نشرة أسبوعية تعنى بعملية مراقبة االنتخابات 2009
بموجب قانون اإلنتخابات 2008/25

وثقوا معنا التاريخ
ُنسأل« :ما الفائدة من تقارير تصدر وال مجلس دستوري لينظر بها؟»
ُنسأل « :من اجل من تسخر الطاقات؟»
ل ُن َ
سأل مجددا « :من يضبط الرشاوى ،فالقدح والذم ،مرورا بإثارة النعرات الطائفية ،وصوال إلى اإلعالم
املسيس؟»
ومجددا « :هل هنالك من خيار آخر»؟
ألننا مواطنون ،نص القانون االنتخابي (في املادة  20منه) على حقنا في مراقبة االنتخابات ،نحن
نراقب.
ّ
ألننا نسعى لقدر اكبر من الشفافية والنزاهة ،نسخر طاقاتنا.
ألننا نؤمن بشبابنا احملايد ،نستقطب ونتخطى  1700مراقباً متطوعاً حتى الساعة ،ليكونوا جنود
الدميقراطية.
ألننا نكتب تقريرا للرأي العام أوال وآخرا ،نراقب.
ألن االنتهاكات ال حتصى ،ولكنها ترصد؛
ألن االقتراع حق وواجب ،منارس حقنا.
ألننا جمعية حتمل قلمها وإميانها ،وتسير في الشوارع ليال نهارا ،لتحاور املواطنية داخل كل
لبناني...
نراقب.
أصدرنا التقرير األول.
ونعد بالقدر نفسه من الشفافية في التقارير التي ستصدر تباعا.
ولن نصل إلى املبتغى إال إذا:
 آمنتم بقدرتكم على قول احلق. آمنتم بقوتكم في بناء مجتمع أفضل آمنتم بحقكم في انتخابات نزيهة آمنتم بضرورة توثيق أي مخالفة بحقكمراقبوا معنا.
للتاريخ تقاريرنا ،فوثقوا معنا التاريخ.
ريتا باروتا
منسقة قسم اإلعالم والعالقات العامة

إصدار التقرير األول عن المخالفات
أصدرت” اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات» و»التحالف اللبناني ملراقبة االنتخابات» أول تقرير عن اخملالفات التي مت رصدها ما بني  7و 24نيسان ،وذلك خالل مؤمتر صحفي عقد في  24نيسان  ،2009في
مقر اجلمعية اجلديد في الصنائع.
يأتي التقرير كترجمة لوعد اجلمعية في أن تتضمن التقارير كاف ًة اخملالفات املرصودة ،بكل شفافية وحيادية ،وباألسماء ،ليشمل املستويات التالية:
 وزارة الداخلية والبلديات ،هيئة اإلشراف على احلمالت االنتخابية ،وجلان القيد املرشحون واألحزاب السياسية اإلعالم واإلعالن االنتخابيني -أداء املوطنني وامتثالهم للقانون

مضمون التقرير االول
متكنت اجلمعية خالل فترة  23يوم من رصد وتوثيق  63مخالفة ومتكنت من التدقيق ب 9منها معلنة عنها ،باألسماء ،في هذا التقرير.
كما ويتضمن التقرير مالحظات اجلمعية على سير العملية االنتخابية ومجموعة من الشكاوى التي تستحوذ التدخل من قبل وزارة الداخلية وهيئة اإلشراف.
أهم ما جاء في التقرير
ترصد اجلمعية حمالت املرشحني واللوائح واألحزاب السياسية من حيث مراقبة مدى احترامهم للقانون وملعايير اإلنفاق االنتخابي واإلعالم واإلعالن االنتخابيني.
ما يلي خالصة ما متّ رصده من مخالفات

