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«الكوتا النسائية»
آلية للنهوض بالحقوق السياسية للنساء
منذ مؤتمر بكين  1995ومطلب « التدابير اإليجابية المؤقتة « يتنامى
من قبل الحركات النسائية والديمقراطية .وقد استحوذت «الكوتا
حيز كبير من النقاشات والسجاالت والمطالب التي
النسائية» على ّ
هوة
ردم
في
لإلسراع
التدبير
هذا
جاء
وقد
االنتخابي.
تنادي باإلصالح
ّ
الالمساواة بين الجنسين في مراكز صنع القرار ،وللمساهمة في النهوض
بالمشاركة السياسية للنساء ودورهن السياسي ،لكون المشاركة
السياسية هي مشاركة في صنع القرار على المستويات كافة .وهي من
آليات التغيير الديمقراطي في المجتمع التي تتيح إعادة تركيب بنية
المجتمع ونظام السلطة وفق مصالح المواطنين الفعلية وحاجاتهم.
إن المشاركة السياسية للمرأة تكتسب طابعًا خاصًا نظرًا لخصوصية
قضيتها ،التي ُتعتبر قضية إلغاء جميع أشكال التمييز والعنف واإلقصاء
والتهميش القائمة ضدها في المجتمع من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ
الفرص بينها وبين الرجل .لذلك فإن مشاركتها تكتسب أبعادًا أخرى:
•فهي التي تخرج المرأة من الحيز الخاص المتم ّثل باألسرة إلى الحيز
العام.
بالتصورات والرؤى التي تحكم تقاسم
النظر
إعادة
في
تساعد
•وهي
ّ
األدوار بين الرجل والمرأة.
•وهي تدفع بقضية المرأة الى أن تصبح قضية إجتماعية عامة وليست
قضية خاصة بها وعلى هامش قضايا المجتمع.
•كذلك فإن مشاركة المرأة في صنع القرارات على جميع المستويات
تمكّ ن النساء من الحصول على الحقوق وممارستها والمساهمة في
إدارة المجتمع وتوجيهه.
•وأخيرًا فإن أهمية مشاركة المرأة السياسية في المستويات
المختلفة لصنع القرار تخدم فكرة المساواة ليس بين الجنسين
فقط بل بين جميع المواطنين،
ومع تنامي مطالبة المنظمات النسائية والديمقراطية بالكوتا النسائية
بالترشح ضمن القوائم االنتخابية او بالكوتا في النتائج من خالل حجز
ّ
مقاعد خاصة للنساء ،فإن السؤال الذي ُيطرح اليوم هو أي كوتا يمكن
لها أن تسهم في النهوض بالحقوق السياسية للنساء؟ وأي كوتا تحقق
على المدى االستراتيجي المساواة بين الجنسين في المشاركة في صنع
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القرار؟ وهل نحن نناضل لتطبيق مبدأ الكوتا كهدف قائم بذاته ام
نناضل لتعزيز المشاركة السياسية للنساء من خالل آلية الكوتا؟ وهل
يقتصر مطلب الكوتا النسائية فقط على المقاعد البرلمانية والبلدية
واإلختيارية؟ وإلى أي مدى يشكل حرمان النساء من حقوقهن المدنية
والسياسية واالقتصادية والثقافية في المجال الخاص األسري عائقًا أمام
تمتعهن بهذه الحقوق في المجال العام؟.....
ان تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة تقتضي العمل
الضاغط بهدف بلورة إرادة سياسية حقيقية لتحقيق المساواة بين
الجنسين ،ولتعزيز دور النساء في األحزاب السياسية ،وفي النقابات
العمالية والمهنية ،وفي مواقع الحياة العامة اإلقتصادية والسياسية
ّ
كافة على المستوى الوطني والدولي.
عدة أبعاد سياسية واجتماعية
إن ضعف المشاركة السياسية للنساء له ّ
– ثقافية ،والمشاركة ال تتعزز إن لم يتواز العمل بين تغيير القوانين
تهمش النساء ،كما ال يمكن التغيير
وتغيير البنى الذهنية السائدة التي ّ
والنهوض بالمشاركة السياسية للنساء خارج سياق التغيير الديمقراطي.
ال بد أن يساهم التغيير واالنتقال الديمقراطي في المنطقة العربية في
تفعيل المشاركة السياسية للنساء ،بما يكفل المساواة بين الجنسين
مكون من حقوق
وإحترام حقوق النساء واالعتراف بها كجزء أساسي
ِّ
اإلنسان.
لذلك يمكن القول إن أولويات تعزيز المشاركة السياسية للنساء في ظل
الربيع العربي حاليًا تتمحور حول:
التحول
 .1ترسيخ تنسيب حضور النساء في حراك التغيير من أجل
ّ
واالنتقال الديمقراطي ،والعمل من اجل تنسيب قضايا ومطالب
النساء ضمن قضايا االنتقال الديمقراطي ،إذ ال ديمقراطية من دون
مساواة وال مساواة من دون ديمقراطية.
 .2العمل الضاغط من أجل إدراج المناصفة أو الكوتا النسائية في
كافة الدساتير واألنظمة والقوانين االنتخابية.
 .3العمل على استحداث التدابير واإلجراءات ضمن األحزاب
السياسية والنقابات لتحقيق المشاركة السياسية الفاعلة للنساء
التحول الديمقراطي.
خالل فترة
ّ
 .4استمرار العمل لتمكين النساء من المشاركة في الحياة العامة
وتطوير قدراتهن القيادية للمشاركة في صنع القرار.
جمانة مرعي ـ رئيسة التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني

تجمع جمعيات وأفراد من المجتمع المدني اللبناني ،قرروا العمل معًا بهدف تحصين
هو
ّ
السلم األهلي ،وحماية حقوق اإلنسان/المواطن ،ونشر ثقافة السالم والحوار وقبول اآلخر،
وتحقيق المجتمع المدني الحاضن لمكوناته كافة وبناء لبنان الواحد ،المتنوع ،الموحد،
العادل والحر ،والسعي لتحقيق هذه األهداف من خالل إنشاء شبكة وطنية للمجتمع
المدني تساهم بفعالية في بناء ونشر ثقافة المواطنية ،وفي دعم ممارسة مبدأ المساءلة
الحقة،
في الحياة السياسية واإلعالمية والخدمة العامة ،وفي إعادة اإلعتبار للديمقراطية
ّ
وفي التأثير اإليجابي على صانعي القرارات السياسية ،اإلقتصادية ،االجتماعية والتربوية،
وفي مواجهة العنصرية والممارسات السلبية التي تستغل الطائفية والمذهبية ،وشتى أنواع االنقسامات الهدامة.

وقفة مع اإلصالح
ينظر النائب آالن عون إلى النظام
النسبي على أ ّنه نظام عادل
ويشجع
دقة في التمثيل،
يحقق ّ
ّ
الكتل على العمل على أساس
برامج وتحالفات واسعة بعيدة
من المحسوبيات والزعامات
يغير السلوك
المحلية ،كما أنه ّ
االنتخابي السائد في البلد.

السياسية في البلد في الفترة المقبلة هادئة ح ّتى يتحقق أكبر قدر
ممكن من اإلصالحات على أمل أن يغلّب السياسيون اللبنانيون
ال إلى دولة
مصلحة الوطن على مصلحتهم السياسية
الضيقة ،وصو ً
ّ
حضارية تراعي وتحترم حقوق اإلنسان في مختلف المجاالت.
بدوره اعتبر النائب شانت
ان النظام النسبي هو
جانجانيان ّ
منصف لجميع شرائح المجتمع
خاصة في ظل التعددية الطائفية
والمذهبية الموجودة في لبنان،
مؤكدًا أنه أحد أفضل األنظمة
ّ
المعتمدة في دول العالم.

