانات متاحة على موقع الجمعية
االلكتروني ،كما انھا مرفقة في ملحق خاص بھذا التقرير .وعليه فإن نتائج المراقبة التي ستعرض االن ھي
عبارة عن بعض االرقام المختارة والتي تعبر عن المشاھدات والمخالفات االكثر اھمية.
ـ مشاھدات المراقبين الجوالين
غطى مراقبو الجمعية والتحالف الجوالين كل المناطق اللبنانية ،وكل مراكز االقتراع .ووصل عددھم
االجمالي في لبنان الى  ١٧٧٦مراقبا .قام المراقبون الجوالون بتسجيل ما مجموعه  ١٤٧٣مشاھدة مختلفة.
وتبين ان المخالفات االكثر انتشارا ھي :الترويج االنتخابي ) ٣٣٧مشاھدة( ،توزيع المناشير )٢٧٤
مشاھدة( ،وتواجد الماكينات االنتخابية من غير المندوبين قرب او داخل مراكز االقتراع )  ١٤٤مشاھدة(.
كما سجل المراقبون الجوالون  ٨٢حالة ضغط على الناخبين ،و ٥٤حالة حصل فيھا اشكال وعنف ،و٣٤
حالة تدخل لموظف رسمي في العملية االنتخابية ،و  ١٢حالة الستخدام موارد عامة.
ـ الجدول رقم  :٣٠المشاھدات االكثر انتشارا في مختلف المحافظات) .يمكن مراجعة كامل المشاھدات في
الملحق(
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العدد
٣٣٧

ترويج انتخابي داخل أو في محيط مركز االقتراع

٢٧٤

توزيع مناشير أو لوائح إنتخابية في محيط مركز اإلقتراع

١٤٤

وجود ماكينات انتخابية غير المندوبين قرب او داخل مركز االقتراع

٥٤

وقوع أعمال عنف داخل وفي محيط مركز االقتراع

٨٢

تخويف أو ضغط على الناخبين داخل أو في محيط مركز االقتراع

٣٤

تدخل موظف رسمي أو القوى األمن ّية لصالح مرشح أو الئحة ما

١٢

استخدام موارد عامة لغايات إنتخابية )سيارات البلدية ،مدارس رسمية،
مبنى البلدية ،مستوصفات عامة(

ـ تقارير المراقبين الثابتين
وھي تغطي عينة مختارة بشكل علمي في كل محافظة ،تم عرض قواعدھا في قسم سابق من ھذا التقرير.
ومن المؤشرات المختارة التي سجلھا المراقبون الثابتون نذكر ما يلي:

ـ الجدول رقم  :٣١الثغرات التنظيمية في مرحلة افتتاح عملية االقتراع في مختلف المحافظات ) %من
مجموع عدد االقالم في العينات(
اكتمال ھيئة القلم عند فتح قلم االقتراع

94%

توفر تجھيزات القلم عند افتتاح عملية االقتراع

82%

المعزل يضمن سرية االقتراع

94%

مركز االقتراع مجھز الستقبال ذوي االحتياجات
االضافية

أقل من %١

ھل ت ّم فتح قلم االقتراع في الوقت المحدد

73%
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ـ الجدول رقم  :٣٢ادارة العملية االنتخابية في مختلف المحافظات ) %من مجموع عدد االقالم في العينات(
نسبة االقالم التي وردت فيھا اسماء كل المقترعين في لوائح الشطب

44%

نسبة االقالم التي سجلت فيھا حالة اقتراع دون ابراز بطاقة ھوية او جواز سفر
صالح مرة واحدة على األقل

4%

نسبة االقالم التي سجلت فيھا حالة عدم دمغ االصبع بالحبر مرة واحدة على األقل

15%

نسبة االقالم التي سمح فيھا باالقتراع لناخبين لم تكن اسماؤھم مدرجة على لوائح
الشطب

6%

دخول عناصر من قوى االمن بشكل متكرر الى قلم االقتراع من دون طلب من
رئيس القلم ومن دون ان يتدخلوا في العملية

38%

تدخل عناصر من القوى االمنية في عملية االقتراع من خالل ابداء الراي حول
العملية االنتخابية لھيئة القلم او المندوبين او الناخبين ،مرة واحدة على االقل

6%

تدخل عناصر من القوى االمنية في عملية االقتراع من خالل توزيع لوائح او
الضغط على الناخبين او المندوبين داخل القلم ،مرة واحدة على االقل