 .1مخالفة املادة  – 59تقدمي خدمات أو دفع مبالغ للناخبني :تقوم املكنة اإلنتخابية للمرشح عن املقعد الشيعي في دائرة مرجعيون وحاصبيا السيد أحمد األسعد بتوزيع بطاقات صحية مشروطة بخيار
الناخب اإلنتخابي.
 .2مخالفة املادة  – 59تقدمي خدمات أو دفع مبالغ للناخبني :تقدم املكنة اإلنتخابية التابعة للمرشح عن املقعد املاروني في دائرة كسروان السيد منصور البون قسائم توفر خدمات طبية للناخبني خالل حملته
االنتخابية.
 .3مخالفة املادة  – 71استخدام املرافق العامة للترويج االنتخابي :وزع املرشح عن املقعد املاروني في دائرة البترون السيد جبران باسيل رسالة صوتية بإسمه الشخصي تقول« :مرحبا  ،معكم جبران باسيل ،على
مهلكم هيدي مش كذبة هيدي حقيقة ،هيدا مش حلم هيدا واقع ،هيدا مش حكي هيدا فعل ،سعر الـ SMSصار بـ  10سنت بدل  27و 20و 15والتواصل بال SMSأريح  ،أحسن وأرخص ...ونحنا رح نتواصل معكم
على طول بالـ  SMSحتى توصلكم أخبارنا وأسعارنا بالتفصيل وبالفعل وانشاهلل نضل على إتصال» وذلك خالل الفترة حملته اإلنتخابية ومن دون أي إشارة إلى وزارة اإلتصاالت أو الى صفته كوزير.
 .4مخالفة املادة  – 71استخدام املرافق العامة للترويج االنتخابي :علقت املكنة اإلنتخابية لتيار املستقبل صورا ً للمرشح السيد سعد الدين احلريري على مرافق عامة عديدة في دائرة عكار ومنها مدرسة
الهداية النموذجية وذلك خالل حملته اإلنتخابية.
 .5مخالفة املادة  –68التشهير أو القدح أو الذم أو التجريح :قام املرشح عن املقعد املاروني في دائرة كسروان السيد شارل أيوب بالقدح والذم والتجريح بخصمه السياسي ونشرها في جريدة الديار العدد 7291
وتضمنت« :أترشح في كسروان بسبب عهر عون ودلع مسيحيي  14أذار» و»فكم من التفرقة والشرذمة والطعن والفتنة والكره يرتكبه هذا املرشد اإلصالحي بإسم اإلصالح».
 .6مخالفة املادة  –68التشهير أو التجريح أو تخوين :قام املرشح عن املقعد املاروني في دائرة زغرتا السيد سليمان فرجنية في  6نيسان  2009بالتجريح والتخوين باخلصم السياسي خالل العشاء السنوي لشباب
تيار املردة في بنشعي وتضمن« :ولكن نحن نتساءل هل هذه الدبابات وهذه اآلليات قتلت املسيحيني أم غيرهم؟ مع احترامنا لكل الناس؟ اآللة العسكرية القواتية التي كانوا يقولون انها حلماية اجملتمع املسيحي
هي أكثر من أمعن قتالً في اجملتمع املسيحي وتدميرا ً في هذا اجملتمع».
 .7مخالفة املادة  – 71استخدام املرافق العامة للترويج االنتخابي :دشن املرشح عن املقعد الشيعي في دائرة قرى صيدا السيد نبيه بري مشروع عني الزرقاء في مدينة مشغرة وروج لالئحته اإلنتخابية خالل
التدشني قائالً“ :باسم الئحة املقاومة والتنمية والتحرير التي سيكون لي شرف ترؤسها وحرصا منا على تعزيز صمود اجلنوب والبقاع الغربي وتثبيت الناس في ارضها وتامني فرص عمل جديدة ورفع نسبة زيادة
احملاصيل الى ما يوازي سبعة اضعاف مما هي االن» و ذلك نهار األحد الواقع في  12نيسان .2009
 .8مخالفة املادة  – 71استخدام املرافق العامة ودور العبادة للترويج االنتخابي :أقام املرشح عن املقعد الروم الكاثوليك في دائرة بعلبك والهرمل السيد طالل املقدسي لقاء إنتخابي في صالة سيدة بشوات في
دير األحمر (بعلبك) نهار اجلمعة الواقع في  17نيسان .2009
 .9مخالفة املادة  – 71استخدام املرافق العامة للترويج االنتخابي :افتتح املرشح عن املقعد الشيعي في دائرة قرى قضاء صيدا السيد نبيه بري ،نهار السبت الواقع في  18نيسان  2009مدارس رسمية في زوطر
الغربية والكفور (النبطية) وأنصارية بحضور الوزراء فوزي صلوخ ،محمد جواد خليفة وعلي قانصوه ،والنواب :عبد اللطيف الزين ،علي بزي ،علي عسيران ،ياسني جابر ،ميشال موسى ،قاسم هاشم ،علي خريس
وعبد اجمليد صالح وتطرق إلى «ثورة األرز الثانية» و طلب من املرشحني « فرصة للتوحد وفرصة للمبادرات املشتركة لتحفيز اإلقتصاد ومحطة لنستحق من خاللها لبنان» وترافق ذلك مع تعليق شعارات حزبية
حول باحات املدارس املذكورة.

