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في عدد تموز  2017من النشرة الدورية:
  LADEتطلق حملة تثقيف انتخابي ورشة قانون اانتخاب لم تنت ِه اانتخابات الفرعية على اأبواب  LADEتراقب انتخابات نقابة المعلمين -أبرز نشاطات شهر آب

 LADEتطلق حملة تثقيف انتخابي
بقي قانون اانتخاب الذي أقرّ ه مجلس النواب في شهر حزيران  2017غامضًا بالنسبة لكثيرين ،ومن بينهم سياسيون
ونواب شاركوا في إقراره ،عادوا واعترفوا في أحاديث صحافية وتصريحات بعجزهم عن استيعاب بعض تفاصيله ،وهو
اأمر الذي بيّنته أيضًا استطاعات الرأي التي صدرت ،وأظهرت أنّ الرأي العام لم يتل ّقف بعد التغييرات الجوهرية التي
أحدثها القانون ،ولم يدرك بعد أبرز النقاط التي تغيرت في القانون الجديد.
لهذه اأسباب وغيرها ،آثرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية اانتخابات أن تتصدّى لمسؤولياتها على هذا الصعيد،
فأطلقت حملة تثقيف انتخابي لتبسيط قانون اانتخاب الجديد للمواطنين ،وشرح مواده وبنوده لمختلف شرائح المجتمع ،من
خال بدئها بتنظيم سلسلة لقاءات منوّ عة توّ جتها بجلسة مفتوحة للجمهور في مترو المدينة ،على أن تستكمل بلقاءات
مشابهة في المرحلة المقبلة.
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جلسة مفتوحة حول قانون اانتخاب للمواطنين
في لقا ٍء قد يكون اأول من نوعه منذ إقرار قانون اانتخاب الجديد ،عقدت ادي ،يوم الثاثاء  25تموز  ،2017في مترو
لعرض قانون اانتخاب الجديد ،وذلك بحضور حش ٍد كبير من المواطنين والمهتمّين
المدينة في الحمرا ،جلسة مفتوحة
بالشأن اانتخابي.
وألقت اأمينة العامة للجمعية زينة الحلو كلمة افتتاحية ر ّكزت فيها على اإصاحات الغائبة عن القانون ،وعلى رأسها
الكوتا النسائية ،مؤكدة أنّ المعركة لم تنت ِه هنا ،وأنّ ادي ستواصل عملها لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة ،فيما تولى
منسق قسم اأبحاث في الجمعية علي سليم عرض القانون ،حيث استعرض المفاهيم اأساسية فيه ،وشرح آلية ااقتراع
بالتفصيل وكيفية احتساب اأصوات والفرز ،وتقييم ادي للقانون ،وكذلك قدّم محاكاة انتخابية لشرح كيفية احتساب
الصوت التفضيلي .وبعد العرض ،تم فتح المجال أمام الجمهور لطرح أسئلتهم ،حيث قام عضوا الهيئة اإدارية في
الجمعية عباس أبو زيد وعلي مراد باإجابة عنها.
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لقاءات أخرى حول القانون
ولم تنحصر حملة التثقيف اانتخابي التي أطلقتها ادي خال شهر تموز باللقاء الذي عقد في مترو المدينة ،فقد سبقته
وتلته سلسلة لقاءات ،استهدف ك ّل منها جمهورً ا مح ّد ًدا ،بحيث ت ّم تكييف العرض مع حاجات وإشباعات هذا الجمهور
بشكل خاص.
ٍ
البداية كانت في  6تموز ،حيث عقدت ادي لقا ًء في مكتبها في السوديكو دعت إليه تحالف "برلمان لكل البلد" ،الحملة
التي أطلقتها ادي مع مجموعة كبيرة من المجموعات والجمعيات والناشطين بهدف إقرار قانون انتخاب وإجراء
اانتخابات بموعدها ،وقدّمت لهم شرحً ا وافيًا عن قانون اانتخاب ،وأه ّم بنوده ،وقد تناوب على المهمة كل من منسق قسم
اأبحاث في الجمعية علي سليم وعضو الهيئة اإدارية الدكتورة ريما أدهمي.
وفي  11تموزّ ،
نظمت ادي لقا ًء خاصا ً للمانحين والمموّ لين الدوليين لمشاريع الجمعية في مكتبها ،وتولّت اأمينة العامة
شامل ومفص ٍّل عن القانون ومندرجاته ،مع إعطاء
عرض
للجمعية زينة الحلو وعضو الهيئة اإدارية سحر طباجة تقديم
ٍ
ٍ
حيّز خاص لتقييم الجمعية للقانون ،وشرح الدور الذي تلعبه على صعيد مراقبة اانتخابات ،باإضافة إلى دورها في
المرحلة المقبلة تحضيراً لانتخابات النيابية المقبلة.
وتواصلت اللقاءات في  20تموز ،حيث قدّم عضو الهيئة اإدارية الدكتور علي مراد عرضًا عن القانون في مكتب "دعم
لبنان" في فرن الشباك ،شارحً ا أبرز بنوده ومواده ،إضافة إلى انعكاساته على العمل السياسي في لبنان في المرحلة
المقبلة.
وفي  26تموز ،حاضر مراد أيضًا عن القانون اانتخابي خال لقا ٍء مع منظمة العمل ،حيث قدّم شرحً ا عن بنوده ومواده،
وأه ّم الماحظات عليه ،بحضور عد ٍد من المهتمّين .وفي سياق ورشة منظمة من قبل المعهد الديمقراطي الوطني ((NDI
تموز ،شاركت فيها ادي ،وبحضور مرشحات محتمات من أغلب
أكاديميتها الخاصة بالنساء المرشحات في 27
اأحزاب السياسية ،قدم منسق قسم اأبحاث علي سليم عرضا مفصا حول القانون ،مع شرح آلية التصويت واحتساب
اأصوات ،وكذلك تم التركيز على اإنفاق اانتخابي.
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ورشة قانون اانتخاب لم تنت ِه
على الرغم من إقراره في شهر حزيران ،إا أنّ احتمال التعديل على القانون ا يزال قائما ،خصوصا مع وجود العديد من
الثغرات فيه .ولذلك ،فقد واصلت الجمعية خال شهر آب لقاءاتها مع اأفرقاء السياسيين المعنيّين بالشأن اانتخابي ،حيث
أبدت ماحظاتها العملية على القانون وشكل العملية اانتخابية .وقد شملت اللقاءات وزير الداخلية نهاد المشنوق ،رئيس
حزب الكتائب النائب سامي الجميل ،بعد لقا ٍء مع عضو تكتل التغيير واإصاح النائب آان عون في حزيران ،على أن
تستكمل في المرحلة المقبلة.