3%

ازدحام ما داخل القلم

40%

تعليق العملية االنتخابية في مرحلة ما لسبب او آلخر

13%

محاولة احدھم عرقلة سير العملية االنتخابية او التاثير عليھا

13%

اقتراع مرة واحدة على االقل خارج المعزل

36%

دعاية انتخابية داخل قلم االقتراع

22%

غياب رئيس القلم والكاتب لمرحلة ما خالل عملية اقتراع الناخبين

11%

ـ الجدول رقم  :٣٣مشاھدات االقفال والفرز في مختلف المحافظات ) %من مجموع عدد االقالم في
العينات(
اقفال القلم عند الساعة السابعة مساء

87%

فروقات بين عدد المغلفات في الصندوق وعدد المقترعين

4%

منع لمراقب او مندوب من مراقبة عملية الفرز

2%
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رفض طلب اي من المندوبين بالحصول على نسخة من المحضر.

2%

نزاع حول ورقة اقتراع

40%

ورقة اقتراع واحدة كحد ادنى تضمنت لقبا او رمزا ما

31%

محاولة احدھم عرقلة عملية الفرز

7%

تعليق رئيس القلم محضر النتائج على مدخل القلم

84%

96

 .٢حول اداء الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات
أ .اتساع التطوع
ـ الجدول رقم  :٣٤مجموع المراقبين وتوزعھم حسب المحافظات.

جبل لبنان
بيروت
الجنوب
الشمال
البقاع
النبطية
المجموع

مجموع المراقبين
الثابتين
183
83
74
192
132
70
734

مجموع المراقبين
المتجولين
207
56
99
293
215
172
1042

مجموع المراقبين
390
139
173
485
347
242
1776

القت الجمعية في عملية المراقبة ھذه السنة ،قبوال عاما في مختلف المناطق ،ع ّبرت عنه سھولة استقطاب
المتطوعين ،حيث كان عددھم في كل دورة يزيد عن العدد المطلوب للمراقبة .واألھم انھم كانوا من كافة
شرائح وفئات المجتمع ،وقد بادروا ،من تلقاء انفسھم ،لالتصال والتواصل مع الجمعية وابداء رغبتھم
للمشاركة في عملية المراقبة.
طالت عملية المراقبة في المرحلة االولى من االنتخابات ،التي جرت في جبل لبنان ٣٩٠ ،متطوعا .وفي
المرحلة الثانية ،في البقاع وبيروت ٤٨٦ ،متطوعا .وفي الثالثة ،في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية٤١٥ ،
مشاركا .وفي المرحلة الرابعة ،واالخيرة في الشمال ،طالت المشاركة  ٤٨٥متطوعا .وبلغ اجمالي
المراقبين ،في مجمل العملية االنتخابية ١٧٧٦ ،مراقبا ،علما ان ھناك عدداً قليالً جدا منھم قد شارك في اكثر
من مھمة مراقبة ،وتم احتسابه كمراقب جديد .لذا ،يمكن القول ان مجموع العدد االجمالي للمراقبين ،وللدقة
العلمية ،ھو عدد مھمات المراقبة بالتحديد.

ب .التغطية االعالمية المرتفعة
حصلت الجمعية والتحالف ،خالل الحملة االنتخابية واالنتخابات في مختلف مراحلھا ،على تغطية اعالمية
مرتفعة جدا ،اتاحت ظھور مسؤوليھا على جميع شاشات التلفزة من دون استثناء .ففي الدورات االربع
لالنتخابات ،كان للجمعية والتحالف اكثر من  ٨٥ظھورا اعالميا ،بعضھا تم لفترة زمنية طويلة ومن خالل
برامج ذات متابعة شعبية واسعة جدا ،ھذا عدا التغطية االعالمية التي حظي بھا كل تقرير من التقارير
االربعة.
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ج .المراقبة الذاتية
ان الجمعية والتحالف يدركان حجم الثقة الوطنية التي اعطيت لھما .وتأكيدا لحرصھما على ھذه الثقة،
وسعيا ً لتعزيزھا ،فقد سعيا الى التعامل ،كما عودا الجميع ،بحزم مع الثغرات التي واجھت مھمتھما،
وظھرت في سبع حاالت ،وھي :سحب بطاقات عدد من المراقبين؛ استبدال مراكز بعض المراقبين في كل
من العبادية ،الضبية )جبل لبنان( ،كامد اللوز )البقاع( ،ايعات ،العبدة ،مشمش والقبيات )عكار( ،نظرا
لوجود احد اقارب المراقبين مرشحا ً لالنتخابات البلدية ،او لتدخلھم في العملية االنتخابية بشكل او بآخر.
)راجع رسالة الجمعية الى وزير الداخلية بتاريخ (٢٠١٠/٥/١٧

د .مضايقات محلية
تعرض مراقبو الجمعية والتحالف لحاالت محدودة جدا من المضايقات من قبل الماكينات االنتخابية بالدرجة
االولى .ولعل أھمھا تعرض احد المراقبين ،في بلدة بشمزين في الكورة ،الى اعتداء من قبل مجموعة من
المراھقين التابعين لالئحة التوافقية في البلدة ،والذين كانوا متواجدين داخل مركز االقتراع .وقد وقعت
الحادثة على خلفية تسجيل مخالفة الحدى السيدات حيث ادلت بصوتھا فيما ستارة المعزل مفتوحة.