تنويهات
 نصت املادة  20من قانون االنتخابات النيابية  2008/25على حق «هيئات اجملتمع املدني ذات االختصاص مواكبة االنتخابات ومراقبة مجرياتها »...وقد تقدمت اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية اإلنتخابات منوزارة الداخلية والبلديات بطلب ملراقبة إنتخابات  2009وحصلت على املوافقة في تاريخ  15نيسان .2009

 ان اجلمعية ،اذ ال تدعي أن عملية الرصد كاملة حتى تاريخه وهي ال تطال كافة الدوائر ،وبالتالي ميكن أن يكون قد فاتها مخالفات عديدة ،نرجو من جميع األطراف تزويدنا بجميع اخملالفات التي ترصدها على اننقوم بنشرها فور التأكد من صحتها.
 -إضافة إلى اخملالفات التي متّ رصدها والتدقيق بها ،لقد وثق فريق املراقبني عددا من املمارسات التي تشير الى عدم احترام القانون والتي تخل باآلداب العامة واملمارسات الدميقراطية.

 تتلقى اجلمعية يوميا ً عددا من الشكاوى من املواطنني واملرشحني واألحزاب .وضعت اجلمعية بعضا منها في تصرف الرأي العام وأحالت ما تعتبره يستدعي معاجلة سريعة أو تدقيقا أو إجابة من قبل وزارةالداخلية وهيئة اإلشراف واملؤسسات املعنية ،نذكر منها :توزبع رشاوى على الناخبني في دوائر طرابلس ،حاصبيا-مرجعيون ،كسروان زحلة وعكار؛ معلومات عن نقل نفوس  3,000ناخب من دوائر مختلفة إلى دائرة
بيروت الثانية وذلك ملواطنني لم يسكنوأ أبدا ً فيها؛ شكاوى من املواطنني عن ممارسة سيارات املواكبة للمرشحني والسياسيني مبا ينتهك حقوقهم وأمنهم ويزيد من حاالت التوتر.

 في إدارة اإلنتخابات :تشكل إدارة االنتخابات أحد مستويات املراقبة بالنسبة الى اجلمعية وتشمل وزارة الداخلية والبلديات وهيئة اإلشراف وجلان القيد والبلديات واجلهات األمنية من حيث تقييم آليات التنظيمواألداء واملهل الزمنية قبل وأثناء وبعد يوم االقتراع .تعتمد اجلمعية في منهجيتها لتقييم عمل اإلدارة على  181معيارا ً ومجموعة مصادر للمعلومات من بينها اجلريدة الرسمية واملوقع اإللكتروني ووسائل اإلعالم
وأهمها زيارات دورية للهيئة .وعليه قامت اجلمعية بأول زيارة تقييمية للهيئة التي ابدت استعدادها لتوفير املعلومات واإلجابة على كل األسئلة املطروحة واعدة باجتماعات دورية أسبوعية مع اجلمعية.
 -في اإلعالم واإلعالن االنتخابيني :ستشارك اجلمعية قريبا ً املواطنني تقريرا ً مفصالً في وقت الحق.

