تقرير
الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات
حول االنتخابات النيابية ٢٠٠٩

من نحن
تاسس ت الجمعي ة اللبناني ة م ن اج ل ديقراطي ة االنتخاب ات ف ي  ١٣آذار  ،١٩٩٦بمب ادرة م ن مجموع ة
م ن الناش طين ف ي الحق ل الع ام ،اك ادميين وحق وقيين وص حافيين وط الب وب احثين وع املين ف ي جمعي ات
مدني ة .وبت اريخ  ١٩٩٦/٠٤/١٠اودع ت الجمعي ة بي ان العل م والخب ر المنص وص عن ه ف ي الم ادة  ٦م ن
ق انون الجمعي ات ل دى وزارة الداخلي ة .ورغ م ع دم اس تالمھا ايص ال العل م والخب ر ف ي حين ه ،باش رت
عملھ ا م ن اج ل ارس اء المب ادىء واالھ داف الت ي انش ئت م ن اجلھ ا حي ث تطلع ت ال ى تعزي ز ديمقراطي ة
االنتخابات في لبنان ،نيابية كانت ام بلدية.
وق د قام ت "الجمعي ة اللبناني ة م ن اج ل ديمقراطي ة االنتخاب ات" بمراقب ة ثم اني انتخاب ات توزع ت ب ين
انتخاب ات نيابي ة عام ة ) (٢٠٠٩ ،٢٠٠٥ ،٢٠٠٠ ،١٩٩٦وفرعي ة )،(٢٠١٠ ،٢٠٠٧ ،٢٠٠٢
وانتخاب ات بلدي ة عام ة ) (٢٠١٠ ،٢٠٠٤ ،١٩٩٨وفرعي ة ) .(٢٠٠٢وق د عمل ت الجمعي ة ف ي جمي ع
ھ ذه االنتخاب ات عل ى مراقب ة ومواكب ة جمي ع مراحلھ ا ،س اعية ض من امكاناتھ ا ال ى تحس ين االداء
االنتخابي ،وتفادي اي نوع من انواع التزوير او التالعب بنتائجھا.
كم ا قام ت الجمعي ة بمراقب ة عملي ات إنتخابي ة متفرق ة ،كانتخاب ات نقاب ة المعلم ين )(٢٠٠٩-٢٠٠٥
وجمعي ة الص ليب األحم ر اللبن اني ) (٢٠٠٩وانتخاب ات مجل س طلب ة جامع ة الق ديس يوس ف ).(٢٠١٠
واالنتخاب ات العراقي ة ف ي لبن ان  ٢٠١٠وكان ت تنش ر تقري را ع ن ك ل م ن ھ ذه االنتخاب ات ،تض منه
خالص ة مش اھداتھا ع ن مس ارھا ومع ددة المخالف ات الت ي رص دتھا واالقتراح ات الت ي م ن ش أنھا تعزي ز
ديمقراطيتھا.
ل م تك ن عالق ة الجمعي ة بالحكوم ة ممثل ة ب وزارة الداخلي ة والبل ديات ايجابي ة .فق د تعرّ ض ت الجمعي ة
واعض اؤھا ومتطوعوھ ا ،من ذ تأسيس ھا وحت ى اواخ ر ال ـ  ٢٠٠٤ال ى مض ايقات وض غوطات ش تى،
حي ث رف ض موظف و ال وزارة ف ي حين ه اس تالم بيان ات العل م والخب ر الت ي تق دمت بھ ا ،ول م يك ن عملھ ا ف ي
مراقبة االنتخابات مرحبا به من قبل وزراء الداخلية والبلديات المتعاقبين في تلك الفترة.
لك ن ذل ك ل م يمن ع الجمعي ة م ن متابع ة عملھ ا واص دار تقاريرھ ا عل ى ال رغم م ن ال رفض الرس مي
لوجودھ ا ،ف ي ح ين الق ت ترحيب ا وتأيي دا ف ي االوس اط الش عبية والمدني ة والسياس ية المنفتح ة الطامح ة
ال ى انتخاب ات ح رة ونزيھ ة وديمقراطي ة وش فافة .والالف ت ف ي االم ر ،ا ّن ه وب الرغم م ن ال رفض الرس مي
ال ذي جوبھ ت ب ه فق د ك ان معظ م المرش حين الراس بين يعتم دون عل ى تقاريرھ ا كمرج ع لتق ديم طلب ات
الطع ن ل دى المجل س الدس توري .وح دث ان اس تأنس المجل س الدس توري بھ ذه التق ارير ف ي بع ض
الحاالت ،واستمع الى افادات بعض اعضائھا ومراقبيھا.
واعتب ارا م ن ع ام  ٢٠٠٥س جل بع ض التح ول ف ي العالق ات ب ين الجمعي ة والحكوم ة .فف ي ھ ذا الع ام،
وف ي اط ار التحض ير لألنتخاب ات النيابي ة الت ي تل ت اغتي ال رئ يس الحكوم ة الس ابق رفي ق الحري ري ،دع ا
ك ل م ن وزي ري الع دل والداخلي ة اعض اء الھيئ ة االداري ة للجمعي ة ال ى اجتم اعين منفص لين ،وذل ك بع د
ص دور ترحي ب علن ي م ن الحكوم ة بعملھ ا بم وزاة الترحي ب ب المراقبين ال دوليين ،عل ى اعتب ار ان اج راء
االنتخاب ات ف ي ظ ل مراقب ة مدني ة وطني ة يع زز ثق ة اللبن انيين بالعملي ة االنتخابي ة ،ويثب ت للمجتم ع ال دولي
ان ه ق ادر عل ى اج راء االنتخاب ات وف ق المع ايير الدولي ة ،عل ى ال رغم م ن الظ روف ال ي يم ر فيھ ا .وق د
زودت وزارة الداخلي ة والبل ديات ف ي حين ه ،الجمعي ة ببطاق ات خاص ة تس مح لمراقبيھ ا ب دخول مراك ز
االنتخ اب واق الم االق راع ،وذل ك ف ي خط وة ھ ي االول ى م ن نوعھ ا من ذ تأس يس الجمعي ة .وت ال ذل ك
خط وة ثاني ة ،فف ي أوائ ل ع ام  ،٢٠٠٦حص لت الجمعي ة عل ى رق م العل م والخب ر ال ذي اودعت ه ل دى وزارة
الداخلي ة والبل ديات ف ي الع ام  ،١٩٩٦االم ر ال ذي عب ر ع ن اعت راف رس مي م ن قب ل ال وزارة ب دورھا

وعملھ ا ،بع د عالق ة مت وترة اس تمرت لس نوات .ام ا انتخاب ات ع ام  ،٢٠٠٩فق د ش كلت تح وال نوعي ا ف ي
الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة في مجال مراقبة االنتخابات.
واكب ت الجمعي ة ھ ذه التط ورات وس عت لتحس ين ادائھ ا وتوس يع اط ر عملھ ا بم ا يس تجيب للمتطلب ات
المتزاي دة .وانطالق ا م ن قناع ة الجمعي ة بض رورة التش بيك ب ين مؤسس ات المجتم ع الم دني اللبن اني،
ب ادرت الجمعي ة ف ي بداي ة الع ام  ٢٠٠٥بال دعوة النش اء تح الف مك ون م ن منظم ات المجتم ع الم دني م ن
اج ل خ وض غم ار تجرب ة مراقب ة االنتخاب ات النيابي ة ض من اط ار موحّ د يمن ع االزدواجي ة الت ي ت ّ
ؤثر
س لبا ً عل ى فعالي ة ومص داقية عمل ّي ة المراقب ة .ل ّب ى ال دعوة حينھ ا اكث ر م ن  ٣٢جمعي ة ومؤسس ة وجامع ة
ش ّكلت م ا س مي "بالتح الف اللبن اني لمراقب ة االنتخاب ات" ،وق د تك ررت التجرب ة ف ي االنتخاب ات الفرعي ة
ع ام  .٢٠٠٧وت م تنش يط ھ ذا التح الف مج ددا ع ام  ٢٠٠٩قبي ل االنتخاب ات النيابي ة العام ة ،وتوس ع ع دد
الجمعيات والھيئات المشاركة الى  ٨٥جمعية مدنية و ٨جامعات.
وب التزامن م ع عم ل التح الف اسس ت الجمعي ة وبالتع اون م ع الجمعي ة اللبناني ة لتعزي ز الش فافية والمرك ز
اللبن اني للدراس ات ف ي بداي ة الع ام " ٢٠٠٦الحمل ة المدني ة لالص الح االنتخ ابي" الت ي ض مّت  ٥٢جمعي ة
مدني ة تعن ى بالش أن الع ام وباص الح االنظم ة والق وانين االنتخابي ة .وعمل ت الحمل ة عل ى تنظ يم اعم ال
ال دعوة والت أثير والض غط عل ى الحكوم ة ومجل س الن واب والق وى السياس ية ،م ن اج ل تطبي ق
االص الحات الت ي كان ت وم ا زال ت تطال ب بھ ا لت أمين اعل ى مس توى ممك ن م ن المع ايير الديمقراطي ة
لالنتخابات.
وبنتيج ة القب ول ال ذي نالت ه ھ ذه الحمل ة ل دى المجتم ع بمختل ف فئات ه وبفض ل النش اطات المتنوع ة الت ي
نظمتھ ا الحمل ة م ع الم واطنين ،واالح زاب ،والماكين ات االنتخابي ة ،والمرش حين ،والط الب وغي رھم
تمكن ت م ن ايص ال من دوبين ع ن المجتم ع الم دني للمش اركة ف ي اجتماع ات لجن ة االدارة والع دل عمل وا
عل ى نق ل وجھ ة نظ ر الجمعي ات الش ريكة ف ي الحمل ة المدني ة لالص الح االنتخ ابي بالقض ايا المطروح ة
للنق اش حينھ ا .كم ا س اھم ذل ك ف ي الت أثير عل ى ق رار تش كيل اللجن ة المكلف ة ب اقتراح تع ديالت عل ى ق اون
االنتخاب ات الت ي ش كلتھا ف ي نھاي ة الع ام  ٢٠٠٥وعرف ت باس م "لجن ة بط رس" ،حي ث تمث ل المجتم ع
الم دني ف ي ھ ذه اللجن ة الھام ة الت ي تق دمت ألول م رة ف ي ت اريخ العم ل السياس ي الرس مي ف ي لبن ان،
ب اقتراح متكام ل لق انون االنتخاب ات النيابي ة يتض من ع دداً ھام ا ً م ن االص الحات الديمقراطي ة الت ي كان ت
محل مطالبة مزمنة.

مقدمة
مقدمة
ش كلت االنتخاب ات النيابي ة الت ي ج رت ع ام  ٢٠٠٩منعطف ا ف ي ت اريخ لبن ان الح ديث ولع دة اس باب؛ اولھ ا
انھ ا ج رت بع د س نوات م ن ت والي االزم ات الت ي عص فت بلبن ان وك ادت ان تھ دد كيان ه بع د ان تع ذر
عل ى اآللي ات الدس تورية ان تس تمر بص يغتھا المعدل ة ف ي اتف اق الط ائف .وتخلل ت ھ ذه الحقب ة ح روب
خارجي ة ونزاع ات داخلي ة ادت ال ى تعطي ل المؤسس ات الدس تورية وص وال ال ى التس بب بف راغ س دة
الرئاس ة ،والطع ن بدس تورية الحكوم ة وبرئيس ھا واقف ال اب واب البرلم ان ام ام الس ادة الن واب ،وھ ي ق د
تكون المرحلة االخطر التي مر بھا لبنان منذ استقالله.
وض ع اتف اق الدوح ة ف ي اي ار  ،٢٠٠٨وال ذي وقعت ه االط راف المتنازع ة برعاي ة عربي ة ،ح دا لھ ذه
المرحل ة ،م ن خ الل االنتق ال ال ى ص يغة "الديمقراطي ة التوافقي ة" كتس وية توص ل اليھ ا المش اركون ف ي
الدوح ة وافض ت ال ى انتخ اب رئ يس للجمھوري ة بع د اكث ر م ن س تة اش ھر عل ى م رور االس تحقاق
الدس توري ،وتش كيل حكوم ة الوح دة الوطني ة .اال ان ھ ذا االتف اق تض من ص يغة لق انون االنتخاب ات
النيابي ة ح ددت توزي ع ال دوائر فض منت لك ل ط رف م ن ھ ذه االط راف المش اركة ف ي الح وار اس تمرار
ھيمنته على النطاق الجيوسياسي/طائفي الذي يسيطر عليه.
وف ي  ١٠اوكت وبر  ٢٠٠٨اق ر مجل س الن واب قانون ا جدي دا لالنتحاب ات النيابي ة تض من ص يغة توزي ع
ال دوائر المق رة ف ي الدوح ة .اال ان ه تض من ايض ا بع ض البن ود االص الحية الھام ة ،م ن بينھ ا وض ع س قف
لالنف اق االنتخ ابي ومع ايير لالع الم واالع الن والدعاي ة االنتخابي ة واق رار ھيئ ة لالش راف عل ى الحمل ة
االنتخابي ة ين اط بھ ا تطبي ق ھ ذين البن دين .كم ا اق ر الق انون مب دأ اقت راع غي ر المقيم ين وتس ھيل اقت راع
ذوي االعاق ة .ولع ل اھ م بن د ج اء في ه ھ و تنظ يم االنتخاب ات ف ي ي وم واح د .كم ا اق ر ح ق منظم ات
المجتم ع الم دني ف ي مواكب ة ومراقب ة االنتخاب ات ،م ا اعط ى الجمعي ة ،والول م رة من ذ تأسيس ھا ،امكاني ة
مراقبة االنتخابات قانونيا.
ان ھ ذا المس ار السياس ي واالمن ي ال ذي س بق االنتخاب ات ادى ال ى حص ولھا ف ي ظ ل ظ روف معق دة اب دت
بع ض الق وى السياس ية تخوفھ ا منھ ا ،مح ذرة م ن انف الت االوض اع االمني ة ،م ا ق د يتس بب باحتق ان
سياس ي وانفج ارات امني ة ق د ال تحم د عقباھ ا .اال ان اللبن انيين ق د اثبت وا ب ادائھم ال ديمقراطي والمس ؤول
تف وقھم عل ى الطبق ة السياس ية غي ر الق ادرة عل ى ح ل خالفاتھ ا بطريق ة س لمية ومس ؤولة .اذ توجھ وا ي وم
االقت راع ال ى الص ناديق بنس بة مرتفع ة نس بيا للمش اركة ف ي ممارس ة حقھ م الدس توري ،وعل ى ال رغم م ن
الخط اب السياس ي ال ذي س اد اثن اء الحمل ة وقبلھ ا وال ذي تمي ز بالش حن الط ائفي والم ذھبي ،فق د انج ز
االستحقاق االنتخابي من غير ان تسجل احداث امنية كبيرة تؤثر على مساره.
عملية المراقبة
وعل ى ال رغم م ن االج واء السياس ية واالمني ة ج رت عملي ة االقت راع ف ي ي وم واح د ف ي ك ل لبن ان وتمي زت
بھ دوء امن ي وسياس ي .كم ا تمكن ت الجمعي ة اللبناني ة م ن اج ل ديمقراطي ة االنتخاب ات م ن مراقب ة
االنتخاب ات م ن خ الل وض ع المنھجي ة واآللي ات لمراقب ة اداء ك ل م ن االدارة العام ة المولج ة تنظ يم
العملي ة االنتخابي ة بم ا ف ي ذل ك وزارة الداخلي ة والبل ديات والق وى االمني ة واالدارة ،باالض افة ال ى
االط راف السياس ية والمرش حين ،ووس ائل االع الم والن اخبين .وق د باش رت الجمعي ة بمراقب ة االنتخاب ات
من ذ انط الق الحمل ة االنتخابي ة والمح ددة ف ي الق انون بش ھرين قب ل ي وم االقت راع ،فافتتح ت خ الل ھ ذه

الفت رة  ٢٤مرك زا ف ي ك ل م ن ال دوائر االنتخابي ة المعتم دة )م ن اص ل  ٢٦قض اءا اعتم د منھ ا  ٢٤ك دائرة
انتخابي ة بع دما ت م دم ج قض ائي مرجعي ون-حاص بيا وبعلب ك-الھرم ل ب دائرة واح دة وقس مت بي روت ال ى
ث الث دوائ ر( .فكان ت الجمعي ة عملي ا ،والول م رة ،تواك ب الحمل ة االنتخابي ة .فاص درت خاللھ ا ثالث ة
تق ارير اطلقتھ ا ف ي م ؤتمرات ص حفية الق ت تغطي ة اعالمي ة جي دة ل م تت ورع ان تس مي فيھ ا المخ الفين ف ي
محاول ة لل دفع نح و احت رام المرش حين للق انون وللمع ايير الدولي ة الت ي تش كل اس اس ديمقراطي ة
االنتخابات.
ولك ي ت تمكن م ن تغطي ة االنتخاب ات ف ي ي وم االقت راع ،حي ث اعتم د اكث ر م ن  ٥٢٠٠قل م م وزعين عل ى
 ١٧٠٠مرك ز اقت راع ف ي  ٢٦دائ رة انتخابي ة ،جن دت الجمعي ة م ا يزي د ع ن  ٢٣٠٠مراقب ا متطوع ا
توزع وا عل ى كاف ة ال دوائر االنتخابي ة وس جلوا اكث ر م ن  ١١٠٠مخالف ة .اس تخدمت الجمعي ة ،والول
م رة ف ي منطق ة الش رق االوس ط ،نظ ام الرس ائل القص يرة للتبلي غ الف وري ع ن المخالف ات ،وھ ي تقني ة
تساعد على المواكبة الحثيثة لمسار العملية االنتخابية.
ورص دت الجمعي ة اداء وس ائل االع الم المرئ ي والمس موع والمكت وب واص درت تق اريرا ح ول نت ائج
ھذا الرصد .فوضعت لھذا الغرض منھجية متخصصة للمراقبة النوعية والكمية.
خ الل ھ ذ الفت رة ،تواص لت الجمعي ة م ع معظ م االط راف السياس ية المعني ة باالنتخاب ات ،ونظم ت لق اءات
م ع الماكين ات االنتخابي ة الطالعھ ا عل ى المنھجي ة المعتم دة للمراقب ة وعل ى الجوان ب الفني ة لق انون
االنتخابات.
كم ا تعاون ت الجمعي ة م ع وزارة الداخلي ة والبل ديات .فس اھم من دوبھا ف ي ال وزارة ف ي وض ع برن امج
لتوعي ة الم واطنين عل ى حق وقھم وواجب اتھم م ن خ الل الحمل ة االعالمي ة والدعائي ة الت ي اطلقتھ ا .كم ا
س اھم ف ي اص دار المطبوع ات وت دريب الجھ از االداري المواك ب .وق د تجاوب ت ال وزارة م ع ك ل طلب ات
الجمعي ة بم ا ف ي ذل ك االجاب ة عل ى االس ئلة الت ي طرحتھ ا عليھ ا ف ي اط ار مراقب ة ادائھ ا واداء ھيئ ة
االش راف عل ى الحمل ة االنتخابي ة .واخي را ،ك ان للجمعي ة ف ي غرف ة العملي ات المش تركة ف ي وزارة
الداخلي ة ي وم االقت راع من دوبان س اھما ف ي ايص ال المخالف ات الت ي وردت ال ى الجمعي ة م ن خ الل
مراقبيھا للتدخل الفوري لمنع استمرارھا.
لق د ش كلت ھ ذه التجرب ة نموذج ا ،لعل ه س اھم ف ي ني ل ال وزراة ج ائزة االم م المتح دة الفض ل ادارة عام ة
وھ ي ج ائزة تنافس ت عليھ ا م ع  ٤٠٠وزارة وادارة عام ة عب ر الع الم ،تس لمھا مع الي ال وزير زي اد ب ارود
عن جدارة في حزيران .٢٠١٠
ل م تك ن الجھ ات المحلي ة تراق ب االنتخاب ات بمفردھ ا ،فف ي س ابقة ھ ي االول ى م ن نوعھ ا ،نظم ت الجمعي ة
فريق ا عربي ا لمراقب ة االنتخاب ات ،ش ارك في ه  ٣٥خبي را ج اءوا م ن  ١٧دول ة عربي ة .ج ال الفري ق عل ى
الفعالي ات واالط راف السياس ية والمرش حين قب ل االنتخاب ات وت وزع عل ى ال دوائر ي وم االقت راع فاص در
تقريرا عن مشاھداته حول العملية االنتخابية.
كم ا ج اءت لھ ذا الغ رض بعث ة م ن جامع ة ال دول العربي ة واكب ت االنتخاب ات واص درت تقريرھ ا ال ى
االم ين الع ام .وش اركت ث الث بعث ات دولي ة ھ ي االتح اد االوروب ي ومرك ز ك ارتر والمعھ د ال ديمقراطي
ال وطني حي ث التق ت الجمعي ة بھ م وتبادل ت معھ م المعلوم ات .واص دروا تق اريرھم االولي ة ف ي م ؤتمرات
صحفية عمدوا الى تنظيمھا بعد المؤتمر الصحفي الذي نظمته الجمعية غداة يوم االقتراع.
تنويه
ان ھ ذا العم ل الكبي ر ،م ا ك ان ليك ون ،ل وال جھ ود ب ذلت ب روح وطني ة وتطوعي ة عالي ة وتف ان ف ي س بيل
دع م اس س المواطني ة الص الحة وت وفير فس حة م ن الديمقراطي ة ام ام الم واطنين لتحدي د خي اراتھم بحري ة
وعدالة وشفافية.
ف ال ب د م ن توجي ه الش كر ،بك ل م ودة واحت رام ،ال ى الم راقبين م ن اعض اء الجمعي ة والتح الف اللبن اني
لمراقب ة االنتخاب ات واص دقائھا المتط وعين ال ذين ب ذلوا جھ ودا اس تثنائية ليس تحقوا بج دراة م واطنيتھم