ه .سجاالت اعالمية حول اداء الجمعية
تعرضت الجمعية والتحالف ،خالل فترة االنتخابات البلدية ،الى بعض االتھامات باالنحياز ما اضطرھما الى
الدخول في سجال مع اصحابھا نظرا العالنھا في وسائل االعالم .االتھام االول جاء على لسان النائب ھادي
حبيش على اثر مخالفتين سجلھما مراقبو الجمعية والتحالف بحق ناخبين مناصرين له والفراد من عائلته،
وھو ما تم الرد عليه اثناء مقابالت تلفزيونية في اليوم عينه .واالتھام الثاني جاء في بيان للوزير جبران
باسيل تم الرد عليه في بيان خاص ،تمت االشارة اليه في تقويم المرحلة الرابعة من االنتخابات.
الى ذلك ،صدر في الصحف اللبنانية ،عدد محدود من المقاالت ،لحقوقيين وناشطين سياسيين ،تضمنت
انتقادا للجمعية وللتحالف .ازاء كل ذلك ،اكدت الجمعية والتحالف انھما يتعامالن بكل جدية مع كل نقد
ومالحظة بصدد ادائھما ،وھذا جزء اساس من العمل المدني الذي ال يتقدم دونه ،كما انه حق ألي مواطن.
كذلك ،فان من تكون مھمته مراقبة االنتخابات يجب ان ال يمانع ان يكون ھو موضع مراقبة الرأي العام.
وھذا ما تعد الجمعية والتحالف ،مرة اخرى ،بالنظر فيه واالستفادة منه في تحسين ادائھما.

و .تنظيم عملية المراقبة
عرضت الجمعية في تقريرھا التقويمي ،استراتيجيتھا ومنھجية مراقبتھا التي اعتمدت ،وھو ما سبق ان تم
عرضه في سياق معطيات مرحلة ما قبل االنتخابات والتحضيرات التي قامت بھا الجمعية من اجلھا.
كما الحظت الجمعية ان عدد حاالت التشكيك بالنتائج المعلنة من قبل لجان القيد ،نظرا الختالفھا عن النتائج
االولية التي صدرت عن ھيئات القلم ،كبير نسبيا .وان عدد الطعون المقدمة الى مجلس شورى الدولة ،ھو،
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بالتالي ،كبير في جميع المحافظات .وحيث انه ال توجد مھل زمنية محددة الصدار القرارات بھذه الطعون،
وحيث ان معظم البلديات المطعون بنتائج انتخابھا قد باشرت العمل بعد انتخاب رئيسھا ونائبه ،فان ذلك
سيضاعف من االشكاليات وحاالت التشكيك بنتائج العملية االنتخابية برمتھا .ما يثير موضوع مھل البت
بالطعون وتفعيل آليات عمل مجلس شورى الدولة في ھذه الحاالت.
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 .٣خالصة وخاتمة
يھ ّم الجمعية ،في نھاية تقريرھا التقويمي ،التأكيد على اھمية االنتخابات في الحياة السياسية العامة ،وفي
تعزيز المشاركة الموا َط َنة ،ال بل في تعزيز المواطنية عينھا ،بما ھي حق وواجب في آن ،اذ ان االنتخابات
ھي بمثابة تحديد للخيارات على كافة الصعد ،السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية .وبالتالي ،ال بد
من ان تتوفر فيھا العناصر والمواصفات التي تسمح بان تكون ديمقراطية وسليمة.
لذلك ،نعيد التأكيد على وجوب االستمرار بالمسار االصالحي الذي انطلق في العام  ٢٠٠٨مع اقرار قانون
 ٢٥/٢٠٠٨لالنتخابات النيابية ،والنقاش الذي دار حول قانون االنتخابات البلدية واالختيارية في المرحلة
التي سبقتھا.
ستعمل الجمعية في المرحلة المقبلة ،الى جانب الحملة المدنية لالصالح االنتخابي على استكمال حملة تطوير
قانون االنتخابات النيابية على اساس المبادئ االصالحية التي نؤمن بھا والتي تنسجم مع المعايير الدولية،
والواقع المحلي للبالد ،بما يضمن ديمقراطية حقيقية ال شكلية لالنتخابات .وكذلك االمر بالنسبة الى اطالق
الحوار الوطني حول اصالح النظام االداري في لبنان ،والذي يرعى عمل السلطات المحلية المنتخبة،
وعالقاتھا باالدارة ،بما في ذلك آليات انتخاب ھذه السلطات المحلية.
ختاما ،يھم الجمعية التأكيد على ان المواطن اللبناني قد اثبت مرة اخرى مستوى من المسؤولية عندما مارس
حقه االنتخابي بشكل سلمي وھادئ ،متجاوزا الخطب السياسية الحامية والمستثيرة للفئوية والعصبيات احيانا،
وممارسات بعض االطراف السياسية ومناصريھم في الضغط والتأثير .ولعل نسبة المشاركة المرتفعة نسبيا
في بعض الدوائر التي تعتبر فيھا المشاركة ضرورية في تحديد خيارات ،او المتدنية نسبيا حيث النتائج
محسومة ،تعبر عن موقف اراد المواطنون اظھاره ،ولو بشكل عفوي ،اال انه مثير لالھتمام.

