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مقدمة
بعــد انقطــاع مســتمر دام مــدة  38ســنة ألســباب متعــددة ،ابرزهــا الحــرب
األهليــة ( )1990-1975جــرت أول إنتخابــات بلديــة و إختياريــة يف ايــار  1998يف
غالبيــة القــرى والبلــدات النتخــاب املجالــس البلديــة واالختياريــة (باســتثناء قرى
مــا كان يعــرف بالرشيــط الحــدودي املحتــل آنــذاك وبعــض القــرى املهجــرة).
جــرت االنتخابــات تبع ـاً ملعايــر مختلفــة ومتعــددة وســط خارطــة متشــابكة
مــن التحالفــات والرصعات العائلية والحزبيــة ،وأحياناً عند إنتفاء املنافســة كانت
املعــارك االنتخابيــة تجــري بني أبنــاء العائلة الواحــدة وفروعها وحتــى بني تكتالت
الحــزب االوحــد .ويف بعــض القــرى والبلــدات فاز بعضهــا بالتزكية حيث ســيطرت
األجواء التوافقية.
جــرت اإلنتخابــات البلديــة عــام  ، 1998بــن  24ايــار و  14حزيــران،
وفقــا لقانــون عــام  1977املنشــور باملرســوم االشــراعي رقــم  118الصــادر
تاريخ  30حزيران  1977الذي ألغى بدوره قانون البلديات الرقم  63/29الصادر
تاريــخ  29حزيـران  1963وانشــأ قانونـاً جديــدا ً ،املعــدل بــدوره بالقانــون الرقــم
 665تاريــخ  1997/12/30متهيــدا ً الج ـراء االنتخابــات ابتــداء مــن نهايــة الشــهر
الرابــع الــذي يــي صــدوره.
تاريخيـاً عــرف لبنــان أول مجلــس بلــدي منــذ أكــر مــن  150عامـاً ،حيــث
أنشــأ حاكــم بــروت مــا يســمى “مجلــس الواليــة” مكونـاً مــن  12عضــوا ً معينــن
مــن قبلــه بهــدف تنظيم أمور املدينة عــى صعيد النظافة و إالضاءة والحراســة...،
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“ومل يكن هذا املجلس يشــكل مجلسـاً بلدياً باملعنى املعروف” ،1لكن أول مجلس
بلــدي باملفهــوم املتعــارف عليــه ،أنــىء عــام  1864يف عهــد املترصفيــة وتحديــدا ً
مع بلدية دير القمر املنتخبة ،ومن بعدها بثالث ســنوات ( )1867أنشــئت بلدية
بــروت ،وبعدهــا صــدر قانــون البلديــات العثــاين “ ،”1877تــاه قانــون آخــر يف
عهــد االنتــداب الفرنــي  1922وقانــون  1947مــع بدايــة عهــد االســتقالل الــذي
مــر بتعديــات متعــددة اىل حــن صــدور املرســوم االش ـراعي رقــم 1977/118
املعــدل بــدوره بالقانــون  1997/665واملعــدل ســنة “ 1999الجريــدة الرســمية
سنة  199العدد .»28
لقــد جــرت االنتخابــات األوىل مــا بعــد الحــرب عــام  1998يف ظــل واقــع
مأســاوي ملــا تبقــى مــن املجالــس البلديــة عىل مســتوى بلــدات لبنان كافة ،قســم
كبــر منهــا كان منحـاً ويقــوم مبهامه القامئقــام او املحافظ او موظــف ما منتدب،
وقســم آخــر يعــاين خلــل يف تركيبتــه جـ ّراء وفاة عــدد مــن أعضائــه او تقدمهم يف
العمــر ،او تح ًكــم فيــه عامل الهجــرة القرسيــة او االختيارية ج ّراء ظــروف الحرب
املمتدة ملا يقارب  15عاما.
ومــا تبقــى مــن املجالس البلديــة كان يعيش حالة تهميش ومصــادرة العمل
والصالحيــات مــن قبــل قــوى األمــر االوقــع ،إضافــة اىل املشــاكل التقليديــة التــي
تعيشــها معظــم بلديــات املناطــق واألريــاف الناتجــة عــن ضعــف االمكانيــات
املاديــة والبرشيــة.
لقــد جــرت محــاوالت يف ذلــك الوقــت لعدم إجـراء االنتخابــات تحت حجج
متعــددة ،باعتبــار ان املجتمــع اللبنــاين يكفيــه انقســامات وتفّســخات ،وبالتــايل
فــإن هــذه االنتخابــات ســتزيده انقســامات ورصاعات هــو بغنى عنهــا فكيف إذا
 - 1د .عصــام ســليامن يف مداخلــة حــول “الالمركزيــة والبلديــات» ورشــة عمــل أقامتهــا «الجمعيــة اللبنانيــة
مــن أجــل دميقراطيــة االنتخابــات» اوتيــل املرييديــان – كومــودور بتاريــخ .22/10/2008
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حصلــت انقســامات عــى مســتوى املجتمعــات املحلّيــة “القريــة ،البلــدة” ضمــن
املذهــب الواحــد والعائلــة الواحــدة ،مــا قد يــؤدي اىل رصاعات ال يعــرف أحد اىل
أيــن قــد تــؤدي؟ يف هــذه األجــواء تشــكلت حالــة ضغــط مــن قبــل هيئــات
املجتمــع املــدين والــذي متثّــل بحملــة «بلــدي ،بلــديت ،بلديتــي ،والتــي ش ـ ّددت
عــى أهميــة اجـراء االنتخابــات ،ملــا لهــذا األمــر مــن ترســيخ مفهــوم الدميقراطية
والتنميــة املحليــة.
وفقـاً للقانــون اللبنــاين ،البلديــة هــي «إدارة محلّيــة ،تقــوم ،ضمــن نطاقهــا،
مبامرســة الصالحيــات التــي يخولهــا إياهــا القانــون .تتمتــع البلديــة بالشــخصية
2
املعنوية واالستقالل املايل واإلداري»( .املادة )1
ونظّــم هــذا القانون آليات تكوين مجالســها ،بحيث يتألــف املجلس البلدي
تبعاً للتعداد السكاين فيها ،وفقا لآللية التالية:
• 9أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها املس ّجلني عن  2000شخصاً.
• 12عضــواً للبلديــة التــي يــراوح عــدد أهاليهــا املســجلني بــن 2001
و  4000شخصاً.
• 15عضــواً للبلديــة التــي يــراوح عــدد أهاليهــا املســجلني بــن 4001
و  12000شخصاً.
• 18عضــواً للبلديــة التــي يــراوح عــدد أهاليهــا املســجلني بــن 12001
و  24000شخصاً.
• 21عضــواً للبلديــة التــي يزيــد عــدد أهاليهــا املســجلني
عــن  24000شــخصاً ،باســتثناء بلديتــي طرابلــس وبــروت.
 - 2قانون االنتخابات البلدية الصادر باملرسوم االشرتاعي رقم  118/1977املعدل بدوره بالقانون
1997/665

12

• 24عضواً لبلديتي طرابلس وبريوت.
وهــذا األمــر يعتــر تدبـرا ً إداريـاً (املــادة  )6عــى أســاس أن البلديــة دائــرة
انتخابيــة واحــدة (املــادة  ،)10ويُنتخــب أعضــاء املجلــس البلــدي بالتصويــت
العــام املبــارش ،عــى أن ينتخــب رئيــس االبلديــة ونائبــه مــن قبــل أعضــاء
املجلــس البلــدي .وهــذه اآلليــة دار نقــاش طويــل حولهــا ،بحيــث نــادى العديــد
بانتخابهــا مبــارشة مــن قبــل الناخبــن ،بهــدف تعزيــز آليــات عملهــا نتيجــة
املســؤولية الكبــرة التــي أناطهــا القانــون تحديــدا ً برئيــس املجلــس البلــدي.
لقد احتاط القانون اللبناين إىل أهمية تأمني اإلستقرار يف املجتمعات املحلية
ومنــع الجمــع بــن القرابــة يف عضويــة املجلــس البلــدي (املــادة  ،)28مشــكالً
نوعـاً مــن األمــان لــي ال يتحـ ّول املجلــس البلــدي إىل خليــة عائليــة قد تــؤدي إىل
اإلســتئثار بالســلطة من جهة ،وتفتيت وخلق املشــاكل ضمن نطاق العائلة الخلية
األساس يف املجتمع.
“إن البلديــات تش ـكّل يف لبنــان ،عــى األقــل منــذ  1963وحتــى اليــوم،
التعبــر الوحيــد عــن الالمركزيــة اإلداريــة3 .إن الــكالم عــن الالمركزيــة اإلداريــة
ـم عــن جهــل
مبعــزل عــن البلديــات أو حتــى بحجــب هــذه األخــرة عنهــا ،ينـ ّ
علمــي للموضــوع وغيــاب للمنهجيــة فالالمركزيــة اإلداريــة «املوعــودة» ال
تكــون بنــزع صالحيــات البلديــات ملنحهــا إىل مجالــس غــر واضحــة املعــامل
4
والتكويــن ،يرأســها ،مث ـاً ،موظــف مــن الســلطة املركزيــة!»
 - 3زيــاد بــارود «صالحيــات املجالــس البلديــة وروؤســائها» ورقــة مقدمــة إىل «هيئــة تطويــر العمــل البلــدي
يف بــروت» بريوت يف http://www.mdalebanon.org/Mr.ZiadBaroud.htm 29/3/2003
http: //www.arableagueonline.org - 4
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قانــون االنتخابــات البلديــة وارتباطــه بالمعايير الدوليــة لالنتخابات
املواثيق واالتفاقيات اإلقليمية والدولية:
(امليثاق العريب 5لحقوق اإلنسان )2004
هــذا القانــون الــذي اعتمــد عــام  2004يف القمــة السادســة عــرة لرؤســاء
الــدول العــرب األعضــاء يف الجامعــة العربيــة ،هــو التـزام ســيايس مــن قبــل كافــة
أعضــاء الجامعــة بهــدف صــون الحريــات والحقــوق السياســية .بالرغم مــن كونه
غــر ملــزم قانونـاً ،إال أنــه يؤمــن قاعــدة واضحــة 6لتحديــد املعايــر ذات الصلــة
لالنتخابات واملشاركة العامة يف ما يعرف بالعامل العريب.
ومــن املفــرض أن يكــون قــد دخــل حيــز التنفيذ بعــد مصادقــة  5دول عىل
األقل من أعضاء جامعة الدول العربية.

