Translate

View this email in your browser

View this email in your browser

في عدد أيار  2017من النشرة الدورية:
مواقف اأحزاب السياسية بما يتعلق باانتخابات
ادي تق ّيم النظام اانتخابي المقترح من قبل النائب جورج عدوان
دعوى قضائية ضد مجهول
مشروع ادي في المدارس
متفرقة
تدريبات وندوات
ّ
نشاطات برلمان لكل البلد

موقف اأحزاب السياسية بما يتعلق باانتخابات

  

اانتخابي المقترح من قبل النائب جورج عدوان
ادي تق ّيم النظام
ّ
صاً للنظام اانتخابيّ المقترح من قبل النائب جورج عدوان ،الذي يعتمد النظام النسبيّ  ،مع
أصدرت الجمعية تقييمًا مف ّ
ً
توزيع الدوائر اانتخابية جغرافيا ً وإداريا على  15دائرة .وفي ما يلي أبرز الماحظات على النظام:
 يتراوح عدد المقاعد في مختلف الدوائر كما جاء في هذا الطرح بين  5و 13مقعداً مع كو ّتا مذهبيّة ومناطقيّة )مع اأخذبعين ااعتبار كوتا المقاعد لدوائر قانون  ) 25/2008اأمر الذي يضعف كثيراً من مفعول النسبيّة ويحوّ لها الى نظام
اكثري م ّ
ُبطن.
 وجود كوتا مناطقية إضافة الى كوتا مذهبية في توزيع المقاعد. لم تعرف بعد طريقة احتساب ااصوات في هذا النظام ولم تحدد العتبة اانتخابية. ان الصوت التفضيلي في القضاء وليس الدائرة اانتخابية هو نتيجة –بحسب موجبات النظام المقترح -حسابات طائفيةبامتياز ويؤثر على ااحتساب النسبي لأصوات ،ويعيد المنافسة الى المربع الطائفي المناطقي ،الطاغي في القانون الحالي
أو ما يعرف بقانون الستين كما يزيد من حدة الممارسات الزبائنية.
 -العمل على نقل المقاعد ا يتم على أساس علمي لمراعاة دقة وعدالة التمثيل بل ينم عم غايات طائفية إذ يتم نقل مقاعد

مسيحية فقط من مناطق ذات أغلبية مسلمة الى أخرى ذات أغلبية مسيحية ما من شأنه أن يساهم في تفاقم حدة الخطاب
الطائفي لمختلف القوى السياسية وفي مختلف الدوائر .كما يبتعد عن هدف القانون اانتخابي في انتاج سلطة سياسية
تحظى بشرعية وطنية وتحفظ حقوق المواطنين   .

دعوى قضائية ضدّ مجهول
في  10أيار  ،2017توجه بعض أعضاء الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية اانتخابات إلى قصر العدل -بيروت ،حيث
إلى النيابة العامة التمييزيّة في بيروت مع اتخاذ صفة اادعاء الشخصي بحق من أعاق
قدّموا دعوى جزائية مشتركة
اللبنانيين واللبنانيات من ممارسة حقوقهم وواجباتهم المدنية ،وأبرزها واجبهم المدني اأساس أا وهو ح ّقهم بااقتراع.
وطالبت الجمعية بكشف هوية هؤاء والتحقيق معهم وتوقيفهم وردعهم عن القيام بجرائم التعدي على الحقوق والواجبات
المدنية وإساءة استعمال السلطة واإخال بالواجبات الوظيفية لجهة عدم دعوة الهيئات الناخبة انتخاب مجلس النواب وفقا ً
لنصوص القانون والدستور.