100

ـ الملحق رقم  :١بيانات ومواقف الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات والحملة المدنية
لالصالح االنتخابي ،وكل ما له عالقة بملف االنتخابات وصدر قبل بدئھا
 بيان صادر عن الحملة المدنيّة من أجل اإلصالح اإلنتخابي تاريخ  ٢شباط ٢٠١٠ بيان بعنوان "تحرّ ك مطلبي للحملة المدنيّة لإلصالح اإلنتخابي على ھامش جلسة مجلس الوزراء"تاريخ  ٣شباط ٢٠١٠
 بيان صادر عن الجملة المدنيّة من أجل اإلصالح اإلنتخابي بتاريخ  ١٢شباط ٢٠١٠ بيان بعنوان "دعوة الجمعيّات للتحرّ ك من أجل إجراء اإلنتخابات البلديّة في موعدھا مع إدخالالمبادئ اإلصالحيّة" بتاريخ  ١٥شباط ٢٠١٠
 بيان صادر عن الحملة المدنيّة لإلصالح اإلنتخابي والھيئة الوطنيّة الداعمة للكوتا النسائيّة بتاريخ ١٧شباط ٢٠١٠
 بيان بعنوان "دعوة إلى تغطية التحرّ ك الرّ مزي للحملة المدنيّة لإلصالح اإلنتخابي أمام مختلفالمؤسسات اإلعالميّة غداً األربعاء" بتاريخ  ١٧شباط ٢٠١٠
 بيان حول المؤتمر الصحفي للحملة المدنية لإلصاح اإلنتخابي والھيئة الداعمة للكوتا النسائيّة فيقصر األونسكو بتاريخ  ١٨شباط ٢٠١٠
 بيان للحملة المدنية لإلصالح اإلنتخابي والھيئة الوطنية لدعم الكوتا النسائيّة بعنوان "نعم لإلصالحال للتأجيل" بتاريخ  ١٨شباط ٢٠١٠
 بيان بعنوان "إعتصام الحملة المدنيّة لإلصالح اإلنتخابي أمام مجلس النواب اليوم" بتاريخ  ٢٢شباط٢٠١٠
 مذ ّكرة إلى دولة رئيس مجلس النواب من الحملة المدنيّة لإلصاح اإلنتخابي والھيئة الوطنيّة الداعمةللكوتا النسائيّة بتاريخ  ٢٢شباط ٢٠١٠
 بيان بعنوان "الحملة المدنيّة لإلصالح اإلنتخابي والھيئة الوطنيّة لدعم الكوتا النسائيّة تزوران معاليوزير الداخليّة والبلديّات" بتاريخ  ٢اذار ٢٠١٠
 بيان لألندية االھليّة في بعلبك تضامنا ً مع مطالب الحملة المدنيّة لإلصالح اإلنتخابي بيان بعنوان الحملة المدنيّة لإلصالح اإلنتخابي ترحّ ب بالقانون الجديد لإلنتخابات البلديّةواإلختياريّة" بتاريخ  ٥اذار .٢٠١٠
 بيان بعنوان "الحملة المدنيّة لإلصالح اإلنتخابي ترحّ ب بانطالق العمل في اللجان النيابيّة حولقانون اإلنتخابات البلديّة واإلختياريّة" بتاريخ  ١٢اذار ٢٠١٠
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 نداء من الحملة المدنيّة لإلصالح اإلنتخابي بعنوان "على مجلس النواب إقرار مشروع قانوناإلنتخابات البلديّة واإلختياريّة في المھل القانونيّة التي تسمح بإجراء اإلنتخابات بموعدھا مع
اإلصالحات المقترحة بتاريخ ٢٤ :اذار ٢٠١٠
 -بيان للحملة المدنيّة لإلصالح اإلنتخابي بتاريخ األول من نيسان
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ـ الملحق رقم  :٢معايير عملية المراقبة:
تم وضع الئحة اولية وتفصيلية بمعايير المراقبة ،وھي:
 oھ ل اس تعمل اي موظ ف دول ة أو مؤسس ة عام ة أو موظ ف بلدي ة أو اتح اد
بل ديات نف وذه لمص لحة اي مرش ح او الئح ة؟ )التعم يم رق م  /١٠ام/
(٢٠١٠؛
 oھ ل رب ط رئ يس البلدي ة او اح د اعض اء المجل س البل دي ب ين الخ دمات
االنمائية بالوالء االنتخابي؟ )التعميم رقم  /١٠ام(٢٠١٠ /؛
 oھ ل ق ام رئ يس البلدي ة او اح د اعض اء المجل س البل دي خ الل الحمل ة
االنتخابي ة بتق ديم خ دمات او دف ع مب الغ للن اخبين ،مث ل التق ديمات