أما عن رأيه في الدوائر االنتخابية،
ّ
فيعتبر نائب «التغيير واإلصالح»
أ ّنه من المتوقع وبحسب
السجاالت والمواقف الدائرة في
البلد أن نصل إلى الدوائر المتوسطة كحد أقصى إن لم نبقِ على وفي الحديث عن الكوتا
النسائية اعتبر نائب زحلة السيد
الدوائر المعتمدة في قانون الستين.
جانجانيان ا ّنه كان يرفض مبدأ
أن
وفي الحديث عن الطرح الذي قدمه اللقاء األورثوذوكسي اعتبر الكوتا النسائية على اعتبار ّ
تعمقة
بعد
لكن
له،
بالنسبة
ديمقراطي
تصرف غير
النائب آالن عون ا ّنه طرح مقبول في الفترة الحالية ،فتهميش فئة فرض كوتا هو
ّ
ّ
من اللبنانيين على مدى عشرات السنين أوصل البلد إلى هذا الحد بالموضوع وحضوره عددًا من الندوات الخاصة بمبدأ ودوافع
تكونت لديه قناعة بأن لبنان يحتاج في
من الطروحاتّ ،
وأن مثل هذا الطرح يمكن أن يؤدي إلى تخفيف اعتماد الكوتا النسائيةّ ،
االحتقان الطائفي الحاصل وينقل المواطن من هاجسه الطائفي المرحلة الراهنة الى اعتماد هذا المبدأ من أجل تشجيع النساء
وتحفيزهن على المشاركة ،خاصة وأ ّنهن قد أثبتن جدارتهن في
إلى المعيشي االقتصادي واالجتماعي.
أن هذه الكوتا لن تكون حافزا
معتبرًا
األخرى،
الميادين
مختلف
ّ
ال مرحليًا مشجعًا للنساء فقط ،بل آلية إجبارية لألحزاب تلزمهم بإعداد
هذا وقد اعتبر أيضًا أن الكوتا النسائية يمكن أن تكون ح ً
ويعود الرجال وتدريب كوادر نسائية حزبية تكون قادرة على تمثيل الحزب في
مؤقتًا يشجع النساء على المشاركة
وعام ً
ال محفزًا ّ
ّ
على فكرة مشاركة المرأة في الحياة السياسية ،ومراكز صنع الندوة البرلمانية.
أكد السيد
القرار.
أما في ما خص الهيئة المستقلة إلدارة االنتخابات فقد ّ
ّ
جانجانيان أ ّنه من المؤيدين إلنشاء هذه الهيئة ،كما أنه يدعم أي
أكد النائب عون هيئة رقابية مدنية تراقب االنتخابات لما يضفيه ذلك من شفافية
وفي ما يخص آليات اقتراع غير المقيمين ،فقد ّ
أ ّنه من الضروري العمل على تأمين هذه اآلليات قبل االنتخابات على العملية االنتخابية.
النيابية المقبلة كما يجب الطلب من وزارة الخارجية إعداد تقرير
وأكد جانجانيان أن خفض سن االقتراع واقتراع غير المقيمين
حول ما أنجز في هذا الموضوع.
كما ّ
مهمان ال بد من اعتمادهما وايجاد آليات الزمة
مبدآن
اللبنانيين
ّ
أكد النائب عون أنه يجب على لتطبيقهما في االنتخابات المقبلة تماشيًا مع المبادئ العامة
أما عن خفض سن االقتراع ،فقد ّ
ّ
الشباب ممارسة حقهم في االنتخاب لما يشكلون من أهمية لحقو ق اإلنسان وللحقوق التي طالب بها الدستور اللبناني والتي
وتطبق في القوانين وليس العكس ،معتبرًا أن ربط
في تغيير النمط السائد وإنتاج حراك سياسي جديد يحتاج إليه يجب أن تحفظ
ّ
ال
البلد ،من دون أن ينكر الحاجة إلى بعض الوقت لتطبيقه حيث هذين المبدأين مع بعضهما بعضًا هو محاولة لتمريرهما سويًا بد ً
على الدولة واألحزاب أن تعمل على تأهيل هؤالء الشباب من أجل من أن يطيح أحدهما اآلخر.
الدخول في معترك الحياة السياسية في سن الـ .18
أن المطالبة باعتماد بطاقات
هذا وقد اعتبر السيد جانجانيان ّ
والتيار مطبوعة سلفًا من قبل الجهة المنظمة لالنتخابات هو مطلب محق
وأكد نائب «االصالح والتغيير» السيد آالن عون أ ّنه
كما ّ
ّ
بشدة اعتماد البطاقات المطبوعة سلفًا في االنتخابات يخفف من الضغط على الناخبين وعمليات التزوير ،وهو يأمل في
يدعمان
ّ
النيابية المقبلة ،ح ّتى إ ّنه اعتبر أن كل من يرفض اعتماد هذه اعتمادها في االنتخابات النيابية المقبلة.
النية بالتزوير.
البطاقات يكون ّ
مزورًا لالنتخابات أو على األقل لديه ّ
وفيما يخص اإلعالم واإلعالن االنتخابيين فقد اعتبر النائب عون وقد ختم النائب جانجانيان مشيرًا إلى اإلعالم واإلعالن
أكد أ ّنه ال بد من العمل على تطوير المواد
أن وسائل اإلعالم واإلعالن اللبنانية ال تتعاطى مع االنتخابات االنتخابيين ،حيث ّ
ّ
تنظم عملهما .واعتبر أن الحمالت االنتخابية في
بموضوعية تامة .هذا باإلضافة إلى عدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص .القانونية التي ّ