“ - 5املعايــر الدوليــة لالنتخابــات يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا” ريتشــارد تشــامربز :مديــر
مكتــب لبنــان املؤسســة الدوليــة للنظــم االنتخابيــة (آي أف إي أس) منظمــة تســعى لتنميــة الدميقراطيــة
وهــي متخصصــة يف مجــال دعــم االنتخابــاتwww.ifes.org .
“ 6الدســتور اللبنــاين” املــادة (“ :)13حريــة ابــداء الــرأي قــوال وكتابــة وحريــة الطباعــة وحريــة االجتــاع
وحريــة تأليــف الجمعيــات كلهــا مكفولــة ضمــن دائــرة القانــون».
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املادة  24من امليثاق العريب لحقوق اإلنسان:
لكل مواطن الحق يف:
١-١حرية املامرسة السياسية.
٢-٢املشــاركة يف إدارة الشــؤون العامــة إمــا مبــارشة أو بواســطة ممثلــن
يختــارون بحريــة.
٣-٣ترشــيح نفســه أو اختيــار مــن ميثلــه بطريقــة حــرة ونزيهــة وعــى قــدم
املســاواة بــن جميــع املواطنــن بحيــث تضمــن التعبــر الحــر عــن إرادة
املواطــن.
٤-٤أن تتــاح لــه عــى قــدم املســاواة مــع الجميــع فرصــة تقلــد الوظائــف
العامــة يف بلــده عــى أســاس تكافــؤ الفــرص.
٥-٥حرية تكوين الجمعيات مع اآلخرين واالنضامم إليها.
٦-٦حرية االجتامع وحرية التجمع بصورة سلمية.
٧-٧ال يجــوز تقييــد مامرســة هــذه الحقــوق بــأي قيــود غــر القيــود املفروضــة
طبقــا للقانــون ،والتــي تقتضيهــا الــرورة يف مجتمــع يحــرم الحريــات
وحقــوق اإلنســان ،لصيانــة األمــن الوطنــي أو النظــام العــام أو الســامة
العامــة أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو لحاميــة حقــوق الغــر
وحرياتهــم.
بالرغــم مــن توقيــع لبنــان عــى مجموعــة كبــرة مــن االتفاقيــات واملواثيــق
الدوليــة العامــة واملتخصصــة ،وبالرغــم مــن كونــه مــن مؤســي هيئــة األمــم
املتحــدة والجامعــة العربيــة ،إال أن األمــر يختلــف يف مجــال تطبيــق وترجمــة
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هــذه املواثيــق واالتفاقيــات ضمــن قوانــن تؤمــن حقوقـاً ومامرسـ ًة دميقراطيــة
حقيقيــة.
لقــد ضمــن الدســتور اللبنــاين ،7حــق املواطــن اللبنــاين يف التعبــر عــن آرائــه
بوســائل وآليــات متعــددة نظمتها القوانني املتنوعة ،إضافــة إىل التأكيد يف مقدمته
عــى االرتبــاط العضــوي باإلعــان العاملي لحقوق اإلنســان .8وكذلــك بالعديد من
االتفاقيــات العامليــة 9الراعيــة لضــان حقــوق املشــاركة السياســية 10لجميــع
 - 7الفقــرة ب مــن مقدمــة الدســتور اللبنــاين «لبنــان عــريب الهويــة واالنتــاء وهــو عضــو مؤســس وعامــل
يف جامعــة الــدول العربيــة وملتــزم مواثيقهــا ،كــا هــو عضــو مؤســس وعامــل يف منظمــة األمــم املتحــدة
وملتــزم مواثيقهــا واإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان وتجســد الدولــة هــذه املبــادئ يف جميــع الحقــوق
واملجــاالت دون اســتثناء.
 - 8أ« -االعــان العاملــي لحقــوق االنســان» املــادة (« :)19لــكل شــخص حــق التمتــع بحريــة الـراي والتعبــر،
ويشــمل هــذا الحــق حريتــه يف اعتنــاق االراء دون مضايقــة ،ويف التــاس االنبــاء واالفــكار وتلقيهــا ونقلهــا اىل
اآلخريــن ،بأيــة وســيلة ودومنــا اعتبــار للحــدود».
ب« -العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية» (املادة :)19
“ .1لكل انسان حق يف اعتناق اراء دون مضايقة.
 .2لــكل انســان حــق يف حريــة التعبــر .ويشــمل هــذا الحــق حريتــه يف التــاس مختلــف رضوب املعلومــات
واالفــكار وتلقيهــا ونقلهــا اىل آخريــن دومنــا اعتبــار للحــدود ،ســواء عــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو يف
قالــب فنــي او بايــة وســيلة اخــرى يختارهــا».
“ - 9العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية” املــادة (“ :)25يكــون لــكل مواطــن ،دون اي
وجــه مــن وجــوه التمييــز املذكــور يف املــادة  ،2الحقــوق التاليــة ،التــي يجــب ان تتــاح لــه فرصــة التمتــع بهــا
دون قيــود غــر معقولــة:
أ -أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة ،إما مبارشة وإما بواسطة ممثلني يختارون يف حرية.
ب -أن ينتخــب وينتخــب ،يف انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــا باالقــراع العــام وعــى قــدم املســاواة بــن
الناخبــن وبالتصويــت الــري ،تضمــن التعبــر الحــر عــن إرادة الناخبــن.
ج -أن تتاح له ،عىل قدم املساواة عموما مع سواه ،فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده.
 “ - 10االعــان العاملــي لحقــوق االنســان” املــادة ( )21الفقــرة األوىل“ :لــكل شــخص حــق املشــاركة يف ادارة
الشــؤون العامــة لبلــده ،امــا مبــارشة وامــا بواســطة ممثلــن يختــارون يف حريــة”.
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املواطنــن يف الحيــاة العامــة ومــن ضمنهــا الحقــوق السياســية الخاصــة
باملواطــن .11
لقــد ضمــن قانون االنتخابــات البلدية للناخب ،الحقوق األولية التي تســمح
لــه مبامرســة خياراتــه الشــخصية يف انتخــاب مجلــس بلــدي مــن دون االلت ـزام
باملعيــار الطائفــي ،نظـرا ً اىل اســتحالة الوصــول اىل الكوتــا املذهبيــة عىل مســتوى
املجتــات املحليــة ،وبهــذا األمــر يســبق قانــون االنتخــاب النيــايب يف تفلتــه مــن
البعد الطائفي.
وبالرغــم مــن إعتــاد النســبية العدديــة التــي ربطــت عــدد الناخبــن
(عــدد أهــايل البلــدة املســجلني) 12بعــدد أعضــاء املجلــس البلــدي ،إال أن ذلــك
يبقــى ناقص ـاً لجهــة تحديــد النــص وعــدم تحديثــه.
لقد وقّع لبنان عىل:

xاالعالن العاملي لحقوق االنسان ()1948

xاملعاهــدة الدوليــة حــول الحقــوق االقتصاديــة ،االجتامعيــة والثقافيــة
()1966
xاملعاهدة الدولية حول الحقوق السياسية واملدنية ()1966

xاملعاهدة الدولية حول إلغاء كل أشكال التمييز العنرصي ()1966
xمعاهدة القضاء عىل كل أشكال التمييز ضد املرأة ()1979
xاملعاهدة الدولية حول حقوق ذوي االعاقات ()2006

 - 11املادة  9من قانون االنتخابات البلدية رقم  665تاريخ 30/12/1997
 “ - 12دليــل تجذيــر معايــر حقــوق االنســان يف عمليــة االصــاح االنتخــايب” صــادر عــن “الجمعيــة اللبنانيــة
مــن اجــل دميقراطيــة
االنتخابات» بريوت طبعة اوىل 2008
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املعايري الدولية لالنتخابات
إال ان ترجمــة ذلــك يف نطــاق القوانــن االنتخابيــة املتعاقبــة (النيابيــة
والبلديــة) يف لبنــان ،شــابه الكثــر مــن النواقــص والشــوائب.
ويرتجــم الخلــل يف تطبيــق املعايــر الدوليــة عــى النظــام االنتخــايب البلــدي
يف لبنــان مــن النواحــي التاليــة:13
املساواة:

xال مســاواة بــن املرشــحني بســبب غيــاب القوانــن التــي تنظــم
االنفــاق االنتخــايب.

xال مســاواة بني املرشحني بســبب غياب القوانني التي تنظم الحملة
االعالمية االنتخابية.
xال مســاواة بــن املرشــحني مــن
لعــدم
وانــاث)
(ذكــور
الجنــدر
آليات لتمثيل النساء يف املجالس البلدية.

جهــة
توافــر

xال مســاواة بــن الناخبــن بســبب ســن االقـراع (  21ســنة) الــذي
يجــب خفضهــا اىل ســن  18لــي تتســاوى الحقــوق املدنيــة
والجزائيــة بالحقــوق السياســية.
xال مســاواة بــن الناخبــن بســبب عــدم اعتــاد االنتخــاب يف
أماكــن الســكن.
 - 13ريتشــارد تشــامربز «املعايــر الدوليــة لالنتخابــات يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا» مرجــع
ورد ذكــره ســابقاً
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xال مســاواة بني الناخبني بســبب غياب آليات لتأمني ذوي الحاجات
االضافية ،التي تسهل عملية اقرتاعهم.

xال مســاواة بــن املواطنــن من جهــة التمثيل املذهبــي الذي يغطي
 19مذهباً ال غري ،وبالتايل يستثنى أي ناخب ينتمي اىل مذهب غري
معرتف به.
املشاركة السياسية:

xيتم استبعاد جزء من الشباب بسبب سن االقرتاع ( 21سنة)

xيتــم اســتبعاد جــزء مــن الناخبــن بســبب التعــذر «التقنــي»
ملشــاركة املقيمــن يف غــر أماكــن ســجل نفوســهم.
xيتــم اســتبعاد جــزء مــن الناخبــن (شــباب ،نســاء ،فقــراء)
والقــوى السياســية الحديثــة (ذات املــوارد املاليــة املحــدودة)
لعــدم قدرتهــم عــى خــوض املعركــة االنتخابيــة.
xيتــم اســتبعاد جــزء مــن الناخبــن ألن القوانــن االنتخابيــة
املتعــددة واملعتمــدة تاريخيــاً متنــع اقــراع افــراد القــوى
املســلحة.
التمييز ضد املرأة:

 xال يزال قامئاً ألن «التمييز االيجايب» غري معتمد من القانون أو يف املامرسة.

xال يــزال قامئــاً ألن الكوتــا املطلوبــة (املتفــق عليهــا يف قمــة
بيجــن) مل تطبــق.
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حرية التعبري:

xليســت مصانة بســبب غيــاب القوانــن املتعلقة بتنظيــم الحمالت
االعالمية االنتخابية.
xليســت مصانــة بســبب غيــاب القوانــن املتعلقــة بتنظيــم االنفاق
االنتخايب بســبب السياســات.

حرية التنقل والسفر:

xتواجــه معيقــات بســبب عــدم قــدرة معظــم
الناخبــن مــن تــرك مســقط الــرأس العائــي "كليــاً"
واالندمــاج مبــكان االقامــة ،كــون قانــون االنتخــاب
يلحــظ االقــراع مــكان االصــل (ســجل نفــوس) بــدل مــكان
االقامــة.

معايري دميقراطية أخرى:

xمنافسة عادلة ،تأمني آليات تكافؤ الفرص أمام املرشحني.

xشــفافية العمليــة االنتخابيــة :آليــة الرتشــح ،احتســاب االصــوات،
نــر النتائــج النهائيــة ،مــع اجرائهــا وفقـاً للقانــون وتوفــر آليــات
تنظّم عملية املساءلة.

xالحيــاد يف تنظيــم االنتخابــات عــن طريــق وجــود هيئــة مســتقلة
تديــر وتنظــم العمليــة االنتخابيــة ،مــع توافــر الحريــة ملنظــات
املجتمع املدين ملراقبة االنتخابات.
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xنظــام متثيــي يؤمــن املنافســة بــن املرشــحني و/أو األطــراف
السياســية بحيــث تعكــس اآلراء السياســية املختلفــة.
xتغطيــة متوازنــة وتواجــد متوازن يف كل الوســائل االعالميــة املرئية
واملسموعة.
استعامل املعايري الدولية كنقاط مرجعية لالنتخابات
بشــكل عــام ،ميكــن تحديــد املعايــر الدوليــة لالنتخابــات ضمــن الفئــات
التاليــة:14
١-١ضامن حق املشاركة من خالل:
xاالنتخابات الدورية
xاالنتخابات النزيهة
xاالقرتاع العام
xحق الرتشح لالنتخابات
xاملساواة يف التصويت
xحق االقرتاع
xاالقرتاع الرسي
xحرية تعبري الناخبني عن إرادتهم

 - 14قانون االنتخابات النيابية الجديد رقم 2008 /25
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٢-٢ضــان حريــة الــرأي والتعبــر ،حريــة االشــراك يف الجمعيــات
والتجمعــات الســلمية ،حــق االنضــام إىل النقابــات ،حريــة
التنقــل ،حريــة التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات مــن دون
متييــز وحريــة وحــق اللجــوء الفعــال إىل القانــون.
٣-٣احـرام املبــادئ التاليــة :الرشعيــة ،الشــفافية ،املســائلة ،األكرثيــة
النســبية ،العدالــة والوعــي.
يف التصويت والرتشح:
وفقـاً (للــادة  )11مــن القانــون املعــدل يف « 1977ينتخب أعضــاء املجلس
البلــدي بالتصويــت العــام املبــارش وفقــاً لألصــول املنصــوص عليهــا يف قانــون
انتخاب أعضاء مجلس النواب ويف هذا القانون”.
وتبعـاً للــادة األوىل 15مــن قانــون االنتخابــات النيابيــة الجديــد اللبناين رقم
 ،2008/25تتــم آليــة إنتخــاب ممثــي املجلــس البلــدي «عــى أســاس النظــام
األكــري ،ويكــون االق ـراع عام ـاً ورسي ـاً وعــى درجــة واحــدة».
وعليــه ،فإنــه ال وجــود لنظــام التمثيــل النســبي يف االنتخابــات البلديــة.
ومــن جهــة أخــرى ،إن هــذا اإلرتبــاط بــن القانونــن يســتدعي مراجعــة قانــون
االنتخابــات النيابيــة واإلطــاع عــى بعــض النصــوص غــر املحــددة يف قانــون
االنتخابــات البلديــة ،التــي تــرح بعــض الحقــوق والواجبــات وتحديــدا ً املتعلقــة
بالناخب.
 - 15املــادة األوىل مــن قانــون االنتخابــات النيابيــة «لــكل لبنــاين أو لبنانيــة أكمــل الســن املحــددة يف الدســتور
ســوا ًء أكان مقيـاً أم غــر مقيــم عــى األرايض اللبنانيــة ،أن ميــارس حــق االقـراع»
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تبعـاً لقانــون االنتخــاب النيــايب فــإن حــق االقـراع 16هــو ملــن يكمــل الـــ 21
عامـاً ،بحيــث تركــت (املــادة  )3مــن القانــون االنتخابــات النيابيــة هــذا التحديــد
إىل الدستور اللبناين «املادة .17»21
جــاء قانــون االنتخابات النيابية الجديد مبعايري جديدة للرتشــح فقد أكد عىل
ســن الـــ  25للرتشــح ،إال أنــه منع املجنســن مــن االنتخــاب والرتشــح إال بعد مرور
 10ســنوات عــى صــدور مرســوم التجنيــس مغايـرا ً ملــا كان معتمــدا ً بــه يف قانــون
رقــم  2000/171حيــث كان للمجنــس مبــارشة الحــق يف الرتشــح واالنتخــاب يف
حال حصوله عىل الرشوط القانونية كافة ،التي تؤهله لالنتخاب أو للرتشح.
أمــا بالنســبة لتمثيــل النســاء يف املجلــس البلدي فال وجــود يف لبنان ألي نص
يحــدد ذلــك ،إال أنــه لوحــظ تطــور عــى صعيــد الرتشــح يف انتخابــات 2004
مقارنــة بالحالــة التــي كانــت يف انتخابــات  ،1998ويعــد هــذا التطــور خجــوالً
نســبياً ،إال انــه يظهــر التوجــه التــي تقــوم بــه املــرأة مــن ناحيــة االنخ ـراط يف
الحيــاة العامــة والحيــاة البلديــة.