مشروع ادي في المدارس
خال شهر أيار ،تابعت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية اانتخابات ادي عملها على مشروع المدارس ،الذي يقوم
على تثقيف طاب المدارس وتوعيتهم على أهمية القضايا الديمقراطية واإنتخابية ،ويتضمّن مجموعة من اأنشطة
والندوات التوعوية ،للتركيز على أهميّة وجود القيم واأٌسس الديمقراطية انطاقا من المدارس وعاقتها الوثيقة مع
اإنتخابات.
وفي هذا السياق ،راقبت الجمعية ،في  4ايار  ، 2017اإنتخابات
الطابية في مدرسة علي بن أبي طالب التابعة لجمعية مدارس
المقاصد ،حيث ت ّم اعتماد قانون نظام الفائز اأول على صعيد النظام
اأكثري مع تطبيق للمعايير الدولية ،كإعتماد القسيمة الموحّ دة
المطبوعة سل ًفا .وقد شارك الطاب غير المرشحين في إدارة العملية
اانتخابية وفرز اأصوات ومراقبة اانتخابات.
وفي  11أيار  ، 2017راقبت الجمعية اانتخابات الطابية في ثانوية
علي النهري الرسمية في البقاع ،حيث ت ّم اعتماد قانون على أساس
النظام النسبي مع صوتين تفضيليّين مختلفين جندريًا ،بما يحترم جميع
المعايير الدولية واإصاحات اانتخابية التي تطالب بها الجمعية.
أما على صعيد المحاضرات التوعوية ،فقد أقامت ادي محاضرة في

مدرسة "سانت فامي" – وادي شحرور ،في  10أيار ، 2017حيث
صاً عن الفرق بين النظم اإنتخابية الى الطاب.
قدّمت شرحً ا مف ّ
وشرحت القوانين اإنتخابية المتداولة حاليًا بهدف توعية الطاب
وتثقيفهم انتخابيًا لخوض اإنتخابات الداخلية لمجلس طابها.
وفي  20أيار  ، 2017شاركت ادي في احتفالية ّ
نظمتها جمعية
"المشغل" ،الجمعية اللبنانية للتنمية ااجتماعية والثقافية والتربوية،
تحت شعار "بيكفي عنف" ،حيث شرح ممثلو ادي للطاب المشاركين
في النشاط اإختاف بين النظم اإنتخابية ،مؤكدين لهم أهمية إعتماد
النظام النسبي في تحقيق عدالة التمثيل ،كما ضرورة دورية إجراء اانتخابات ضمن احترام المعايير الدولية.
وأقامت الجمعية محاضرة حول النظم اانتخابيّة في مدرسة " " Manner Schoolفي بعلبك ،يوم الجمعة في  26أيار
صاً عن النظم اانتخابية المختلفة ،والفروقات فيما بينها ،بما يسمح للطاب التمييز بينها،
 ، 2017حيث قدّمت شرحً ا مف ّ
ّ
وااطاع على حسنات وسيئات كل منها .كما شرحت لهم جوهر اإصاحات اانتخابيّة التي تطالب بها الجمعية ،وأهمية
تطبيقها.

متفرقة
تدريبات وندوات
ّ
في إطار نشر الثقافة اانتخابية ،ومواكبة المستجدّات المتعلقة بقانون اانتخاب ،شاركت الجمعية اللبنانية من أجل
في ندوة ّ
نظمها نادي "سما" في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية
ديمقراطية اانتخابات ادي في  10أيار 2017
بحضور ممثلين عن بعض القوى السياسية والمدنية .وخال الندوة ،التي حضرها ما يزيد على المئة طالب ،قدّم
الحاضرون ،وبينهم ممثلون عن حركة أمل ،وحركة مواطنون ومواطنات في دولة ،و ، smart centerطروحاتهم في
ما يتعلق بقانون اانتخاب .وبعد ذلك ،قامت ادي بتقييم القوانين اانتخابية التي ُ
ط ِرحت بما ينسجم مع المعايير الدولية
التي تلتزم بها الجمعية في مقاربتها لمختلف الصيغ اانتخابية التي تقدَم .وسُجّ ل تفاعل من قبل الحضور مع الطروحات.

وفي  18أيار  ، 2017شاركت الجمعية في معرض
الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لعام  2017الذي
ّ
نظمه مركز "قدموس" ،بالتعاون مع جامعة الحكمة في
حرمها الرئيسي في فرن الشباك .واختيرت ادي من بين
أربع جمعيّات للمشاركة في ندو ٍة تناولت إشكاليّة المنظمات
غير الحكومية وقيادة النهضة والتغيير ،حيث قام أحد
منسقي ادي عاصم شيا بتمثيل الجمعية وتحدث عن الدور
الذي تلعبه مع سائر جمعيات المجتمع المدني في السعي
نحو التغيير.