ما جاء في الصحف عن المؤتمر الصحفي الذي عقد إلصدار التقرير األول
لقاءات في دور عبادة ..استغالل موارد الدول ..رشى مباشرة وغير مباشرة
«ديموقراطية االنتخابات» ترصد  63مخالفة موثقة ما بين  7و 24نيسان
د ّقت «اجلمعية اللبنانية لدميوقراطية االنتخابات» جرس اإلنذار ،وأطلقت أول تقاريرها الرقابية .فنّدت بعض اخملالفات لقانون االنتخابات ولغيره من التشريعات ،واملرشحون هم «املتهمون» .هي «صرخة» قد تبقى
حبرا ً على ورق ،أو قد تتحول إلى مادة «حية» مو ّثقة توضع على طاولة اجمللس الدستوري اذا رأى النور ،وفي حال تقدمي الطعون ...فهل من يسمع؟...

المجتمع المدني اللبناني يرصد مخالفات مرشحي االنتخابات

اجملتمع املدني يفضح التجاوزات االنتخابية

بيروت ،لبنان ( -- )CNNأعلنت «اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات» اجلمعة في بيروت تقريرها األول عن اخملالفات التي رصدتها في حمالت املرشحني لالنتخابات البرملانية املزمع إجرائها في السابع من
يونيو /متوز املقبل.

توثيق  63مخالفة والتدقيق في  9في التقرير األول لمراقبة اإلنتخابات
اإلنتخابات ما زالت مهددة ما لم يعين باقي أعضاء المجلس الدستوري

التقرير األول لـ»الجمعية اللبنانية» و»التحالف» يلحظ  63مخالفة:

دميوقراطية االنتخابات ال تزال مهددة بغياب اجمللس الدستوري

...ونوه عبد الصمد بإجنازات وزارة الداخلية ،مؤكدا ً أن دميوقراطية انتخابات  2009ال زالت مهددة ومعطلة ما لم يتم تعيني باقي أعضاء اجمللس الدستوري وتفعيله وحتصني دوره واستقالليته ،ومعربا ً عن أسفه لعدم
مترير اإلصالح املرتبط بالكوتا النسائية.
وشدد على أن التقرير متوازن وغير منحاز ألي جهة سياسية ولن نتورع عن إعالن اخملالفات من أي جهة أتت.

Rapport accablant pour le majorité et l’opposition : 63 violations déjà de la loi électorale

رصد  9مخالفات إنتخابية واضحة»...والحبل ع الجرار

...
مخالفة السنيورة(...في صيدا) لم يشملها التقرير األول الذي أعدته اجلمع ّية اللبنان ّية من أجل دميقراطية االنتخابات ،بالتعاون مع التحالف اللبناني ملراقبة االنتخابات ،والذي تناول في الفترة بني  7و 24نيسان
اجلاري مخالفات املرشحني للقانون االنتخابي واإلعالم وإدارة االنتخابات .وقد أثار هذا «السهو» عن اخملالفة استياء عدد من احلاضرين أمس في حفل إطالق التقرير في مبنى اجلمع ّية ،ما استدعى ردا ً من األمني العام
للجمعية زياد عبد الصمد مشيرا ً إلى أن «اخملالفات التي رُصدت كثيرة ،ونحن لن نعلن عن أي انتهاك قبل أن نتأكد من خرقه للقوانني.
...
 9مخالفات فقط هي احلصيلة .لكن ،رغم ضآلتها ،إال أنها كانت موثقة وشاملة ،إذ تضمنت نوع اخملالفة واسم اخملالف واملادة القانونية التي خُ رقت ونسب اخلرق.