( - 16املــادة  )21مــن الدســتور «لــكل وطنــي لبنــاين بلــغ مــن العمــر إحــدى وعرشيــن ســنة كاملــة حــق يف
أن يكــون ناخبــا عــى أن تتوفــر فيــه الــروط املطلوبــة مبقتــى قانــون االنتخــاب».
( - 17املــادة  )7مــن قانــون االنتخابــات النيابيــة الجديــد “لــكل لبنــاين أو لبنانيــة أتــم الخامســة والعرشيــن
مــن العمــر الحــق بــأن يرتشــح لالنتخابــات النيابيــة”.
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الفصل الثاني
االنتخابــات والقوانيــن البلديــة على المســتوى العربــي والعالمي
١-١عربياً:
تعــاين عمليــة االنتخابات البلدية يف املنطقة العربية من إشــكاليات متعددة
محورهــا األســاس هــو مــدى تطــور مفهــوم الالمركزيــة اإلداريــة لــدى األنظمــة
املختلفــة ،جمهوريــة كانــت أو ملكيــة ،ومن املالحــظ عملية التحديــث التي تقوم
بهــا الســلطات يف بعض الــدول العربية وأهمها التوجه نحو دعم مشــاركة النســاء
عن طريق التعيني أو عن طريق حجز مقاعد مخصصة للنســاء «الكوتا» ،والتوجه
العــام نحــو اعتــاد ســن الـ 18كاعامل محــدد لالقرتاع .ومن جهة أخــرى يتبني من
خــال متابعــة التعديــات املتالحقــة يف األنظمــة االنتخابية وتحديـ ًدا منذ بدايات
هذا القرن ،توجها نحو التفلّت من عملية التعيني باتجاه االنتخاب.
جدول 19رقم 2
الدولة
آخر
انتخابات

األردن

تونس

متوز  2007أيار 2005

الجزائر

سوريا

فلسطني

لبنان

مرص

املغرب

ت1
2002

آب 2007

ك2005 1

حزيران
2004

نيسان
2002

ايلول
2003
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جدول رقم 3
العضوية يف املنظامت الدولية

الدولة

املصادقة عىل املعاهدات الدولية

االتفاقية اتفاقية
الدولية القضاء اتفاقية
العهد
حقوق
للقضاء عىل
الخاص
األمم جامعة االتحاد املؤمتر الدويل
عىل
جميع اشكال االشخاص
بالحقوق
املتحدة الدول
العربية االفريقي االسالمي
أشكال التمييز ذوي
املدنية
االعاقة
التمييز ضد
والسياسية
العنرصي املرأة
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

الجزائر
البحرين
مرص
العراق
األردن
الكويت
لبنان
ليبيا
موريتانيا
املغرب
عامن
قطر
اململكة العربية
×
السعودية
×
سوريا
×
تونس
اإلمارات
×
العربية املتحدة
السلطة
مراقب
الفلسطينية
×
اليمن

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×

×

×

×

×

×

×
×

×
×

×

×
×

×
×

×

×

×

×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×
×

×
×

×
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إن هــذا الجــدول متخــذ عــن منــوذج مــن إعــداد شــبكة األوروبيــن للدعــم االنتخــايب والدميقراطــي
وهــو متوافــر يف منشــور املفوضيــة االوروبيــةNetwork of Europeans for Electoral and ،
 Democratic Support NEEDSالطبعــة الثانيــة .)2007 ،بنــاء عليــه ،يشــكر املؤلــف موافقــة هــذه
" "Compendium of International Standards for Electionsالهيئــة عــى اســتعامل هــذا النمــوذج
وغــره مــن املعطيــات لصالــح ورقــة املعلومــات هــذه .للمزيــد مــن املعلومــات راجــع املوقــع االلكــروين:
 www.needs-network.orgمرجــع ورد ذكــره يف البحــث املقــدم مــن الســيد ريتشــارد تشــامربز "املعايــر
الدوليــة لالنتخابــات ..مرجــع ورد ذكــره ســابقاً"

______________________________________________________
رافــق قــدوم األلفيــة الثالثــة تطـ ّور جيــد يف تحديــث وتطويــر األنظمــة االنتخابيــة
للســلطات املحليــة يف غالبيــة الــدول العربيــة مــن خــال توجــه نحــو مزيــد مــن دعــم
وتقوية الالمركزية اإلدارية لدى هذه الدول.
ففــي األردن وبعــد تجربــة انتخابات العــام  2003ومن أجــل تصحيح الخلل
القائــم مــن عدم متثيل النســاء يف املجالــس البلدية ،أقدمــت الحكومة عىل خطوة
تعيــن امــرأة يف كل مجلــس .هــذا األمــر تالفــاه القانــون االنتخــايب الجديــد 2007
الــذي نــص عــى كوتــا متثيليــة نســائية بنســبة  %20مــن مقاعــد املجالــس البلدية
للنســاء بشــكل «كوتــا» محجــوزة املقاعــد ،بهــدف تأمني متثيــل املــرأة يف املجالس
البلديــة ويف أخــر عمليــة انتخابــات بلديــة جــرت يف األردن يف  31متوز/يوليــو
 2007تنافــس  361مرشــحا مــن النســاء عــى  211مقعــدا ً بلدي ـاً هــي مقاعــد
الكوتا املخصصة للنساء أي ما نسبته ( )%20من  1022مقعدا ً بلدياً.
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ولعل ابرز ما تضمنه قانون  2007األردين من تعديالت ما ييل:

18

تعامــل القانــون مــع البلديــة عــى أنهــا مؤسســة أهليــة ذات
اســتقالل مــايل ،لهــا دور خدمــايت وتنمــوي بنفــس الوقــت ،كــا
أنــه خفــض ســن الناخــب مــن  19ســنة اىل  18ســنة بهــدف
توســيع قاعــدة املشــاركة الشــعبية ،مــا أتــاح املجــال أمــام مــا
ال يقــل عــن  150ألــف مــن الشــباب لالقــراع بعــد تخفيــض
ســن الناخــب.
خصــص القانــون  %20مــن مقاعــد املجلــس للمــرأة ،وذلــك
إلتاحــة الفرصــة أمامهــا لتصبــح فاعلــة وناشــطة يف صنــع القـرار
الشــعبي ،فقــد ظلــت املــرأة األردنيــة مغيبــة عــن الوصــول إىل
عضويــة املجالــس البلديــة لغايــة العــام  1995حيــث تــم تعيــن
( )99ســيدة يف املجالــس البلديــة والقرويــة .ويف االنتخابــات
البلديــة قبــل االخــرة التــي جــرت عــام  2003م ،فــازت خمــس
ســيدات وتــم تعيــن ( )99ســيدة يف املجالــس وواحــدة رئيســة
بلديــة.
ســمح القانــون الجديــد ألف ـراد الجيــش واألمــن مبامرســة حــق
االنتخــاب وهــو إج ـراء ايجــايب يســمح للمواطنــن أن ميارســوا
حقهــم االنتخــايب.
أقــر القانــون مبــدأ الصــوت الواحــد ليكــون آليــة لالقــراع،
وهــذا املبــدأ يخالــف معايــر االنتخابــات النزيهــة التــي تتطلــب
http://hrinfo.org/jordan/achrs/2007/pr0821.php - 18
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املســاواة بــن املواطنــن يف قــوة الصــوت االنتخــايب ،أضــف إىل
ذلــك إن هــذا املبــدأ يحــول دون تشــكيل تكتــات سياســية
وائتالفــات انتخابيــة بــن القــوى الحزبيــة املعارضــة ،خصوص ـاً
التــي تشــرك بربنامــج ســيايس وطنــي واضــح املعــامل واألهــداف،
وبالتــايل فــإن هــذا التعديــل مل ولــن يخــدم مطلقــاً فكــرة
اإلصــاح الســيايس والنزاهــة واملوضوعيــة واالســتقاللية.
أما يف أرايض الســلطة الفلســطينية فقد جرت أول انتخابات بلدية يف الضفة
الغربيــة منــذ ثالثــة عقــود يف  23كانــون األول/ديســمرب  .2004يف حــن تأجلــت
هــذه االنتخابــات يف قطــاع غــزة بســبب وقــوع أعــال عنــف أعاقــت تســجيل
الناخبــن ،واحتســبت «كوتــا نســائية» بنســبة  16باملئــة مــن مجمــوع املقاعــد
البلديــة والقرويــة.
ويف قطــر حصلــت االنتخابــات البلديــة «الــدورة الثالثــة» يف يــوم األول مــن
أبريــل مــن عــام  ،2007الختيــار ( )27عضــوا مــن بــن ( )116مرشــحا.
19
وقــد فــازت امــرأة واحــدة عــن دائرة املطــار حيث حصلــت عىل أعــى األصوات
بالنســبة لباقــي املرشــحني .يف حــن نجحــت امــرأة واحــدة بالتزكيــة يف انتخابــات
“الــدورة الثانيــة” يف ابريــل عــام  .2003ويف رشوط الرتشــح واالنتخــاب أن
يكــون قطري ـاً بلــغ الثامنــة عــر ميالديــة ،وعــى أال يكــون مــن العاملــن يف
القــوات املســلحة أو الرشطــة.
امــا يف ســوريا التــي جــرت آخــر انتخابــات محليــة فيهــا يف آب/أغســطس
 ،2007حيث أعطى قانون انتخابات أعضاء املجالس املحلية الصادر
http://www.mofa.gov.qa/details.cfm?id=167 - 19
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باملرســوم  91/1971حــق االنتخــاب لــكل مواطــن ســوري أت ـ ّم  18ســنة
مــن عمــره ،باســتثناء أف ـراد الجيــش والرشطــة.
وال تزال املرأة يف اململكة العربية السعودية حتى اآلن محرومة من املشاركة
يف االنتخابــات .بالرغــم مــن أن نــص القانــون االنتخــايب الجديــد ( )2004مل يحــدد
الجنــس فقــد شــجع خمــس نســاء ســعوديات عــى اعــان نيتهــن الرتشــح ،ولكــن
مــع نهايــة نوفمــر ،أعلــن األمــر منصــور بــن متعــب ،رئيــس اللجنــة العليــا
املحليــة لالنتخابــات يف وزارة الشــؤون البلديــة ،أن النســاء لــن يســمح لهــن
باالقــراع او الرتشــح .وقــد زُعــم أن املــرر هــو مشــكالت لوجســتية يف توفــر
املوظفــات ملراكــز اق ـراع النســاء واالفتقــار إىل بطاقــات هويــة تحمــل صــورة
للمــرأة .منــذ ذلــك الحــن و ِعــدت النســاء باالقــراع يف االنتخابــات البلديــة
التاليــة يف  .2009ولطاملــا أملــت ناشــطات حقــوق النســاء أن تعــن الحكومــة
بعــض النســاء يف املجالــس البلديــة ،رغــم أن البعــض أحبطهــن رفــض رئيــس
مجلــس الشــورى صالــح بــن حامــد تعيــن نســاء يف مجلــس الشــورى أثنــاء
التوســيع الوشــيك للهيئــة.20
٢-٢دولياً:21
تختلــف أنظمــة االنتخابــات البلديــة بشــكل كبــر مــن بلــد اىل بلــد ،وحتــى
داخــل البلــد نفســه أحيانــا تبعــا للتقســيامت االداريــة فيه.