والمس اعدات العيني ة والنقدي ة ال ى االف راد والجمعي ات الخيري ة؟ )التعم يم
رقم /٨ام(٢٠١٠/؛
 oھ ل ق ام اح د م وظفي الدول ة او مؤسس ة عام ة او رئ يس او اح د اعض اء
المجل س البل دي باس تعمال االم وال العام ة لغاي ة خاص ة؟ )التعم يم رق م /٨
ام(٢٠١٠ /؛
 oھ ل ق ام المح افظون او القائمق امون ،ك ل ض من نطاق ه ،ب التعميم عل ى كاف ة
البل ديات ب التوقف ع ن توزي ع االعان ات والمس اعدات المالي ة ض من النط اق
البلدي الى ما بعد اجراء االنتخابات البلدية؟ )التعميم رقم /٨ام(٢٠١٠ /؛
 oھ ل اس تخدمت المراف ق العام ة ،وال دوائر الحكومي ة ،والمؤسس ات العام ة،
والجامع ات والكلي ات والمعاھ د والم دارس الرس مية والخاص ة ودور
العب ادة الج ل اقام ة المھرجان ات واللق اءات االنتخابي ة او القي ام بالص اق
الصور للدعاية االنتخابية؟ )التعميم رقم  /٢١ام(٢٠١٠ /؛
 oھ ل وزع ت اوراق اقت راع او منش ورات او اي مس تندات اخ رى لمص لحة
مرش ح او ض ده طيل ة ي وم االقت راع عل ى اب واب مرك ز االقت راع او ف ي
محيطه؟ )التعميم رقم  /٢١ام(٢٠١٠ /؛
 oھ ل تأك د رئ يس القل م قب ل الب دء بالعملي ة االنتخابي ة وحت ى انتھائھ ا بان ه ال
توج د اي ص ورة او رم ز او كتاب ة او ش عار م ن اي ن وع ك ان ف ي قل م
االقتراع؟ )التعميم رقم /٢١ام(٢٠١٠/؛
 oھ ل علّق ت وراء المع زل الئح ة كبي رة باس ماء المرش حين؟ )التعم يم رق م
/٢١ام(٢٠١٠/؛
 oھل وضعت اوراق بيضاء داخل المعزل؟ )التعميم رقم /٢١ام(٢٠١٠/؛
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 oھ ل تث ّب ت رئ يس القل م م ن ھوي ة الن اخبين م ن خ الل الھوي ة الشخص ية او
جواز السفر الصالح؟ )التعميم رقم /٢١ام(٢٠١٠/؛
 oھ ل اعتم د رئ يس القل م عل ى رق م بطاق ة الھوي ة او ج واز الس فر ف ي ح ال ع دم
تط ابق المعلوم ات ب ين المس تند الرس مي ول وائح الش طب؟ )التعم يم رق م
/٢١ام(٢٠١٠/؛
 oھ ل س مح رئ يس القل م الح د الن اخبين ب االقتراع بج واز س فر دبلوماس ي او
خاص؟ )التعميم رقم /٢١ام(٢٠١٠/؛
 oھ ل زوّ د رئ يس القل م الناخ ب بمغل ف ممھ ور بالخ اتم الرس مي بع د توقيع ه
عليه؟ )التعميم رقم /٢١ام(٢٠١٠/؛
 oھ ل س مح رئ يس القل م الح د الن اخبين ب االقتراع خ ارج المع زل؟ )التعم يم رق م
/٢١ام(٢٠١٠/؛
 oھ ل ق ام ك ل ناخ ب بع د االقت راع ب دمغ ابھام ه ب الحبر الس ري؟ )التعم يم
/٢١ام(٢٠١٠/؛
 oھ ال س مح الح د الن اخبين الم دموغ ابھ امھم ب الحبر م ن االقت راع؟ )التعم يم
رقم /٢١ام(٢٠١٠/؛
 oھل اقفل المركز عند الساعة السابعة مساء؟ )التعميم رقم /٢١ام(٢٠١٠/؛
 oھ ل س مح للن اخبين الموج ودين داخ ل مرك ز االقت راع عن د الس اعة الس ابعة
مساء من االقتراع؟ )التعميم رقم/ام(٢٠١٠/؛
 oھ ل ت م تعلي ق او لص ق االعالن ات االنتخابي ة وص ور المرش حين ف ي االم اكن
العام ة مث ل ج دران الط رق ،اعم دة الكھرب اء ،المب اني الحكومي ة او
االمالك الخاصة دون اذن اصحابھا؟ )التعميم رقم /٢٠ام(٢٠١٠/؛
 oھ ل قام ت البلدي ة بتعي ين االم اكن المخصص ة للدعاي ة االنتخابي ة؟ )التعم يم
رقم /٢٠ام(٢٠١٠/؛
 oھ ل ك ان ھن اك اي نش اط انتخ ابي او دع ائي س يما مكب رات الص وت
والموس يقى الص اخبة واالع الم الحزبي ة والمواك ب الس يارة ض من مح يط