الحقيقي ة .خض ع ك ل مراق ب ل ثالث دورات تدريبي ة ،وواكب وا العملي ة االنتخابي ة خ الل ي وم االقت راع
وحت ى االنتھ اء م ن عملي ة الف رز .الق ى مراقب و الجمعي ة دع م واستحس ان الم واطنين لجھ ودھم،
واس تمروا ك ادحين ص ابرين رغ م تعرض ھم احيان ا لممارسس ات ومض ايقات م ن تض يق ص دورھم
بالديمقراطية والنزاھة.
وك ذلك ال ب د م ن التنوي ه بجھ ود المنس قين ف ي المن اطق ال ذين كان ت لھ م الي د الط ولى ف ي اس تقطاب
المتط وعين والتواص ل معھ م وم ع الفعالي ات والق وى المحلي ة ،فض ال ع ن تنظ يم عملي ة المراقب ة قب ل
واثناء يوم االقتراع.
وال ب د م ن ش كر الفري ق المرك زي ال ذي عم ل الش ھر عدي دة واص ال ليل ه بنھ اره لت وفير اس س نج اح ھ ذه
العملي ة .وق د تش كل ھ ذا الفري ق م ن االقس ام التالي ة :المنس قية العام ة ،والتواص ل واالع الم ،واالدارة
والمال ،واالستقطاب والتجنيد ،والتأھيل والتدريب ،والدعم اللوجستي والمشتريات.
وھ ي مناس بة ايض ا للتوج ه بالش كر ال ى اعض اء التح الف اللبن اني لمراقب ة االنتخاب ات ،فم نھم م ن تق دم
بمكاتب ه ف ي المن اطق وم نھم م ن ع زز ف رق المراقب ة ب المتطوعين ،وم نھم م ن ك ان دعمھ م لوجس تيا او
معنويا.
كم ا ال ب د م ن توجي ه الش كر ال ى الجھ ات المانح ة الت ي س اھمت ف ي ت وفير مس تلزمات القي ام بھ ذه المھم ة
الكبي رة ،واخ ص المعھ د ال ديمقراطي ال وطني ،وھيئ ة االغاث ة الكاثوليكي ة ،والوكال ة الكندي ة للتنمي ة
الدولي ة ومؤسس ة فري دريش ايب رت والمؤسس ة العربي ة للديمقراطي ة ،ال ذين س اھموا مادي ا ف ي دع م ھ ذه
العملية.
والش كر موص ول ك ذلك لوس ائل االع الم المرئ ي والمس موع والمكت وب ،الت ي كان ت ش ريكا حقيقي ا ف ي
مراقب ة االنتخاب ات ومس اھما رئيس يا ف ي ض مان الش فافية والمس اءلة .وق د لعب ت وس ال االع الم،
والص حفيين واالعالمي ين دورا ممي زا خ الل االنتخاب ات ،بم ا ف ي ذل ك ف ي مواكب ة الجمعي ة والتح الف
والحمل ة المدني ة ،وف ي تخص يص مس احات ھام ة لتغطي ة عملھ ا ،ول م تض ن عليھ ا بالنق د اإليج ابي عن دما
اقتضى االمر لفت النظر الى ثغرات ال بد منھا اثناء العمل.
وش كر مرف ق بم ودة واحت رام لمع الي وزي ر الداخلي ة والبل ديات ،ال ذي ش كل س ابقة ف ي التع اون م ع
المجتم ع الم دني .كي ف ال؟ وھ و تم رس ف ي مؤسس اته وحمالت ه المطالب ة بحق وق االنس ان والعدال ة
والمس اواة .وھ و اب ن ھ ذه الجمعي ة واح د مؤسس يھا وامينھ ا الع ام لوالي ة واح دة ،واح د ممثليھ ا ف ي الھيئ ة
الوطني ة لق انون االنتخاب ات .الش كر ل ه ،ولفري ق عم ل ال وزارة عل ى ك ل م ا ب ذلوه م ن اج ل تس ھيل مھ ام
الم راقبين وعل ى ش فافيتھم الت ي اتاح ت ام ام الجمعي ة ومراقبيھ ا االط الع عل ى عملھ م ،وخاص ة عل ى
رحابة صدرھم في تلقي واالستجابة الى كل المالحظات التي رفعتھا اليھم الجمعية خالل ھذه الفترة.
واخي را الش كر ال ى زمالئ ي اعض اء الھيئ ة االداري ة للجمعي ة والمكت ب التنفي ذي ف ردا ف ردا ،وال ذين ل م
ي ألوا جھ دا ف ي ت وفير ال دعم المطل وب النج اح ھ ذه المھم ة ،مي دانيا وتنظيمي ا واداري ا ،وص وال ال ى كتاب ة
ھ ذا التقري ر ال ذي نقدم ه ال ى ال رأي الع ام بموض وعية ومس ؤولية وطني ة ف ي مس اھمة متواض عة م ن اج ل
ديمقراطية االنتخابات.
ال ى ك ل ھ ؤالء ،جن ودا مجھ ولين وم واطنين نم وذجيين ،اھ ديھم ھ ذا االنج از ،ال ذي س يمر وق ت ويبق ى
فيه ماثال في ذاكرة الوطن والمواطنين.

بيروت في  ١٦تموز ٢٠١٠
االمين العام
زياد عبد الصمد

التقرير من اعداد:
اديب نعمة عضو الھيئة االدارية في الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات
زياد عبد الصمد امين عام الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات
يارا نصار المديرة التنفيذية من اجل ديمقراطية االنتخابات
تقارير االعالم اعداد
د .ديما دبّوس – دكتورة في االعالم
د .علي رمال – دكتور في االعالم

ساعد في االعداد:
عماد الدين رائف  -اتحاد المقعدين اللبنانيين
د .ايليا ايليا عضو الھيئة االدارية من اجل ديمقراطية االنتخابات
عباس ابو زيد
زينة االعور
ماريو ابو زيد
شكر خاص لمعدي التقرير المالي :االستاذين ھادي قعسماني ود.نبيل حسن

اعضاء الھيئة االدارية
زياد عبد الصمد

فيصل عبد الساتر

جورج ناصيف

عدنان ملك

أديب نعمة

نبيل حسن

أحمد مروة

سيلفانا اللقيس

د .إيليا إيليا

نيكوال عواد

د .وليد فخرالدين
سناء خنيفس

الفصل األول
االطار العام السياسي والقانوني

مقدمة :مستويات التعامل مع العملية االنتخابية
إن "الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات" ،قد اختارت ھذا االسم بعد نقاش داخلي بين االعضاء
المؤسسين ،حيث كان الرأي الغالب ان عمل الجمعية ھو السعي الى تعزيز ديمقراطية االنتخابات في لبنان،
وھو امر يتجاوز الجوانب التنظيمة البحتة في عملية االقتراع رغم اھميتھا.
األمر الذي يؤدي الى التعامل مع ثالثة مستويات:
 المستوى االول ،ھو االطار السياسي والمؤسسي والبيئة التي تجري فيھا االنتخابات ،وھو امر حاسمفي مستوى الديمقراطية المتحققة بالفعل في العملية االنتخابية.
 المستوى الثاني ،ھو تقييم قانون االنتخابات نفسه لجھة احترامه معايير حقوق االنسان والدستورومبادئ الديمقراطية.
 المستوى الثالث ،ھو تقييم العملية االنتخابية نفسھا لجھة قانونيتھا ،اي لجھة التزامھا بالقانون نفسه،وبالمبادئ العامة المتعارف عليھا ألي عملية انتخاب او اقتراع.
ان التقييم االجمالي للعملية االنتخابية يجب ان يلحظ ھذه المستويات الثالثة معا ً كي ال يكون تقييما جزئيا ،او
تقييما ذا طابع تقني بحت.

المستوى االول :االطار السياسي والمؤسسي
جرت االنتخابات النيابية في السابع من حزيران  ٢٠٠٩في سياق تطورين سياسي وتشريعي بالغي االھمية.
تمثل االول في مسار من االستقطاب السياسي والحزبي الحاد الذي تلى انتھاء حرب تموز  ،٢٠٠٦ووصل الى
ذروته في صدامات السابع من أيار  .٢٠٠٨وقد نتج عن ھذا المسار تدخل عربي عاجل تجسد في انعقاد مؤتمر
الدوحة ما بين ٢٠٠٨/٥/٢١ -١٦الذي شكل التسوية – المخرج التي اتاحت للبنان الخروج من حالة التأزم
الشديد وتعطيل الحياة الدستورية المؤسسية ،الى مرحلة جديدة امكن خاللھا نقل االشتباك الى مستوى اقل حدة،
واتاحت انتخاب رئيس توافقي للجمھوية اللبنانية ھو العماد ميشال سليمان الذي كان قد جرى توافق سياسي
سابق على اسمه من قبل االطراف السياسية المختلفة ،وذلك بتاريخ  ٢٥أيار  ،٢٠٠٩بعد ايام على عودة
المتحاورين من الدوحة.
وفتح ذلك الطريق الى الشروع في الخطوة الثانية ،وھي بدء االجراءات من اجل ادخال تعديالت على قانون
االنتخابات النيابية في المجلس النيابي ،في ضوء ما تم االتفاق عليه بين المتحاورين ،واجراء االنتخابات النيابية
وفقا لھذا القانون ،وفي موعدھا المحدد .وشكل اقرار عدد من االصالحات وتشريع البرلمان لقانون االنتخابات
الجديد رقم  ،٢٠٠٨/٢٥التطور التشريعي الثاني المكمل للتطور السياسي )اتفاق الدوحة( ،اللذين شكال معا
االطار السياسي والقانوني المباشر إلجراء االنتخابات النيابية.

في الداللة السياسية – االنتخابية التفاق الدوحة

إن اتفاق الدوحة ،في شقه السياسي واالنتخابي ،كان عامال حاسما في تشكيل البيئة التي جرت فيھا االنتخابات،
كما انه كان عامال حاسما في رسم حدود المسموح والممنوع في العملية االنتخابية .واعطى الضوء االخضر
الجراء االنتخابات ضمن توازنات وتوقعات محسوبة من قبل جميع االطراف ،وان صحت توقعاتھم بھذه
الدرجة من الدقة او تلك على ارض الواقع ،ام لم تصح.
ان جميع االطراف السياسية المتحاورة في الدوحة قد دخلت الى العملية السياسية بعد التأزم الشديد ،والى
االنتخابات النيابية بشكل خاص ،وھي مقتنعة ان نتائجھا تضمن الحد االدنى مما تسعى اليه .ولذلك وافقت على
اجرائھا وفق الشروط المعلومة ،وصاغت معا اتفاقا سياسيا يضمن حدا متقدما من الحياد المؤسسي لوزارة
الداخلية في ادارة العملية االنتخابية من الناحية التنظيمية والقانونية ،سواء لجھة شخص الوزير ،او لجھة ادخال
بعض البنود االصالحية على قانون االنتخابات ،او لجھة ضبط االمن والمساعدة على اجراء عملية االقتراع
وفقا لمواصفات قانونية وتنظيمية وشكلية مقبولة حسب المعايير العالمية .وباختصار ،لقد وضع الالعبون
الداخليون والخارجيون االساسيون حول طاولة الدوحة القواعد واالسس الحاسمة التي ترسم معالم التوازنات
السياسية داخل المؤسسات ،وتوافقوا على الدخول في العملية االنتخابية مع علمھم او تقديرھم المسبق ان حجم
االنحراف عن النتائج المتوقعة محدود ،ويمكن احتماله ،مع العلم ان ھذه االطراف لم تسقط تماما من حسابھا
عامل الوقت لتعديل اي اجحاف مفروض بحكم ميزان القوى في حينه في صالحھا في االنتخابات ،كما انھا لم
تسقط من حسابھا ان اي خروج عن الحدود المتصورة للتوازنات ،يمكن الحؤول دون تحويلھا الى كسب سياسي
واضح للطرف اآلخر من خالل آليات النظام السياسي نفسه )الطائفية على سبيل المثال( ،او من خالل ميزان
القوى خارج المؤسسات.
على ھذا االساس ،تضمن الجانب االنتخابي من اتفاق الدوحة العناصر اآلتية:
 -١ان المتحاورين في الدوحة كانوا اطرافا سياسية لبنانية متنازعة حضروا الى الدوحة بصفتھم ھذه،
وبمشاركة ورعاية عربية ،وتباحثوا في موضوع اجراء االنتخابات النيابية ،واتفقوا على الخطوط
االكثر اھمية لقانون االنتخابات في ما بينھم .وھذا شأن من اختصاص الھيئات الدستورية ،من حكومة
ومجلس نواب .اي ان ثمة مصادرة لصالحيات ومھام الحكومة والمجلس النيابي ،التي ھي بدورھا
حقوق للمواطنين بصفتھم المواطنية .وقد تمت مصادرة ھذا الحق السياسي المواطني لصالح االطراف
السياسية من خالل تمثيلھا المباشر بصفتھا ھذه ،وليس بأي صفة دستورية اخرى ،بل على حسابھا.
وبھذا المعنى ،ومن منظور مبادئ الديمقراطية ،فإن قرار اجراء االنتخابات واالطار القانوني الناظم
لھذه االنتخابات ،قد تم على حساب الھياكل واآلليات الدستورية ،والتي ھي ركيزة اساسية من ركائز
الديمقراطية السياسية .وقد تم انتھاكھا .اال انه تم الحقا اخراج ھذا االتفاق من خالل المؤسسات
الدستورية حسب االصول الشكلية والقانونية ،وھو ما يعطي طابع الشرعية المؤسسية ،مع مفعول
رجعي ،لما تم االتفاق عليه في الدوحة .وھذه الممارسة ھي موضع سجال دستوري وسياسي مستمر
حتى اللحظة في كل مرة تتكرر فيھا.
 -٢قرر المتحاورون في الدوحة المالمح الرئيسية لقانون االنتخابات النيابية ،فاستبعدوا النسبية مسبقا
لصالح التأكيد على نظام التصويت االكثري المتعدد .كما انھم قرروا اعتماد الدوائر المصغرة
)االقضية( كما كان معتمدا في نظام  ١٩٦٠مع بعض التعديالت .وھذه ايضا مصادرة غير ديمقراطية
لحقوق اللبنانيين ،وفرض مسبق لقواعد اللعبة االنتخابية التي تميل في صالح التجديد للقوى النافذة،
سواء من كان منھا في الحكومة في حينه ،او في المعارضة .وھذا ايضا انتھاك للديمقراطية.
 -٣ان تقسيم بعض االقضية الى اكثر من دائرة )بيروت ثالث دوائر( ،او دمجھا )بعلبك – الھرمل،
حاصبيا – مرجعيون ،البقاع الغربي ـ راشيا( ،وتثبيت تطابق بعض االقضية االخرى مع الدوائر
االنتخابية ،كانت تحكمه تقديرات مسبقة للنتائج المتوقعه ،وقرار بعدم السماح بحصول تغييرات
دراماتيكية في توزع المقاعد على التكتالت الكبرى من خالل الحرص على تقسيمھا بما يضمن الحد
اآلمن من التمثيل لھذه التكتالت .اما الصراع والتنافس ،فقد انحصر – كما ھو معروف – في عدد
محدود من الدوائر التي وصفت بأنھا ذات اغلبية مسيحية .وبالتالي فإن المشھد السياسي – الطائفي

انكشف على اقرار ممثلي التيارات السياسية – الطائفية الكبرى بأحقية كل جھة بتمثيل جمھور مناطقھا
– طائفتھا مع بعض المشاكسات ھنا او ھناك ،وانطبق ذلك على محافظتي الجنوب ،والبقاع )ما عدا
زحلة( ،والشمال )ما عدا البترون( ،وبيروت )ما عدا بيروت االولى( .وشمل التنافس ايضا معظم
دوائر جبل لبنان .اي ان التقسيم االنتخابي انطلق من التكريس المسبق للزعامة السياسية لألطراف
السياسية والحزبية في الطرفين المتنافسين  ١٤و ٨آذار ،باستثناء الطرف المسيحي في الجھتين.
وتكون الصورة الواقعية ھي ان االنتخابات كانت في جھة أولى استفتاء على زعامة االطراف
الرئيسية في اماكن نفوذھا )وينطبق ذلك على حزب ﷲ ،امل ،تيار المستقبل والحزب التقدمي
االشتراكي( ،في حين انه في الدوائر التي شھدت تنافسا انتخابيا حقيقيا ،كان االمر صراعا على
الزعامة داخل الطائفة نفسھا.
 -٤ولدى استعراض النتائج يتبين ترجمة اتفاق الدوحة في حصر الصراع ضمن حدود معينة .فثمة ثالثة
نواب من الطائفة االرمنية فازوا بالتزكية في بيروت )نائبان( والمتن الشمالي )نائب( ،وھذا الفوز قد
يكون نتيجة التسليم بأن حزب الطاشناق ھو صاحب التمثيل الطاغي في ھذه المنطقة )مع لحظ تمثيل
االحزاب االرمنية االخرى( ،وال حاجة لالنتخاب ھنا ،اذ يكفي تسليم التيارات الكبرى بذلك .اما في
الدوائر االخرى فيمكن تصنيفھا من حيث جدية التنافس االنتخابي الى اربع فئات .الفئة االولى وھي
تلك التي لم تكن نتائجھا محسومة مسبقا والتي شھدت تنافسا حقيقيا حادا انعكس في وجود لوائح حقيقية
متنافسة ،وفي حصول الفائزين على نسبة منخفضة نسبيا من اجمالي االصوات ،حيث لم تتجاوز نسبة
االصوات التي حصل عليھا االكثر تقدما ضمن الالئحة  %٥٥من اجمالي االصوات .وتقع ضمن ھذه
الفئة :الكورة والبترون وكسروان والمتن وبعبدا وبيروت االولى وجزين والبقاع الغربي – راشيا.
ويقترب من ھذه النسبة زحله ) ،(%٥٦تليھا جبيل ) .(%٥٩وھذه كلھا كانت من الدوائر التي لم تكن
نتائجھا محسومة سلفا ،ومعظم نوابھا من المسيحيين .اما الفئة الثانية ،فھي الدوائر التي شھدت تنافسا
انتخابيا محدودا ،ولم تكن ھنك لوائح قوية ومكتملة تنافس اللوائح الرئيسية ،وكان نسبة التصويت
للفائزين تتراوح بين  ٦٠و  %٦٩من اجمالي االصوات ،وھي تضم الدوائر التالية :عكار ،بيروت
الثانية ،وعاليه والشوف .وتليھا الفئة الثالثة التي تضم الدوائر التي حصل فيھا اعلى مرشح فائز على
ما يتراوح بين  ٧٠و %٧٩وھي بيروت الثالثة ،المنية الضنية ،طرابلس ،بشري ،صيدا ومرجعيون –
حاصبيا .اما الفئة الرابعة ھي الدوائر التي تزيد فيھا نسبة التصويت على  %٨٠وھي كلھا دوائر في
بعلبك الھرمل )بين  ٨١و ،(%٨٧والزھراني )بين  ٨٧و ،(%٩٠وصور )بين  ٩٠و ،(%٩٣وبنت
جبيل )بين  ٩٢و ،(%٩٤والنبطية )بين  ٨٠و  .( %٩٢وھو ما يشير فعليا الى غياب اي منافسة
حقيقية في ھذه المناطق .ودالالت ھذه االرقام واضحة بالنسبة للمواطن اللبناني ،وألي محلل مطلع،
وھي تؤكد ان ھامش االختيار الفعلي كان محدودا في معظم الحاالت ،او انه كان محكوما ً بخيارات
محددة مسبقا في حاالت ثانية ،وھو مجرد استفتاء في حاالت ثالثة ،وھو ما يجعل مساحة الديمقراطية
بما ھي حرية االختيار ،والتنافس الحقيقي ،وتداول السلطة وتجديد النخب الحاكمة ،مساحة محدودة
جدا في التقييم االجمالي للعملية االنتخابية.
ان اتفاق الدوحة قد رسم الحدود العامة االولى للعملية االنتخابية ،وحدد قاعدة التنافس وسقف الصراع .فعلى
طاولة الدوحة اتفق التحالفان السياسيان المتصارعان بحدة منذ عام  ،٢٠٠٥على العودة معا الى الحكم بحيث
يعترف كل طرف للطرف االخر بحيز نفوذه البشري – الجغرافي – الطائفي ،ويتعھد بعدم منازعته ھذا النفوذ
اال بشكل محدود ومحسوب .كما اتفق الطرفان على ان يحصرا الصراع االنتخابي الفعلي في  ١١دائرة انتخابية
من اصل  ،٢٦ھي الدوائر التي شھدت تنافسا حقيقيا .وكان كل طرف يعتقد انه يضمن الفوز في بعضھا،
ويضمن التنافس الحقيقي في بعضھا االخر .وھذ االتفاق بين الطرفين الذي كان محكوما بمزيج من المصالح
المشتركة وموازين القوى التي نتجت عن احداث  ٧أيار  ،٢٠٠٨ادى الى تقليص حرية المواطنين في اختيار
ممثليھم بشكل حر وديمقراطي ،وتقليص مساحة الديمقراطية في العملية االنتخابية ،وقدرتھا على تحقيق اھدافھا
في التمثيل الصحيح والمحاسبة وتجديد النخب الحاكمة .ويتم تقليص الديمقراطية ھذا من خالل وسائل مباشرة
ضاغطة تحول فعليا دون اي منافسة انتخابية في بعض الدوائر ،او من خالل وسائل اقل وضوحا ،وتتمثل في