http://www.carnegieendowment.org/arb/?fa=show&article=21788&lang=ar - 20
www.wikipedia.fr.org - 21
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يف الواليات املتحدة األمريكية:
تختلــف نظــم االنتخابــات البلديــة مــن واليــة اىل أخــرى ،إمنــا يبقى القاســم
املشــرك امل ُلــزم إعتــاده يف كافــة الواليات هو «حــق االقرتاع» والــذي من مهامته
األساســية منــع التمييــز عــى أي أســاس كان ،بهــدف حفــظ حــق األقليــات بــأن
تتمثــل ،وتُحمــى مــن العنرصية و إضطهاد األكرثية .وتشــكل املحكمة الدســتورية
الحــد الفاصــل الــذي يؤمن الحفاظ عــى الحريات العامة وحــق التمثيل الصحيح،
مــا يضطرهــا للضغــط عــى أي بلديــة تتخطــى ذلــك من أجــل أن تعــدل نظامها
االنتخــايب ،فيصبــح التمثيــل عــى مســتوى األحيــاء و أو املقاطعــات الصغــرة ،مــا
ميكنهــا مــن اســتحداث دوائــر مخصصــة للســود أو الالتــن وغريهــم مــن
االقليــات.
يف اوروبا:
يهــدف امليثــاق األورويب الخــاص بالحكــم املركــزي واملتبنــى من قبــل مؤمتر
الســلطات املحليــة و اإلقليميــة ،اىل وضــع معايــر أوروبيــة موحــدة تعترب مقياســا
لكافــة األنظمــة االنتخابيــة لــدول االتحــاد األورويب ،مــن أجــل ضــان وحاميــة
حقــوق املجتمعــات املحليــة ،ومبوجــب هــذا امليثــاق ،أصبحــت األحـزاب والقوى
السياســية يف االتحاد مجربة عىل تطبيق قواعد أساســية ترســخ االســتقالل االداري
واملــايل للمجتمعــات املحليــة .يقــوم مؤمتــر الســلطات املحليــة بعمليــة تقييــم
دامئــة معتمــدا ً معايــر محــددة للتأكــد مــن كيفيــة تطبيــق هــذا امليثــاق:
xرصد ومراقبة االنتخابات املحلية يف دول االتحاد
xمراقبــة دوريــة لالنتخابــات املحليــة واإلقليميــة ،يف الــدول،
أعضــاء وأو مرشــحني لالنضــام إىل االتحــاد.
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بهــدف مراقبــة التقــ ّدم املحقــق مــن قبــل تلــك البلــدان نحــو تحقيــق
وتنميــة الدميقراطيــة يف املجتمعــات املحليــة واإلقليميــة ،يف إطــار مهمــة املؤمتــر
املولجــة باملراقبــة ،يقــوم بتحريــر تقاريــر مراقبــة تســمح برصــد التطــور الحاصــل
يف كل بلــد عــى حــدى.
يف فرنسا:
يختلــف النظــام االنتخــايب البلــدي تبعا لحجــم املقاطعة ففي املــدن الكربى
(باريــس ،ليــون ،اكــس مارســيي )...تتــم االنتخابــات وفقــا لنظــام الدوائــر ضمــن
املدينة الواحدة.
تجــري االنتخابــات البلدية يف الوقت نفســه يف كل أرايض الجمهورية وتكون
واليــة املجلــس ســت ســنوات .يف ســن الثامــن عــرة كل مواطني فرنســا واالتحاد
االورويب ممــن يقيمــون لفــرة تتعــدى  3اشــهر يف الدائــرة ،يحــق لهــم االقـراع.
ويتامهى ســن االقرتاع مع ســن الرتشــح ،فيمكن ألي راشــد بلغ الثامنة عرشة بأن
يقــرع وان يرتشــح لعضويــة املجلــس البلــدي بــرط ان يكــون مســجال يف
القوائــم االنتخابيــة الخاصــة باملجالــس البلديــة.
يشــكل االقــراع يف فرنســا واجبــا مدنيــا ولكنــه ليــس اجباريــا ،تجــرى
االنتخابــات البلديــة عــى دورتــن .تحتســب األوراق البيضــاء أثنــاء الفــرز لــي
ميكــن الحصــول عــى نســبة املقرتعــن والنصــاب القانــوين تحديــدا يف الــدورة
األوىل.
يف الدوائــر التــي ال يتعــدى عــدد ســكانها الـــ  2500نســمة ،ميكــن
للقوائــم االنتخابيــة أن تكــون غــر مكتملــة وتصبــح معهــا الرتشــيحات الفرديــة
مقبولــة.
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أمــا يف الدوائــر التــي يرتاوح عدد ســكانها بــن  2500و 3500نســمة فيجب
أن تتضمــن اللوائــح االنتخابيــة عــدد املرشــحني الــكيل بقــدر عــدد املقاعــد
يف املجلس البلدي.
بالنســبة للدوائــر التــي يــزد عــدد ســكانها عــن الـــ  3500نســمة فتجــري
االنتخابات عىل الشكل التايل:
يف الــدورة االوىل :اذا نالــت الئحــة األكرثيــة املطلقــة ،يكتفــى بالــدورة
األوىل وتــوزع باقــي املقاعــد عــى كل اللوائــح التــي حصلــت عــى نســبة  %5ومــا
فــوق .إذا مل تحصــد أي الئحــة األكرثيــة املطلقــة ،ننتقــل إىل دورة ثانيــة.
xتخــرج مــن املنافســة كل اللوائــح التــي مل تحصــل عــى  %5مــن
األصــوات يف الــدورة األوىل.
xال تســتطيع اللوائــح التــي حصلــت بــن  %5ومــا دون  %10يف
الــدورة األوىل ،أن تخــوض املعركــة كلوائــح انتخابيــة مســتقلّة،
لكــن إذا أرادت أن تســتم ّر يف االنتخابــات ،عليهــا أن تندمــج مــع
لوائــح أخــرى حصلــت عــى  %10مــن أصــوات املقرتعــن ومــا
فــوق.
xكل اللوائــح التــي حصلــت عــى  %10ومــا فــوق مــن أصــوات
املقرتعــن ،تســتطيع أن تســتم ّر يف الــدورة الثانيــة مســتقلّة أم
مندمجــة مــع الئحــة أخــرى.
xال يســمح بالتق ـ ّدم بترشيحــات جديــدة عــى مســتوى الــدورة
الثانيــة.
xالالئحــة املتقدمــة يف الــدورة الثانيــة ،تحصــد االكرثيــة املطلقــة
مــن املقاعــد ،واملقاعــد املتبقيــة تــوزع نســبياً عــى اللوائــح.

34

الفصل الثالث

35

الفصل الثالث
العمــل البلدي فــي لبنان
تشــكل البلديــة صيغــة مــن صيــغ الالمركزيــة االداريــة املتبعــة يف العديــد
مــن دول العــامل ،إال أنهــا يف لبنــان تعــاين مــن قيــود متعــددة وحــدود ضيقــة
«تعــود بأســبابها إىل مــا بعــد االســتقالل ،ال ســيام يف عهــد االنتــداب الفرنــي
عندمــا كان املســتعمر يــرى أن جمــع األجهــزة اإلداريــة يف العاصمــة أيــر عليهــا
ومل يتعــدل األمــر كث ـرا ً بعــد االســتقالل».22
أخضــع املــرع اللبنــاين معظــم قــرارات املجلــس البلــدي اىل انــواع
متعــددة ومختلفــة مــن الرقابــة:
رقابــة مرتبطــة مــن قبــل الســلطة املركزيــة (الوزيــر ،املحافــظ،
القامئقــام)
رقابــة متــارس مــن اجهــزة مســتقلة (رقابــة ديــوان املحاســبة،
راقبــة مجلــس الخدمــة املدنيــة)
رقابــة متــارس مــن قبــل أجهــزة مرتبطــة بالســلطة املركزيــة – يف
قضايــا محــددة ســلفاً – (هيئــة الترشيــع واالستشــارات ،هيئــة
القضايــا ،املراقــب العــام).
 - 22أ .محمــد نــور أكــرم صــويف عضــو املجلــس البلــدي – طرابلــس « اســاليب تنظيــم االدارة املحليــة
ومســتوياتها – منــاذج عامليــة ومحليــة» امللتقــى العــريب األول – نظــم االدارة املحليــة يف الوطــن العــريب –
صاللــة – ســلطنة عــان ( 18-20اغســطس )2003ص 2
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يف هــذا اإلطــار نجــد بعــض املــواد القانونيــة التــي تفســح للســلطة
املركزيــة إصــدار األوامــر إىل اإلدارة املحليــة وأبرزهــا:
يتحتــم عــى الرئيــس دعــوة املجلــس البلــدي إىل االجتــاع إذا
طلــب ذلــك املحافــظ أو القامئقــام( .املــادة )32
حــق املحافــظ أو القامئقــام حضــور جلســات املجلــس البلــدي
دون حــق التصويــت( .املــادة )35
لرئيــس البلديــة بنــاء عــى طلــب القامئقــام أو املحافــظ أن
يطلــب إىل املجلــس البلــدي أن يناقــش بصــورة اســتثنائية قبــل
أي يشء يف أي مســألة تتطلــب درســاً( .املــادة )39
للقامئقــام أو للمحافــظ أو الوزيــر يف أي وقــت شــاء وألســباب
تتعلــق باألمــن أن يرجــئ مؤقتــاً تنفيــذ قــرار مجلــس بلــدي
وذلــك مبوجــب قــرار معلــل( .املــادة )65
للقامئقــام أن يوجــه إىل املجلــس البلــدي أو رئيســه أم ـرا ً خطي ـاً
بوجــوب تنفيــذ عمــل مــن االعــال التــي توجبهــا القوانــن
واألنظمــة إذا متنعــا عــن القيــام بــه محــد ًدا مهلــة لهــا إلمتــام
التنفيــذ ،ويف حــال انقضــاء املهلــة حــق للقامئقــام مبوافقــة
املحافــظ أن يقــوم بنفســه بالتنفيــذ مبوجــب قــرار معلــل.
(املــادة)135
مــن الواضــح أن هــذه الصالحيــات تعطــي الســلطة املركزيــة صفــة اآلمــر
ال ســيام إذا مورســت بصــورة دامئــة خاصـ ًة أنــه ليــس هنــاك أي نــص مينــع ذلــك
أو يضع له ضوابط.
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ويف العودة إىل املواد  59اىل  62ضمناً نجد أن:
 6أنواع من القرارات تصبح نافذة دون تصديق
 10أنواع من القرارات تحتاج إىل تصديق القامئقام
 6أنواع من القرارات تحتاج إىل تصديق املحافظ
 11نوع من القرارات ال يصبح نافذا إال بعد تصديق الوزير.
وبعبــارة أخــرى أن االســتقاللية التــي أعطيت للمجلس من جهة ســلبت منه
عن طريق الرقابة املسبقة عليه من قبل السلطة املركزية.23
تثــر تعدديــة الرقابــات عــى العمــل البلــدي وخاصــة الرقابــة املســبقة،
اعرتاضــا مــن قبــل الكثــر مــن البلديــات واملتخصصــن يف العمــل البلــدي ،وذلــك
لكــون املجلــس البلــدي هــو هيئــة منتخبــة فكيــف لهيئــة منتخبــة ان تخضــع
لقـرار موظــف؟ يف حــن يح ّبــذ العديــد الرقابــة الالحقــة .لــي تحاســب البلديات
عــى اعاملهــا بعــد القيــام بهــا وليــس قبــل.
هــذا األمــر أشــر إليــه يف مــروع قانــون االنتخابــات البلديــة 24املقــدم
ســنة  2001مــن قبــل وزيــر الداخليــة والبلديــات األســبق الســيد إليــاس املــر،
مقرتحــا اعطــاء صالحيــات واســعة للمجالــس البلديــة ورؤســائها يف ادارة شــؤونها
املحليــة ،ولعــب دور اكــر يف عمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والبنــى
 - 23أ .عــادل بطــرس عضــو املجلــس البلــدي يف بــروت «دور الترشيــع واالنظمــة يف تنظيــم العالقــة بــن
اإلدارتــن املحليــة واملركزيــة (التجربــة اللبنانيــة)»
 http://www.bintjbeil.com/A/news/011101_baladyat.html 24ويف جريــدة النهــار (الخميــس1،
ترشيــن ثــاين – نوفمــر )2001
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التحتيــة ،والحــد مــن صالحيــات الرقابــات عــى عمــل املجلــس البلــدي وإلغائهــا
يف نــواح متعــددة:
“مل تعــد قــرارات املجلــس البلــدي تخضــع ملصادقــة .ســلطة
الرقابــة (الوزيــر ،املحافــظ ،القامئقــام) ،واعتــرت نافــذة مــن
تاريــخ نرشهــا عــى بــاب مركــز البلديــة باســتثناء القــرارات
التــي أخضعهــا هــذا القانــون للمصادقــة وحــدد مهــا للمصادقة
يعتــر بانقضائهــا القـرار نافــذا كــا ورد مــن البلديــة ،كل ذلــك
مــن اجــل اعطــاء البلديــات مزيــدا مــن االســتقاللية يف ادارة
الشــؤون املحليــة بهــدف االرساع بالبــت والتنفيــذ لتحســن أداء
النشــاط البلــدي وتأمــن مصالــح املواطنــن برسعــة.
التأكيــد عــى اعتبــار قـرارات رئيــس الســلطة التنفيذيــة نافــذة
مــن تاريــخ اعالنهــا عــى بــاب البلديــة وعــى عــدم اخضاعهــا
لســلطة الرقابــة.
اخضــاع الســلطتني التقريريــة والتنفيذيــة يف البلديــة لســلطة
التفتيــش املركــزي بعــد موافقــة وزيــر الداخليــة والبلديــات.
عــدم اخضــاع البلديــات لرقابــة ديــوان املحاســبة املســبقة
وابقاؤهــا خاضعــة لرقابتــه املؤخــرة ،واالســتعاضة عــن رقابــة
املراقــب العــام الــذي الغيــت وظيفتــه وعــن رقابــة الديــوان
املســبقة برقابــة مفــوض مراقــب للبلديــات التــي يزيــد قطــع
حســابها الســنوي عــن  100مليــون لــرة ،ولرقابــة محاســب
للبلديــات التــي يقــل قطــع حســابها عــن  100مليــون لــرة».
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يف تطور انتخاب رئيس املجلس البلدي:
 1963ينتخب من بني اعضاء املجلس البلدي
 1977ينتخب مبارشة باالقرتاع املبارش من قبل الهيئة الناخبة
 1997ينتخب من بني اعضاء املجلس البلدي
أبطــل املجلــس الدســتوري بتاريــخ  12/9/1997قانــون التمديــد للمجالــس
البلديــة واملختاريــن قـرار رقــم .2
وضع العمل البلدي يف لبنان:
تبعــاً للقوانــن البلديــة املتعاقبــة ،تتمظهــر صــورة املجالــس البلديــة
بالعالقــة التــي تربطهــا عامودي ـاً ،فهــي تقــع يف منتصــف الخــط الــذي يربــط
مــن جهتــن ،الســلطة املركزيــة وصالحياتهــا والهيئــة الناخبــة وتوجهاتهــا.
ويف هــذا الوســط الــذي يقع فيه املجلــس البلدي تتبلور صورة رئيســه الذي
أنــاط بــه القانــون صــورة «ربــان الســفينة» والــذي كــا يعتقــد بعــض رؤســاء
البلديــات يف لبنــان بــأن "رئيــس البلديــة محكــوم مــن األعــى
واألدىن منــه ســلطة" "وليــس لديــه الحريــة الكافيــة للتــرف ،فهــو
خــال تنفيــذ املهــام البلديــة عليــه أن يحصــل عــى املوافقــة مــن
أجهــزة الســلطة املركزيــة ،أمــا إذا كان عمــاً ضمــن ســلطته ،فهــو
عليــه أن يحصــل عــى املوافقــة مــن األعضــاء"  25فقيــادة املجلــس البلــدي تتألف
مــن الرئيــس الــذي ميثــل الســلطة التنفيذية واملجلــس البلدي الذي ميثل الســلطة
التقريرية.
 - 25دميا صادر «تجربة العمل البلدي يف لبنان» (االنجازات والعوائق) املركز اللبناين للدراسات ص 3
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ال شــك أن  15ســنة من الحروب املتنوعة قد أصابت العمل البلدي بالشــلل
التــام ،بحيــث أن غالبيــة املجالــس البلدية التي أنتخبت عام  ،1998ال تحســد عىل
مــا تســلمته مــن مســؤوليات ومــن مهــام ،يف وســط خلــل كبري مــن ناحيــة املوارد
املاديــة (املاليــة والبرشيــة) ،وهذا التحدي بعمليــة إعادة البنــاء والنهوض بالعمل
البلــدي ليواكــب التغيـرات والتطــورات التــي حصلــت يف آليــات العمــل البلــدي
يف الســنوات الســابقة ،للوصــول إىل مســتوى املؤسســة العرصية التــي متتلك جهاز
برشي متمكن ،وإمكانات تقنية متطورة.
غري أن لتحقيق هذا الهدف يجب أن تتوفر أساسـاً موارد مالية من الصعب
الحصــول عليهــا لغالبية البلدات والقرى وخاصة الصغــرة منها التي مبعظمها تقع
يف عجــز مــايل قديــم ،ال تكفــي تحصيالتهــا الذاتيــة وجبايــة الرســوم عــى تلبيتهــا،
لــذا يالحــظ التوجــه باتجــاه العمــل مبخططــات قصــرة األمــد ملعطى عــدم توافر
املــوارد املاليــة وملعطيــات إنتخابيــة حيــث ميكــن اســتثامرها عــى املــدى القصري،
فهــذه البلــدات الصغــرة تتمتع بقلة مــوارد ماليــة ،وبعدم قدرتها عىل االســتفادة
مــن املشــاعات ،وبعدم وجــود مرافق عامــة ترفدها باملوارد املاليــة ،وبعدم وجود
مؤسســات كبــرة صناعيــة وتجاريــة ،وبعــدم الحصول عــى مبالغ ماليــة قيمة من
الصندوق البلدي املستقل....،
وال شــك بــأن حصــة الصنــدوق البلــدي املســتقل ،تشــكل الدخــل الرئيــي
للبلديــات ،إال أنهــا تصطــدم بآليــات توزيــع هــذه الحصص-األمــوال ،ألنهــا ال
تــوزع بانتظــام مــع أن القانــون يحــدد توزيعهــا يف أيلــول مــن كل ســنة مبوجــب
مرســوم .واملشــكلة األخــرى كــون البلديــات ال تعــرف قيمــة حصتهــا قبــل
الحصــول عليهــا األمــر الــذي يعرقــل عمليــة التخطيــط وصياغــة موازنــة البلديــة.
حصتها بدقة من الصندوق البلــدي فهي بالتايل
"فعندمــا ال تعلــم البلديــة ما هــي ّ
ال تســتطيع إعــداد املوازنــة عــى نحــو واقعي وتكــون موازنتهــا تقديريــة وبعيدة