نشاطات برلمان لكل البلد
استكمااً للهدف الذي نشأ من أجله ،ومواكبة للتطورات السياسية على صعيد قانون اانتخابّ ،
نظم تحالف "برلمان لكل
البلد" سلسلة تحركات خال شهر أيار  ، 2017لمنع حصول تمدي ٍد ثال ٍ
ث للمجلس النيابي ،وللضغط إقرار قانون انتخاب
جديد وعصري ،يقوم على أساس النسبية.

ا للتمديد
باكورة هذه التحركات كانت في  4أيار  ،2017حيث ّ
نظم
وقفة احتجاجية أمام مفرق القصر الجمهوري
التحالف
تزام ًنا مع جلسة مجلس الوزراء للمطالبة بقانون انتخاب
إصاحي وإجراء اانتخابات في أقرب وقت .وطالب
التحالف القوى السياسية بأن تجعل اجتماعاتها مفتوحة وأن
تعمل على إنتاج قانون انتخابيٍ إصاحيٍ للتصويت عليه
من قبل المجلس النيابي في أسرع وقت .وإذ دعا لتحديد
موعد إجراء اانتخابات في أقرب وقت ممكن وإقرار
قانون انتخابات نيابية على أساس النسبيّة ضمن دوائر
ً
ً
ّ
كبرى ( 20مقعدا كحد أدنى) ويتضمّن كافة ااصاحات ،شدّد على رفضه لمحاوات التمديد جملة وتفصيا ،وذكر نواب
برلمان  2009بأنهم لن يبقوا في البرلمان ليوم واحد بعد  20حزيران  2017تاريخ انتهاء وايتهم الممدّدة أصاً.

تحركات في المناطق
وفي  6أيار ّ ،2017
نظم تحالف "برلمان لكل البلد" تحرّ كا ً
 دوار كفررمان ،حيث طالبرمزيا ً في النبطية
المعتصمون بقانون انتخابي على قياس البلد يحترم حقوق
اانسان السياسية ،يتضمّن ااصاحات اانتخابية كافة ،يح ّد
من استغال موارد الدولة لغايات انتخابية ،يح ّد من
الزبائنية وتوزيع الخدمات على المواطنين والمواطنات
لشراء أصواتهم والضغط عليهم وترغيبهم وترهيبهم ،كما
يتضمّن نظامًا انتخابيًا نسبيًا بالكامل ضمن دوائر انتخابية ا
يق ّل عدد مقاعد ك ّل منها عن العشرين مقع ًدا لكي ّ
يتمثل كل
البلد.

وفي البقاعّ ،
حطت تحرّ كات "برلمان لكل البلد" في  7أيار
 ،وتحديداً في ساحة شتورة ،حيث ّ
نظم التحالف
2017
تحرّ كا ً رمزيا ً  ،مجدّداً مطالبته القوى السياسية بتحديد موعد
لانتخابات في أسرع وقت ،إقرار قانون انتخابات نيابية
على أساس النسبية ضمن دوائر كبرى ( 20مقع ًدا وما
فوق) ،وعدم بقاء نواب  2009ليوم واحد في البرلمان بعد
 20حزيران  . 2017وأكد المعتصمون أ ّنهم لن يقفوا
مكتوفي اأيدي بعد اليوم ،وسيرفعون الصوت لوقف هذا
التدهور المدمّر حقوقيا ً وسياسيا ً واقتصاديا ً.