لذا يجب العمل على ضبط هذا الموضوع من خالل إدخال عدد لبنان والمال االنتخابي الذي يصرف في الفترة االنتخابية مرتفع
تنظم عمل وسائل اإلعالم في جدًا ،وليس ألحد القدرة على مراقبته أو حصره .فاألمر ،كما يقول
من المواد القانونية اإلضافية التي ّ
المرشح يدفع
حيث
السائدة،
بالذهنية
ّق
ل
متع
جانجانيان،
السيد
الفترات االنتخابية.
ّ
مبالغ مرتفعة من أجل إقناع المواطنين به أو ببرنامجه ،إذا وجد،
مرشحه من أجل
وتابع قائ ً
بد منه في بلد بينما في الدول االخرى يقوم كل مواطن بتمويل ّ
أمر ال ّ
ال ّ
إن تحديد سقف لالنفاق االنتخابي ٌ
مثل لبنان ،لكن ما يجب العمل عليه هو تأمين رقابة كافية على الفوز في االنتخابات.
تقدم
المرشحين والتدقيق ليس فقط في كشوفات الحساب التي ّ
من قبلهم بل أيضًا بكل الوسائل غير المشروعة التي تستعمل في الختام تم ّنى السيد جانجانيان للحملة ان تستطيع تطوير
لشراء األصوات ورشوة الناخبين وغيرها من الوسائل التي تصرف ما أمكن تطويره في القانون االنتخابي النيابي بالفترة المتقبية
ان المسيرة
التي تفصلنا عن االنتخابات النيابية القادمة،
فيها األموال من دون أية رقابة
ّ
مؤكدًا ّ
االصالحية ال يمكن ان تنجز مطالبها في فترة قصيرة من الزمن بل
يتوقف.
في النهاية ختم السيد عون لقاءنا معه بالتم ّني بأن تكون األجواء هي عمل مستمر ال ّ
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تحقيق حول
االعالم واالعالن االنتخابيين
أُدخل على قانون االنتخابات النيابية األخير رقم  2008/25الصادر
في  8تشرين األول  ،2005والذي أُجريت على أُساسه االنتخابات
نظمت
العامة لعام ،2009
النيابية
عدد من المواد اإلصالحية التي ّ
ُ
ّ
ّ
اإلصالحية الموجودة في عدد كبير من
المعايير
بعض
تطبيق
ّ
القوانين االنتخابية في العالم ،كمبدأ تنظيم اإلنفاق االنتخابي،
وتنظيم اإلعالم واإلعالن االنتخابيين ،إضافة الى اعتماد فترة
اإلعالمية
يحظر من خاللها على جميع الوسائل
صمت انتخابية،
ّ
ّ
بث أي إعالن أو دعاية أو نداء انتخابي.
وألنها كانت التجربة األولى ،بقي تطبيق هذه المبادئ غير دقيق
والقدرة على مراقبتها غير موجودة.
نظمت اإلعالم واإلعالن االنتخابيين
ففي تقييم سريع للمواد التي ّ
في القانون االنتخابي األخير مقارنة مع التطبيق الذي جرى على
ال إلى المعايير التي
أن القانون كان يفتقد مث ً
أرض الواقع ،نرى ّ
مجانية لألحزاب ،على الرغم
ة
دعائي
مساحات
تنظم آليات بث
ّ
ّ
ّ
من لحظ القانون وجوب احترام وسائل اإلعالم لحرية التعبير عن
مختلف االراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل اإلعالم المرئي
والمسموع الخاص خالل فترة الحملة االنتخابية ،بما يضمن تأمين
العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح
(المادة  68من القانون الحالي).
إضافة إلى عدم تطبيق القانون بشكل دقيق لموضوع استطالعات
الرأي االنتخابية ،على اعتبار أن القانون قد لحظ في المادة  74منه
منع نشر أي استطالع رأي قبل عشرة أيام من إجراء االنتخابات
(وهي فترة كافية نوعًا ما) .لكن على الرغم من ذلك ،بقيت
استطالعات الرأي تنشر في هذه الفترة ولم يكن هناك أي إجراءات
صارمة وواضحة بحق الجهات المخالفة.
وهناك مالحظات أخرى تدفعنا إلى وضع عدد من التوصيات
الواجب إدخالها على القانون المقبل ،كإلزام اعتماد برامج
المرشحين كأساس في البرامج الحوارية مثالً .إضافة الى تحديد
كوتا إعالمية وإعالنية مسبقًا عبر القانون ،وإقرار مساحة للوائح
والمرشح المنفرد ،تأمينًا للمساواة في الظهور اإلعالمي ،على
أن تكون الجهة المعنية بإدارة وتنظيم االنتخابات المسؤولة عن
التوجه
مرشح الحق في
أن لكل
ّ
تنظيم هذه الكوتا ،على اعتبار ّ
ّ
إلى ناخبيه بمساحة إعالمية مساوية في المساحة والوقت مع
منافسيه ،وغيرها العديد.
بد لنا أن نعمل على تطوير المبادئ اإلصالحية التي
من هنا ال ّ
دقة وفاعلية،
أُدخلت على القانون ،والعمل على جعلها أكثر ّ
إضافة إلى العمل على تحسين الممارسة والتطبيق على أمل إدخال
اإلصالحات األخرى التي ما زالت تنتظر دورها في اإلقرار.