انجازاتنا
منذ مطلع آذار  2009حققت اجلمعية اللبنانية من اجل دميقراطية االنتخابات اإلجنازات التالية:

•
• جتهيز وإطالق  26مكتبا في كافة الدوائر االنتخابية
• استقطاب وتدريب  45منسقا ومساعد منسق دائرة
• تدريب  50مدربا على القانون ومنهجية املراقبة
• استقطاب  1,700مراقب وتدريب  1300منهم من خالل تنظيم  80ورشة عمل في معظم الدوائر
وضع منهجية مفصلة وعلمية لعملية املراقبة مؤلفة من  267معيارا وبدأت بتنفيذها

االنتخابية

•
• توثيق  63مخالفة والتدقيق في  9منها

إطالق حملة «خلي عينك عليها» في كافة الدوائر االنتخابية

نشاط
اطالق مكاتب الدوائر الخاصة بعملية مراقبة االنتخابات
2009
أطلقت اجلمعية اللبنانية لدميقراطية االنتخابات هذا األسبوع ،عشر مكاتب تابعة لها في دوائر صيدا،
صور ،الشوف ،عاليه ،طرابلس ،البقاع الغربي ،راشيا الهرمل ،بعلبك ،النبطية واملنت ،وذلك ضمن خطة
افتتاح  26مكتبا لتغطية عملية مراقبة االنتخابات النيابية في كافة الدوائر ،بحضور ممثلني عن كافة
الوسائل اإلعالمية احمللية واملركزية ،ممثلي البلديات ،مرشحي الدائرة ،األحزاب والفعاليات املعنية.
يأتي افتتاح املكاتب كجزء من عملية مراقبة ممنهجة متكاملة تنفذها اجلمعية و»التحالف اللبناني
ملراقبة االنتخابات» ،تتضمن استقطاب وتدريب  3000مراقب في كافة الدوائر االنتخابية وعملية مراقبة
شاملة لسير العملية االنتخابية كما ويوم االقتراع.
على ان تستمر عملية افتتاح املكاتب بحسب جدول جتدونه ضمن فقرة «نشاطاتنا».

بيانات

ωϮΒγϻ ΕΎρΎθϧ
ϦϴΒϗήϤϟ ΕΎΒϳέΪΗ
2009 ϥΎδϴϧ 30 βϴϤΨϟ
(ΔϴϛήϴϣϷ ΔόϣΎΠϟ ϲϓ ΐϳέΪΗ ϲΘηέϭ )ΕϭήϴΑ ˬΪϴλ
έΎϳ 1 ΔόϤΠϟ
(αΎϴϠτϧ) ϦΘϤϟ -(ϞϤϋ ϲΘηέϭ) ΓέϮϜϟ
έΎϳ 2 ΖΒδϟ
ϲϓ ϞϤϋ ϲΘηέϭ) ΕϭήϴΑ -Ύϴηέ -έϮλ -ΔϴϨπϟ ΔϴϨϤϟ -(ΔϴϛήϴϣϷ ΔϴϧΎϨΒϠϟ ΔόϣΎΠϟ) ΕϭήϴΑ
(ΔϴϛήϴϣϷ ΔόϣΎΠϟ
έΎϳ 3 ΪΣϷ
-ϒγϮϳ βϳΪϘϟ ΔόϣΎΟ) ΕϭήϴΑ -(ϞϤϋ ϲΘηέϭ) ϦΘϤϟ -έϮλ -Ϊϴλ -(ϦϴϨΟ ΐΟϭ ΝήϤϟ) -Ύϴηέ
.ΔϴϨπϟ ΔϴϨϤϟ -ϦϳΰΟ -(ΔϴϋϮδϴϟ
ΐΗΎϜϤϟ ΡΎΘΘϓ Ϧϋ ϝϭΪΟ