آليات التأثير المتعددة االوجه على الناخب وخياراته ،من خالل وسائل الضغط والتخويف والترغيب وااللزام
المعنوي او المادي التي تتخذ طابعا قسريا .واذا كانت االساليب القسرية المباشرة مكشوفة ومحدودة ،اال ان
االساليب القسرية غير المباشرة ال تقل اھمية وفاعلية ،ال بل انھا قادرة على تحريك كتل ناخبة مؤثرة وتوجيه
اقتراعھا في االتجاه المرغوب فيه ،وبما يؤثر في نتيجة االنتخابات .وبحكم الطابع المركب للتقاليد والممارسة
السياسية واالنتخابية في لبنان ،فإن ھذه االساليب والضغوط المعنوية ترقى فعليا الى مرتبة الضغط الفعلي
المؤثر على االقتراع.
اما بعد اتمام العملية االنتخابية ،فإن التوازنات نفسھا تحكمت بمسار عمل المجلس النيابي وتشكيل الحكومة .فقد
انتخب النواب نائبا من االقلية ھو الرئيس نبية بري رئيسا للمجلس ،وھذه صيغة فريدة من نوعھا في البرلمانات
في العالم .كما ان التوازن نفسه تحكم بمسار تشكيل الحكومة من حيث تعذر التشكيل بعد التكليف االول للرئيس
سعد الحريري ،والتوصل الى حل بعد التكليف الثاني تثبت فيه في حكومة الوحدة الوطنية التوازن نفسه الذي
حكم اتفاق الدوحة ونتائجه ،ولو اتى ذلك مخالفا للتوازن النيابي الذي انتجته االنتخابات ،وذلك تحت العنوان
العريض "الديمقراطية التوافقية".
وبغض النظر عن المواقف السياسية المختلفة ،فإن ما جرى له من الناحية القانونية والدستورية ،ومن وجھة
نظر الديمقراطية المتعارف عليھا ،معنى رئيسي ھام ،وھو ان العملية االنتخابية ليست ھي التي تقرر في نھاية
المطاف ،وبشكل منفرد ،مسار تشكيل ھياكل السلطة ،بل ان موازين القوى الواقعية المتشكلة في مستويات
ومواضع عدة ،تلعب الدور المقرر معدلة او مغيرة ارادة الناخبين .وھذا يلقي ظالال كثيفة من الشك حيال
ديمقراطية االنتخابات من منظور نتائجھا ھذ المرة المعرضة لالجھاض او االھمال ،وليس من منظور مسارھا
نفسه.

الحد االدنى والحد االقصى لنسبة االصوات التي حصل عليھا الفائزون حسب الدوائر
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مالحظة :االكثرية واالقلية في ھذا الجدول ھي على اساس االصطفافين الرئيسيين في فترة االنتخابات .وثمة
في الجھتين اشخاص لھم استقاللية ،ولكن لتبسيط العرض اعتمد توزيع المقاعد الثنائي البسيط ،مع العلم ان
ھذه التصنيفات لم تعد صالحة تماما االن.
دور الوالءات االولية في العملية االنتخابية

الديمقراطية )السياسية( ليست عملية شكلية ،وال تختزل في اجراء االنتخابات بل ھي تتعلق بمجمل خصائص
النظام السياسي وآليات عمله والنتائج التى تسفر عنھا .واالمر نفسه يصح على العملية االنتخابية نفسھا ،حيث
وصف االنتخابات بأنھا ديمقراطية يتجاوز الجوانب القانونية والتنظيمية ،ويطال جوانب اخرى اكثر تعقيدا ،من
ضمنھا عالقتھا باالطار المجتمعي االوسع ،وطبيعة العوامل المؤثرة فيھا وفي خيارات الناخبين واھمية ھذا
التأثير ،ونتائج العملية االنتخابية ايضا.
ال يمكن فھم االنتخابات ونتائجھا وتقييمھا دون تحليل اثر آليات العمل السياسي واالنتخابي وتقاليدھما في لبنان،
ودون فھم آلية انتاج الوالءات السياسية التي تلعب دورا حاسما في تحديد نتائج االنتخابات وتوجيه خيارات
الناخبين .والوالء السياسي ھو وضعية عالئقية ذات طبيعة خاصة بين "المواطن" – الناخب ،وبين الزعيم –
التيار السياسي او الحزبي  ،تختلف عن التأييد السياسي او الحزبي وفق المفھوم العصري .وقد كتب الكثير عن
ھذا االمر في دراسات االجتماع السياسي والعلوم السياسية في لبنان .ولكن في المقابل ،ال يمكن تجاھل ھذا
االمر اذا اردنا فعليا ان نفھم ونحلل ونقيم مضمون العملية االنتخابية من منظور مبادئ الديمقراطية والمواطنية،
مع البقاء ضمن حدود ما يشكل مساحة اجماع واسع بين مختلف االتجاھات الفكرية.
وبھذا المعنى ،فإن الوالء السياسي ھو وضعية اإلنتماء الى تيار او حزب او زعيم او تأييده ،تختلف عن نسق
العالقات الحزبية بالمھفوم العصري .فعندما يتعلق االمر بالوالء ،يختلط المؤسسي بالشخصي ،ويمتزج االقتناع
الواعي بالوالء المشحون بمضمون ايديولوجي او ديني او طائفي او عائلي – قرابي او تقليدي متوارث او
مصلحي فردي او فئوي .ان النظام السياسي في لبنان ،والنظام االنتخابي ،يعززان مثل ھذا النوع من الوالء.
ومن المعروف ان نظام التمثيل السياسي في لبنان يقوم على ما يعرف بالعائالت السياسية التي ال يتجاوز عددھا
 ٢٠٠عائلة تحكم لبنان منذ ما يزيد عن قرنين من الزمن .وقد ساھمت التطورات منذ اندالع الحرب اللبنانية عام
 ١٩٧٥في اضعاف ھذا النظام جزئيا ،وفي انضمام العبين سياسيين جدد الى نادي العائالت السياسية في لبنان،
اال انھا لم تلغه ولم تلغ قواعده الجوھرية ،بل عدلت بعضھا وعززت بعضھا االخر واضافت قواعد جديدة .وفي
ھذه الصيغة المركبة ،تتبادل العوامل المختلفة االدوار وتتناوب على التأثير على الحياة السياسية والمناخ الذي
تدور فيه االنتخابات ،بدءا من الطائفية ،الى التقليد العائلي السياسي الموروث ،الى القدرة على التعبئة
االيديولوجية الدينية وغير الدينية ،الى الوالء المصلحي الناجم عن توزيع المنافع ،الى العالقات القرابية وما الى
ذلك .وھي في معظمھا تنتمي الى نمط العالقات االولية في المفھوم السوسيولوجي ،والتي تتسم بطابعھا
الجماعي حيث يذوب خيار الفرد في خيار الجماعة التي ينتمي اليھا ،ويحد من قدرته على التمايز الفردي عن
الجماعة في خياراته )االنتخابية(.
ال يعني ذلك ان كل اللبنانيين ينتخبون ويمارسون حقوقھم السياسية والمواطنية على ھذا االساس ،ولكن
الموضوعية تقضي بأن نالحظ ان ھذا النمط العالئقي ھو االكثر رواجا حتى االن ،وھو ما يجد تعبيره في
ظاھرات مختلفة:
-

-

-

نسبة االقتراع المرتفعة في االرياف وفي المناطق التي تتسم بعالقات والء تقليدية قوية مقابل نسبة
اقتراع اخف في المدن ،والسيما في المدن االكثر عصرنة وحداثة.
تدني نسبة االقتراع لدى الفئات الوسطى واالكثر رفاھية ،وان كانت ال توجد دراسات وارقام منشورة
تعبر عن حجم ھذه الظاھرة من الناحية الكمية ،اال انه ال جدال في انھا موجودة وھي ايضا مرتبطة
بالنقطة السابقة وھي تدني نسبة التصويت في المدن ،والسيما احيائھا التي تسكنھاا الفئات الوسطى
والغنية.
ان التفاوت في االصوات بين الفائزين قليل عموما في المناطق الى تشھد مستوى عال من الوالء
التقليدي ،وھو ما تجسد في االنتخابات النيابية عام  ،٢٠٠٩حيث ان التصويت كان لالئحة كاملة بشكل
عام ،وما يعرف "بالتشطيب" كان محدودا ،وحيث حصل فھو قابل للتفسير بصفته االستثناء الذي يؤكد
القاعدة.
ان نتائج االنتخابات في الدوائر الـ  ٢٦اظھرت ان اللوائح فازت كاملة من دون خروقات في  ٢٥من
اصل  ٢٦الئحة ،وان االستثناء الوحيد ھو دائرة المتن حيث النتيجة كانت  ٦فائزين لتحالف االقلية

-

وفائزين لتحالف االكثرية ،وھو الحالة الوحيدة حيث النتيجة اتت بفعل التنافس االنتخابي ال بفعل
االتفاق المسبق .اما في الحاالت االخرى فإن النتائج كانت دائما صفر فائزاً للطرف االول ،وكل
الفائزين من الطرف الثاني ،او بالعكس .وھو ما يؤكد ان الطابع العام للتصويت كان جماعيا ،وانه كان
بدرجة كبيرة على اساس الوالء للجھة المعنية.
ان مقولة "التشطيب" نفسھا ،تعزز ھذا االستنتاج .فھذا التعبير الذي تستخدمه جميع االطراف السياسية
في خطابھا االنتخابي )التحذير من التشطيب والتصويت لالئحة كاملة ھو في اساس الحملة االنتخابية
لجميع االطراف( ،وكذلك يستخدم من قبل المحللين في تفسير النتائج له داللة كبيرة .فالوضعية
الطبيعية المفترضة ھي ان ھناك الئحة وان الناس تصوت لھا ،وخالف ذلك ھو "تشطيب" اي اجتزاء
وانتھاك للوالء والتأييد .في حين ان الترشيح في لبنان ھو ترشيح فردي حسب القانون ،وان الناخب
يشكل الئحته من خالل االختيار الحر لممثليه مع االلتزام بالعدد وبالتوزيع الطائفي في الدائرة التي
يقترع فيھا .وبالتالي فإن فعل "االختيار" وفعل "التشطيب" يعبران عن العملية نفسھا :االول
)االختيار( ھو وصف العملية حسب القانون ،والثاني ھو )التشطيب( ھو وصف العملية حسب
الممارسة الشائعة .وھذه الفجوة بين االختيار والتشطيب ھي التعبير المكثف عن الفجوة بين القانون
والممارسة ،وعن الفجوة بين قانونية االنتخابات )اي التزامھا بالقانون( من حيث الشكل وبين
ضمور الديمقراطية فيھا من حيث المضمون.

كان باالمكان الزعم بإن ھذا التحليل – سواء وافقنا ام لم نوافق عليه – يبقى تحليال نظريا ال عالقة مباشرة له
بالنسبة لتقييم ديمقراطية االنتخابات .وقد يكون مثل ھذا الرأي مقبوال لوال وجود رابط عضوي قوي بين ھذه
العوامل والخلفيات ،وبين قانون االنتخابات نفسه في لبنان .فھذه العوامل تبقى حاضرة في كل مكان تقريبا في
العالم ،اذ ال توجد عملية انتخابات عامة تتم فقط على اساس العقالنية واالختيار الذي ال يتأثر بالمصالح واشكال
متعددة من الوالءات .ولكن ما يميز لبنان ،ھو ان قانون االنتخابات ،والممارسة االنتخابية السائدة ،يعززان فعل
ھذه العوامل بما يسمح لھا بأن تتحول من عناصر ثانوية في شبكة المؤثرات في التصويت ،الى العوامل االكثر
اھمية والتي تكاد تحسم نتائج االنتخابات قبل حصولھا كثيرا من االحيان .وھذا ما يفسر سبب رفض النخب
الحاكمة – سواء كانت في الحكومة او في المعارضة – رفضھا لعدد من االصالحات االساسية او حتى الفنية،
بدءا من النسبية ،الى ممارسة حق االقتراع في مكان السكن ،الى بطاقة االقتراع الرسمية والموحدة المطبوعة
مسبقا ،الى تحديد ومراكز والفرز في مراكز االقتراع ،وصوال الى الكوتا النسائية وغيرھا .فھذه االصالحات
من شأنھا اضعاف قدرة التيارات الكبيرة على التحكم بنتائج االنتخابات مسبقا من خالل قدرتھا على التحكم
الجماعي بخيارات الناخبين وتوجيه اقتراعھم بدرجة عالية من االلتزام .وھذه الوضعية بالذات ،او توفر الوسائل
المادية والتشريعية التي تسھل ھذا التحكم ،ھو الذي يشكل مساسا بديمقراطية االنتخابات.
من ھنا يمكن التعبير كما يلي :في الوقت الذي ينص فيه القانون على ان االقتراع حق فردي ،وان الترشيح في
لبنان ھو ترشيح فردي؛ وفي الوقت الذي ينظم فيه القانون االنتخابات النيابية على ھذا االساس ،فإن نظام
العالقات المجتمعية في لبنان ،ومن ضمنھا عالقات الوالء والتأييد السياسي واالنتخابي ،ال تزال متأثرة بشدة
بعوامل متعددة تجعل من عملية التصويت عملية جماعية يمكن التأثير عليھا بوسائل واقعية ترقى الى مصاف
التحكم النسبي بالخيارات من قبل التيارات النافذة ،وان الترشيح يتم على اساس لوائح وليس ترشيحا افراديا بأي
حال.
وفي ھذا السياق ،فإن لألطراف النافذة ،كل ضمن نطاق نفوذه الجغرافي – المجتمعي ،قدرة عالية على التحكم
في قواعد العملية االنتخابية ونتائجھا ،والتحكم ايضا في الجوانب العملية والتنظيمية بوسائل مختلفة بما يحد من
شفافية العملية االنتخابية ألي مراقب خارجي بحيث يتعذر عليه معرفة ما يجري فعليا .ومن ھذه الوسائل على
سبيل المثال :منع ترشيح مرشحين من عائالت او قرى صغيرة استنادا الى نفوذ سياسي عائلي متوارث؛ منع
ترشيح وتشكيل لوائح فعلية قادرة على التنافس ذات توجه سياسي مخالف للتوجه االكثري في المنطقة المعينة؛
اثارة مخاوف مصيرية تتعلق بالجماعة المعنية ومصيرھا ووجودھا ومصالحھا؛ استخدام العوائق اللغوية او
المكانية او المصالح الحيوية للناخبين للتحكم بالتصويت...الخ .وليس من قبيل المبالغة القول ،ان بعض المناطق
او االحياء او مراكز االقتراع واالقالم تتحول الى "صندوق اسود" يستحيل اختراقه لمعرفة مقدار التحكم

ومخالفة القانون ،سواء كان ذلك قبل االنتخابات من خالل آليات التأثير المختلفة ،او اثناء عملية االقتراع نفسھا،
حيث تكون ھناك تفاھمات غير معلنة وقدرة لدى اصحاب النفوذ على التأثير على االجھزة المشرفة محليا على
ادارة العملية االتخابية ،بدءا من مراكز المحافظات والقائمقيات الى البلديات الى رؤساء االقالم والمسؤولين عن
ضبط االمن .وھذه امور كلھا صعبة االثبات من الناحية القانونية ،ولكنھا مسائل معروفة بھذه النسبة او تلك،
وتم ّكن المراقبون من رصد بعض جوانبھا..
ان مجمل ما سبق عرضه ،يتضمن مستويات مختلفة من االنتھاك لديمقراطية العملية االنتخابية ،منھا:
-

اتفاق االطراف السياسية على االسس العامة لقانون االنتخابات خارج االطر الدستورية.
انحكام القانون والمناخ السياسي العام بتوازن القوى العسكري على االرض.
قدرة الزعامات على التحكم بالترشيح وتشكيل اللوائح وشفافية عملية االقتراع.
قدرة التيارات الكبرى على التحكم في الخيارات االنتخابية الجماعية للكتل الناخبة.
اخيرا ،وجود قانون انتخابي وممارسة سائدة تسھل فعل ھذه العوامل كلھا التي تعيق حرية االختيار
وتؤثر بدرجة عالية في النتائج.

وفي ضوء كل ذلك ،يمكن القول ان ھناك عوامل وممارسات كثيرة تنتھك ديقراطية االنتخابات بشكل عام،
وانتخابات  ٢٠٠٩بشكل خاص ،وان جانبا اساسيا من ھذه االنتھاكات مصدره االطار والمناخ العام الذي جرت
فيه االنتخابات ،وكذلك ھياكل وآليات العمل السياسي في لبنان ،يضاف اليھما القصور التشريعي والممارسة
االنتخابية اللذان يسھالن ترجمة ھذه العوامل الى تأثير فعلي في الخيارات وفي نتائج االنتخابات.