41

عن الواقع" .26
ال تفــي املــوارد املاليــة التــي تجبيهــا البلديات باملهــام امللقاة عــى عاتقها يف
تطويــر وتنميــة البقعــة الجغرافيــة التــي انتخبــت لتمثيلهــا ،فمعظــم البلديات ال
تنــال حصتهــا مــن الـــ %10مــن فواتــر الهاتــف والكهربــاء وامليــاه ،وتســتنزف
ميزانيتهــا عــى النفقــات اإلداريــة كالرواتــب واألجــور والتعويضــات عــى أنواعها،
واملســاعدات واملنافــع والخدمــات العائدة ملوظفــي البلدية واألجـراء والتجهيزات
اإلدارية املتنوعة...

 - 26دميا صادر «تجربة العمل البلدي يف لبنان» (االنجازات والعوائق) املركز اللبناين للدراسات ص 9
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الفصل الرابع

43

الفصل الرابع
فــي العوامل التــي تتحكــم بعملية االنتخابــات البلدية
ال زالــت معطيــات مختلفــة تتحكــم باألســس التــي يتوجــه عــى اســاها
الناخــب إىل صنــدوق االقــراع وتحديــدا تلــك البنــى التقليديــة ذات األبعــاد
االجتامعيــة التــي ترتبــط باالنتــاءات الضيقــة والكالســيكية ،تبــدأ مــع العائلــة
ككيــان مســتقل لتصــل إىل أصــول العائلــة يف حــاالت كثــرة« .الحـزازات العائليــة
والحزبيــة تطغــى عــادة يف الحيــاة املحليــة ،فــا يحصــل نقــاش محــي عــام حــول
القضايــا الحياتيــة اليوميــة التــي تتطلــب ابعادهــا عــن الرصاعــات السياســية،
وال تحصــل تعبئــة محليــة لصالــح مــروع مشــرك يهــم كل النــاس :املشــرك
موجــود عــى االرض ولكنــه غائــب كبــر يف إدراكنــا ويف ثقافتنــا ويف مامرســتنا
27
اليوميــة»...
إن تجربــة االنتخابــات البلديــة لعامــي  2004-1998يف لبنــان ،أظهــرت
نســخة جديــدة لصــورة متكــررة عــن الوضــع الســابق مــن حيــث تحكــم العائلية
كل ،مبعنــى أنــه ليــس املتحكــم
يف خيــارات الناخبــن ولكــن الوضــع ليــس ِّ
الوحيــد يف تأليــف اللوائــح واختيــارات الناخبــن.
فالعامــل العائــي ليــس الوحيــد يف كافــة قــرى وبلــدات لبنان ،ففــي بعضها
اآلخــر كان العامــل الحــزيب ذو تأثــر بــارز ،حيــث فرض نفســه عىل آليــات تأليف
 - 27د .نهــى الغصينــي ابــو عجــرم رئيــس بلديــة بعقلــن واتحــاد بلديــات الســويجاين «دور الوعــي البلــدي
يف التنميــة املحــي» ورقــة مقدمــة إىل مؤمتــر العمــل البلــدي االول ،مركــز البحريــن للمؤمت ـرات  26-27آذار
2006
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اللوائح وعىل خيارات الناخبني ،وساهم يف تفتيت التحكامت العائلية.
هــذا األمــر يــؤدي غالبــاً إىل توجــه الخطــاب االنتخــايب نحــو الهواجــس
واملشــاكل املحليــة الخاصــة بكل بلــدة وقرية ،فيغيــب يف الغالب الخطــاب العام.
وهــذه الظاهــرة ليســت الوحيــدة ،فتبعــا لــكل بلــدة هناك حــاالت خاصــة ترتبط
بالواقــع الجغـرايف والثقــايف واالجتامعــي واملذهبــي والتاريخــي ،ففــي بلــدة بــرج
الرباجنــة مثــا ،تحــول الخطــاب االنتخايب إىل منحــى تم االحتكام فيــه إىل تصنيف
مــا بــن الوافديــن واألغــراب املســجلني يف القامئــة االنتخابيــة وبــن الســكان
األصليني.
ويف طرابلــس ،أثــار املعطــى الطائفــي نقاشــات متعــددة ،حيث تــم التعامل
معــه وتداركــه بشــكل يحفــظ لألقليــات الطائفيــة الحــق بالتمثيــل يف ظــل غياب
النــص ،فتاريخيــا متثلــت الطائفــة املســيحية بـــ 3أعضــاء وهــذا مــا تــم تخطيــه
يف انتخابــات  1998وســبب متثيلهــا بعضــو واحــد مشــكلة ،ويف بــروت بــرز هــذا
األمــر يف كافــة مراحــل العمليــات االنتخابيــة ،إال أنــه تــم العــرف عــى التنبــه
لعــدم الوقــوع يف هــذه اإلشــكالية «مبــا أن أغلبيــة الناخبــن يف بــروت عــام 1998
كانــت مــن املســلمني ،كانــت مواقــف الزعــاء املســيحيني عــام  1963متطابقــة
مــع مواقــف الزعــاء املســلمني عــام  ،1998والعكــس صحيــح .ففــي عــام 1963
طلــب صائــب ســام بتقســيم العاصمــة ملراعــاة «التــوازن الوطنــي» ،أمــا بيــار
الجميــل فعــارض التقســيم ورأى أن اعتــاد بــروت دائــرة انتخابيــة واحــدة هــو
خطــوة مهمــة باتجــاه الوحــدة الوطنيــة وتخطــي الطائفيــة (النهــار .)1963/6/5
أمــا يف عــام  1998مثــا فقــد طالــب دوري شــمعون بتقســيم العاصمــة ملراعــاة
«التــوازن الوطنــي» يف حــن عارضــه رفيــق الحريــري ،ألن الدائــرة الواحــدة

45

خطوة مهمة لتعزيز االنصهار الوطني والغاء الطائفية».28
يف بلــدات أخــرى نتيجــة لتمحــور التنافــس بــن عائلتــن كبريتــن أو أكرث (أو
فــروع مــن عائلــة واحــدة) تــم عرفيـاً إعتــاد التــداول بــن العائــات يف اســتالم
رئاســة البلديــات ،وهــذه القطبيــة الثنائيــة و /أو الثالثيــة مل تقترص عىل املســتوى
العائيل فقط بل عىل مستويات متنوعة كالطوائف ،املذاهب ،األحزاب...
يف البلــدات والقــرى الكبــرة ذات التعــداد الســكاين الكبــر لعــب البعــد
الحــزيب دورا ً يف إدارة العمليــة اإلنتخابية ،مــا جعلها تتخطّى وتخرج عن التنافس
العائــي البحــت أو مبعنــى آخــر يختلــط العائــي بالحــزيب .إالّ أنّــه تبـ ّـن عىل مدى
تجربتــي اإلنتخابــات البلديــة يف  1998و  2004عــدم وضــوح التمثيــل الحــزيب يف
املجالــس البلديــة حيــث تتشــابك عمليــة تصنيــف البعــض بكونهــم مق ّربــن أو
مســتقلّني أو أعضــاء ســابقني أو عــى متــاس مــع مجموعــات حزبيــة أو اإللتحــاق
الكل علناً مبظلّة العائلة.
ّ
اإلنتخابات البلدية يف بريوت:
يف بــروت أنشــأ وايل بــروت محمــود بــك نعمــة عــام  1833مجلسـاً ملدينــة
بــروت سـ ّـاه مجلــس الواليــة ،أمــا البلديــة فقــد نشــأت عــام  1867ومــن ثــم
خضعــت للقانــون العثــاين الصــادر يف  1877ومــن ثــم خضعــت لنظــام خــاص
خالل االنتداب الفرنيس مبوجب القرار رقم  2671تاريخ .1924

 - 28شارل عدوان «االنتخابات البلدية عام  1998يف مرآة انتخابات عام ( »1963واقع البلديات يف لبنان وعوائق
املشــاركة املحليــة والتنميــة املتوازنــة) صــادر عنــا ملركــز اللبنــاين للدراســات (عمــل مشــرك) شــارل عــدوان
وآخــرون بــروت طبعــة أوىل  1998ص .571

46

يف بــروت جــرت انتخابــات وحيــدة منــذ االســتقالل وذلــك عــام ،1952
العاصمــة قســمت اىل  5دوائــر لــــ  12مقعــدا ً منتخب ـاً ومجلــس الــوزراء يعـ ّـن
 12عضــوا ً الباقــن.
جدول رقم 5
نص عليه املرسوم االشرتاعي رقم  5عام 1952
تبعاً للتوزيع الذي ّ
الدائرة