قل م االقت راع ٥٠ -مت راً ع ن م دخل المرك ز م ن ك ل اتج اه؟ )التعم يم رق م
/١٩ام(٢٠١٠/؛
 oھ ل ت م دخ ول الس يارات او اآللي ات ال ى مح يط المرك ز؟ )التعم يم رق م
/١٩ام(٢٠١٠/؛
 oھ ل س مح ل ذوي االحتياج ات الخاص ة م ن ادخ ال س ياراتھم ال ى ام ام مرك ز
االقتراع؟ )التعميم رقم /١٩ام(٢٠١٠/؛
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 oھ ل أقفل ت جمي ع مراك ز االح زاب والتي ارات السياس ية والمكات ب االنتخابي ة
الواقع ة ض من مح يط مرك ز االقت راع اعتب ارا م ن الس اعة العاش رة ص باحا
م ن ص باح ي وم الس بت ال ذي يس بق ي وم االقت راع ولغاي ة الس اعة  ١٨م ن
مساء يوم االثنين؟ )التعميم رقم /١٩ام(٢٠١٠/؛
 oھ ل عم ل اح د م وظفي الدول ة والمؤسس ات العام ة وم وظفي البل ديات واتح اد
البلديات كمندوب الحد المرشحين؟ )التعميم رقم /١٤تم(٢٠١٠/؛
 oھ ل دخ ل اح د االش خاص الم رافقين او م وظفي االجھ زة االمني ة ال ى مرك ز
االقتراع وبحوزتھم اسلحة؟
 oھ ل ت دخل موظف و االجھ زة االمني ة المعني ة بالعملي ة االنتخابي ة ف ي مجري ات
العملية االنتخابية؟
 oھ ل ك ان لك ل مرش ح اكث ر م ن من دوب ثاب ت واح د داخ ل ك ل قل م اقت راع؟
)التعميم رقم /١٨ام(٢٠١٠/؛
 oھ ل ك ان لك ل مرش ح اكث ر م ن من دوب متج ول لم ا يع ادل الخمس ة اق الم؟
)التعميم رقم /١٨ام(٢٠١٠/؛
 oھ ل تواج د اح د عناص ر ق وى االم ن داخ ل قل م االقت راع ب دون طل ب م ن
رئيس القلم؟ )التعميم رقم /١٨ام(٢٠١٠/؛
 oھ ل س مح بالبق اء داخ ل مرك ز االقت راع بع د خت ام عملي ة االقت راع الح د غي ر
ھيئة القلم ومندوبي المرشحين الثابتين والمتجولين والمراقبين المعتمدين؟
 oھ ل قام ت النياب ة العام ة المختص ة بالتش دد ف ي مكافح ة اي رش وة لھ ا عالق ة
باالنتخابات من اي نوع كانت؟
 oھل احتسبت اي ورقة ملوّ نة ـ غير بيضاء؟
 oھل احتسبت اي ورقة مشمّعة؟
 oھ ل احتس بت اي ورق ة عليھ ا اي عالم ة ال ى جان ب اس م م ن اس ماء
المرشحين ام عدد منھم؟
 oھ ل احتس بت اي ورق ة وج د فيھ ا عب ارات مھين ة للمرش حين او الش خاص
آخرين؟
 oھ ل اع د رئ يس القل م بع د اع الن النتيج ة المؤقت ة محض را باالعم ال عل ى
نسختين ،ووقع عليھما اعضاء ھيئة القلم في جميع صفحاتھما؟
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 oھ ل وض ع رئ يس القل م ف ي مل ف خ اص ل وائح الش طب الت ي وق ع عليھ ا
الن اخبون وجمي ع اوراق االقت راع ومحض ر االعم ال وورق ة ف رز اص وات
المرشحين؟
 oھل ختم رئيس القلم المغلف المذكور اعاله بالشمع االحمر؟
 oھ ل نقل ه ھ و ومس اعده ال ى مرك ز لجن ة القي د بمواكب ة امني ة وس لّمه ال ى لجن ة
القيد؟
 oھ ل اقت رع اح د االش خاص غي ر الم درج اس مھم عل ى ل وائح الش طب او غي ر
الحاصل على قرار بتدوين اسمه من لجنة القيد؟
 oھ ل دع ا وزي ر الداخلي ة الھيئ ات الناخب ة قب ل ش ھرين م ن انتھ اء م دة والي ة
المجالس البلدية الحالية؟
 oھل نشر قرار دعوة الھيئات الناخبة واجتماعھا قبل ثالثين يوما على االقل من االنتخابات؟
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ـ الملحق رقم  :٣البيانات والتقارير الصادرة عن الجمعية والحملة خالل فترة االنتخابات البلدية