دور المال والمصالح المادية
يشكل دور المال في العمل السياسي في لبنان أحد العوامل التي تؤثر على خيار الناخبين ،وتشكل مساسا ً
بديمقراطية العملية االنتخابية.
إن تقرير كل من "الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات" في موضوع االنفاق االنتخابي ،وتقرير
"الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – ال فساد" ،وتقرير "ھيئة االشراف على الحملة االنتخابية" ،كلھا تقاطعت
عند االشارة الى قصور النص القانوني عن تغطية االبعاد المركبة لظاھرة استخدام المال في العمل السياسي
واالنتخابي ،واشارت الى عدم كفاية وسائل الرصد والمراقبة الفعالة لكل ھذه الجوانب.
ان استخدام المال في االنتخابات  ١بكافة الطرق ،ھو مخالفة صريحة لنص القانون ،ويعتبر تصرفا مفسدا إلرادة
الناخب .والقانون يتعامل بالدرجة االولى مع ھذه الظاھرة االفرادية ،باإلضافة الى سقف االنفاق االنتخابي
بالنسبة لكل مرشح بحيث اذا تجاوز حدا معينا يعتبر ذلك من حيث المفاعيل مشابھا لمفعول الرشوة – اي انه
يشكل عامل افساد إلرادة الناخبين بالجملة ھذه المرة ،فيما لو تجاوز حدا معينا .كما انه اضافة الى كونه يشكل
اخالال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المتنافسين ،فإن القدرة على االنفاق دون سقف ،تعطي
افضلية ألصحاب الثروات على غيرھم لجھة امتالكھم الوسائل الشرعية في التأثير على الناخبين )حمالت
اعالمية مكثفة ،القدرة على توفير وسائل النقل ،كلفة تنظيم الحملة االنتخابية وتأمين مندوبين في االقالم ،(..او
غير الشرعية ) رشوة مباشرة او غير مباشرة...الخ(.
ان االنفاق االنتخابي ھو امتداد لالنفاق السياسي المستمر ،والذي ھو من ركائز العمل السياسي في لبنان.
ان قانون االنتخابات ال يتعامل بشكل واف مع ھذا االمر ،ال بل انه يتضمن نصا يقيد فيه االنفاق المستجد الذي
تقوم به االطراف السياسية او االطراف الداخلة حديثا الى المنافسة االنتخابية )مرشحين منفردين او قوى
سياسية( ،ويشرعه بالنسبة لمن درج على استخدامه منذ اكثر من ثالث سنوات .فالمادة  ٥٩التي
 ١للمزيد للتفاصيل حول موضوع االنفاق االنتخابي ،يمكن العودة الى "تنظيم االنفاق االنتخابي " صادر عن "الجمعية اللبنانية من اجل
ديمقراطية االنتخابات" ضمن "مشروع إصالح النظم االنتخابية في لبنان" بدعم من "مؤسسة ھينرخ بل-مكتب الشرق األوسط"
بيروت ٢٠٠٦

تحظرااللتزامات والنفقات وتقديم الخدمات ودفع المبالغ للناخبين اثناء الحملة االنتخابية في فقرة اولى ،تنص في
الفقرة الثانية على ما يلي" :ال تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة اعاله اذا كانت مقدمة من
مرشحين او مؤسسات يملكھا او يديرھا مرشحون درجوا على تقديمھا بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما ال يقل
عن ثالث سنوات قبل بدء الحملة االنتخابية".
ان النص القانوني يحمل اعترافا وقبوال ضمنيا بدور المال الذي يقدم مباشرة او من خالل الخدمات المختلفة
)الصحية ،التعليمية ،االجتماعية ...الخ( ،التي تقدم بشكل مستمر ومنتظم من قبل االطراف السياسية ،مع ادراك
مسبق ان التيارات الكبرى ھي االقدر على توفيرھا بشكل مستمر ،وكذلك كبار االثرياء من الوافدين الى الحياة
السياسية .اال ان ھذا بالذات ھو ما يشكل عنصر التحكم االساسي في خيارات المستفيدين من ھذه الخدمات على
اختالفھا ،قبل االنتخابات وخاللھا وبعدھا ،وھو ما يشكل بمعنى ما افسادا او تقييدا مباشرا لخيارات المواطن –
الناخب ،وبالتالي مساسا بديمقراطية االنتخابات.
ان االنفاق االنتخابي المباشر اثناء الحملة االنتخابية ،ھو انفاق تكميلي لھذا االنفاق السياسي السابق .وإذا وضعنا
جانبا االنفاق على الحملة االعالمية وعلى الجوانب التنظيمية الضرورية ،فإن االنفاق االخر الذي يتخذ شكل
خدمات ودفع مبالغ مباشرة ،يذھب في غالبيته الى المؤيدين والموالين بالدرجة االولى ،ويذھب قسم قليل منه
فقط الى المترددين في شكل رشوة مباشرة من اجل تغيير وجھة تصويتھم )دون استبعاد حصول ذلك( .مع لحظ
ان ھذا االنفاق له طابع جماعي ايضا ،اذ يتم التفاوض عليه مع المفاتيح االنتخابية الذين يمثلون عائالت او
جماعة من الناخبين ،وال تتم العالقة بين الناخب الفرد والمرشح اال في حاالت قليلة .وھو ما يؤكد مرة اخرى
الطابع الجماعي لعملية التصويت ،وھو ما يعززه دور المال في السياسة ايضا.
من وجھة نظر ديمقراطية االنتخابات ،يتعلق االمر اذن وبالدرجة االولى بدور المال الھيكلي والمستمر ،وھو
االكثر تأثيرا وقد سكت عنه القانون ،كما انه يقع خارج دائرة الرصد والمراقبة االنتخابية بالمعنى التقليدي .ان
التيارات السياسية الكبيرة والزعماء السياسيين ،يتحكمون منذ سنوات او عقود بالقدرة على تقديم الخدمات
وتسھيل او تعقيد حصول المواطنين على حقوقھم المشروعة ،بما في ذلك حقوقھم لدى الدولة والمؤسسات
الرسمية باستخدام وسائل متعددة .ان كل جھة سياسية وزعامة نافذة تملك عموما ضمن نطاق نفوذھا الجغرافي
– المجتمعي شبكة من المؤسسات التعليمية الخاصة التي تمتد من الحضانة الى الجامعة ،وشبكة من المؤسسات
الصحية تبدأ من المستوصف الى المستشفى ،وتملك التعاونيات والمؤسسات االنتاجية ،ومؤسسات االعالم
المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة ،وتملك موارد مالية تستطيع توفيرھا بشكل مستمر لعدد قليل او ضخم
من المتفرغين كليا او جزئيا في ھياكلھا ،وھي بما تملكه من نفوذ وتأثير على اجھزة الدولة ،تملك القدرة على
التوظيف في القطاع العام ضمن المالك او بالتعاقد ،او على ضمان االستفادة من الصناديق المختلفة عن حق او
عن غير حق ،كما تملك النفوذ الكافي لتوفير فرص التعاقد على المشاريع واالشغال العامة...الخ.
ان كل ذلك يجري وفق احساس عام بضعف الدولة وعدم جدوى اللجوء الى القانون والجھات واآلليات الرسمية
والقانونية لتأمين الحصول على الحق ،ناھيك عن الحصول على منافع اضافية .ان ھذا الوضع يخلق وضعية
عالئقية خاصة بين المواطن – الناخب ،الذي ھو "المستفيد" في ھذه الحالة وبين الطرف السياسي النافذ في
منطقته – مجتمعه .وكل اآلليات والتقاليد والممارسات تساعد ھذا الطرف النافذ على تثبيت زعامته ونفوذه
باستخدام وسائله الخاصة او باستخدام الوسائل والموارد العامة .وھذه العالقة تتحول الى عالقة تبعية ھيكلية،
يجري التعبير عنھا بشكل والء سياسي وشخصي ،وتمكن الطرف النافذ من التحكم شبه الكامل بالخيار الجماعي
والفردي للمستفيدين المزمنين .وھي عالقة ال يمكن ان تظھر مؤشرات على انفكاكھا لصالح عالقات مواطنية
سليمة ،طالما البيئة السياسية والمؤسسية والتشريعية والواقعية ال تشكل اي ضغط فعلي عليھا لتحويلھا الى نسق
جديد من العالقات وإن بشكل متدرج.
في مثل ھذه الظروف ،فإن الحديث عن حرية االختيار ،وعن اقتراع فردي حر ،وعن ديمقراطية االنتخابات،
يصبح أمراً نسبيا جدا ،ومشوبا بالكثير من التشوھات والقيود.
االمن والسلطة والقوة

اشارت تقارير الجمعية التي صدرت اثناء فترة الحملة االنتخابية ،والسيما يوم االقتراع نفسه ،الى ان االمن كان
مضبوطا بشكل عام ،ولم تحصل سوى حوادث متفرقة لم تؤثر على سير االقتراع .وفي فترة الحملة االنتخابية،
وقعت ايضا سلسلة من الحوادث االمنية ،بعضھا له طابع سياسي وانتخابي ،كانت بدورھا محدودة من حيث
العدد والتأثير على المسار االنتخابي المتوقع .لذا من المھم التطرق الى الجوانب السياسية – ان صح التعبير –
للشأن االمني ،واستطرادا لدور القوة والسلطة في العملية االنتخابية ،وھي جوانب نوعية – وليست كمية –
اشارت اليھا تقارير الجمعية ولفتت النظر الى ضرورة ايالئھا اھمية اكبر في المستقبل .اما المقصود بالسلطة
ھنا ،فھو قدرة االطراف السياسية والزعامات التي تخوض االنتخابات على امتالك القوة والمقدرة الكافيتين،
سواء على الصعيد الوطني او المحلي ضمن نطاق نفوذھا الجغرافي – المجتمعي ،على اتخاذ قرار وفرض
امكانية تنفيذه بحكم ما تملكه من قدرات لھا طابع القسر وااللزام العام ،وبغض النظر عن رأي المواطنين.
وتتعدد مصادر السلطة ھذه بتعدد مصادر القوة والقدرة التي تمتلكھا االطراف المختلفة ،ومنھا ما يتصل باالمن
والقمع الجسدي او القسر المادي ،وھو ما يشكل احد المكونات االساسية للنسيج الخلفي لھذه السلطة الواقعية التي
تملكھا االطراف .ويمكن ان تتخذ احد االشكال الثالثة:
-

-

القدرة المباشرة على القمع الجسدي القسري باستخدام ادوات خاصة تتمتع بحصانة وطنية او محلية
تحول دون التعرض لھا ،ما يجعلھا سلطة آمرة واقعيا بالنسبة للمواطنين ضمن نطاق تأثير ھذه القدرة.
القدرة على استخدام ادوات القمع الرسمية واالجھزة االمنية والعسكرية والقضائية او التأثير على
قراراتھا وادائھا وتوجيھه في خدمة االھداف السياسية االنتخابية الخاصة للطرف النافذ الذي يمارس
ھذا التأثير.
القدرة على حماية االنصار والموالين من االجراءات االمنية والقضائية والمالحقات في حال مخالفتھم
القانون ،اي القدرة على تقليص مساحة ممارسة السلطة الرسمية لدورھا االمني ووظيفتھا في ممارسة
القسر الشرعي وفرض احترام القانون بالقوة.

تندرج ھذه العناصر كلھا ضمن استراتيجية اظھار القوة والسلطة الذي تمارسه االطراف السياسية المتنافسة في
االنتخابات باشكال مختلفة ،من خالل حمالتھا االعالمية )المبالغة في اظھار القوة ،والتخويف المباشر او غير
المباشر من استخدامھا( ،او من خالل ممارستھا خصوصا ضمن نطاقھا الجغرافي – المجتمعي حيث ترسم ھذه
القوى بالممارسة القمعية او استخدام العنف المسيطر عليه واالحداث االمنية المنظمة ،او بالضغط المعنوي الذي
يصل الى حد التھديد ،ترسم ھذه القوى من خالل ھذه الممارسات قواعد اللعبة االنتخابية داخل نطاقھا.
ان جانبا اساسيا من والء المواطنين – الناخبين للتيارات والزعامات السياسية ھو والء للطرف القوي والذي
يملك السلطة ،والذي ال شك في قدرته على الحماية .لذلك تحرص االطراف على تأكيد صورة القوي في خطابھا
االعالمي وفي ممارستھا على االرض ،وال يمكن ان تسمح بأي مساس بھذه الصورة من شأنه ان يھدد ھيبتھا
وسطوتھا على جمھورھا ،او ترھيبھا لجمھور منافسيھا .ان من شأن اي اخالل خطير بصورة االطراف ھذه،
ان يؤدي الى احداث اختالالت عميقة في السلوك االنتخابي للمواطنين – خصوصا اذا توفر قانون انتخابات
ديمقراطي يحمي سرية االقتراع حقا .وكل ذلك يمكن ان يفقد ھذه االطراف القدرة على التحكم بالنتائج.
في ضوء ذلك ،ال تتمثل اھمية بعض الحوادث االمنية في عددھا المحدود اصال ،بل في الجانب النوعي .ان عدد
الحوادث االمنية المعروفة التي وقعت اثناء الحملة االنتخابية قليل ،ولكن االھمية تكمن في طبيعتھا واستھدافاتھا
وأثرھا .فثمة مرشحون تعرضوا الى مضايقات منظمة قيدت حملتھم االنتخابية في مناطق ترشيحھم ،وقد
استخدمت ضدھم اشكال من العنف المنظم والمحدد بما ال يثير اشكاالت سياسية كبيرة ،وبما يجعله مقبوال –
وان على مضض – من قبل االطراف المنافسة لممارسيه ،مقترنا برغبة بتجنب اثارة خالف كبير على
الموضوع نظرا للتسليم المتبادل بمواقع النفوذ المتقابلة في اتفاق الدوحة ،ولوقوع ھذه النزاعات ضمن الحدود
المتفق عليھا ،او لكونھا تطال جھات لم تكن طرفا في اتفاق الدوحة ،وھي تخوض معركة انتخابية في مناطق
نفوذ اطراف قرر الطرف الرئيسي المنافس ان ينسحب من خوض معركة رئيسية فيھا.

شكل أخر اكثر خطورة يتمثل في جملة الممارسات التي ال تظھر لإلعالم والتي تبقى في مصاف االقاويل او
االشاعات والتي تتعلق كلھا بتطويع المواطنين الناخبين في مناطق نفوذ الطرف المعني ،وسد اي منافذ أمل
إلمكانية ان تتشكل حالة منافسة حقيقية للطرف المھمين .وتمارس في سبيل ذلك اشكال مختلفة من التھديد العنفي
المباشر )اشكاالت امنية ،عراضات...الخ( ،او التھديد اللفظي العلني )الفتات( ،او التسريبات والرسائل التي
ترسل بواسطة الوسطاء او في االجتماعات والزيارات...الخ .وھذه كلھا تسھم في احباط اي محاولة لقيام منافسة
ديمقراطية ،ولترسيخ صورة السطوة التي ال مساس فيھا ،والتي يسلم فيھا الجميع – الخصوم قبل االنصار –
والتي يجب االستسالم لھا طوعا ،افضل من أن يتم ذلك قسرا.
ان ھذه المواصفات ال تنطبق على طرف او طرفين واسعي النفوذ على الصعيد الوطني فحسب ،بل ھي سمة
تشترك فيھا كل الزعامات التقليدية والتيارات الحزبية موضعيا على االقل .ان "الجزر االمنية واالجتماعية
والسياسية" ،المحمية باالعتراف المتبادل بمناطق النفوذ او باالحتكام المشترك الى قواعد لعبة سياسية وانتخابية
مشتركة ،تجعل ھذه "الجزر ـ المحميات" اكثر عددا مما يعتقد .وھي قد تمتد إلى القضايا الرئيسية على امتداد
مساحة البالد كلھا ،وھذا فعليا احد جوانب اتفاق الدوحة المفروض بحكم موازين القوى ،وقد تقتصر على نطاق
اضيق يمتد على مساحة محافظة ،او قضاء ،او مجموعة قرى ،او مجموعة احياء في المدن .واالمر الالفت ھو
ان تأثير القوة المحلية المحلي في العملية االنتخابية يكون اقوى بشكل واضح من تأثير الدولة على سبيل المثال،
واحيانا االطراف السياسية الوطنية ،وان كان ھذا الطرف المحلي غير مؤثر بقوة على الصعيد الوطني .واشكال
السيطرة والتأثير ھنا متعددة  ،ولكن نتائجھا واحدة :ففي حين تشدد المعايير الدولية والوطنية للديمقراطية على
موضوع حياد السلطة )المقصود الحكومة والجھة المنظمة للعملية االنتخابية( واجھزتھا كشرط ضروري
لسالمة العملية االنتخابية وحياديتھا ونزاھتھا وديمقراطيتھا ،فإن احدا ال يلتفت الى تأثير سلطات االمر الواقع
الفعلية والمتعددة والتي تمارس فعليا دور سلطة حقيقية مكتملة العناصر ضمن نطاق نفوذھا ،وال تطالب بالحياد
وباالبتعاد عن التأثير على مسار العملية االنتخابية .مع العلم انھا ھي السلطة الفعلية وليس الدولة واجھزتھا.
وفي ھذا الصدد ،وفقط على سبيل المثال ،فإن كثافة وجود القوى العسكرية واالمنية في محيط مراكز االقتراع
وداخلھا وعلى ابواب االقالم ،والذي يعتبر عادة في الديمقراطيات العريقة مؤشرا على العسكرة وتأثيرا على
الناخبين ،فإنه في الحالة اللبنانية يعتبر مع عوامل االطمئنان – وغالبا ما تشير التصريحات الى ذلك وعن حق
– ألن اجھزة الدولة تبقى االقل انحيازا من بين قوى االمر الواقع ،وھي وحدھا يمكن ان تضمن الحد االدنى من
االدارة المحايدة لعملية االقتراع .وعدم تواجد ھذه القوى االمنية والعسكرية الرسمية ھو عنصر قلق لدى الناخب
ألن ذلك يعني ان قوى االمر الواقع ـ ايا كانت – ھي التي تكون حاضرة فعليا ألنھا موجودة دائما وحاضرة
وفاعلة ،وفقط حضور الدولة الرسمي ،يمكن ان يحد من تدخلھا المباشر في خيارات الناس )السيما اننا اشرنا
اعاله الى االتفاق الضمني الذي حصل في الدوحة على تحييد السلطة الرسمية المنظمة لالنتخابات بما يضمن
تنفيذ ما تم االتفاق عليه(.
ان تقارير الجمعية اشارت بشكل سريع الى ذلك في حينه .وتطرقت الى بعض الحوادث االمنية التي كان لھا
طابع اكثر خطورة في بعض المناطق ،ولفتت النظر الى ان ضبط االمن كان مرتھنا بقرار سياسي من قبل
االطراف القوية المعنية.
خالصة القول ،ھو ان ثقافة القوة والسطوة وممارستھا ،والتھديد االمني الكامن في خلفية وعي وقناعة
المواطنين ،يخلق مناخا من الضغط الشديد ،الذي يتخذ اشكاال من التھديد المادي المباشر في بعض الحاالت،
ينتھك ديمقراطية االنتخابات .كما ان ھناك سلطات امر واقع متعددة في نطاقات صغيرة او اكثر اتساعا ،تمارس
دور سلطة فعلية ضمن نطاقھا ،وھي سلطة غير محايدة وغير شفافة وتتحكم في جملة من العوامل التي تصنع
نتائج االنتخابات .ومجمل ھذا الوضع ،مرة اخرى ،يعني ان ھامش الديمقراطية في االنتخابات النيابية نسبي
ومشوب بالتشوھات والقيود.

المستوى الثاني :في تقييم قانون االنتخابات

تعنى عمليات مراقبة االنتخابات بالجوانب التطبيقية للقانون لجھة التنظيم واالدارة والتزام الجھات كلھا بتطبيق
القانون واحترم معايير الحياد والشروط الفنية لسالمة العملية االنتخابية وعملية االقتراع نفسھا .وفي ھذا
المستوى ،ال يعنى المراقبون يوم االقتراع نفسه بتقييم مضمون القانون واحترامه للمبادئ الدستورية والمعايير
الدولية التي تجعل منه قانونا عصريا او ديمقراطيا يضمن التمثيل الصحيح ،وحرية التعبير ،وسالمة االقتراع،
واستطرادا يساعد على تجديد النخب السياسية وتداول السلطة.
وفي ھذا الصدد ثمة جملة من انتقادات ومالحظات يمكن توجيھھا لھذا القانون .وقد كان للجمعية اللبنانية من
اجل ديمقراطية االنتخابات وللحملة المدنية لالصالح االنتخابي مساھمة في ھذا الشأن من خالل تبنيھما عددا من
المبادئ االصالحية ،وتنظيم حملة لألخذ بھا ،والغاية منھا ،ومن االصالح االنتخابي عموما ،ھو تطوير البعد
الديمقراطي في القانون نفسه .وقد وجد معظم ھذه المبادئ صدى ايجابيا في المراحل المختلفة من اصالح قانون
االنتخابات ،اثناء عمل الھيئة الوطنية )لجنة بطرس( ،والحقا في عدد من االصالحات التي ادخلت على القانون
 ،٢٠٠٨/٢٥والتي شكلت اول اصالح فعلي – وان كان جزئيا – بھذا االتجاه ،مع العلم ان اصالحات اكثر
اھمية وضرورة قد تم اسقاطھا :بدءا باعتماد نظام التمثيل النسبي ،الى خفص سن االقتراع ،الى الكوتا النسائية،
الى بطاقة االقتراع المطبوعة سلفا ،الى اقتراع اللبنانين غير المقيمين وغيرھا من االصالحات التي لم يلحظھا
القانون الجديد ،او تلك التي لحظھا بشكل جزئي وغير كاف ،مثل استبدال الھيئة المستقلة لتنظيم االنتخابات
بھيئة اشراف تابعة لوزير الداخلية.
مع ذلك شكل ما تم اقراره من ھذه االصالحات خطوة الى االمام ،خصوصا ما يتعلق باجراء االنتخابات في يوم
واحد ،وتنظيم االعالم واالعالن االنتخابيين واالنفاق ،والمواد المتعلقة بتسھيل اقتراع االشخاص ذوي االعاقات
)وان لم ينفذ فعليا( ،والغاء البطاقة االنتخابية ،وتشريع مشاركة المجتمع المدني في مراقبة ومواكبة االنتخابات،
وآليات اقتراع غير المقيمين ،واتخاذ االجراءات التنظيمية العملية التي اسھمت في انجاح عملية االقتراع نفسھا،
وفق معايير متقدمة.
لقد تطرقت بيانات الجمعية والحملة المدنية لالصالح االنتخابي خالل الفترة الماضية الى الكثير من ھذه النقاط.
ويبقى ثالث نقاط لم يجر التطرق اليھا بالقدر الكافي في المناقشات السابقة ،وھي :
 .١تقسيم الدوائر االنتخابية
 .٢اآلليات العملية المؤثرة على حرية وسرية االقتراع
 .٣مسألة تشكيل اللوائح.