املنطقة

عدد املقاعد

1

املد ّور

2

2

الرميل ،األرشفية ،الصيفي

3

3

املزرعة ،املصيطبة

3

4

زقاق البالط ،الباشورة

2

5

ميناء الحصن ،املرفأ

2

املجموع

12

ويف القانــون الصــادر عــام  1977متتّعــت بــروت بوضــع خــاص بحيــث
“يختــار اعضــاء املجلــس البلــدي يف بــروت وفق ـاً ملــا يــي 16 :عضــوا ً ينتخبــون
عدديـاً عــى اســاس تقســيم الدوائــر االنتخابيــة النيابــة يف بــروت ،مثانيــة أعضــاء
يعيّنــون مبرســوم يتخــذ يف مجلــس الــوزراء» 29وقــد «اعتــر ذلــك إجراء من شــأنه
الحفاظ عىل التوازن الطائفي داخل املجلس البلدي».30
( - 29املادة  )12من قانون االنتخابات البلدية لعام 1977
 30د .عصــام ســليامن «واقــع البلديــات يف محافظــة بــروت» (واقع البلديات يف لبنان وعوائق املشــاركة املحلية والتنمية
املتوازنــة) عصــام ســليامن وآخــرون (عمل مشــرك) صــادر عن املركــز اللبناين للدراســات مرجــع ورد ذكره ســابقاً ص 29
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االختــاط الطائفــي وعــدم تطــ ّرق قانــون اىل آليــة التمثيــل الطائفــي
للطوائــف واملذاهــب املختلفــة متظهــر يف العاصمــة حيــث بــرزت اشــكاليات متثيل
الطوائــف أثــر التغيـرات الدميوغرافيــة التــي حصلــت خــال ســنوات الحــرب مــن
عــدم اعتــاد التعيــن لســد فجــوة عــدم التمثيــل أثــار الكثــر مــن النقاشــات ومن
التعليقــات بهــدف اقامــة نــوع مــن التــوازن يف املجلــس البلــدي يف العاصمــة.
وبهــدف تخطــي هــذه اإلشــكالية جــرت محاولــة مــن الحكومــة بتقديــم
مــروع قانــون يف  1997لحظــت فيــه هــذه املســألة واقرتحــت تعيني ثلــث أعضاء
املجالــس البلديــة التــي تح ّددهــا الحكومــة ومنهــا املجلــس البلــدي يف بــروت (8
أعضــاء مــن أصــل  )24بهــدف اعــادة الخلــل يف التمثيــل الطائفــي ،إال أ ّن عــددا ً
كب ـرا ً مــن النــواب رفــض هــذا األمــر «عــى أســاس انــه يتعــارض مــع القواعــد
الدميقراطيــة ومــع مفهــوم الالمركزيــة االداريــة».31
ولقــد تـ ّم تقديــم اقـراح قانــون مــن مجموعــة «اللقــاء الدميقراطــي» يقــي
بتقســيم بــروت اىل مجموعــة دوائــر انتخايــة « تحديــد عــدد مقاعــد كل دائــرة
يف املجلــس البلــدي وفقـاً لعــدد الناخبــن فيهــا ،بحيــث يتــم الرتشّ ــح عــن الدائــرة،
ويحــر حــق الرتشــيح بالناخبــن املس ـ ّجلني فيهــا ،ويتــم االنتخــاب مــن جميــع
الناخبــن يف بــروت ،كــا ان البعــض اقــرح ان يتــم انتخــاب اعضــاء املجلــس
البلــدي عــن الدائــرة مــن الناخبــن املسـ ّجلني فيهــا».
اال ان هــذا االقـراح قــد تـ ّم رفضــه ليتــم اعتــاد ما هــو متبع يف القانــون رقم
 665تاريــخ  ،1997/12/30الــذي ألغــى مبــدأ التعيــن واعتمــد االنتخــاب
ملجموعة الــــ  24عضو يف املجلس البلدي يف بريوت.
 - 31د .عصــام ســليامن «االنتخابــات البلديــة يف بــروت :مقتضيــات الوفــاق وهاجــس التــوازن» عصــام
ســليامن وآخــرون يف االنتخابــات النيابيــة يف لبنــان « 1998 -مخــاض الدميقراطيــة يف بنــى املجتمعــات
املحليــة» (عمــل مشــرك) املركــز اللبنــاين للدراســات طبعــة أوىل  1999مرجــع ســبق ذكــره ص 227
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الفصل الخامس

49

الفصل الخامس
االصالحــات المتوجــب تضمنها
فــي اي قانون انتخــاب بلدي جديد
الهيئة املستقلة لالنتخابات يف لبنان

32

تشــكل «الهيئــة املســتقلة لالنتخابــات يف لبنــان» العامــود الفقــري لكافــة
االصالحــات ،واملركــز الــذي تــدور حولــه اآلليــات التــي بهــا يتــم تطبيــق
البنــود اإلصالحيــة ،وتســاهم مكاتبهــا يف املناطــق بلعــب دور املنظــم واملديــر
واملــرف عــى العمليــات االنتخابيــة ،بحيــث تتحــرر وزارة الداخليــة مــن عــبء
االنتخابــات ،وتصبــح العمليــة بأكملهــا مــن اختصــاص الهيئــة التــي تتمتــع
باســتقاللية تامــة عــن أي مــن مؤسســات الحكومــة ،وحياديــة وموضوعيــة عــن
اي مــن االحـزاب والقــوى السياســية ،لتســهم يف إتصــاف االنتخابــات بالشــفافية
والنزاهــة والدميقراطيــة.
املشاركة النسائية:33
املشاركة النسائية شهدت وجود متدرج يف بعض املجالس البلدية
 - 32ملزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا املوضــوع باالمــكان مراجعــة «الهيئــة املســتقلة لالنتخابــات» صــادر
عــن «الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل دميقراطيــة االنتخابــات» بــروت طبعــة أوىل 2006
“مســودة مــروع قانــون االنتخابــات النيابيــة” مقــدم مــن “الهيئــة الوطنيــة الخاصــة بقانــون االنتخابــات
النيابيــة – لجنــة بطــرس” بــروت 2006
 - 33ملزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا املوضــوع باالمــكان مراجعــة “املشــاركة الربملانيــة للنســاء” صــادر عــن
“الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل دميقراطيــة االنتخابــات “ بــروت طبعــة أوىل 2006
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ويالحــظ "ان وجــود هــذا العنــر يف هــذه املجالــس كان أكــر كثافة مبــا ال يقاس
يف االقضيــة ذات الغلبــة املســيحية منــه يف االقضية ذات الغلبة االســامية" .34
"والالفــت للنظــر ان اللــوايت حالفهــن الحــظ هــن إمــا مــن أبنــاء القــرى
املســيحية ،وامــا مــن اوســاط يســارية ،وامــا مــن اجــواء تتأثــر بالعاملــن
املذكوريــن معــاً" .35
"تعــد مشــاركة املــرأة مــؤرشا ً اىل مســتوى التطــور االجتامعــي والثقــايف
والســيايس ،وقــد مهــد الدســتور اللبنــاين ملشــاركتها ،وكــرس النظــام االنتخــايب
حقهــا يف املســاواة املدنيــة بالرجــل .غــر ان البنيــة االجتامعيــة واالعــراف
والعــادات هــي أكــر تأث ـرا ً مــن القانــون الــذي ال يعــدو كونــه أحــد الحوافــز
الرضوريــة" " 36ففــي حــن مل يتعــد عــدد املرشــحات الع ـرات يف االنتخابــات
املحليــة الســابقة قــارب عددهــن يف انتخابــات  1998الـــ  500مرشــحة» .بقــي
منهــن  353فعليــاً يف املعركــة االنتخابيــة".
"عــى الرغــم مــن أن مشــاركة املــرأة يف االنتخابــات هــذه مل تشــهد أي
تغيــر مهــم يف نســبة املشــاركة عــى صعيــدي مامرســة حــق االقـراع واملشــاركة
يف الحمــات االنتخابيــة ،التــي كانــت وال ت ـزال مســاوية لنســب املشــاركة مــن
“ - 34االنتخابــات البلديــة يف محافظــة الشــال” شــوقي الدويهــي وآخــرون يف االنتخابــات النيابيــة يف لبنــان
– “ 1998مخــاض الدميقراطيــة يف بنــى املجتمعــات املحليــة” (عمــل مشــرك) املركــز اللبنــاين للدراســات
طبعــة أوىل  1999ص 218
 - 35د .محمــد عــي مقلــد “االنتخابــات البلديــة يف الجنــوب :متريــن دميقراطــي ودروس لألحـزاب والســلطة”
محمــد عــي مقلــد وآخــرون يف االنتخابــات النيابيــة يف لبنــان  “ 1998مخــاض الدميقراطيــة يف بنــى
املجتمعــات املحليــة” (عمــل مشــرك) املركــز اللبنــاين للدراســات طبعــة أوىل  1999ص 291
 - 36د .محمــد عــي مقلــد “ االنتخابــات البلديــة يف الجنــوب :متريــن دميقراطــي ودروس لألحـزاب والســلطة”
محمــد عــي مقلــد وآخــرون يف االنتخابــات النيابيــة يف لبنــان –  “ 1998مخــاض الدميقراطيــة يف بنــى
املجتمعــات املحليــة” (عمــل مشــرك) املركــز اللبنــاين للدراســات طبعــة أوىل  1999ص 291 – 290
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قبــل الرجــال فهــي شــهدت تغ ـرا ً مه ـاً يف نوعيــة هــذه املشــاركة" .37
يفيــد تقريــر مالمــح التنميــة البرشية املســتدامة يف لبنان لســنة  ،1997بأنه
"بالرغــم مــن التقــدم الحاصــل يف تعلــم املــرأة مــن جهــة ،وانخراطهــا املتزايــد يف
العمــل مــن جهــة أخــرى ،فــإن حجــم مشــاركة املــرأة وفعاليتهــا يف القطــاع العام
ال ي ـزاال أدىن بكثــر مــن طاقاتهــا وقدراتهــا" .هــذا وتشــر االحصــاءات الــواردة
يف تقريــر التنميــة البرشيــة لعــام  1998بأنــه بلــغ معدل معرفــة القـراءة والكتابة
بــن البالغــن  %90لإلنــاث و  %95للذكــور عــام  ،1995ونســبة القيــد االجامليــة
يف التعليــم االويل والثانــوي والعــايل معـاً لعــام  1995قــد بلغــت  %75للطالبــات
و  %66للطالب.
إن املــرأة 38عــى مســتوى الســلطات املحليــة غائبــة عــن وظيفــة املحافــظ،
والنسبة يف وظيفة القامئقام هي .%4,16
أمــا عــى مســتوى البلديــة ،فقــد ترشــحت لالنتخابــات  353امــرأة يف جميع
املحافظــات ،وفــازت منهــن  139اي بنســبة  39,4مــن عــدد املرشــحات كــا
فــازت ثالثــة يف رئاســة البلديــة مــن أصــل  708مرشــحاً اي بنســبة ال تتعــدى
 %0،4ويف الوظيفــة االدىن للســلطات املحليــة أي وظيفــة مختــار فنســبتها
 %0،1وقــد فــازت يف املجالــس االختياريــة  78امــرأة مــن أصــل  7662عضــوا ً
أي بنسبة %1

 - 37د .مرغريــت الحلــو “املــرأة يف االنتخابــات املحليــة” مرغريــت حلــو وآخــرون يف االنتخابــات النيابيــة
يف لبنــان – “ 1998مخــاض الدميقراطيــة يف بنــى املجتمعــات املحليــة” (عمــل مشــرك) املركــز اللبنــاين
للدرســات طبعــة أوىل  1999ص 417
 - 38منــى قمرمـراد “مشــاركة املــرأة يف الحيــاة السياســية يف لبنــان” ورقــة مقدمــة اىل “منتــدى املــرأة” 13
أيــار –  1حزيـران  2001تونــس
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جدول رقم 6
التوزيع الطائفي للمرشحات عىل املحافظات واألقضية:39
املحافظة

عدد املرشحات من
الطوائف املسيحية

القضاء

الفائزات
املسيحيات

عدد
الفائزات
املرشحات
من الطوائف املسلامت
اإلسالمية

بريوت

بريوت

2

-

15

1

جبل لبنان

كرسوان
جبيل
الشوف
عاليه
املنت
بعبدا

27
20
12
17
25
17

5
2
5
10
14
4

1
9
7
7

5
2
1

املجموع

118

40

24

8

طرابلس
برشي
املنية-الضنية
البرتون
الكورة
زغرتا
عكار

2
9
17
29
25
24

1
3
10
13
14
14

7
3
2
12

3
1
4

املجموع

106

55

24

8

لبنان
الشاميل

 - 39د .مرغريــت الحلــو «املــرأة يف االنتخابــات املحليــة» مرغريــت حلــو وآخــرون (عمــل مشــرك) يف
االنتخابــات النيابيــة يف لبنــان – « 1998مخــاض الدميقراطيــة يف بنــى املجتمعــات املحليــة» املركــز اللبنــاين
للدراســات طبعــة أوىل  1999ص 427-426
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البقاع

لبنان
الجنويب

النبطية

بعلبك
البقاع الغريب
زحلة
الهرمل
راشيا

2
6
6
-

1
4
3
-

3
1
2
3
2

2
1
2

املجموع

14

8

11

5

صيدا
صور
جزين

8
2
2

5
-

6
5
-

-

املجموع

12

5

11

-

النبطية
حاصبيا
بنت جبيل

5
-

5
-

8
1
2

2
1
1

املجموع

5

5

11

4

تجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن حمــات التوعيــة التــي قادتهــا هيئــات املجتمــع
املــدين لتفعيــل مشــاركة املــرأة والرجــل يف إدارة الشــؤون املحلية كان لهــا النتائج
اإليجابية املنشودة.
وقــد شــهدت هــذه الحركــة تطــورا ً يف االنتخابــات البلديــة عــام  2004مــن
ناحيتــي الرتشــيح والفــوز ،حيــث تحســنت نســبة متثيــل نســبة متثيــل النســاء يف
املجالــس البلديــة عــام  1998مــن  139اىل  215امــرأة يف عــام .2004

54

جدول 40رقم 7
بريوت

النبطية

الجنوب

البقاع

الشامل

العدد
اإلجاميل

عدد
املرشحات

170

9

67

52

55

199

552

عدد
الفائزات

75

1

17

21

26

75

215

جبل لبنان

عدد
املرشحات
املسيحيات
351

عدد
عدد
الفائزات املسلامت
املسيحيات املرشحات
141

201

عدد
الفائزات
املسيحيات
74

لــذا مــن املفيــد البحــث يف آليــات تشــجع وتحفــز املــرأة عــى خــوض
غــار العمــل البلــدي ،ولقــد طــرح البعــض فكــرة حجــز مقاعــد خاصــة بالنســاء
(الكوتــا النســائية) كــا يف حالــة األردن ( ،)%20يف حــن طــرح البعــض حجــز
نســبة يف اللوائــح املرشــحة (مســودة الهيئــة الوطنيــة لقانــون االنتخابــات «لجنــة
بطــرس»)  %30مــن لوائــح الرتشــيح ،مبعنــى  ،3/1مــن جهــة أخــرى طالــب
البعــض اآلخــر األحـزاب والقــوى السياســية بتبنــي ترشــيح النســاء عــى لوائحهــا
بشــكل طوعــي.
 - 40جمعــت هــذه املعطيــات مــن «تقريــر حــول البعــد الجنــدري يف االنتخابــات البلديــة يف لبنــان »2004
مؤسســة فريدريــش إيــرت ومجمــوع األبحــاث والتدريــب للعمــل التنمــوي ،طبعــة أوىل كانــون الثــاين 2006
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يف االعالم واالنفاق االنتخابيني:
لطاملــا تذمــر العديــد مــن املرشــحني مــن تأثــر كل مــن املــال االنتخــايب
واالعــام عــى مســار العمليــة االنتخابيــة .وبالنظــر اىل القانــون الحــايل املعتمــد
قانــون  1997وتعديالتــه ،ال نجــد أي تحديــد يتعلــق بهذيــن املوضوعــن ،اال ان
املــادة  16تشــر بوضــوح اىل انــه يتــم االحتــكام اىل قانــون االنتخابــات النيابيــة
يف القضايــا التــي ال يتناولهــا قانــون البلديــات “تــري عــى االنتخابــات البلديــة
أحــكام قانــون االنتخابــات اعضــاء مجلــس النــواب يف كل مــا ال يتعــارض
واحــكام هــذا القانــون».
مــن هنــا فــإن املــواد املتعلقــة بتنظيــم االنفــاق االنتخــايب 41يف الفصــل
الخامــس (املــواد  54و )62تنظيــم االعــام واالعــان االنتخابيــن  42يف الفصــل
الســادس (املــواد  )77-63تــري آليــا عــى الحملــة االنتخابيــة يف االنتخابــات
البلديــة ،كــا مــن املفــرض ان تــرف هيئــة االرشاف عــى الحمــات االنتخابيــة
املنصــوص عليهــا يف قانــون االنتخابــات  2008/25واملنظمــة يف الفصــل الثالــث
(باملــواد  43)23-11عــى تنظيــم كل مــن االنفــاق واالعــام واالعــان االنتخابيــن
يف االنتخابــات البلديــة املقبلــة.