 بيان بعنوان "التحالف اللبناني لمراقبة اإلنتخابات يعلن عن إطالق الحملة الوطنيّة لمراقبةاإلنتخابات البلديّة واإلختياريّة للعام  "٢٠١٠بتاريخ  ٢٢نيسان ٢٠١٠
 تقرير متابعة عمليّة اإلقتراع في محافظة جبل لبنان – البيان األوّ ل –  ٢ايار ٢٠١٠ تقرير متابعة عمليّة اإلقتراع في محافظة جبل لبنان – البيان الثاني –  ٢ايار ٢٠١٠ تقرير متابعة عمليّة اإلقتراع في محافظة جبل لبنان – البيان الثالث –  ٢ايار ٢٠١٠ نص المؤتمر الصحفي حول المرحلة االولى لإلنتخابات البلديّة واإلختياريّة –  ٣ايار ٢٠١٠ رسالة إلى معالي الوزير زياد بارود بتاريخ  ٦ايار ٢٠١٠ بيان بعنوان "تمديد مھل سحب الترشيحات مسّ بديمقراطيّة العمليّة اإلنتخابيّة" بتاريخ  ٧ايار٢٠١٠
 تقرير متابعة عمليّة اإلقتراع في محافظتي بيروت والبقاع – البيان األوّ ل –  ٩ايار ٢٠١٠ تقرير متابعة عمليّة اإلقتراع في محافظتي بيروت والبقاع – البيان الثاني –  ٩ايار ٢٠١٠ نص المؤتمر الصحفي بعد انتھاء المرحلة ّالثانية من اإلنتخابات البلديّة واإلختياريّة –  ١٠ايار
٢٠١٠
 رسالة إلى معالي الوزير زياد بارود بتاريخ  ١٣ايار ٢٠١٠ رسالة إلى معالي الوزير زياد بارود بتاريخ  ١٧ايار ٢٠١٠ بيان صادر عن الجمعيّة اللبنانيّة من أجل ديمقراطيّة اإلنتخابات بتاريخ  ١٩ايار ٢٠١٠ تقرير متابعة عمليّة اإلقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطيّة– البيان األوّ ل –  ٢٣ايار ٢٠١٠ تقرير متابعة عمليّة اإلقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطيّة – البيان الثاني –  ٢٣ايار٢٠١٠
 نص المؤتمر الصحفي بعد انتھاء المرحلة ّالثانية من اإلنتخابات البلديّة واإلختياريّة –  ٢٤ايار
٢٠١٠
 -تقرير متابعة عمليّة اإلقتراع في محافظتي لبنان الشمالي وعكار– البيان األوّ ل –  ٣٠ايار ٢٠١٠
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 تقرير متابعة عمليّة اإلقتراع في محافظتي لبنان الشمالي وعكار – البيان الثاني –  ٣٠ايار ٢٠١٠ نص المؤتمر الصحفي بعد انتھاء المرحلة ّالثانية من اإلنتخابات البلديّة واإلختياريّة –  ٣١ايار
٢٠١٠
 بيان بعوان "جواب الجمعية البنانية من أجل ديمقراطيّة اإلنتخابات على سؤال الوزير جبرانباسيل" بتاريخ  ٣حزيران ٢٠١٠
 -نصّ المؤتمر الصحفي بعنوان "التقرير اإلجمالي عن اإلنتخابات البلدسّة في لبنان – ايار "٢٠١٠
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ـ ملحق رقم  :٤الئحة الجداول في التقرير
ـ الجدول رقم  :١توزع البلديات التي فازت بالتزكية حسب المحافظات وحجم البلدية
ـ الجدول رقم  :٢توزع البلديات التي فازت بالتزكية في جبل لبنان حسب االقضية وحجم البلدية
ـ الجدول رقم  :٣توزع البلديات التي فازت بالتزكية في البقاع حسب االقضية وحجم البلدية