 .١تقسيم الدوائر االنتخابية
يخضع تقسيم الدوائر االنتخابية الى اعتبارات سياسية مؤقتة تتأثر عادة بمواقف مرجعيات سياسية وغير
سياسية ،وبمصالح النواب المرشحين انفسھم ،وغالبا ما تتشح المواقف بمسحة طائفية تحت شعار تمثيل
الطوائف .وغالبا ما تتقاطع مع رفض مبدأ النسبية كجواب عن ھذه الھواجس المتبادلة .كما ان التقسيم محكوم
ايضا بتوازن القوى في اللحظة المعينة ،والذي َع َبر عنه في اللحظة االنتخابية عام  ٢٠٠٩اتفاق الدوحة ،وما
تضمنه من عودة الى تقسيمات قانون  ١٩٦٠معدال.
وفي ما عدا النقاش السياسي في ھذه الخيارات ،ثمة بعد قانوني وبعد يتصل بمبادئ المساواة والتكافؤ بين
المواطنين يجري التعرض له بشكل عملي في ھذه التقسيمات .فحسب القانون  ،٢٠٠٨/٢٥بلغ عدد الدوائر
االنتخابية  ٢٦دائرة ،وبغض النظر عن موضوع التوزع الطائفي ،فإن ھذه الدوائر تتفاوت من حيث الحجم
بشكل كبير .والحد االقصى لعدد النواب في دائرة واحدة ھو  ١٠نواب ،وھو ما ينطبق على دائرة بيروت الثالثة
)ولو بقيت بيروت دائرة واحدة لكان العدد  ١٩نائبا( ،وكذلك بعلبك الھرمل وعدد نوابھا ايضا ) ١٠وھما
قضاءان تم دمجھما في دائرة انتخابة واحدة ،كما ان ھناك قرارا بتحويل بعبلبك ـ الھرمل الى محافظة لم يوضع

موضع التنفيذ بعد( .في المقابل ،فإن اقل عدد نواب ھو دوائر بشري ،والبترون ،وصيدا ،حيث عدد النواب
اثنان فقط لكل دائرة من ھذه الدوائر.
من ناحية اخرى ،ولجھة متوسط عدد الناخبين المسجلين لكل نائب في ھذه الدوائر ،فھو ايضا متفاوت بين حد
اقصى ھو في دائرة بعلبك ـ الھرمل حيث يبلغ  ٤٦٥٥٢ناخباً ،يليھا دوائر النبطية وصور والزھراني وعكار
والمنية – الضنية )بين  ٣٠و  ٤٠ألف ناخب لكل نائب( ،في حين يبلغ ادنى متوسط لعدد الناخبين مقابل كل
نائب في داوئر كسروان وجزين والكورة )اقل من  ٢٠ألف ناخب لكل نائب( ،اما المتوسط الوطني فھو
 ٢٦٢١١ناخبا ً لكل نائب.
ان ھذه التفاوتات التي غالبا ما تتم االشارة اليھا عرضا دون السعي للقيام بأي عمل جدي بشأنھا ،تؤشر الى ان
قانون االنتخابات ال يعامل اللبنانيين بالتساوي – وھذا بالتالي انتھاك للدستور ولحقوق المواطنين ،وذلك في
وجھين :االول ،ھو انه في الوقت الذي يحق للمواطن في بيروت او بعلبك – الھرمل ان يختار ويصوت لعشرة
مرشحين ،ال يحق لمواطن بشري او البترون او صيدا سوى التصويت لمرشحين .ومن ناحية اخرى ،وفي حين
يحق لكل  ١٨ألف ناخب في كسروان او جزين نائب واحد ،نجد ان االمر يتطلب وجود  ٤٠ألف ناخب في
صور او  ٣٨ألف ناخب في النبطية.
ان ھذه التفاوتات تعني من الناحية الديمقراطية امرين:
 مساس بالمساواة بين المواطنين في ممارسة حقھم المواطني في االنتخابات ،وھو ما يجعل القانونمعيبا من الناحية الدستورية ومن الناحية الديمقراطية ،وھو ما قد يسوّ غ اللجوء الى مراجعة قانونية
للقانون ،وھو امر محصور بالنواب الذين لم يلجأوا الى ھذه المراجعة لعدم وجود قرار سياسي لدى
كتلھم بذلك.
 الجانب الثاني ،ان ھذه التقسيمات مفصلة للتحكم بالنتائج ،سواء في الدوائر الصغيرة والصغيرة جدا،او في الدوائر الكبيرة ،حيث يعطي ھذا التقسيم افضليات واضحة لھذا الطرف او ذاك ،ال في النجاح
فحسب ،بل في تحديد حجم كتلته النيابية من خالل تحكمه بالتحالفات الكبرى وبتصويت االقليات
الناخبة ضمن الدائرة .ومعلوم ،ان اي تعديل طفيف في ھذه التقسيمات ،كأن تضم دائرة الى اخرى ،او
تقسم دائرة الى دائرتين ،من شأنه ان يؤدي الى تغييرات حقيقية في حجم الكتل النيابية .وھذا شكل من
اشكال التحكم في نتائج االنتخابات ،ذو تأثير كبير.
 .٢اآلليات العملية المؤثرة على حرية وسرية االقتراع
حرية االختيار وسرية االقتراع متالزمان ،اذ يشكل اي مساس بسرية االقتراع تأثيرا مباشراً على الخيار الحر
للناخب .وثمة في القانون ،سواء في ما نص عليه ،او في ما غاب عنه ،ما ال يحقق سرية االقتراع ،وما يسھل
تحكم الماكينات االنتخابية بخيارات الناخبين .االنتخاب يعبر عن مجموعة محددة من النقاط أبرزھا:
 -١االقتراع مكان القيد بدالً من مكان السكن او اإلقامة الفعلية ،وھو ما يشكل االساس الموضوعي لعمل
الماكينات االنتخابية في عملية نقل الناخبين من مكان سكنھم الى اماكن قيدھم في القرى .وعملية النقل
ھذه تسھل عملية التأثير على االقتراع خصوصا للماكينات االنتخابية الكبيرة والتي تملك امكانات مالية
وتتظيمية ھامة .ومعروف ان االشخاص المستقلين في مواقفھم وسلوكھم السياسي واالنتخابي ،والذين
ليسوا متحزبين ،يكونون اقل حماسا لقطع مسافات طويلة من اماكن سكنھم الى اماكن قيدھم لالقتراع
األمر الذي يكون لديھم قناعة بعدم جدوى االقتراع ،ما لم يكن في اللوائح مرشحون مقنعون من وجھة
نظرھم .لذلك ،فإن نظام االقتراع مكان القيد ،يحبط االقتراع الفردي المستقل ،ويشجع على االقتراع
الجماعي على اساس التأييد الحزبي او الوالء ،وھو ما تجعله عملية النقل المنظم لألسر الناخبة ممكنا
وفعاال.

 -٢عدم اعتماد قسائم االقتراع المطبوعة مسبقا ،وسيادة التقليد المتمثل في اقدام اللوائح ـ المرشحين على
طباعة قسائم االقتراع الخاصة بھم التي تعتمد في عملية االقتراع ،على الرغم من االفتراض غير
الواقعي وغير الملزم الذي يدعو الناخب الى كتابة قائمة مرشحيه بنفسه خلف العازل ،باستخدام
االوراق البيضاء والقلم المتوفر ھناك .ان اللوائح التي يعدھا المرشحون تكون غالبا مكتوبة بطريقة
تحول دون استبدال إسم مرشح بآخر لعدم وجود مساحة للكتابة ،وھو ما يجعل "التشطيب" في حال
حصوله فعال اعتراضيا محدود األثر لكون عملية شطب اسم مرشح ما في الالئحة ال يتحول الى
تصويت ايجابي إلسم بديل .كما ان اللوائح غالبا ما تكون تحمل ترتيبا معينا ،او مكتوبة بخط او طريقة
معينة تسمح بالتعرف على مصدر االصوات من خالل المطابقة بين نوع الرموز او الترتيب التي
تحتويھا اللوائح في صناديق االقتراع ،مع تلك التي تم توزيعھا على مجموعات الناخبين .وھذا يشكل
انتھاكا لسرية االنتخاب ،بالتالي ضغطا على حرية االختيار ويعطي للماكينات االنتخابية معرفة دقيقة
بخيارات المقترعين.
 -٣توزيع الناخبين على االقالم التي غالبا ما تقتصر على عدد محدود من االسر المتسلسلة حسب ارقام
سجل القيد ،وغالبا تبعا للجنس واالنتماء الطائفي للناخب .وھذا التقسيم ،مقرونا بواقع فرز االصوات
داخل القلم الواحد ،يشكل انتھاكا فاضحا لسرية االقتراع ،اذ يمكن التعرف بسھولة على اتجاه اقتراع
مجموعة العائالت واالفراد من ضمن العدد المحدود من اوراق االقتراع في القلم .وھذا العمل تقوم به
باستمرار الماكينات االنتخابية ،التي تنظم تقريرھا المتضمن تحليلھا للتصويت المحلي في كل قلم على
حدة ،والذي تتوصل بناء عليه الى تقييم دقيق لتصويت االسر واالفراد من خالل تحليل نتائج عملية
الفرز في القلم المعني.
كانت ھناك آليات اخرى تستخدم للغرض نفسه في السابق ،وعلى نطاق واسع ،مثل تقليد التصويت خارج
العازل ،والتواجد الكثيف العضاء الماكينات االنتخابية داخل القلم ومراقبتھم الوثيقة لتصويت الناخبين ،والبطاقة
االنتخابية التي تحولت من وسيلة تحرير للناخب الى وسيلة ضغط عليه من خالل االمساك بعملية اصدار
البطاقات والتحكم بتسليمھا وما الى ذلك من ممارسات تراجعت الى حد كبير في االنتخابات االخيرة ،او الغيت
)البطاقة االنتخابية( ،باالضافة الى تحسين بعض االجراءات مثل التشدد في االلتزام في استخدام العازل،
واستخدام الحبر لمنع التصويت المزدوج وما الى ذلك.
 .٣في مسألة تشكيل اللوائح
تتمثل احدى العالمات الفارقة في النظام االنتخابي اللبناني في االنفصام التام القائم بين بعض جوانب مضمون
نصوصه ،وبين الممارسة الفعلية .وينطبق ذلك بشكل خاص على مسألة الترشيح وشروطه وتبعاته.
فحسب القانون ،الترشيح ھو فردي .ونص القانون ال يشير بشكل مباشر او غير مباشر الى موضوع تشكيل
اللوائح اال بشكل عرضي جدا وھامشي .في حين ان جوھر العملية االنتخابية ونتائجھا تحسم في مرحلة تشكيل
اللوائح .ومن الناحية العملية ال وجود لمرشحين افراد اال بصفتھم مرشحين اعتراضيين على اللوائح ،وغالبا ما
يكون ذلك لعدم نجاحھم في الدخول الى احدى اللوائح القوية.
ان الترشيح الذي يمكن ان يبدأ فرديا ً بعض االحيان ،انما يكون ھدفه الفعلي ھو تقديم عرض لصانعي اللوائح
المقررين باالنتساب الى الئحتھم .وفي حال عدم النجاح في ذلك ،فإن غالبية المرشحين المنفردين ينسحبون من
السباق ،في حين ان الذين ينجحون في دخول الالئحة او احدى اللوائح القوية المتنافسة يضمنون النجاح او
فرصا جدية بالفوز على االقل .ان الترشيح الفردي المستقل ليس عموما سوى ترشيح انتقالي وال يتحول الى
ترشيح نھائي – من الناحية العملية – اال عندما ينضم المرشح الى الئحة.
ان المعركة االتنخابية ھي بالدرجة االولى معركة تشكيل ھذه اللوائح قبل اي شيء آخر .ونتائج التصويت في
االنتخابات االخيرة تؤكد ان التصويت كان للوائح وليس لألفراد .ال بل ابعد من ذلك ،فإن التصويت غالبا ما
يكون للزعيم االول للتيار السياسي شخصيا ،والى حد بعيد ،الى درجة انه في مناطق نفوذ ھذا التيار ،باالمكان
استبدال معظم اسماء المرشحين على اللوائح القوية دون ان يترك ذلك سوى تأثير ھامشي على عدد االصوات.
وثمة حاالت واضحة حيث تضمنت اللوائح اسماء مرشحين غير معروفين بالكامل من قبل ناخبي المنطقة،

ولكنھم فازوا باصوات مقاربة لمرشحين آخرين معروفين ،بحكم الوالء للزعيم االول ،وبحكم التصويت
الجماعي لالئحة الكاملة بناء على توجيھاته .واالستثناءات ھنا تؤكد القاعدة وال تنفيھا.
لقد واجھت الھيئة المشرفة على الحملة االنتخابية ھذه االشكالية اثناء ممارستھا مھامھا .ففي حين ان الترشيح
افرادي ،وبالتالي فإن المرشح الفرد مسؤول فرديا عن حملته وانفاقه ،فإن الواقع العملي كان خالف ذلك ،وھو
ما اضطر الھيئة المشرفة ان تجتھد إليجاد المخارج المناسبة كما جاء في تقريرھا .ومن ھذه االشكاالت العملية
تحديد االنفاق االنتخابي والمسؤولية عن التصريحات والمواقف ،والتي غالبا ما تتم باسم الالئحة ،ما دفع الھيئة
المشرفة الى وضع آلية خاصة لتوزيع األنصبة والمساھمات على اعضاء الالئحة ،وكذلك فعلت بالنسبة
للوضعية التي يكون فيھا االنفاق او االعالم االنتخابي صادرا عن الزعيم السياسي غير المرشح .وھذه كلھا
امور سكت عنھا القانون.
من ناحية ثانية ،واجه المجلس الدستوري االشكالية نفسھا في التعامل مع الطعون الـ  ١٩التي قدمت اليه ،وھي
تشترك في معظمھا في الرجوع الى مخالفات اعالمية )التحريض الطائفي والقدح والذم والتھجم وتصريحات
مخالفة للقانون وما الى ذلك( ،ومخالفات مالية )انفاق انتخابي غير مشروع ،او تجاوز سقف االنفاق المحدد(.
والطاعن ملزم بحسب القانون ان يطعن في نيابة مرشح فائز محدد بعينه ،ھو المرشح الذي كان يتنافس معه
على المقعد النيابي وال يحق له الطعن في نيابة غيره .والشكاوى االعالمية والمالية في كل ھذه الطعون كانت
مقدمة من مرشح خاسر فرد ضد مرشح فائز فرد ،وقد تم ردھا كلھا .وأحد االسباب االساسية في الرد ھو ھذه
الثغرة القانونية المشار اليھا ،وغياب اي مرجعية قانونية حول معايير تشكيل اللوائح ومسؤولياتھا )ومسؤولية
االحزاب السياسية وقياداتھا غير المرشحة لالنتخابات( ،بحيث كان من المتعذر على المجلس الدستوري ان يجد
سندا قانونيا غير ملتبس للحكم بشكل مخالف لما قام به ،مفضال التفسير الضيق والمحافظ للقانون .وقد جاءت
حيثيات معظم القرارات التي صدرت في رفض الطعون ،ان مقدم الطعن لم يستطع ان يثبت المسؤولية الفردية
المباشرة للمطعون في نيابته عن االعمال المثارة في الطعن ،والتي غالبا ما تنسب الى الالئحة وليس للفرد
المعني بالطعن ،وبالتالي رفض الطعن ،دون ان يعني ذلك ان ما اثير من مخالفات ال يستوجب القبول لو كان
ھناك نص قانوني واضح يتعلق بمسؤولية اللوائح.
ان ھذه الثغرة القانونية بالغة الخطورة ،وھي تشوه خطير في الممارسة الديمقراطية العملية وفي التشريع في
الوقت نفسه ،وھي تتطلب ان تعطى االولوية في عملية االصالح القادمة لكي يعود التوافق بين النص والواقع،
فيكون قانون االنتخابات قانونا منظما لممارسة انتخابية حقيقية ،ال قانونا ينظم – في ھذا الجانب ـ وھما ال وجود
فعليا له ،االمر الذي ينتج عنه تمكين المسؤول من التھرب من تحمل مسؤولية اعماله .وھذه ايضا مسألة بالغة
االھمية من منظور ديمقراطية االتنخابات.
ولكن ھذه العناصر الثالثة المشار اليھا اعاله ،اي االقتراع مكان القيد وعدم اعتماد بطاقة االقتراع الرسمية
المطبوعة مسبقا وطريقة اختيار االقالم وفرز االصوات ،ھذه العناصر التي تشكل عناصر مترابطة ،تساھم
مجتمعة في المساس بسرية االقتراع وحرية االختيار ،وھي بالتالي عناصر مؤثرة سلبا في مستوى ديمقراطية
االنتخابات ،ويجب التعامل معھا بمستوى اعلى من الجدية ،ال بصفتھا اجراءات فنية ،بل بصفتھا عناصر
ثغرات ذات اثر نوعي على سالمة العملية االنتخابية وديمقراطيتھا ،يجب التعاطي معھا من الناحية التشريعية
والعملية.