 - 41ملزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا املوضــوع باالمــكان مراجعــة “تنظيــم االنفــاق االنتخــايب” صــادر عــن
“الجمعيــة اللبنانيــة مــن اجــل دميقراطيــة االنتخابــات” بــروت طبعــة أوىل 2006
 - 42ملزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا املوضــوع باالمــكان مراجعــة “تنظيــم االعــام واالعــان االنتخابيــن”
صــادر “الجمعيــة اللبنانيــة مــن اجــل دميقراطيــة االنتخابــات” بــروت طبعــة أوىل 2006
 - 43للتفاصيل املحددة لهذه النقاط يراجع قانون االنتخابات النيابية رقم 2008/25
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يف االنتخاب يف أماكن السكن:
يتــم االنتخــاب يف لبنان طبقاً  44للــادة الـ  11من قانون االنتخابات البلدية،
التــي أناطــت بقانــون االنتخابــات النيابيــة آلية تنظيــم ذلك ،والــذي ينص عىل ان
يتــم االنتخــاب يف مــكان ســجل قيــد النفــوس وفق ـاً للــادة  :26مــن القانــون
رقــم .2008/25
“تضــع املديريــة العامــة لألحــوال الشــخصية ،لــكل دائــرة انتخابيــة،
قوائــم انتخابيــة ممكننــة باســاء الناخبــن وفقـاً لســجالت االحــوال الشــخصية،
وتتضمــن هــذه القوائــم اســاء جميــع الناخبــن الذيــن بلغــت مــدة قيدهــم
يف الدائــرة االنتخابيــة ســنة عــى االقــل بتاريــخ بــدء اعــادة التدقيــق بالقوائــم
االنتخابيــة ،اي الخامــس مــن كانــون االول مــن كل ســنة”.
إن آليــة االنتخــاب هــذه يشــوبها العديــد مــن الشــوائب ،بحيــث ال ميكــن
فهــم كيفيــة مشــاركة الوافــد واملقيــم يف مــكان جغـرايف محــدد "املدينــة ،البلدة،
القريــة" ،يف كافــة الواجبــات الناتجــة عــن هــذا الســكن كالرســوم البلديــة،
املتأتيــة مــن الجبايــة املبــارشة والجبايــة غــر املبــارشة ،لكــن حيــث يــأيت وقــت
الحقــوق ،يحــرم منهــا.
ويف حــاالت معينــة يقــوم انقطــاع تــام بــن الوافــد ومســقط رأســه ،بحيــث
يرتبــط ارتباطــاً كليــاً مبــكان ســكنه ،لكــن حــن االنتخــاب ،يجــد نفســه امــا
غــر معنــي بالعمليــة االنتخابيــة مــن جهــة أو انــه يقــوم بخيــارات ال تعنيــه
مــن جهــة اخــرى ،لكــون االنتخابــات البلديــة يف الشــكل العــام ،يتحكــم فيهــا
االعتبــارات التنمويــة واملحليــة وليســت الرصاعــات السياســية.
( - 44املــادة  )11الفقــرة االوىل  :ينتخــب اعضــاء املجلــس البلــدي بالتصويــت العــام املبــارش وفقـاً لالصــول
املنصــوص عليهــا يف قانــون انتخــاب اعضــاء مجلــس النــواب ويف هــذا القانــون”.
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هــذا االمــر يشــكل فجــوة يف القوانــن االنتخابيــة يف لبنــان ،مــن الــروري
ىاعــادة النظــر بــه.
سن االقرتاع:45
يعتــر لبنــان مــن البلــدان القليلــة يف العــامل التــي ال ي ـزال ســن االق ـراع
فيهــا  21عام ـاً .فبعــض هــذه الــدول قــد اعتمــدت ســن الـــ  18منــذ البدايــة
والبعــض اآلخــر قــام بتعديلــه منــذ ســنوات عديــدة.
ان اغلبيــة دول العــامل ( )% 79,6قــد اعتمــدت ســن الـ  18لحصــول املواطن
عــى حقوقــه السياســية اضافــة اىل حقوقــه املدنيــة .كــا ان  %9مــن بلــدان
العــامل قــد ذهبــت اىل ابعــد مــن ذلــك مــع اعطائهــم حــق االقــراع اىل اقــل
مــن  18يف اشــارة اىل اهميــة دور الفئــات الشــابة يف املشــاركة باك ـرا ً يف اختيــار
ممثليهــم يف املجالــس التمثيليــة .اال ان نســبة قليلــة مــن البلــدان  %11,4ومــن
ضمنهــا لبنــان قــد رفعــت ســن االق ـراع اىل اكــر مــن  18ســنة.
ان عــدم ايجــاد حــل نهــايئ ملشــكلة ســن االقــراع ميكــن أن يــؤدي اىل
التشــكيك يف صحــة وعدالــة كل التمثيــل النيــايب يف لبنــان ،لذلــك فــان خفــض
ســن االقـراع والرتشــح هــو حاجــة ملحــة تعنــي كل املواطنــن ملــا يف ذلــك مــن
ترســيخ للعدالــة وللمســاواة بينهــم وضــان ألوســع مشــاركة شــعبية.
لقــد جــرت محــاوالت عديــدة للضغــط مــن اخــل خفــض ســن االقـراع اىل
ســن الثامنــة عــرة وكان أبرزهــا العريضــة الربملانيــة التــي وقــع عليهــا أكــر مــن
تســعني نائبـاً ،اال انــه مل يتــم التصويــت عليهــا بســبب عــدم اكتــال النصــاب يف
 - 45ملزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا املوضــوع باالمــكان مراجعــة « خفــض ســن االقـراع والرتشــح» صــادر
عــن «الجمعيــة اللبنانيــة مــن اجــل دميقراطيــة االنتخابــات» بــروت طبعــة أوىل 2006
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املجلــس النيــايب ،وقــد احتــل مــروع تخفيــض ســن االقـراع مــن 21اىل  18عامـاً
موقعـاً رقمــه الـــ  39يف بنــود جــدول اعــال الهيئــة العامــة ملجلــس النــواب ففي
 28و  29ايــار  2002التأمــت الهيئــة العامــة للمجلــس وطــرح املــروع عــى
الجلســة النهاريــة وتبــن ان النصــاب القانــوين غــر مؤمــن.
فقــد اعتــرت مختلــف القوانــن اللبنانيــة ،ان املواطــن اللبنــاين يتمتــع
باملسؤولية املدنية الكاملة يف عمر الـ  18مع كل مفاعيلها .فبعد سن الثامنة عرشة
تكتمــل حقوق املواطن اللبناين املدنية (تأســيس الــركات ،بناء ارسة )...اضافة اىل
ذلــك تكتمــل مســؤولية املواطــن الجزئيــة حيــث يحكــم كراشــد امــام املحاكــم
الجزائيــة بعقوبــات ،فيمكــن توقيفه ،محاكمته ،ســجنه (وميكــن ان تصل العقوبة
اىل حــد االعــدام) .اال ان حقوقــه السياســية تبقى دون هذا الســن ،وتبقى الفجوة
قامئة بني سن الرشد املدين وسن الرشد السيايس.
لذلــك يبقــى لبنــان حتــى وفــق املقاييــس العربيــة والدوليــة ،ضمــن فئــة
قليلــة ال زالــت تعتمــد ســن الـــ  21القـراع مواطنيهــا.
قسيمة اإلقرتاع املطبوعة مسبقا:46
تشــكل القســائم االنتخابيــة املطبوعــة واملوزعــة مــن قبــل املرشــحني وأو
مجموعة املرشــحني املنضويني يف لوائح وتحديدا يف االنتخابات البلدية ،خرقا كبريا
لرسيــة االقـراع ،نظـرا اىل الوســائل املتعــددة واملتنوعــة التــي يتــم التعــرف عــى
اتجاهــات الناخبــن وتحديــدا يف القــرى والبلــدات الصغــرة ،حيــث توفــر ملندويب
املرشــحني القــدرة عــى تحديــد خيــارات الناخبني بدقــة متناهية ،نظـرا لالمكانات
 - 46ملزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا املوضــوع باالمــكان مراجعــة « تقاريــر الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل
دميقراطيــة االنتخابــات  »1996-2007حــول مراقبــة االنتخابــات النيابيــة والبلديــة ،صــادر عــن «الجمعيــة
اللبنانيــة مــن أجــل دميقراطيــة االنتخابــات» بــروت طبعــة أوىل 2008
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التــي متلكهــا املاكينــات االنتخابيــة حــول الناخبــن .ألن الناخبــن موزعــن تبعــا
للتسلســل العائــي ،وموزعــن عــى أقــام االقـراع املصنفــة تبعــا للجنــس وتبعــا
للمذهب.
مــن هنــا يتوجــب طبــع القســائم االنتخابيّــة عــى نوعيّــة مميّــزة مــن
الــورق ،تحتــوي عــى كافــة أســاء املرشــحني يف النظــام األكــري أو عــى كافّــة
أســاء اللوائــح االنتخابيّــة يف النظــام النســبي .عــى أن يتــم مراقبــة عــدد االوراق
املرســلة للطبــع والعائــدة إىل الهيئــة املســتقلّة ،بدقّــة متناهيّــة.
آلية التمثيل الصحيح:
يعتمــد لبنــان نظــام التمثيــل األكــري 47وفقــا آلليــة تؤمــن الفــوز للمرشــح
أو ملجموعــة مرشــحني الذيــن ينالــون أكرب عــدد من األصوات حتى ولــو مل يحصلوا
عــى الغالبيــة املطلقــة ،ونتيجــة إلعتــاد هــذا النظــام التمثيــي يــرز إجحــاف يف
متثيــل القــوة الخــارسة ،كــا أنــه يشــجع عــى اختيــار الناخــب ألفـراد وتجمعــات
عوضــاً عــن برامــج وأحــزاب ،وبالتــايل يرســخ العالقــة القامئــة بــن الناخــب
واملرشــح واملبنيــة عىل أســس الروابط منهــا العائلية والقرابــة والصداقة عوضا عن
الربنامــج الســيايس .إضافــة إىل إشــكالية متثيــل األقليــات (الدينية ،األثنية ،النســاء،
الشــباب )..،والتــي تعــاين منهــا غالبيــة املجالــس البلديــة يف اتجــاه الناخبــن إىل
التصويت للمرشح الذي ينتمي إىل نفس املجموعة.
 - 47وفقــا (للــادة  )11مــن قانــون االنتخابــات البلديــة املعــدل يف « 1997ينتخــب أعضــاء املجلــس البلــدي
بالتصويــت العــام املبــارش وفق ـاً لألصــول املنصــوص عليهــا يف قانــون انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب ويف
هــذا القانــون .وتبعــا للــادة األوىل مــن قانــون االنتخابــات النيابيــة الجديــد اللبنــاين رقــم  ،25/2008تتــم
آليــة إنتخــاب ممثــي املجلــس البلــدي «عــى أســاس النظــام األكــري ،ويكــون االقـراع عامـاً ورسيـاً وعــى
درجــة واحــدة».
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ان اعتــاد نظــام التمثيــل النســبي 48يصحــح الخلــل القائــم ،يؤمــن متثيــل
حقيقي وصحيح لكافة مكونات ورشائح املجتمع املحيل ،يســاهم يف تقوية العمل
الحــزيب ويرســخه ،يســهم يف تحــول جــذري يف الخطــاب االنتخــايب نحــو الربنامــج
املســؤول والجــدي ،ويرفعــه مــن التموضــع االنتخــايب البحــت إىل مصــاف آخــر
مبني عىل املساءلة واملحاسبة يف أي انتخابات الحقة.
لتــايف اآلثــار املرتتبة من جراء اعتامد النســبية بشــكلها املبســط الوارد ذكره،
تشــكل تجــارب بعــض الــدول يف اعتــاد أنظمــة مبتكــرة تجمــع محاســن كل مــن
النظامــن التمثيليــن األكــري والنســبي معـاً ،يف تــايف االشــكاليات التــي نتجــت
عن اي من النظامني.
مــن هنــا تجــد «الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل دميقراطيــة االنتخابــات» ان
اعتــاد النظــام التمثيــل النســبي عــى دورتــن عــن طريــق لوائــح مقفلــة قامئــة
عــى مبدأيــن:
مبدأ التّمثيل ال ّنسبي يف الدورة األوىل .
مبــدأ األغلبيــة املطلقــة ،ملــن يفــوز باألكرثيــة العدديــة يف الــدورة
الثانية.
الالئحــة التــي ال تحصــل عــى  %5مــن نســبة املقرتعــن تخــرج من
التنافس.
يتم االنتخاب يف الدورة األوىل عىل أساس النسبية.
لفهــم هــذه اآللية التي تعترب شــديدة التعقيد لــدى البعض قد يؤدي الرشح
املتبع يف توضيحها وتفصيل آليات تطبيقها:
 - 48ملزيــد مــن التفاصيــل حــول موضــوع النســبية باالمــكان مراجعــة «التمثيــل النســبي» صــادر عــن
«الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل دميقراطيــة االنتخابــات» بــروت طبعــة اوىل 2006
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لنأخــذ مثــال مدينــة طرابلــس التــي يزيد عــدد ســكانها عن  24001نســمة،
فــإ ّن عــدد أعضــاء املجلــس البلــدي فيهــا هــو  24عضــوا ً تبعـاً للقانــون البلــدي
49
اللبناين.
مثال رقم 1
إفرتاضاً بأ ّن عدد اللوائح املتنافسة 3
متّــت االنتخابــات عــى هــذا األســاس يف الــدورة األوىل وجــاءت النتائــج عىل
الشكل التايل:
الالئحة األوىل :نالت  % 58من أصوات املقرتعني.