أن  %82من الدول التي
وتصديقا لما ورد أعاله نجد في الرسم أدناه ّ
أجريت فيها احصاءات عام  ،2008كانت تعتمد معايير واضحة
مجانية لألحزاب واللوائح ،ولم يكن لبنان
تنظم مساحات دعائية
ّ
ّ
من ضمن هذه الدول
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻭﻗﺖ ﺑﺚ ﻭ  /ﺃﻭ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ
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ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ )ﺣﺪﺩ(

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ﺃﺧﺮﻯ )ﺣﺪﺩ(

ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺟﺮﻳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ؟
 3 - 2ﺃﻳﺎﻡ

ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺟﺪ

 7 - 6ﺃﻳﺎﻡ

 5 - 4ﺃﻳﺎﻡ

 10ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ

 9 - 8ﺃﻳﺎﻡ
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ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ

 3 – 2ﺃﻳﺎﻡ

 5 – 4ﺃﻳﺎﻡ

ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ  -ﻛﻨﺪﺍ  -ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ

ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ –
ﻓﺮﻧﺴﺎ  -ﺟﻮﺭﺟﻴﺎ
 -ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ –ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ –
ﺭﻭﺳﻴﺎ  -ﻛﺎﺯﺍﺧﺴﺘﺎﻥ

8

19

 7 – 6ﺃﻳﺎﻡ
ﺑﻨﻴﻦ  -ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
– ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ  -ﺗﺮﻛﻴﺎ

 9 – 8ﺃﻳﺎﻡ
ﺃﺭﺟﻨﺘﻴﻨﺎ

 10ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ
ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ – ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ –
ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ  -ﻟﺒﻨﺎﻥ

أن عددًا كبيرًا من البلدان يعتمد فترة من يومين الى
كما نلحظ ّ
أما لبنان و  14بلدًا
ثالثة ،يمنع فيها بث نتائج استطالعات الرأيّ .
أيام يمنع خاللها نشر
آخر شملتهم الدراسة ،يعتمدون فترة ّ 10
نتائج استطالعات الرأي .ما يعتبر اجراء مناسب بالنسبة لبلد
كلبنان يتأثر فيه رأي الفرد باألرقام والنسب بشكل كبير .ولكن
يبقى العمل على ضرورة تطبيق هذه المادة بشكل دقيق ومحاسبة
الوسائل اإلعالمية المخالفة.