الفصل الثاني
فترة الحملة االنتخابية

نظم قانون االنتخابات النيابية  ٢٠٠٨/٢٥أبعاداً إضافية في العملية االنتخابية لم تكن ملحوظة في القوانين
السابقة .فتضمن فصلين خاصين باإلنفاق االنتخابي واإلعالم واالعالن والدعاية االنتخابية ،فيھما مواد تضبط
ھذين النشاطين في فترة سابقة لالنتخابات يمكن ان تمتد حتى  ٩٠يوما ً قبل يوم االقتراع .وھذه الفترة باتت
مشمولة بالقانون وبإشراف الوزارة والھيئة المشرفة ،وبعمليات الرقابة التي يقوم بھا المجتمع المدني ،ومنھا
الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات ومعھا التحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات .ويتم ذلك للمرة
األولى في تاريخ قوانين االنتخابات ،أي ھي تجربة جديدة لجميع األطراف المعنية.
لم يحدد القانون بنص صريح واحد بدء الفترة المشمولة بالقانون والمراقبة ،سواء اعتبرت "فترة انتخابية" او
"فترة الحملة االنتخابية" ،على الرغم من الحاجة إلى مثل ھذا التعريف المحدد بدقة في نص القانون ،والذي
يخضع الفترة المعنية ألحكام القانون .فقد بقي ھذا التحديد ملتبسا ً وغير موحد في القانون الحالي ،وھذه ثغرة
تقترح الجمعية أن يجري تالفيھا في التعديالت التي يمكن إدخالھا على القانون الحالي في المستقبل .فالتحديد
الصريح والموحد غير موجود في القانون  .٢٠٠٨/٢٥وثمة ثالث مواد تتضمن مھالً يمكن أن تشكل بداية
محتملة لھذه الفترة على النحو التالي:
 المادة  ٤٤التي حددت مھلة إصدار مرسوم دعوة "الھيئات الناخبة بتسعين يوما على األقل" قبل موعداالنتخابات ،وھذا يعني أنه يمكن أن تكون المدة أطول في حال صدرت الدعوة في موعد سابق لھا.
ومع صدور المرسوم يصبح بإمكان المرشحين نظريا ً أن يعلنوا عن ترشحھم وأن يبدأوا – نظريا ً –
حملتھم االنتخابية.
 المادة  ،٤٩الفقرة  ١التي تنص" :يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد لالنتخابات بستين يوما ً" .وھوأيضا ً ما يمكن أن يعتبر بدوره تاريخا ً الكتمال الترشيحات وبداية عملية تشكيل اللوائح واالئتالفات

االنتخابية .مع العلم أن المادة  ٥٢سمحت باالنسحاب قانونيا ً من الترشيح حتى  ٤٥يوما ً قبل موعد
االنتخابات ،وھذا تعديل فرعي لمھلة الشھرين.
 المادة  ٦٥من الفصل الخاص باإلعالم االنتخابي ،أشارت إلى أن " ...فترة الحملة االنتخابية المحددة فيھذا القانون ،والتي تبث على مختلف وسائل االعالم ،...والتي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتھي
لدى إقفال صناديق االقتراع" .وبالتالي فإن تاريخ الترشيح قد يكون عمليا ً في أي وقت بين مھلة
التسعين يوما ً ومھلة الستين يوماً ،وتمتد الفترة االنتخابية حتى إقفال الصناديق .وحيث إن جميع
المرشحين ال يتقدمون بترشيحاتھم في وقت واحد ،فإن لكل مرشح فترة زمنية خاصة به من أجل
تحديد خضوعه لألحكام المنظمة للحمالت االنتخابية )واستطراداً لإلنفاق االنتخابي كذلك(.
إن المرشحين في لبنان ھم بنسبة كبيرة منھم من الزعماء السياسيين التقليديين ،أو من المتحدرين من عائالت
سياسية ،أو من المنتمين إلى أحزاب وتيارات نافذة .وبالتالي فإن ،المھل المشار إليھا في القانون )شھران إلى
ثالثة أشھر( غير واقعية وال تعبر عن طبيعة الحياة السياسية والنشاط االنتخابي بصورة واقعية .لذلك ھناك
ضرورة لتعديل القانون بحيث يصبح أكثر مالءمة للواقع .وتقترح الجمعية في ھذا الصدد ،أن ينص القانون في
مادة مستقلة على تعريف "الفترة االنتخابية" ،وتحديدھا بمدة ستة أشھر من تاريخ نھاية المجلس النيابي القائم
قياسا ً على المھل الزمنية المفروضة من أجل استقالة المرشحين من المناصب العامة التي ال يجوز الجمع بينھا
وبين النيابة .وتعتقد الجمعية أن تحديد ھذه المھلة بستة أشھر أكثر صالحية من تحديدھا بمھلة ثالثة أشھر )الحد
األقصى لتاريخ دعوة الھيئات الناخبة( ،أو مھلة الشھرين )مھلة انتھاء الترشيحات( .وتكون كل األنشطة
االنتخابية ،السياسية والمالية واإلعالمية وغيرھا ،خالل ھذه الفترة ،مشمولة بأحكام قانون االنتخابات
ومتفرعاته ،بما في ذلك عمليات المراقبة اإلدارية والقضائية والمدنية.
كما تقترح الجمعيّة ازالة النصّ الذي يتيح تقديم المساعدات التي جرت العادة على تقديمھا لمدّة  ٣سنوات .ان ما
ورد في الفصل األوّ ل من ھذا التقرير يوضح األسباب الموجبة لھذا االقتراح.
وفي ما يتعلق بمراقبة فترة ما قبل االنتخابات النيابية لعام  ،٢٠٠٩فقد بدأت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية
االنتخابات عمليات المراقبة وفقا ً ألحكام القانون  ٢٠٠٨/٢٥اعتباراً من األول من شھر نيسان /أبريل .٢٠٠٨
وتبلغ إجمالي الفترة التي شملتھا المراقبة شھري نيسان وأيار ،واألسبوع األول من شھر حزيران )يوم االقتراع
 ٧حزيران /يونيو(؛ وأصدرت خالل ھذه الفترة ثالثة تقارير وملحقا ً في التواريخ التالية :.٢
التقرير األول في  ٢٤نيسان /أبريل ،٢٠٠٨
التقرير الثاني في  ٨أيار /مايو ،٢٠٠٨
التقرير الثالث في  ٢٩أيار /مايو ،٢٠٠٨
ملحق :تقرير عن نتائج المراقبة الكمية لوسائل اإلعالم  ٢٩أيار /مايو .٢٠٠٨
وعقدت مؤتمرا صحفيا في اليوم الذي تال االنتخابات اي في  ٨حزيران حيث أعلنت عن النتائج االولية لعملية
المراقبة ،حيث أشارت الى توفر كافة المعلومات االحصائية على الموقع االلكتروني الخاص بالجمعية السيما
عن المخالفات واالنتھاكات التي سجلت يوم االقتراع.
وفضلت الجمعية االمتناع عن نشر أي تقارير عن مراقبتھا للحمالت االنتخابية في األيام العشرة األخيرة التي
سبقت االقتراع .وفي ما يلي أھم الخالصات المتعلقة بنتائج مراقبة الحمالت االنتخابية قبل عملية االقتراع التي
قامت بھا الجمعية في الفترة المشار إليھا.

نتائج المراقبة في فترة الحملة االنتخابية
توضيح منھجي

 -٢يمكن االطالع على ھذه التقارير في نصھا الكامل في الملحق.

تمت عملية المراقبة في ھذه الفترة بالتوازي مع قيام الجمعية ،بالشراكة مع التحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات،
بعمل تنظيمي كبير من أجل بناء شبكة المراكز في مختلف الدوائر ،واختيار المنسقين والمساعدين ،واستقطاب
المتطوعين ،وتطوير المعايير واألدوات والوسائل الالزمة من أجل إنجاح عملية المراقبة خصوصا ً وأن
االقتراع سوف يتم في يوم واحد .وقد زاد من صعوبة األمر أنھا المرة األولى التي تقوم بھا الجمعية بمراقبة
فترة ما قبل االقتراع عمال بالقانون الجديد.
بدأت الجمعية ،خالل ھذه الفترة ،بإنشاء المراكز واختيار المنسقين بشكل تدريجي ،ولم تكتمل تغطية كل الدوائر
االنتخابية إال في مرحلة متقدمة من العمل .وھذا يعني أن التقارير الثالثة التي صدرت ال تغطي المناطق نفسھا،
وال تغطي كل المناطق .لذلك ليس لھا طابع تمثيلي لكل الدوائر االنتخابية .فمع تعيين المنسقين وبدء عملھم في
وقت مبكر في بعض الدوائر ،شرعوا برصد مخالفات في الدوائر التي يعملون فيھا ،في حين أنه لم ترصد
مخالفات من دوائر أخرى ،ال لعدم وجودھا ،بل ألن الجمعية لم يكن لديھا منسقون فيھا بعد .لذلك ،فإن التقرير
عن المخالفات في ھذه الفترة ،له طابع نوعي بالدرجة األولى .وعلى ھذا االساس ،فإن عرض النتائج يتم على
أساس الموضوع ونوع المخالفة )أي المواد التي تمت مخالفتھا( .كما أن المخالفات المذكورة في التقارير تھدف
الى إظھار نوع المخالفة من خالل أمثلة .وال تتضمن النتائج ھنا تحديد النسب الكمية لھذه المخالفات حسب
الدوائر لعدم صالحية ذلك.
أما من ناحية ما يشمله ھذا الفصل من التقرير النھائي عن ھذه الفترة فھي المسائل التالية:
 -١المالحظات العامة خالل فترة الحملة االنتخابية؛
 -٢مراقبة الجمعية أداء االطراف المعنية بإدارة االنتخابات واالشراف عليھا؛
 -٣الحوادث األمنية ذات الصلة أو التأثير على الوضع االنتخابي؛
 -٤المخالفات المتعلقة بالمواد  ٥٩و ٦٨و ٧١و ٩٢من قانون االنتخابات النيابية.
 -١المالحظات العامة خالل فترة الحملة االنتخابية
رصدت الجمعية خالل فترة الشھرين ،اللذين سبقا يوم االقتراع ،المناخ العام للحمالت االنتخابية واألداء العام
للماكينات العائدة للتيارات السياسية والمرشحين ،وكذلك األنواع األكثر شيوعا ً من المخالفات لقانون االنتخابات.
ويمكن تلخيص أبرز المالحظات في البنود التالية:

أ -اتخذ الخطاب االنتخابي طابعا ً سجاليا ً واتھاميا ً أحيانا كثيرة ،وبلغ حد التشھير والقدح والذم والتخوين
والتخويف...الخ ،في بعض الحاالت .وسوف يتطرق التقرير الخاص برصد اإلعالم االنتخابي إلى ھذا
الجانب بالتفصيل ،ونكتفي ھنا باإلشارة إلى ذلك كونه يشكل المناخ العام الذي تتحرك فيه الحمالت
االنتخابية.
ب -سجل وجود مناخ ضاغط على الناخبين في بعض المناطق ،حيث وقع عدد من الحوادث األمنية
والتعديات والضغوط المباشرة على المرشحين والناخبين ،وغير المباشرة كذلك ،بھدف التأثير على
خياراتھم حين يحين موعد االقتراع .وقد نقلت وسائل اإلعالم ،أخباراً عن مثل ھذه الحاالت ،كما تلقت
الجمعية بعض الشكاوي المباشرة التي نقلھا بعض المرشحين لجھة منعھم من القيام بحملتھم االنتخابية
بحرية .وسوف يجري تناول ذلك أيضا في فقرات الحقة من ھذا التقريرً .
ج -تتعلق أكثر المخالفات شيوعا ً بعدم احترام المادة  ٧٠من قانون االنتخابات ،التي تنظم تعليق الصور
واإلعالنات االنتخابية خارج األماكن المخصصة لھا ،والتي تحددھا البلديات والھيئات األخرى
المختصة ضمن نطاقھا .والحظت الجمعية أنه لم يجر فعليا ً االلتزام بھذا النص في الغالبية الكبرى من
القرى والبلدات واألحياء في المدن .ويعود ذلك من جھة أولى إلى الثقافة االنتخابية السائدة في ھذا
المجال ،كما يعود من جھة ثانية إلى عدم قيام البلديات بتحديد أماكن لصق الصور واإلعالنات .إال أنه
سجلت حاالت من التفاعل اإليجابي مع المالحظات التي أبديت في ھذا المجال .وسجل على نحو
خاص  -وعلى سبيل المثال -عدم وجود دعاية انتخابية كثيفة وصور في دائرة الشوف وعاليه بقرار
ذاتي من الالئحة االقوى .كما سجل أن المرشحين على الئحة االئتالف في طرابلس طلبوا في منتصف

الحملة االنتخابية وقف تعليق الصور وإزالة بعضھا ،بعد انتقادات وردت في ھذا الشأن ،وبعد ان
تحدثت وسائل اإلعالم عن "غابة من الصور" في المدينة .كما تحرك عدد من البلديات التي حددت
أماكن لصق الصور عمال بالقانون ،إال أن ذلك بقي محدوداً .وبشكل عام ،فإن الجمعية تميز بين الشكل
األول من ھذه المخالفة ،وھي تعليق الصور واإلعالنات في أماكن غير مخصصة لھا ،وقد تكون
أمالكا ً خاصة أو عامة ليس لھا طابع خاص )مثل أعمدة الكھرباء والجدران على امتداد الطرقات(،
وبين تعليق ھذه الصور واإلعالنات في أماكن تابعة لمؤسسات عامة أو دينية ،وھذه مخالفة موصوفة
تتعلق أيضا بخرق المادة  ٧١من قانون االنتخاب.
د -تشكل مخالفة المادة ) ٧١الفقرة األولى( أيضا إحدى المخالفات الشائعة التي رصدتھا الجمعية خالل
الحمالت االنتخابية .وتنص الفقرة األولى من المادة  ٧١على ما يلي" :ال يجوز استخدام المرافق
العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاھد والمدارس الرسمية
والخاصة ودور العبادة ،ألجل إقامة المھرجانات واللقاءات االنتخابية ،أو القيام بإلصاق الصور
وبالدعاية االنتخابية" .وقد خرقت ھذه الفقرة من قبل عدد من المرشحين من مختلف االتجاھات .وھذا
بدوره يعبر عن مستوى الثقافة السياسية والمدنية لدى التيارات السياسية ،والتي ال تفصل بشكل حاسم
بين المجالين العام والخاص ،وحيث ال توجد قواعد صارمة وواضحة تمنع استخدام الحيز العام
ألغراض خاصة أو فئوية .وفي ھذا المجال ،سجل نقاش محدد له عالقة بتعريف دور العبادة التي
يشملھا المنع المشار إليه .وقد أثير ھذا الموضوع بعد أن صدرت تصريحات لعدد من المرشحين
والمسؤولين السياسيين أثناء زيارتھم لبعض الصروح الدينية ،مما أثار اعتراض المرشحين المنافسين.
وقد تابعت الجمعية ھذا األمر مع الوزارة وھيئة اإلشراف ،وسجلت في ھذا الصدد بعض االرتباك في
تحديد المقصود بدور العبادة وملحقاتھا ،وتضييق التفسير إلى حدود تسمح بحد مرتفع من استخدام
الصروح الدينية للتصريح السياسي االنتخابي .ففي تقريرھا الثاني الصادر في  ٨ايار  ،٢٠٠٩نوھت
الجمعية بتطور إيجابي ھو قرار صادر عن "ھيئة اإلشراف على الحملة االنتخابية" بتاريخ
 ،٢٠٠٩/٤/٣٠يوضح أن المرافق العامة تتضمن كذلك "المقرات البلدية والمالعب البلدية والحدائق
العامة ،وأن دور العبادة تشمل الكنائس والجوامع والحسينيات وجميع الصاالت الملحقة بھا" .لكن ،في
وقت الحق ،وبعد مداوالت عقدتھا الھيئة خلصت إلى قرار معدل ينص على "أن تحديد نطاق دور
العبادة ،وما إذا كانت الملحقات بھا توصف أيضا بدور العبادة ،يعود إلى المراجع الدينية المسؤولة
عنھا ،وھي التي يمكنھا الترخيص باستعمال األبنية الملحقة بدور العبادة إلقامة اللقاءات والمھرجانات
االنتخابية" .ولم تصدر أي من الجھات الدينية المختصة أي تحديد مباشر في ھذا الصدد .ويشكل ھذا
القرار الذي اتخذته الھيئة تراجعا ً عن تفسيرھا األول ،وتعبيراً ملتويا ً عن تراجع الدولة – من حيث
ھي سلطة عامة – أمام مرجعيات الطوائف في مجال تفسير قانون االنتخاب ،وتھربا من اتخاذ موقف
حاسم في موضوع حساس .وقد استمر المرشحون ،والماكينات االنتخابية طوال فترة الحملة ،في
استخدام دور العبادة وقاعاتھا على اختالفھا والمناسبات الدينية والمراسم الدينية من أجل عقد اللقاءات
االنتخابية وتنظيم المھرجانات ،كما استمرت عادة التصريح من أمام مقرات المرجعيات الروحية من
دون تمييز .وتلفت الجمعية في ھذا الصدد إلى ضرورة حصول نقاش موضوعي وجاد ،يخلص إلى
تحديد تعريف دور العبادة وملحقاتھا واألنشطة التي تنطبق عليھا المادة  ،٧١وذلك بشكل علني
وصريح بدل أسلوب التنصل وإحالة القرار من جھة الى أخرى لتبقى الممارسات على حالھا في نھاية
المطاف.
ھـ -سجل كذلك ،أن عددا غير قليل من رجال الدين من مستويات عدة من المسؤولية الدينية ،كانوا يقومون
بإلقاء عظات وخطب مؤيدة لھذا المرشح أو ذاك ،وأحيانا ينخرطون في رعاية مرشح أو الئحة أو
الترويج لھا .ھذا الى جانب ازدواج "المسؤولية" الدينية والحزبية في شخص واحد لدى بعض قادة
الرأي والقادة الحزبيين المعنيين باالنتخابات.
و -الفقرة الثانية من المادة  ٧١تنص على أنه "ال يجوز لموظفي الدولة أو المؤسسات العامة ،ولموظفي
البلديات واتحادات البلديات استخدام النفوذ لمصلحة أي مرشح أو الئحة" .وأيضاً ،ھذه الفقرة تم خرقھا
بشكل متكرر خالل الحمالت االنتخابية من مختلف االتجاھات .وتمثل ذلك بشكل عام في النماذج
التالية:
 قيام مرشحين في مواقع مسؤولة بعدم التمييز بين أداء وظائفھم العامة وبين حمالتھم االنتخابية،فتم عقد لقاءات في مقرات رسمية ،واستخدمت الصفات الرسمية في الحمالت اإلعالمية
بشكل غير مالئم ،واشترك موظفون كبار في الحمالت االنتخابية بشكل مباشر...الخ .وقد

سجلت حاالت بارزة في ھذا المجال أشارت اليھا تقارير الجمعية في حينه ،وسوف نعيد
ذكرھا في فقرات الحقة.
 استخدام البلديات ومقراتھا ونفوذھا وموظفيھا في الحمالت االنتخابية ،بدءاً من تعليق الفتاتالتأييد باسم البلدية لھذا المرشح أو ذاك ،وصوالً إلى استخدام مباشر وغير مباشر للنفوذ
البلدي في تنظيم عملية االقتراع نفسھا.
 قيام بعض المسؤولين من وزراء ونواب حاليين ،ومسؤولين في الدولة مرتبطين بحمالتانتخابية محددة ،باإلكثار من افتتاح المشاريع وتنظيم األنشطة واإلعالن عن إنجازات باسم
الوزارات والمؤسسات التي يعملون فيھا ،خالل الفترة االنتخابية ،في حين أن وتيرة مثل ھذا
النشاط كانت أقل بكثير خالل األشھر السابقة .وسوف يشير التقرير الى ھذا االمر الحقا في
فقرة خاصة بأداء الوزراء والمسؤولين المرشحين.
ز – سجلت الجمعية خالل فترة الحملة االنتخابية جملة خروقات للقانون في مختلف المناطق ،تتعلق بالمادة
 ٥٩التي تحظر "أثناء فترة الحملة االنتخابية االلتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع
مبالغ للناخبين ،ومنھا على سبيل البيان ال الحصر التقديمات والمساعدات العينية والنقدية إلى األفراد
والجمعيات الخيرية واالجتماعية أو الثقافية أو العائلية أو الدينية أو سواھا ،أو النوادي الرياضية
وجميع المؤسسات غير الرسمية .وال تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعاله إذا كانت
مقدمة من مرشحين أو مؤسسات يملكھا أو يديرھا مرشحون درجوا على تقديمھا بصورة اعتيادية
ومنتظمة منذ ما ال يقل عن ثالث سنوات قبل بدء فترة الحملة االنتخابية ".ونشير في ھذا الصدد إلى
ثالثة جوانب مختلفة قد يكون لھا صلة بھذا النص.
•
•

•

الجانب األول ،يتعلق بمدى انسجام النص نفسه مع مبدأ ديمقراطية االنتخابات وتكافؤ الفرص
بين المرشحين وكيفية التعامل مع دور المال في العملية االنتخابية .قد تم تناول ھذا الجانب في
أماكن أخرى من التقرير.
الجانب الثاني ،يتعلق بسقف اإلنفاق االنتخابي ،وھو منظم في مواد أخرى من قانون االنتخابات
ويتجاوز المادة  .٥٩وال يمكن الحكم بتجاوز سقف اإلنفاق االنتخابي إال بعد انتھاء الحملة
االنتخابية وتسليم المستندات الالزمة من أجل حساب إجمالي الكلفة ومقارنتھا بالسقف المسموح
به.
الجانب الثالث ،وھو يتعلق بالمادة  ٥٩بمعناھا المباشر ،وبالخروقات لھذه المادة من خالل
الممارسات االنتخابية الشائعة لجھة الربط بين االنتخابات وتقديم الخدمات والمساعدات العينية
والنقدية بشكل مباشر أو غير مباشر ،باعتبار ذلك جزءاً من السلوكيات االنتخابية الشائعة في
لبنان.

وقد سجلت الجمعية في ھذا الصدد عدداً من المخالفات المتعلقة بالمادة  ،٥٩والتي تشكل استمراراً لممارسات
سابقة في ھذا المجال ،حيث يقوم المرشحون بتقديم المساعدات والخدمات أو الوعد بتقديمھا للناخبين .وقد
سجلت ممارسات من ھذا النوع في مختلف الدوائر ،سوف يجري عرضھا فيما بعد .ولكن الجديد الذي تجدر
اإلشارة إليه ،ھو انه بعد إثارة الجمعية في تقاريرھا لھذه المخالفات ،حصل رد فعل إيجابي من قبل عدد من
المرشحين ،سواء لجھة تقديم توضيحات عن ما نسب إليھم ،أو لجھة التوقف أو الحذر في تقديم المساعدات،
أو حتى اإلشارة بشكل علني إلى عدم إمكانية تقديم مساعدات خالل الحملة االنتخابية.