ϥΎϜϤϟ

.ϲΗΪϠΑ ΔϴόϤΟ ˬΓΩϮϋ ϚΑ Ϧϣ ΏήϘϟΎΑ ˬέΎδϴϟˬωϮθϳ Δϋέΰϣ

ϦϳΰΟ
ϖδϨϤϟ

09/05/2 ΖΒδϟ

ΕΎΣήϓ ΕΎΣήϓ Ϊϴδϟ

ϥΎϜϤϟ

.˯ΎΑήϬϜϟ Δϛήη ΔόϠρ ˬϦϳΰΟ ΔϳΪϠΑ Ϧϣ ΏήϘϟΎΑ

ϞϴΒΟ ΖϨΑ

09/05/5 ˯ΎΛϼΜϟ

ϖδϨϤϟ

ίϮϓ ΪϤΤϣ Ϊϴδϟ

ϥΎϜϤϟ

ΓήϤϟ ϦϴϜϤΗ ΔϴόϤΟ ΰϛήϣ

ΔϠΣί

09/05/7 βϴϤΨϟ

ϖδϨϤϟ

ϲϨϴόΑ ϮϠΠϧ Ϊϴδϟ

ϥΎϜϤϟ

.LPHU ϲϧΎϨΒϠϟ ΩΎϤΘϋϻ ϚϨΑ Ώήϗ ˬαΎϴϟ ήΑ

4:00
03-538842

1:00
70-622646
.ΏΎΒθϟϭ

1:00
70-655865

:ΎϨΑ ϝΎμΗϻ ˯ΎΟήϟ ˬΕΎϔϟΎΨϤϟ Ϧϋ ΔϴόϤΠϟ ώϴϠΒΘϟ
71-121408 :ϦΧΎδϟ ςΨϟ
observe@ladeleb.org :ϲϧϭήΘϜϟϹ ΪϳήΒϟ
www.observe.ladeleb.org :ϲϧϭήΘϜϟϹ ϊϗϮϤϟ
:ΔϣΎόϟ ΕΎϗϼόϟϭ ϡϼϋϹ ϢδϘΑ ϝΎμΗϻ ˯ΎΟήϟ ˬΔϴόϤΠϟ ϊϣ ϞλϮΘΘϟ
01-741412
03871472 ΎΗϭέΎΑ ΎΘϳέ
03751696ήΤϟ Ϧϴϣήϧ
03709061ΔϛήΣ ΎϤϳΩ

بيان صادر عن «التحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات» حول
المجلس الدستوري
اهم ما جاء في البيان الذي أتاله األستاذ شاكر نون ،رئيس جمعية «بلدتي» خالل املؤمتر الصحفي الذي
عقدته «اجلمعية اللبنانية من اجل دميقراطية االنتخابات» في  24نيسان ،إلصدار تقريرها االول:
...يعرب التحالف عن قلقه نتيجة التأخّ ر في اجناز تعيني اجمللس الدستوري ،الهيئة الدستورية القضائية
املستقلة الوحيدة التي لها صالحية البت بالطعون النيابية والفصل في اخلروقات القانونية السيما في
سقف االنفاق االنتخابي ،في حني يقترب موعد يوم االقتراع ،والذي ال يفصلنا عنه اكثر من أربعني يوماً.
ويدعو التحالف اجلهات املعنية كافة الى اإلسراع في اجناز تعيني اجمللس الدستوري وعدم إخضاع اجراءات
تعيينه للخالفات السياسية واملصالح الفئو ّية كي ال يأتي موعد االنتخابات النيابية في ظل غيابه،
ما يفسح في اجملال امام التشكيك بنتائجها ،مما سيؤ ّثر بشكل مباشر على صورة العملية االنتخابية
ككل .إن وجود اجمللس الدستوري هو الضمانة الوحيدة لتوفير دميقراطية وحرية العملية االنتخابية
ونزاهة نتائجها...