متفرقة
نشاطات
ّ
إستمرت الحملة بإقامة النشاطات المتنوعة الخاصة بنشر
ّ
اإلصالحات اإلنتخابية التي تطالب بها وإيضاح أهمية النسبية
وضرورة اعتمادها في االنتخابات النيابية لسنة .2013
ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف ،عقدت الحملة ورشات عمل
حول المدافعة والمناصرة مخصصة للجان الحملة في المناطق

لتمكين أعضائها ومساعدتهم على تحديد الفئة المستهدفة،
وتنظيم النشاط (من حيث الوقت ،المضمون .)...،وقد حصلت
هذه الورشات الثالث في الجنوب ( 6و 7كانون الثاني  ،) 2012في
البقاع ( 21و 22كانون الثاني  ،) 2012وفي الشمال ( 28و 29كانون
الثاني .)2012
3

نشاطات الحملة
أما على صعيد النشاطات مع المجتمعات المحلية في المناطق ،الحملة المدنية لإلصالح االنتخابي ،إضافة إلى عدد من الهيئات
فقد قامت لجنة الشمال في الحملة بعقد لقاءين في منطقة المدنية األخرى وعدد من ممثلي األحزاب السياسية ،وأدار
غريب.
الضنية (األحد  18و  25آذار  )2012بمشاركة نحو مئة شخص (من النقاش االعالمي االستاذ سعيد ّ
شباب المنطقة) .وأعرب الحاضرون عن حماستهم لإلصالحات،
وأهمية انتشارها أكثر ،وأبدوا إهتمامًا بارزًا في االنضمام الى
لقاء في
مساعي الحملة في هذا الشأن .وكذلك ،عقدت الحملة
ً
ضم بعض فعاليات
بلدة المنارة (البقاع ،الجمعة  18آذار ّ )2012
تنوع األعمار ،والحماسة التي
البلدة ،والالفت في الحضور كان ّ
ظهرت جليًا عند مناقشة اإلصالحات.
ومن ضمن اللقاءات التي تنظمها الحملة مع أعضاء األحزاب،
عقدت لجنة البقاع في الحملة لقاء مع أعضاء هيئة «التيار الوطني
معمق ومهم بين
الحر» في زحلة ( 15آذار  ،)2012حيث جرى نقاش
ّ
الحضور بعد عرض الفيلم ورؤية حملة النظام االنتخابي األمثل.
وهذا ما حصل أيضًا في لقاء عقدته الحملة مع طالب في جامعة
البلمند (  15آذار .)2012