 -٢الحوادث األمنية ذات األثر االنتخابي
أ -الوضع األمني  -السياسي
جرت االنتخابات النيابية في السابع من حزيران/يونيو  ،٢٠٠٩بعد حوالي السنة من احداث  ٧أيار/مايو
 ٢٠٠٨التي شھدھا لبنان ،والسيما العاصمة بيروت وبعض مناطق جبل لبنان ،والتي أدت الى انقسام
سياسي حاد وأزمة خطيرة ھددت السلم األھلي في لبنان ،وھو ما استدعى تدخال عربيا ً للتوصل الى اتفاق
سياسي في الدوحة في  ٢١أيار .وخالل ھذه الفترة ،عاد الھاجس األمني الى واجھة االھتمام والسجال
السياسي ،نظراً لما اعتبر من قبل البعض ،والسيما فريق  ١٤آذار ،وضعا ً جديداً نتج عنه إخالل في ميزان

القوى على االرض بفعل التقدم العسكري واألمني لفريق  ٨آذار في بيروت خصوصا ،وما نتج عنه من
تبعات سياسية.
الوضع األمني له بھذا المعنى بعدان .بعد سياسي جرى التطرق الى جانب منه في الفصل االول من ھذا
التقرير؛ وبعد أمني بالمعنى الضيق نسبياً ،وھو يتعلق باالخالل باألمن والحوادث االمنية بالمعنى المباشر.
والفقرات التالية من ھذا الفصل تتناول ھذا البعد الثاني ،أي ھي تتضمن تقريرا عن الحوادث ذات الطابع
االمني التي تمت في فترة الحملة االنتخابية ،والتي لھا ارتباط مباشر او غير مباشر باالنتخابات ،او انھا
تؤثر في المناخ العام لالنتخابات وإن وقعت ألسباب اخرى ال عالقة لھا بھا.

ب -منھجية رصد الحوادث االمنية
الھدف من رصد الحوادث االمنية ھو تمكين المواطنين من التعرف على اكثر ما يمكن من العوامل المتعلقة
بالمناخ الذي تمت فيه االنتخابات ،على الصعيد الوطني ،او في المحافظات والدوائر ،والتي يمكن ان تؤثر
على خياراتھم ،او تشكل عامل ضغط وتخويف ،او التي من شأنھا ان تؤثر على الحملة االنتخابية لمرشحين
او لوائح معينة في كل دائرة .ومن شأن عملية الرصد ان تبين اذا كانت ھذه الحوادث األمنية عشوائية ،او ان
تظھر وجود نمط معين يشكل ضغطا ً موجھا ً تجاه مرشح أو كتلة أو جھة .وتجدر االشارة الى أن رصد
الحوادث األمنية يشكل مادة مساعدة على التحليل والمقارنة واالستنتاج ،وھي ال تشكل وحدھا أساسا ً كافيا ً
للتوصل الى اي استنتاجات نھائية بصدد المناخات االنتخابية ،بل تعتبر عنصراً مكمال للصورة العامة التي
سبقت االنتخابات.
في المنھجية ،رصدت الجمعية ھذه الحوادث األمنية من خالل أربع صحف لبنانية ،روعي في اختيارھا مبدآ
التنوع السياسي واالنتشار الواسع ،وھي :النھار ،السفير ،األخبار ،والمستقبل .وقد تمت جدولة الحوادث أوليا ً
من كل صحيفة على حدة ،ثم تمت جدولة الحوادث األمنية وفق تاريخ ورودھا في ھذه الصحف ،ثم عمدت
الجمعية إلى إعادة جدولتھا في تصنيفات محددة ،وبعد ذلك تم حذف المتكرر من األخبار وإعادتھا إلى
تواريخ الحدث األمني ،أو التاريخ األقرب إليه.
أما تصنيفات الحوادث فحصرت بالتالي:
استغالل االنتخابات لإلخالل باألمن
•
إشكال بين مناصرين
•
اعتداء غير مسلح
•
اعتداء مسلح
•
تلف ممتلكات
•
تمزيق وحرق الفتات وصور
•
تھويل وتھديد.
•
ثم تم رصد تعلق ھذه الحوادث األمنية بالتالي:
الدائرة االنتخابية
•
التيار السياسي المتأثر بالحدث األمني
•
المرشح المتأثر بالحدث األمني
•
وتجدر االشارة الى ان الحوادث االمنية المصنفة ضمن فئة "استغالل االنتخابات لإلخالل باألمن" ،تتضمن
ج ّل الحوادث التي لھا طابع أمني والتي قد ال يكون لھا طابع انتخابي مباشر .ولكن وقوعھا ضمن الفترة
المشمولة بالحملة االنتخابية له أثر مرجح على المناخ االنتخابي .من جھة ثانية ،فإن بعض الحوادث االمنية
التي وقعت خالل ھذه الفترة كانت ذات طابع شخصي بحت ،ولكن ذلك لم يمنع من ان يكون مرتكبوھا قد
حاولوا إعطاءھا بعداً سياسيا ً او انتخابياً ،او ان الرأي العام تعامل معھا – خصوصا قبل اتضاح اسبابھا –
على انھا كذلك .وعلى ھذا االساس ،فقد تم رصد كل الحوداث االمنية خالل الفترة المعنية ،وصنفت ضمن
فئة استغالل االنتخابات لالخالل باألمن والحوادث التي لم يتأكد ارتباطھا بالمرشحين واللوائح.

من ناحية اخرى ،لقد تم رصد الحوادث االمنية كما وردت في الصحف المذكورة ،وال تملك الجمعية وسائل
او مصادر معلومات اخرى ،تمكنھا من التحقق من المضمون والروايات الواردة في الصحف .مع ذلك ،يجب
القول ان ما جاء له درجة عالية من المصداقية خصوصا عندما يرد في اكثر من صحيفة ،او عندما يقترن
بتصريحات سياسية للمرشحين او المواطنين الذين يتناولونھا .اال ان الحوادث التي تم رصدھا ال تشكل حكما
كل الحوادث التي وقعت ،لذلك فإن لھا طابعا ً تأشيريا ً .وتدعو الجمعية الى لحظ ھذه الثغرة في االنتخابات
المقبلة ،حيث يجب ان يتضمن تقرير تقييم االنتخابات ومراقبتھا ،تقريرا مفصال وجامعا عن كل حوادث
االخالل باألمن خالل الفترة االنتخابية التي يحددھا القانون ،على ان يدخل ذلك بصورة ممنھجة في تقرير
مراقبة المجتمع المدني ،وما ھو أھم من ذلك ،ان تتولى وزارة الداخلية من خالل المديرية العامة لقوى االمن
الداخلي إصدار تقرير مفصل ورسمي بذلك ،ليكون جزءا من التقرير الرسمي عن عمل الوزارة – او الھيئة
المستقلة لإلشراف على االنتخابات عند إقرارھا  -بصفتھا الجھة المسؤولة عن سالمة العملية االنتخابية.
النتائج العامة لرصد الحوادث األمنية
رصدت الجمعية  ١٦٢حادثا ً أمنياً ،تقاسمتھا التصنيفات المذكورة )انظر جدول رقم –  ،(١ومن المالحظ أن
كثافة الحوادث االمنية كانت أعلى في الشھر الثاني للحمالت االنتخابية ،أي بدءاً من  ٨أيار  ،٢٠٠٩ولغاية
يوم االنتخابات ،حيث إن ھذه الفترة شھدت  ٧٧بالمائة من ھذه الحوادث مقارنة بالشھر األول من الحمالت،
أي من  ٨نيسان  ٢٠٠٩ولغاية  ٧أيار  ،٢٠٠٩التي شھدت حوالي  ٢٢بالمائة منھا.
جدول ) :(١الحوادث األمنية وفق التصنيفات المتبعة
تصنيف
استغالل االنتخابات لإلخالل باألمن
إشكال بين مناصرين
اعتداء غير مسلح
اعتداء مسلح
تلف ممتلكات
تمزيق وحرق الفتات وصور
تھويل وتھديد
مجموع

عدد
14
39
29
14
27
32
7
162

%
8.6
24.1
17.9
8.6
16.7
19.8
4.3
100

احتلت اإلشكاالت األمنية بين مناصري المرشحين إلى االنتخابات صدارة الحوادث األمنية ،بـ  ٢٤بالمائة من
ھذه الحوادث ،وتالھا من حيث االھمية تمزيق وحرق الالفتات ) ،(%٢٠واعتداء غير مسلح وإتالف أمالك
) %١٨و .(%١٧وشكلت االعتداءات المسلحة ،وھي اكثر خطورة ،نسبة  %٩من اجمالي الحوادث
المسجلة.
أما الحوادث التي ال ترتبط مباشرة بالمرشحين والحمالت والمصنفة ضمن فئة استغالل االنتخابات لإلخالل
باألمن فقد بلغت نسبتھا ايضا  %٩من االجمالي .ويعرض الرسم البياني ادناه ھذه النسب بشكل بصري
لتسھيل المقارنة.
رسم بياني ) :(١نسب الحوادث األمنية وفق التصنيفات المتبعة

الحوادث األمنية وفق الدائرة االنتخابية
يبين الجدول التالي توزع الحوداث األمنية حسب الدوائر االنتخابية ،حيث طالت ھذه الحوادث  ٢٢دائرة من أصل ٢٦
جرت فيھا االنتخابات.

جدول ) :(٢الحوادث االنتخابية وفق الدوائر االنتخابية
الحوادث

الدائرة

%

البترون

3

1.9

البقاع الغربي وراشيا

7

4.3

الشوف

11

6.8

الكورة

3

1.9

المتن

8

4.9

المنية – الضنية

3

1.9

النبطية

1

0.6

بشري

1

0.6

بعبدا

14

8.6

بعلبك – الھرمل

2

1.2

بنت جبيل

2

1.2

بيروت

23

14.2

جبيل

5

3.1

زحلة

13

8.0

زغرتا

5

3.1

صور

3

1.9

صيدا

16

9.9

طرابلس

11

6.8

عكار

8

4.9

قرى صيدا

2

1.2

كسروان

6

3.7

مختلف

1

0.6

مرجعيون – حاصبيا

14

8.6

مجموع

162

100

من المالحظ تركز الحوادث األمنية بكافة تصنيفاتھا في دوائر بيروت االنتخابية الثالث التي نالت مجتمعة نسبة ١٤
بالمائة من مجمل الحوادث األمنية في لبنان خالل فترة الحمالت )انظر الرسم البياني رقم –  ،(٣تليھا دائرة مدينة

صيدا بنسبة  ١٠بالمائة ،ومرجعيون – حاصبيا وبعبدا بنسبة  ٩بالمائة ،ثم دائرتي طرابلس والشوف بنسبة  ٧بالمائة،
وباقي الدوائر أقل من ذلك .أنظر الرسم البياني التالي:

رسم بياني ) :(٢نسب الحوادث األمنية وفق الدوائر االنتخابية

واحتلت محافظة جبل لبنان بدوائرھا المرتبة األولى بين المحافظات ،إذ حظيت بأعلى نسبة من الحوادث األمنية
وصلت إلى  ٢٧بالمائة ،ما خال عاليه التي لم يسجل فيھا حدث أمني تابع للتصنيفات المعتمدة ،ثم احتلت محافظة
الشمال المرتبة الثانية بنسبة  ٢١بالمائة ،مع تقارب بين محافظتي البقاع وبيروت بحوالي  ١٤بالمائة ،تليھما محافظة
الجنوب بـ  ١٣بالمائة وأخيراً النبطية بـ حوالي  ١١.٥بالمائة .وفي ھذه المحافظة االخيرة ،تركزت ھذه الحوادث في
دائرة مرجعيون – حاصبيا بنسبة كبيرة تصل إلى  ٩بالمائة من إجمالي الحوادث األمنية في لبنان .أما فيما لو اعتبرت
محافظتا الجنوب والنبطية محافظة واحدة ،كما في بعض االستبيانات واالستطالعات لحازتا مجتمعتين على الدرجة
الثانية بعد جبل لبنان بنسبة  ٢٣.٥بالمائة .انظر الرسم البياني التالي:

رسم بياني ) :(٣نسب الحوادث األمنية وفق المحافظات

الحوادث األمنية وفق التيار السياسي
يبين الجدول أدناه أعداد ونسب الحوادث األمنية والجھة المتأثرة بھا ،وقد تم تقسيم ھذه التيارات السياسية إلى قوى ١٤
آذار وحلفائھا ،قوى  ٨آذار وحلفائھا ،ومستقلين .وأضيف إلى ھذا التقسيم قسم "مختلف" ،وذلك لوجود عدد كبير من
الحوادث األمنية التي تأثر بھا طرفان ،مع مالحظة نسبة اإلشكاالت األمنية بين مناصري القوى السابقة ،او الحوادث
التي ال ترتبط بطرف سياسي او باالنتخابات ،وھو ما يفسر النسبة المرتفعة للحوداث المصنفة ضمن فئة مختلف.
جدول ) :(٣الحوادث األمنية وفق التيار السياسي المتأثر بھا
التيار السياسي
قوى  ٨آذار
قوى  ١٤آذار
مستقلون
مختلف
مجموع

الحوادث
38
44
24
56
162

%
23.5
27.2
14.8
34.6
100

رسم بياني ) :(٤نسب الحوادث األمنية وفق التيار السياسي المتأثر بھا

المرشحون المتأثرون بالحوادث األمنية
ً
يعرض الجدول التالي لمدى تأثر المرشحين بالحوادث األمنية وفق التصنيفات المعتمدة ،ويظھر أن  ٣٦مرشحا قد
تأثروا بأحداث أمنية مختلفة ،وإن كان تصنيف تمزيق صور والفتات ھو الغالب ،إال أنه قد تبين أن مجمل الحوادث
األمنية التي تم رصدھا في الصحف المشار اليھا ،وورد فيھا ذكر مباشر السم مرشح ،لم يتعد  ٦٩حدثاً ،وقد توزعت
كالتالي:
جدول ) :(٤المرشحون المتأثرون بالحوادث األمنية

اسم المرشح
الياس أبو رزق
الياس سكاف
أحمد األسعد
أسامة سعد
إبراھيم كنعان
إميل نوفل
باسم السبع
تمام سالم
جان عبيد
جبران باسيل
جبران طوق
جورج عدوان
حسن يعقوب
حكمت ديب
رفعت عيد
رياض األسعد
سامي الخطيب
سعد الحريري
شارل أيوب
صالح الخير
عبد القادر الشامي
عقاب صقر
عمر كرامي
فؤاد السنيورة
فارس سعيد
فيليب يونس
كارلوس ادة
ماجد فياض
محمد القرعوني
محمد جباعي
ميشال عون
ميشال معوض
ناصيف القزي
ناظم خليل إبراھيم
نجيب ميقاتي
يحيى غدار
مجموع

الحوادث
2
3
16
2
2
1
3
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
5
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
69

%
2.9
4.3
23.2
2.9
2.9
1.4
4.3
1.4
1.4
1.4
1.4
4.3
1.4
1.4
2.9
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
2.9
1.4
7.2
2.9
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
4.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
١٠٠

تظھر النتائج أن المرشح أحمد األسعد قد نال حصة كبيرة من الحوادث األمنية المرصودة والتي ذكر اسمه فيھا ،فما
يفوق نسبة  ٢٣بالمائة كانت من نصيبه وحده ،وتراوحت ھذه الحوادث بين اعتداء مباشر على المرشح أو على
ممتلكات تابعة له أو لماكينته االنتخابية .وتاله مرشح دائرة صيدا فؤاد السنيورة بنسبة  ٧بالمائة حصرت في حرق
وتمزيق الفتات انتخابية له ،فيما ورد ذكر اسم المرشحين االخرين ،ما بين مرة واحدة وثالث مرات في تقرير الرصد
الصحفي المعتمد.

ويجدر التذكير مرة اخرى ،ان ھذا الرصد جزئي بطبيعته وبالوسائل التي استخدمھا .وقد أشار عدد من المرشحين
والتيارات السياسية ،خالل حمالتھم االنتخابية وبعد االنتخابات ،الى تعرضھم او مؤيديھم لضغوط وأعمال مادية
مباشرة احيانا لم ترصدھا الصحف ،او لم يصرح عنھا المعرضون لھا ،وبالتالي فإن ھذا الرصد الجزئي ال ينصف
ھؤالء المرشحين الذين ربما تعرضوا وعائالتھم ومؤيديھم لمضايقات مستمرة وممنھجة ،خصوصا في مناطق النفوذ
الكبير لتيارات سياسية على خصومة مع المرشحين المعرضين للضغط في مناطق معينة ،وال يستبعد ان يكون ذلك قد
أدى الى انخفاض نسبة االقتراع في مراكز او أقالم معينة .ھذا الجانب من العوامل المؤثرة في العملية االنتخابية لم
يحظ بالعناية الالزمة ال لجھة المراقبة ،وال لجھة المعالجة المسبقة تحديدا.

رسم بياني ) :(٥المرشحون المتأثرون بالحوادث األمنية )(%

 -٣أداء االطراف المعنية باالنتخابات
لقد شكلت فترة "الحملة االنتخابية" اختباراً ميدانيا ً لإلصالحات التي أدخلت على القانون ،سواء لجھة ما
نص عليه من إنشاء ھيئات وآليات عمل جديدة ،أو لجھة ما نص عليه من تعاون بين الوزراة )ممثلة
الحكومة والدولة( وبين المجتمع المدني ،وھو ما نص عليه القانون صراحة للمرة األولى.
ومن الضروري أن يتناول تقرير الجمعية في تقييمھا لمرحلة ما قبل االنتخابات ،ھذه الجوانب ،بإيجابياتھا
وسلبياتھا ،وتسجل الجمعية النقاط التالية المتعلقة بعمل االطراف المعنية بإدارة العملية االنتخابية واالشراف
عليھا:
 -١قضايا متعلقة بالحكومة ومجلس النواب
أ -خالل الفترة الفاصلة بين صدور قانون االنتخاب ويوم االقتراع  ،٣تم تشكيل الھيئات
والمؤسسات التي نص عليھا القانون ،والسيما إنشاء ھيئة اإلشراف على الحملة االنتخابية في
 ١٣كانون األول /أكتوبر  ،٢٠٠٨وكلفت بمراقبة اإلعالن واإلنفاق االنتخابيين .وتسجل
الجمعية في ھذا الصدد ،حصول خرق ھام في آلية التشكيل ،فقد اعترض وزراء في الحكومة
على جانب ھام في االقتراح المقدم من قبل وزير الداخلية لتشكيل الھيئة ،وأخذت الحكومة بھذا
االعتراض فتم تعيين رئيس لھذه الھيئة من خارج األسماء الثالثة التي رشحھا الوزير ،وتم
تعيين شخص آخر بتدخل سياسي من مسؤول بارز ھو رئيس مجلس النواب .وباستثناء ھذا
الخرق السياسي األساسي ،فإن تشكيل الھيئة أتى متوازنا حسب القانون ،وتمثل فيھا بعض
العاملين في المجتمع المدني .وقد باشرت الھيئة مھامھا فور تشكيلھا ،حيث وضعت آلية عملھا،
ووزعت المسؤوليات على أعضائھا ،وشرعت في ممارسة مھامھا.
ب -حصل تأخير غير مبرر في استكمال المجلس الدستوري الذي يعتبر وجوده الضمانة الدستورية
والمعنوية األساس لعدم التشكيك في نتائج االنتخابات الحقا ً .وكان التأخير المزمن على ھذا
الصعيد نتاج االنقسام السياسي الحاد في البالد ،ونتاج التنازع على التعيينات واألسماء بين
األطراف السياسية ،السيما بعدما عبّر تحالف  ٨آذار عن اعتراضه على اختيار نصف أعضاء
المجلس الدستوري في مجلس النواب حيث األغلبية لتحالف  ١٤آذار .وعلى ھذا األساس ،تم
تعطيل قدرة مجلس الوزراء على اختيار األعضاء الخمسة اآلخرين ،حيث االختيار يتطلب
موافقة الفريقين السياسيين المتقابلين على األسماء .ومع اقتراب موعد االنتخابات ازدادت
المطالبة باستكمال تعيين األعضاء الخمسة كي ال تجري االنتخابات من دون وجود مجلس
دستوري مما يعرض البالد إلى مخاطر الالإستقرار السياسي والمؤسساتي الحقا ً .وقد دعت
الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات ،ومنظمات المجتمع المدني ،إلى اإلسراع في
تشكيل المجلس الدستوري في أسرع وقت ،وقامت بتحركات واتصاالت لھذه الغاية ،ووجھت
كتابا ً إلى رئيس الجمھورية بتاريخ  ٢٥أيار /مايو  ،٢٠٠٩تدعو فيه إلى استكمال التعيين
محذرة من المخاطر الناجمة عن التأخير .وقد تم استكمال اختيار أعضاء المجلس الدستوري
في جلسة عادية لمجلس الوزراء انعقدت بتاريخ  ٢٦أيار  .٢٠٠٨ومباشرة بعد التعيين ،انعقد
المجلس وانتخب رئيسا ً له بأكثرية سبعة أصوات )من اصل عشرة اعضاء يشكلون المجلس (٤
ھو القاضي الدكتور عصام سليمان وباشر مھامه.
ج -وافق مجلس النواب باإلجماع ،في جلسته العامة بتاريخ  ٩آذار /مارس  ،٢٠٠٩على اقتراح
قانون خفض سن االقتراع من  ٢١إلى  ١٨سنة .وكان ھذا أحد المطالب اإلصالحية
األساسية للمجتمع المدني في لبنان ،ولم يتم االتفاق عليه في الدوحة ،وال في جلسة مجلس
النواب التي أقرت القانون .وبتاريخ  ١٣أيار  ،٢٠٠٩استكمل مجلس الوزراء في جلسته
العادية آلية تعديل المادة  ٢١من الدستور اللبناني والتي تحدد سن االقتراع بـ  ٢١سنة ،عبر
الموافقة على مشروع قانون دستوري يرمي إلى تعديل المادة  ٢١من الدستور لجھة خفض
 .٣صدر قانون االنتخاب الحامل للرقم  ٢٥في  ٨تشرين األول /أكتوبر  ،٢٠٠٨ونشر في العدد  ٤١من الجريدة الرسمية بتاريخ ٩
تشرين األول /أكتوبر .٢٠٠٨
 -٤توفي الدكتور اسعد دياب وھو احد االعضاء العشرة للمجلس الدستوري ،ولم يجر اختيار بديل له حتى لحظة االنتھاء من اعداد
ھذا التقرير في شھر نيسان/ابريل .٢٠١٠

سن االقتراع الى  ١٨سنة .ھذه الخطوات التي اتخذت أثناء فترة الحملة االنتخابية ،على أن
تستكمل اإلجراءات الدستورية لجعله نافذاً ،يشكل خطوة إلى األمام ،ويفتح إمكانية تمكين ھذه
٥
الفئة من الشباب من المشاركة في االنتخابات البلدية القادمة ،صيف ٢٠١٠.