ـ الجدول رقم  :٤توزع البلديات التي فازت بالتزكية في النبطية ولبنان الجنوبي حسب االقضية وحجم
البلدية
ـ الجدول رقم  :٥توزع البلديات التي فازت بالتزكية في الشمال وعكار حسب االقضية وحجم البلدية
ـ الجدول رقم  :٦المشاھدات االكثر انتشارا في جبل لبنان.
ـ الجدول رقم  :٧الثغرات التنظيمية في مرحلة افتتاح عملية االقتراع في محافظة جبل لبنان
ـ الجدول رقم  :٨ادارة العملية االنتخابية في محافظة جبل لبنان
ـ الجدول رقم  :٩مشاھدات االقفال والفرز في محافظة جبل لبنان
ـ الجدول رقم  :١٠المشاھدات االكثر انتشارا في بيروت
ـ الجدول رقم  :١١الثغرات التنظيمية في مرحلة افتتاح عملية االقتراع في محافظة بيروت
ـ الجدول رقم  :١٢ادارة العملية االنتخابية في محافظة بيروت
ـ الجدول رقم  :١٣مشاھدات االقفال والفرز في محافظة بيروت
ـ الجدول رقم  :١٤المشاھدات االكثر انتشارا في البقاع
ـ الجدول رقم  :١٥الثغرات التنظيمية في مرحلة افتتاح عملية االقتراع في محافظة البقاع
ـ الجدول رقم  :١٦ادارة العملية االنتخابية في محافظة البقاع
ـ الجدول رقم  :١٧مشاھدات االقفال والفرز في محافظة البقاع
ـ الجدول رقم  :١٨المشاھدات االكثر انتشارا في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية.
ـ الجدول رقم  :١٩الثغرات التنظيمية في مرحلة افتتاح عملية االقتراع في محافظة لبنان الجنوبي
ـ الجدول رقم  :٢٠ادارة العملية االنتخابية في محافظة لبنان الجنوبي
ـ الجدول رقم  :٢١مشاھدات االقفال والفرز في محافظة لبنان الجنوبي
ـ الجدول رقم  :٢٢الثغرات التنظيمية في مرحلة افتتاح عملية االقتراع في محافظة النبطية
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ـ الجدول رقم  :٢٣ادارة العملية االنتخابية في محافظة النبطية
ـ الجدول رقم  :٢٤مشاھدات االقفال والفرز في محافظة النبطية
ـ الجدول رقم  :٢٥المشاھدات االكثر انتشارا في محافظتي لبنان الشمالي وعكار.
ـ الجدول رقم  :٢٦الثغرات التنظيمية في مرحلة افتتاح عملية االقتراع في محافظتي لبنان الشمالي وعكار
ـ الجدول رقم  :٢٧ادارة العملية االنتخابية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار
ـ الجدول رقم  :٢٨مشاھدات االقفال والفرز في محافظتي لبنان الشمالي وعكار
ـ الجدول رقم  :٢٩توزع عدد الفائزات في االنتخابات البلدية ونسبھن في مختلف المحافظات
ـ الجدول رقم  :٣٠المشاھدات االكثر انتشارا في مختلف المحافظات
ـ الجدول رقم  :٣١الثغرات التنظيمية في مرحلة افتتاح عملية االقتراع في مختلف المحافظات
ـ الجدول رقم  :٣٢ادارة العملية االنتخابية في مختلف المحافظات
ـ الجدول رقم  :٣٣مشاھدات االقفال والفرز في مختلف المحافظات
ـ الجدول رقم  :٣٤مجموع المراقبين وتوزعھم حسب المحافظات

ملحق رقم  :٥استمارات المراقبين الثابتين والمتجولين.