داخل كلٌّ من النائب السيد آالن عون والنائب السيد شانت
جانجانيان ،إضافة إلى مدير الشؤون السياسية في وزارة الداخلية
والبلديات العميد الياس خوري ،متحدثًا عن القانون االنتخابي
نصار
الذي ّ
قدمته الوزارة إلى الحكومة لمناقشته ،والسيدة يارا ّ
تحدثت عن القانون
بموازاة النشاطات الخاصة بلجان الحملة في المناطق ،كان للحملة عن الحملة المدنية لإلصالح االنتخابي التي
ّ
لقاءات مع العديد من أعضاء الجمعيات ،واألحزاب واالتحادات االنتخابي المقترح من قبل الحملة ،واإلصالحات االنتخابية
الواجب اعتمادها قبل االنتخابات النيابية المزمع إجراؤها السنة
وطالب الجامعات وتالمذة المدارس على حد سواء.
فعقدت الحملة لقاء مع أعضاء اتحاد الشباب الديموقراطي ( 2المقبلة.
شباط  )2012حيث عرضت الفيلم الخاص بالنسبية واإلصالحات
عرض النائبان عون وجانجانيان لوجهة نظرهما من القانون
االنتخابية.
االنتخابي الحالي ،وما يجب اإلسراع في اعتماده في القانون
جرى
حيث
الحملة،
نشاط
في
ة
حص
المدارس
لتالمذة
كما كان
ّ
المقبل ،حيث كان لكليهما موقف الفت من تأييد العدد األكبر
لقاء مع تالمذة مدرسة ضهور الشوير الرسمية (الجمعة  23آذار من اإلصالحات ،السيما النظام النسبي ـ على أن تناقش الدوائر
.)2012
االنتخابية فيما بعد ـ البطاقات المطبوعة سلفًا ،الهيئة المستقلة
وشاركت الحملة في المؤتمر الخاص بشباب الفرنكوفونية الدارة االنتخابات وغيرها.
(السبت  24آذار) ،حيث قامت بعرض أهم المعايير الديموقراطية
كما عرض العميد خوري ألبرز النقاط التي تضمنها القانون
التي تتالءم وديموقراطية اإلنتخابات.
المقترح من قبل الوزارة.
وكان للحملة أيضًا نشاطها الخاص في المناسبات الخاصة كعيد
نصار وجهة نظر المجتمع المدني مما يجري
المعلم ( 9آذار  ،)2012وعيد األم ( 21آذار) ،حيث أصدرت في وشرحت السيدة ّ
مبينة أبرز الشوائب
المناسبة األولى بطاقات معايدة للمعلمين والمعلمات مترافقة اليوم من سجاالت حول قانون االنتخاباتّ ،
مع ما يمكن ربطه بعملية اإلصالح اإلنتخابي ودور المعلم المهم في القانون االنتخابي الحالي الذي يفتقد إلى عدد من المعايير
الدولية الضامنة لديمقراطية االنتخابات ،ومنها عدم إعطاء فئة
ّ
في ذلك ،وبالمناسبة الثانية أصدرت الحملة أيضًا بطاقات معايدة
اللبنانيين الحق في االقتراع قانونًا وممارس ًة،إضافة إلى غياب
من
ّ
أن األهم من ذلك
تحت عنوان« :عقبال ما نصير نقلك تنعاد عليك» في إشارة الى المعايير الضامنة لسرية االقتراع،
ّ
مشددة على ّ
النسبية على اعتبارها ام اإلصالحات ،واإلضاءة بالتالي على أهمية كلّه هو النظام االنتخابي المعتمد ،الذي ُيعتبر من األنظمة األكثر
اعتمادها.
سوءًا في التمثيل ،معتبرة أن المجتمع المدني لن يقبل بنظام
يكرس مفاعيل النظام األكثري بل المطلوب نظام
نسبي
ّ
مبطن ّ
منتدى السياسات العامة الثاني:
نسبي عادل وفق دوائر انتخابية متوسطة وكوتا نسائية على لوائح
بدعوة من المعهد الوطني الديمقراطي ،وباالشتراك مع مجلس
نصار النواب مسؤولية إيصال صوت
ّ
الترشح .وقد ّ
حملت السيدة ّ
النواب اللبناني ،شاركت الحملة المدنية لالصالح االنتخابي في المجتمع المدني حول قانون االنتخابات إلى المجلس ومنه إلى
الحقيقية من قبل النواب
النية
ّ
منتدى السياسات العامة الثاني حول «قانون االنتخاب والتمثيل الحكومة ،موضحة أنه اذا وجدت ّ
النسبي» الذي عقد في مكتبة مجلس النواب اللبناني في  22آذار لتغيير القانون ،يمكنهم القيام بذلك.
.2012
حضر الندوة عدد كبير من الجمعيات المدنية المنضوية في إطار بعدها انتقل الحضور إلى مناقشة هذا الموضوع مع النائبين عون
ّ
وجانجانيان والعميد خوري حيث شرح الجميع وجهات نظرهم
وعبروا عن هواجسهم .وقد بدا واضحًا تأييد الغالبية الساحقة
ّ
المضي في القانون الحالي
من الحضور للنظام النسبي ورفضهم
ّ
في انتخابات العام  .2013وقد انتهى اللقاء على أمل ان يتم إقرار
القانون في المهلة المحددة في البيان الوزاري للحكومة الحالية
وهي حزيران المقبل ،على أن يتضمن القانون اإلصالحات الضرورية
التحجج بالوقت أو بأي عراقيل
التطبيقية لها من دون
واآلليات
ّ
ّ
أخرى.
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