ماحظات عملية وإجرائية
يوم الخميس  20تموز  ، 2017التقت اأمينة العامة للجمعية زينة الحلو رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل،
بحضور نائب اأمين العام للحزب باتريك ريشا .وسلّمت الحلو النائب الجميل رسالة تتضمّن ماحظات ادي العملية
واإجرائية على قانون اانتخاب.
وعلى هامش اللقاء ،لفتت الحلو إلى أنّ الجمعية تطالب بطرح تعديل على قانون اانتخاب في أسرع وق ٍ
ت ممكن ،وذلك
لتحسين العملية اانتخابية وضمان حسن سيرها وتصحيح بعض اأخطاء التي وردت في النسخة التي صدرت في الجريدة
الرسمية .وقد رحّ ب النائب الجميل بالتعديات المقترحة من قبل الجمعية ،إا أ ّنه أبدى تح ّفظا ً على مبدأ ااقتراع مكان
السكن.

شفافية مطلوبة
وفي  24تموز  ، 2017التقى وفد من الجمعية ضم اامينة
العامة زينة الحلو وعضو الهيئة اادارية فراس عام وزير
الداخلية نهاد المشنوق حيث سلمه رسالة تتضمن ماحظات
الجمعية العملية على قانون اانتخاب وعلى شكل العملية
اانتخابية.
ولفتت الجمعية النظر لبعض ااجراءات الضرورية لضمان
حرية وسرية ااقتراع ،وطالبت باعتماد ظروف شفافة في
العملية اانتخابية ،كما أثارت مسألة الفرز وضرورة عدم
تاخير اعان النتائج ،وكذلك دعت لخفض اانفاق اانتخابي
لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين .كما شدّدت على
دورها في مراقبة اانتخابات عماً بالمادة  20من قانون اانتخاب ،وأكدت أنها ستقوم بواجبها بدءًا من اان .وشددت
على ضرورة البدء بحمات التثقيف اانتخابي والعمل على شرح القانون للناخبين والمرشحين.
وقد كان المشنوق متجاوبا ً مع الجمعية في بعض طروحاتها ،فيما اعترض على البعض ااخر ،وا سيما خفض اانفاق
واعتماد المندوبين لائحة ،مبرراً ذلك بصعوبة تطبيقه في الواقع اللبناني.