خيار المواطنة
بهدف توحيد الجهود واأهداف ،تحالف برلمان لكل البلد مع
عدد آخر من الجمعيات والمجموعات واأفراد والناشطين
وعقدوا ،في  12أيار  ،2017مؤتمرً ا صحافيًا موح ًدا في
ساحة الشهداء لإعان عن موقفهم المشترك تحت عنوان
"خيار المواطنة" ،حيث أعلنوا عن تشكيل جبهة موحّ دة
مؤلفة من أفراد ومجموعات وجمعيات وأحزاب خارج
منظومة السلطة مناهضة للجنون الطائفي والخروقات
المستمرة للدستور التي تمارسها قوى السلطة في لبنان،
مؤكدين أ ّنهم سيكونون بالمرصاد لمحاوات التمديد أو
العودة الى قانون الستين غير العادل أو أية قوانين أخرى تكرس الطائفية والمحاصصة وتنتهك الدستور .وشدّدوا على
وجوب إقرار قانون انتخابي يعتمد النظام النسبي ضمن دوائر كبرى ،أي أن تض ّم ك ّل منها  20مقع ًدا على اأقلّ ،يتساوى
من خاله اللبنانيّون كمواطنين وليس كرعايا في طوائف ،ويكرّ س المبدأ الدستوري أنّ الدولة المدنية هي القاعدة أما
التمثيل الحالي عبر الطوائف فهو ااستثناء.

يمر
التمديد لن ّ

انتخابات افتراضية في بيروت

في  14أيار ّ ، 2017
نظمت المجموعات المدنية
تحرّ كا ً مركزيا ً أمام مدخل مجلس النواب – جهة
بلدية بيروت ،تحت عنوان " التمديد لن يمرّ" ،حيث
أ ّكد المعتصمون أنّ خيارهم رفض التمديد ولو ليوم
واحد واعتماد قانون نسبي عادل ضمن الدوائر
الكبرى مع كافة ااصاحات واالتزام بموعد 20
حزيران كمهلة نهائية انتهاء واية المجلس النيابي.
وإذ أعلنوا أ ّنهم سيبقون بالمرصاد أية محاولة ثالثة
بسرقة أصواتنا وحقنا باختيار من يمثلوننا ،تعهدوا
بالوقوف صفا ً واحداً في وجه طروحات القوى
السياسية لقانون انتخابي طائفي تقسيمي .كما كشفوا
عن سلسلة تحرّ كات أسبوعية رفضا ً للتمديد حتى
 20حزيران.

أما في  21أيار  ،2017اليوم الذي كان يفترض أن
تجري فيه اانتخابات النيابية فيما لو ت ّم احترام
المواعيد الدستورية ،فقد ّ
نظم تحالف "برلمان لكل
انتخابا ٍ
أمام مدخل
ت افتراضي ًّة رمزي ًّة
البلد"
البرلمان .وجرت اانتخابات الرمزية وفق المعايير
أوراق مطبوع ٍة سلفا ً
وعازل،
الدولية ،من خال
ٍ
ٍ
فضاً عن مشاركة مراقبين من ادي قاموا
بااشراف على العملية بك ّل تفاصيلها .وطالب
ّ
المنظمون بإجراء اانتخابات في أسرع وقت على
أساس خيار المواطنة ،الذي يدعو إقرار قانون
انتخا ٍ
قائم على النسبية الكاملة وفق دوائر كبرى
ب ٍ
( 20مقعدا وما فوق) ،ويتساوى من خاله اللبنانيون
كمواطنين وليس كرعايا في طوائف.

من داخل ساحة النجمة :ارحلوا!
وفي  28أيار  ،2017كانت ساحة النجمة هي وجهة مجموعات خيار المواطنة ،حيث تمكنت المجموعات من الدخول الى
ساحة النجمة وتاوة البيان من الداخل للمرة اأولى منذ  . 2014وعلى الرغم من نجاح عد ٍد من الناشطين من الدخول
إلى ساحة النجمة ،إا أنّ القوى اأمنية منعت قسما ً آخر من الناشطين من الدخول إلى الساحة التي يفترض أن تكون
مفتوحة لك ّل اللبنانيين ،واشتبكت مع البعض منهم ،ما أدّى لوقوع مشادا ٍ
ت كاميّة بين الجانبين .وطالبت المجموعات
الشعب اللبناني "بمحاسبة من كذب عليه طوال هذه الفترة ،التي أقنعونا فيها بالعمل الجاد إقرار قانون انتخابي جديد"،
داعية إياه إلى رفض كل القوانين اانتخابية التقسيمية الطائفية والتصدي لما يسمّى بقانون الستين.
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