الالئحة الثانية :نالت  % 30من أصوات املقرتعني.
الالئحة الثالثة :نالت  % 12من أصوات املقرتعني.

يتـ ّم توزيــع عــدد املقاعد يف املجلس البلــدي وفقاً لنتائج الــدورة األوىل عىل
الشكل التايل:
الالئحــة األوىل تحصــل عــى  % 57مــن مقاعد املجلــس البلــدي ( 24مقعدا ً)
أي  14مقعدا ً من أصل .24
وبوصفهــا حصلــت عــى  % 58مــن أصوات املقرتعــن يتم إســتكامل التوزيع
عىل الشكل التايل:
الالئحــة األوىل :تحصــل مــن جديــد عــى  % 58مــن املقاعــد الــــ
 10الباقيــة ،يعنــي  6مقاعــد إضافيــة .املجمــوع هــو = 6 + 14
 2.مــن  24عضــوا ً ،أغلبيــة مطلقــة تنتخــب رئيــس البلديــة مــن

 - 49تبعاً ملا هو معتمد من إستثناء ملدينتي بريوت وطرابلس يف قانون االنتخابات البلدية.
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بــن أعضائهــا.

الالئحــة الثانيــة :تحصــل عــى  % 30مــن  10مقاعــد ،أي  3أعضــاء
مــن  24عضــوا ً.
الالئحــة الثالثــة :تحصــل عــى  % 12مــن  10مقاعــد ،أي  1عضــو
واحــد مــن  24عضــوا ً.

جدول رقم 8
الدورة األوىل

النسبة املئوية

عدد املقاعد  -مرحلة عدد املقاعد  -مرحلة
ثانية من 10
أوىل من  24مقعد

التوزيع النهايئ

الالئحة األوىل

% 58

14

6

20=6+14

الالئحة الثانية

% 30

...

 % 30من 10

3

الالئحة الثالثة

% 12

...

 % 12من 10

1

املجموع

% 100

14

10

24

ـبي فقــط لكانــت النتائــج مــن ال ـ ّدور األ ّول كــا
لــو طُبِّــق التّمثيــل ال ّنسـ ّ
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يــي:

 14مقعدا ً لالئحة األوىل
 7مقعدا ً لالئحة الثانية
 3مقاعد لالئحة الثّالثة

هــذا األمر لو حصل لشـكّل نقطة خلل يف قيــام املجلس البلدي بعمله ،وفق
عــدم توافــر أغلبيــة كافيــة لتطبيــق الربنامــج االنتخــايب لالئحــة ،الــذي ترشّ ــحت
عىل أساسه.
مثال رقم 2
إفرتاضاً بأ ّن عدد اللوائح املتنافسة 4
متّــت اإلنتخابــات عــى هــذا األســاس يف الــدورة األوىل وجــاءت النتائــج
عىل الشكل التايل:
الالئحة األوىل :نالت  % 40من أصوات املقرتعني.

الالئحة الثانية :نالت  % 32من أصوات املقرتعني.
الالئحة الثالثة :نالت  % 24من أصوات املقرتعني.
الالئحة الرابعة :نالت  % 4من أصوات املقرتعني.

	-بدايــة الالئحــة الرابعــة تخــرج مــن دائــرة املشــاركة ،لعــدم
ـص عليهــا القانــون ،وبالتــايل
حصولهــا عــى نســبة الــــ %5التــي نـ ّ
يتبقّــى  3لوائــح للــدور الثــاين.
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	-اللوائــح التــي حصلــت عــى نســبة ت ـراوح بــن  % 5ومــا دون
الــــ  % 10عليهــا االندمــاج حكــاً فيــا بينهــا أو مــع لوائــح
أخرى.
	-ال ميكــن قبــول ترشــيحات للوائــح جديــدة يف الــدورة الثانيــة.
نتيجة االنتخابات للدورة الثانية عىل الشكل التايل:

الالئحة األوىل :نالت  % 47من أصوات املقرتعني.

الالئحة الثانية :نالت  % 34من أصوات املقرتعني.
الالئحة الثالثة :نالت  % 19من أصوات املقرتعني.

يف هــذه الحالــة مل تحصــل أي مــن اللوائــح عــى نســبة الـــــ  % 50وأكــر لذا
اســتنادا ً اىل نــص القانــون تنــال الالئحــة األوىل نســبة الـــــ  % 47املتبقيــة مــن
املقاعــد  24أي مــا يعــادل  11مقعــدا ً ومــن ث ـ ّم يتــم توزيــع املقاعــد الــــ 14
املتبقيــة عــى اللوائــح الثالثــة مــن جديــد تبع ـاً للشــكل التــايل:
الالئحــة األوىل :تحصــل مــن جديــد عــى  % 47مــن املقاعــد الــــ
 13الباقيــة ،يعنــي  6مقاعــد إضافيــة ،املجمــوع هــو = 6 + 11
 17مــن  24عضــوا ً ،أغلبيــة مطلقــة تنتخــب رئيــس البلديــة مــن
بــن أعضائهــا.
الالئحــة الثانيــة :تحصــل عــل  % 37مــن  13مقعــدا ً ،أي  5أعضــاء
مــن  24عضــوا ً.
الالئحــة الثالثــة :تحصــل عــى  % 16مــن  13مقعــدا ً ،أي  2أعضــاء
مــن  24عضــوا ً.
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جدول رقم 9
الدورة األوىل

النسبة
املئوية

عدد
املقاعد

الدورة
الثانية

عدد املقاعد-
مرحلة أوىل من
 24مقعداً

الالئحة األوىل

%40

24

%47

11

عقدد املقاعد-
مرحلة ثانية من
16
 %47من  13مقعدا ً
6

التوزيع
النهايئ
17=6+11

الالئحة الثانية

%32

....

%34

 %34من  13مقعدًا

5

الالئحة الثالثة

%24

....

%19

 %19من  13مقعدا ً

2

الالئحة الرابعة

%4

....

خارج
التنافس

املجموع

%100

0
11

24

امــا مــن جهة اإلقـراح الــذي بحث بانتخــاب رئيــس املجلس البلــدي ونائبه
مبــارشة مــن الشــعب ،فــإن «الجمعيــة» تتوجس مــن تحول نظــام العمــل البلدي
إلىــا يشــبه النظام الرئايس وبالتايل يصبح للرئيــس ونائبه حق تفاضيل عىل أعضاء
املجلــس البلــدي ككل .هــذا مــن جهــة ،أو يتواجــد يف حالــة مــا رئيــس مــن تو ّجه
مختلــف ومتعــارض مــع غالبيــة أعضــاء املجلــس البلــدي ،األمــر الــذي قــد يخلــق
إشكاليات عدم االنسجام والتنافر ،مام سريدي اىل عرقلة العمل البلدي.
مدينة بريوت
عــى مــدى الســنوات املاضيــة متّــت مناقشــة مجموعــة متعــ ّددة مــن
االقرتاحــات للوصــول اىل متثيــل حقيقــي وصحيــح مــن جهــة ،ومــن أجــل تخطّــي
الخلــل الحاصــل يف عــدم متثيــل املجموعــات الطائفيــة يف املجلــس البلــدي مــن
جهــة أخــرى.
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لــذا تــرى «الجمعيــة» أنّه من املفيد تقســيم بريوت اىل دوائــر إنتخابية وفقاً
لألحيــاء واملناطــق املتعــارف عليهــا تاريخيـاً لتفــادي أي تقســيم جديــد يف حالــة
إتبــاع توزيعــات تعتمــد عــى التعــداد البــري إتبــاع توزيعــات تعتمــد عــى
التعــداد البــري.
من هنا تقسم بريوت اىل الدوائر التالية:
األرشفيــة ،الرميــل ،الصيفــي ،الباشــورة ،املــد ّور ،املرفــأ ،رأس بــروت ،مينــاء
الحصن ،دار املريسة ،املورعة ،املصيطبة ،زقاق البالط.
مــا مجموعــه  12دائــرة إنتخابيــة ،تقــوم بتكويــن مجالســها الخاصــة وفقـاً
للنظام االنتخايب املقرتح آنفاً ،عىل أن ميثل كل من الرئيس ونائبه هذه الدوائر ،يف
املجلــس البلــدي العــام ملدينــة بــروت والــذي يبقى مؤلفـاً من  24عضــوا ً عىل أن
يتــم إنتخاب رئيسـاً لهــذا املجلس وفقاً لآلليــة املتبعة يف انتخاب رؤســاء البلديات
يف البلدات األخرى.
املختار:
تبعــاً للتطــ ّور الحاصــل يف عمــل املجالــس البلديــة وتشــ ّعب املهــات
التــي أناطهــا بهــا القانــون ،أصبــح دور املختــار هامشــياً لدرجــة ال معنــى
ظــل التطــ ّور التكنولوجــي الكبــر ،وإمكانيــات الوصــول
ّ
لوجــوده يف
واملبســطة بــن الســلطة
اىل املعلومــات ،وتقنيــات التواصــل الرسيعــة
ّ
املركزيــة والســلطات املحليــة يف أنحــاء البلــد ،لــذا تــرى «الجمعيــة»
بأنّــه مــن املفيــد إلغــاء منصــب املختــار واالســتعانة مبوظــف متفــ ّرغ
يف الجهــاز اإلداري لــكل بلديــة للقيــام باملهــام واملعامــات التــي تعتــر مرتك ـزا ً
لتواجــد املختــار.
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خالصة
إن النظــام البلــدي جز ٌؤ ال يتجزأ من النظام املركزي ،وكلام تطور هذا النظام
كلــا انتقــل العمــل البلــدي اىل مرحلــة القيــام الف ّعــال باملســؤوليات واملهــام
امللقاة عىل عاتقه واملطلوبة منه.
العديــد مــن دول العــامل باتجــاه الالمركزية االداريــة والالحرصية واملشــاركة
املحليــة يف ســبيل اعطــاء املزيــد مــن الصالحيــات وتوســيعها للمجتمعــات
املحليــة املتعــددة يف داخلهــا ،نظـرا ً للــدور االســايس يف علميــة التنميــة املحليــة
التــي تقــوم بهــا مثــل هــذه االجســام .فهــي تشــارك يف صنــع الق ـرار وتقــوم
بخدمــات عامــة عــى الصعيــد املحــي.
تــأيت رضورة تنظيــم االطــر الالمركزيــة االداريــة كإحــدى نتائــج التطــور
الســكاين املســت ّمر ،واملهــام الكبــرة التــي تتعــرض لهــا الســلطة املركزيــة ،وبهــدف
تفعيــل املشــاركة للمواطنــن يف الســلطة وتحمــل مســؤولياتهم تجــاه عمليــة
التنميــة املجتمعيــة.
لــذا فالعمــل البلــدي ال زال يشــكل «القــوة الوحيــدة التــي تنطلــق مــن
مصالــح النــاس العامــة» باعتبــاره جــزءا ً مــن النظــام الالمركــزي  ،الن الفــرص
التــي يتيحهــا “أكــر بكثــر مــن املخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا ولــو ان الطريــق
صعــب وشــاق وطويــل».50
“ - 50الالمركزيــة االداريــة وتطويــر العمــل البلــدي” د .بــول ســامل ،د .حســن كريــم ،رنــدة انطــوان وآخــرون
(عمــل مشــرك) يف «واقــع البلديــات يف لبنــان -عوائــق املشــاركة ا ملحليــة والتنميــة املتوازنــة» صــادر عــى
املركــز اللبنــاين للدراســات مرجــع ســبق ذكــره ص  522ـ
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