اانتخابات الفرعية على اأبواب
وبموازاة حملة التثقيف اانتخابي التي أطلقتها تحضيراً لانتخابات النيابية العامة المفترضة في أيار  ، 2018فرض
استحقاق داه ٌم نفسه على اهتمامات الجمعية ،أا وهو استحقاق اانتخابات الفرعية الملزمة بموجب القانون لملء ثاثة
مقاعد نيابية شغرت في كسروان وطرابلس بفعل انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية ،واستقالة النائب روبير
فاضل ،ووفاة النائب بدر ونوس.
ومع ّ
تأخر وزارة الداخلية في إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لهذه اانتخابات ،أصدرت الجمعية بيانا ً في  21تموز
طالبت فيه وزارة الداخلية والبلديات باالتزام بالقانون وإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخابات الفرعية بأسرع
ً
وق ٍ
مستغربة التأخير المتعمّد الحاصل على هذا الصعيد ،خصوصًا بعد التصريحات التي صدرت عن وزير
ممكن،
ت
ٍ
الداخلية نهاد المشنوق ،والتي أعلن فيها استعداد الوزارة عمليًا ولوجستيًا إجراء هذه اانتخابات.
وفيما أعربت الجمعية عن خشيتها من أن تكون بعض هذه القوى تمارس ضغوطا ً لتطيير اانتخابات الفرعية ،كما يُقال،
خوفا ً من نتائجها وتداعياتها ،نبّهت إلى أنّ القوى السياسية ،بسلوكها هذا ،تستسهل مرّ ة أخرى انتهاك القوانين وضربها
عرض الحائط ،بما يخدم مصالحها وأجنداتها الشخصية.
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 LADEتراقب انتخابات نقابة المعلمين
في سياق آخر ،شهد شهر تموز  2017استحقاقا ً انتخابيًا
نقابيًاّ ،
تمثل بانتخابات المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في
المدارس الخاصة ،التي جرت يوم اأحد  9تموز ،2017
في ظ ّل معركة حامية بين ائحتين هما "ائحة التوافق
النقابي" برئاسة اأستاذ رودولف عبود ،وائحة "نقابتي"
غير المكتملة برئاسة اأستاذ نعمة محفوض .وعلى عادتها
منذ العام  ، 2006واكبت الجمعية هذا ااستحقاق ،فانتشر
أكثر من ستين مراقبا لادي في مختلف مراكز ااقتراع في
كافة المناطق اللبنانية ،حيث راقبوا مجريات العملية
اانتخابية منذ لحظة فتح صناديق ااقتراع عند الساعة
الثامنة صباحاً ،وحتى انتهاء عمليات الفرز بعد إقفال
صناديق ااقتراع بتمام الخامسة مساءً.
وفي منتصف اليوم اانتخابي ،أصدرت الجمعية بيانا ً أوليا ً
ضمّنته ماحظاتها المبدئية على سير العملية اانتخابية ،مسجّ لة عدداً كبيراً من اانتهاكات والمخالفات ،اأمر الذي رأت
أ ّنه يؤ ّكد الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني وإداري وتنظيمي لمرافقة العملية اانتخابية قبل يوم ااقتراع وخاله .وأ ّكدت
الجمعية ،في بيانها ،أ ّنها ّ
وثقت العديد من المخالفات بالفيديو والصوت والصورة.
صاً حول مراقبة اانتخابات ،ضمّنته
وبعد انتهاء العملية اانتخابية ،أصدرت الجمعية ،في اليوم التالي ،تقريرً ا مف ّ
ماحظاته المفصّلة حول مجريات العملية بصورة عامة ،تنظيم وإدارة اانتخابات وآلية ااقتراع ،الجو العام المرافق لعملية
اانتخاب ،أعمال الفرز ،أداء المنظمين من النقابة ،كما قدّمت بموجبه ماحظاتها وتوصياتها للنقابة ،وعلى رأسها ضرورة
اعتماد نظام التمثيل النسبي بداً من نظام التمثيل اأكثري ،وضع إطار قانوني وتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم العملية
اانتخابية ،اعتماد كوتا نسائية ولوائح موحدة مطبوعة سلفا ً.
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أبرز نشاطات شهر آب

   

خال المرحلة المقبلة ،ستواصل الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية اانتخابات ما بدأته ،خصوصًا على صعيد حملة
التثقيف اانتخابي ،التي ستستكملها بسلسلة لقاءات عامّة ستعقدها في مختلف المناطق ،وسيُع َلن عنها تباعًا.
ومن جهة ثانية ،ستقيم الجمعية في الفترة الممتدّة بين الثامن والثالث عشر من آب مخ ّيمًا لعد ٍد من أعضاء الجمعية
ت ّ
والمتطوّ عين فيها ،حيث سيخضعون لتدريبا ٍ
مكثفة تشمل مجموعة من المواضيع والقضايا اأساسية ،حيث سيكون
الموضوع الرئيسي لهذه السنة "المشاركة السياسية للمرأة" والمراقبة الجندرية التي تعمل عليها ادي في إطار مشروع مع
منظمة هيفوس الدولية.
وفي سياق عملها في مراقبة اانتخابات على أنواعها ،تقوم الجمعية بإعداد ومراقبة انتخابات اتحاد بلديات جبل الشيخ،
التي س ُتجرى مبدئيًا يوم اأحد  27آب .2017
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