قضايا متعلقة بوزارة الداخلية
أنجزت وزارة الداخلية معظم الترتيبات اللوجيستية القديمة والجديدة التي نص عليھا القانون ،وأصدرت التعاميم
والقرارات ،ونفذت اإلجراءات الالزمة ،وأنشأت اللجان الضرورية لتسھيل العمل .وإذا كانت الجمعية غير
قادرة على القيام بجردة شاملة لما قامت به الوزارة في ممارسة مسؤولياتھا بتنظيم العملية االنتخابية ،فإن
التقرير الحالي يشير إلى بعض الجوانب األكثر أھمية في ھذه التجربة .وسجلت الجمعية النقاط التالية:
.١

.٢

.٣

.٤

.٥

.٦

حدد وزير الداخلية والبلديات أقالم االقتراع في قرارات صدرت في  ٢٨نسيان /أبريل
 .٢٠٠٩والتزمت الوزارة بالقانون لجھة تجھيز األقالم بالمستلزمات الالزمة وفق مندرجات
القانون الجديد ،والسيما الصناديق الشفافة ،والمعازل المصنعة وفق مواصفات تضمن
السرية ،والحبر المخصص لدمغ إصبع الناخب بعد االقتراع .إضافة إلى اإلجراءات األخرى
)لوائح الناخبين ،والمغلفات ،وتعيين رؤساء األقالم ولجان القيد(.
التزمت الوزارة بالقانون الجديد لجھة تنظيمھا بنجاح عملية اقتراع أعضاء ھيئات األقالم من
الموظفين قبل يوم االقتراع ،وفي حفظ أوراق االقتراع وفق مندرجات القانون في المصرف
المركزي لفرزھم الحقا ً وضم النتائج إلى نتائج الدوائر المعنية .وقد تمت عملية اقتراع
الموظفين المولجين تنظيم االنتخابات نھار الخميس في  ٤حزيران /يونيو  ،٢٠٠٩وتم
االلتزام باإلجراءات القانونية في ھذا الشأن.
أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الدفاع عن خطة أمنية لتغطية يوم االنتخابات
تستند إلى دراسة ميدانية تحدد المخاطر المحتملة في كل من الدوائر االنتخابية .وبشكل عام
جرت عملية االقتراع في اجواء من الھدوء األمني ،وتخللتھا بعض الحوادث المحدودة
والموضعية التي سوف تتم االشارة الحقا ،اضافة الى ما أشارت اليه الفقرات السابقة المتعلقة
بالوضع األمني واالحداث األمنية.
نظمت وزارة الداخلية دورات تدريبية لرؤساء أقالم االقتراع ،وقد لحظ المراقبون آثار ھذا
التدريب من خالل التشدد الذي أبداه معظم رؤساء األقالم في االلتزام الحرفي بإجراءات
االقتراع ،وفي قولھم الصريح بأنھم ينفذون ما تعلموه خالل التدريب وما طلب إليھم من قبل
الوزارة .مع ذلك ،فقد سجل المراقبون أن ھناك جوانب عديدة من القانون لم تكن قد اختبرت
بعد ،ولم يستطع رؤساء األقالم من تقديم كل اإلجابات على المسائل التي واجھوھا أثناء
عملية االقتراع.
نجحت الوزارة في إجراءاتھا المسبقة لتنظيم السير ،ولتنظيم توزيع القوى األمنية يوم
االقتراع في كل لبنان في يوم واحد ،وكذلك في االلتزام بمنطقة حظر التواجد في محيط
مراكز االقتراع .وقد حصلت خروقات لھذا البند من قبل الماكينات االنتخابية للمرشحين،
خصوصا ً لجھة الدعاية االنتخابية ،وھذا ما سيشار إليه في حينه.
نظمت الوزارة حملة إعالمية لتوعية المواطنين على حقوقھم الدستورية في عملية االنتخاب،
وعلى واجباتھم وفق مندرجات القانون الجديد .وقد تبين من ردود الفعل وسلوك المواطنين
يوم االقتراع ،أن الحملة كانت فعالة وحققت األھداف المرجوة منھا .كما أطلقت الوزارة
الخط الساخن الرباعي  ١٧٩٠لتلقي الشكاوى والمراجعات ذات الصلة باالنتخابات بدون أي
بدل .كما شكلت غرفة عمليات مشتركة في الوزارة شارك فيھا مندوب من الجمعية لتفعيل
التجاوب مع الشكاوى الواردة.

 ٥اال ان التطورات الالحقة اتت مخيبة لألمال على ھذا الصعيد .ففي خضم مناقشة االصالحات المطلوب ادخالھا على االنتخابات
البلدية ،طرحت مجددا مسألة اقرار التعديل الدستوري لجھة خفض سن االقتراع الى  ١٨سنة بما يمكن الفئة العمرية  ٢١-١٨من
المشاركة في االنتخابات البلدية المقررة في شھر أيار/مايو  .٢٠١٠لكن ھذا الموضوع دخل مجددا في التجاذب السياسي ،والحسابات
الطائفية ،وجرى ربط تنفيذه ببند اصالحي آخر ھو اقتراع غير المقيمين الذي أقر بدوره في قانون االنتخابات النيابية  ٢٠٠٨/٢٥ولم
يوضع موضع التنفيذ لغياب آلياته التنفيذية عام  .٢٠٠٩وعرض رئيس المجلس النيابي موضوع خفض االقتراع على المجلس النيابي،
وبسبب عدم وجود توافق سياسي على ذلك ،تم تطيير النصاب ولم يقر التعديل.

 .٧عينت وزارة الداخلية والبلديات وحدة للتنسيق مع المراقبين األجانب والمحليين ،وقد أنيطت
بھا مھمة تنظيم عالقة اإلدارة بالمراقبين .وقد كان تشكيل ھذه الوحدة تجربة ناجحة لجھة
بناء الشراكة مع منظمات المجتمع المدني ،وممارسة الشفافية والتعاون مع المراقبين الدوليين
والمحليين ،وكذلك ثبتت فعاليتھا في بناء الثقة والتجاوب مع طلبات المراقبين ضمن حدود
القانون .وقد قامت الوحدة بمھامھا بشكل فعال ،بما فيھا إعطاء بطاقات االعتماد للمراقبين
وفق األصول المتفق عليھا .كما أصدرت الوحدة مدونة سلوك للمراقبين يوقع عليھا كل
مراقب يتعھد بموجبھا التزام الحيادية والمھنية والمسؤولية في ممارسة دوره.
 .٨صدر عن وزارة الداخلية والبلديات تعميم يقضي بنشر لوائح أسعار اإلعالنات االنتخابية
التي سلمتھا وسائل اإلعالم إلى الھيئة المشرفة ما يضفي مزيداً من الشفافية والمساءلة
والمحاسبة على الدعاية واإلعالن االنتخابيين .إال أن الممارسة بينت أن الجوانب المتعلقة
بمراقبة اإلعالم االنتخابي والنفقات االنتخابية ،ھي مسألة معقدة ،وتتطلب تراكما ً في
النصوص المنظمة ،كما في التوعية والتجربة .لذلك بقيت فعالية ھذا الجانب أقل من
التوقعات ،لجھة النتائج ،ولجھة قدرة الوزارة على التعامل مع المخالفات ووقفھا في الوقت
المناسب.
 .٩صدر عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ  ٢٩نيسان /أبريل  ٢٠٠٩تعميم يدعو فيه النيابة
العامة للتحرك لمكافحة الرشاوى ،وقد نص القرار على ما يلي" :بما أن مرسوم دعوة
الھيئات الناخبة المذكور أعاله ،قد حدد موعد إجراء االنتخابات النيابية في ،٢٠٠٩/٦/٧
يرجى التفضل باالطالع واإليعاز إلى النيابات العامة المختصة مكافحة أية رشوة لھا عالقة
باالنتخابات المذكورة من أي نوع كانت ،على أن توضع لھذه الغاية بتصرف النيابات العامة
المفارز القضائية لمداھمة وضبط وتوقيف المرتكبين وفقا ً ألحكام القوانين المرعية اإلجراء".
ولكن ھنا ايضا لم يسجل تفعيل حقيقي لھذا التعميم في الممارسة العملية ،حيث ان ھذا األمر
يقع ايضا ضمن قائمة االمور المعقدة والتي لھا طابع سياسي اكثر مما ھو تقني او قانوني.
 .١٠صدر قرار عن وزارة الداخلية يسمح للمواطنين الذين تتراوح أعمارھم ما بين  ١٨و٢١
سنة أن يراقبوا العملية االنتخابية في  ٧حزيران /يونيو  .٢٠٠٩وقد سھل ھذا القرار العمل
أمام منظمات المجتمع المدني اللبنانية بحيث تمكنت من إشراك متطوعين من الفئة العمرية
 ٢١-١٨في عملية المراقبة.
 -١١شكلت وزارة الداخلة غرفة عمليات تعمل على شقين :االول ،تلقي الشكاوى من المواطنين،
خاصة األمنية منھا؛ والثاني ھو تلقي اتصاالت من رؤساء األقالم ،ومختلف الجھات المعنية في
محاولة لحل المشكالت التي تواجھھم في اليوم االنتخابي ،خاصة وأن القانون االنتخابي الجديد
يتضمن آليات تطبق للمرة األولى كاعتماد بطاقة الھوية بدال من البطاقة االنتخابية والحبر
وغيرھا .وقد نجحت غرفة العمليات في تلقي آالف االتصاالت من مختلف الجھات ،وتعاطت
بجدية عالية مع جميع المخالفات والشكاوى التي وردت إليھا ،كما تعاطت مع جميع المخالفات
التي أحالتھا الجمعية إليھا .كما تجدر اإلشارة إلى مشاركة مندوب عن الحملة المدنية لإلصالح
االنتخابي ،ومندوب عن الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات ،كممثلين عن المجتمع
المدني للمرة األولى في تاريخ االنتخابات النيابية في لبنان ،حيث شكال صلة اتصال مباشرة بين
مھام المراقبة في الخارج وغرفة العمليات كما ساعدا في تقديم بعض المساعدة التقنية ومعلومات
قانونية ساھمت في تخفيف الصعوبات اإلجرائية الناجمة عن تطبيق القانون الجديد .لكن ،وبالرغم
من أھمية ھذه الخطوة والنجاح الذي حققته في تجربتھا األولى ،إال أن كثافة االتصاالت الذي
شھده يوم االقتراع فإن عدد الخطوط الھاتفية "الساخنة" المخصصة لھذه الغرفة لم تكن كافية مما
أدى إلى انشغالھا بشكل دائم ومستمر .ولم يجر تسجيل االتصاالت والشكاوي التي وردت إلى
غرفة العمليات ،ما يعني عدم وجود سجل يحدد كمية ونوعية الحوادث ،وبالتالي سبل معالجتھا.
لذا ،تقترح الجمعية على وزارة الداخلية زيادة الخطوط المخصصة لتلقي شكاوى وأسئلة جميع
شرائح المجتمع باإلضافة إلى زيادة عدد الخبراء القانونيين داخل غرفة العمليات؛ أو تخصيص
وحدة دعم خاصة برؤساء األقالم ،ألنه ومن خالل المراقبة الميدانية يوم االقتراع لعمل ھذه
الغرفة لحظ أن أغلب االستيضاحات واألسئلة كانت ترد من قبل رؤساء األقالم ،فإنشاء وحدة دعم
كتلك التي سبق ذكرھا يسرع الحلول ويم ّكن الوزارة تلقي أكبر عدد ممكن من الشكاوى لحلّھا.

قضايا متعلقة بھيئة اإلشراف

نص القانون االنتخابي الجديد على وجوب تأليف ھيئة تشرف على الحمالت االنتخابية وتسمّى "ھيئة اإلشراف
على الحمالت االنتخابية" .يشرف وزير الداخلية على أعمالھا وتحديد مقرّ ھا ،كما يعود له أن يحضر اجتماعاتھا
متى يشاء ،تتألف الھيئة من عشرة أعضاء وفقا ً لشروط نص عليھا القانون.
أوكلت الھيئة بحسب القانون عدداً من المھام تمحورت حول ممارسة الرقابة على اإلنفاق االنتخابي ووسائل
اإلعالم .من بين ھذه المھام ،تلقي أسعار اإلعالنات االنتخابية من الجھات المختصة ،وتلقي طلبات وسائل
اإلعالم المھتمة بتغطية االنتخابات ،وتسلم الكشوفات المالية العائدة لحمالت اللوائح والمرشحين ،باإلضافة إلى
مجموعة أخرى من الصالحيات التي أناطھا بھا القانون .يعتبر قرار إنشاء الھيئة خطوة إيجابية إصالحية ولو
جزئية ،لتشكل نوعا ً من التطوير في ھيكلية اإلدارة ومسؤولياتھا.
ً
راقبت الجمعية عمل الھيئة كإحدى الجھات المعنية والمسؤولة فتبيّن واضحا للجمعية أنّ المنھجية التي اتبعتھا
الھيئة كانت منھجية متماسكة وواضحة ،لكن بعيدة عن الحزم في اتخاذ التدابير الصارمة في بعض األحيان.
وأھم مثل على ذلك ،عدم إحالة عدد من وسائل اإلعالم إلى القضاء بالرغم من وجود عدد كبير من المخالفات
التي استوجبت ذلك ،حيث اكتفت في أغلب األحيان بتوجيه رسائل تبليغ أو لفت نظر لعدم التمادي في االنتھاك
مع إحالة وسيلة إعالمية واحدة فقط ال غير الى القضاء وكانت من نصيب جريدة الديار.
لكن ،في الوقت عينه ،اتخذت ھذه الھيئة عدداً ال يستھان به من التدابير التي ساھمت بشكل أو بآخر بتسھيل
مجريات سير العملية االنتخابية بشكل عام منذ بداية الحمالت االنتخابية وحتى إعالن النتائج.
فقد عملت الھيئة على نشر الئحة بأسعار اإلعالنات على جميع الوسائل اإلعالمية التي أبدت اھتمامھا بالتغطية،
كما قامت بإيضاح ونشر المخالفات التي ارتكبت في تقريرھا األول والثاني بالرغم من عدم تسمية الوسائل
اإلعالمية في التقرير األول .كما عملت على تحديد نطاق دور العبادة علما أنھا حددت تعريفا ً لدور العبادة
يساعد على حسن تطبيق القانون ،ومن ثم تراجعت عنه وتركت األمر بيد المرجعيات الروحية.
إن نجاح ھيئة اإلشراف ،وعلى الرغم من بعض المالحظات على أدائھا ،يعتبر حجر أساس إلقرار الھيئة
المستقلة لالنتخابات ،التي تنظم وتدير وتشرف على العملية االنتخابية ككل .وقد أصدرت ھيئة االشراف
تقريرھا النھائي الذي يغطي شقي االعالم واالنفاق االنتخابي ،ونشر في الجريدة الرسمية.
تطورات إيجابية تتعلق بالماكينات االنتخابية والمرشحين
تفاعلت الجمعية مع الماكينات االنتخابية للمرشحين والتيارات المختلفة خالل الحملة االنتخابية ،خصوصا ً في
األيام التي تلت مباشرة صدور تقارير الجمعية عن مراقبة االنتخابات .وفي ھذا الصدد ،لحظت الجمعية وجود
تجاوب إيجابي في عدد من الحاالت مع مالحظاتھا ،كما لمست مستوى من التفاعل والحوار ،خصوصا ً بالنسبة
للمواد الجديدة في قانون االنتخابات ،والتي لم تكن الماكينات االنتخابية معتادة عليھا .وفي ھذا الصدد ،سجلت
الجمعية تطورات إيجابية ،كما تبلغت بعض الحاالت مباشرة من الماكينات االنتخابية المعنية من خالل االتصال
المباشر واالجتماعات .وبعض الخطوات التي أقدمت ھذه الماكينات عليھا:
o
o
o
o

التوقف عن استعمال دور العبادة وملحقاتھا بما فيھا صالونات الكنائس والحسينيات للترويج
اإلنتخابي.
التوقف عن تقديم مساھمات عينية ومالية خالل الحملة اإلنتخابية.
تجميد عمل ناشطين رئيسيين في الحملة االنتخابية يعملون حاليا ً كموظفين في القطاع العام.
دعوة مناصرين إلى نزع الصور من األماكن العامة وااللتزام باألماكن المخصصة لذلك.

كما الحظت الجمعية أن معظم وسائل اإلعالم سعى إلى تحقيق التوازن في إظھار المرشحين في البرامج
السياسية .إال أن ھذا األمر بقي في الشكليات ولم يطل تطبيقه ،كما أنھا لم تتمكن من الحفاظ على االستقاللية
والموضوعية في نقل األخبار .وسوف يصار إلى تقييم األداء اإلعالمي في أماكن أخرى من التقرير.

أھم الثغرات والنواقص العامة
بالنسبة للثغرات والنواقص العامة في تطبيق القانون ،أو لجھة التباين في تفسير القانون حسب ما ترتئيه الوزارة
والھيئة ،وما ترتئية الجمعية والتحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات ومنظمات المجتمع المدني المعنية ،تسجل
الجمعية النقاط التالية:

 .١صدور مرسوم عن مجلس الوزراء في جلسته العادية بتاريخ  ١٣أيار  ٢٠٠٩يقضي بتسھيل
اقتراع ذوي االحتياجات الخاصة ،وھو من المطالب األساسية لمنظمات المجتمع المدني.
ولكن ،من الناحية العملية ،يالحظ أن وزارة الداخلية المعنية بالتنفيذ بالدرجة األولى ،قامت
عمليا ً بتأجيل تنفيذ متطلبات المادة  ٦ ٩٢من قانون االنتخاب المتعلقة بتجھيز المراكز وأقالم
االقتراع لتسھيل اقتراع األشخاص ذوي اإلعاقات .فھذا األمر لم يعط األولوية بالنسبة للتنفيذ
مقارنة بالبنود األخرى التي اعتبرت أكثر أھمية  .٧وتوصي الجمعية بأن يعطى ھذا
الموضوع االھتمام الذي يستحق ،وأن تتخذ الوزارة اإلجراءات الضرورية من أجل وضعه
موضع التنفيذ دون إبطاء.
 .٢جواب ھيئة اإلشراف السلبي على طلب الجمعية باستثناء الحملة اإلعالمية التي نظمتھا
الجمعية والتحالف للتوعية على الحقوق االنتخابية خالل فترة الصمت االعالمي .وقد طلبت
الجمعية معاملة المواد اإلعالمية التي أعدتھا كما تعامل المواد اإلعالمية التي أعدتھا
الوزارة ،وأن تستثنى من قرار منع البث التي تطال المرشحين والدعاية االنتخابية .وتعتبر
الجمعية أن الحملة اإلعالمية التي نظمتھا ھي للتوعية ،وھي من الطبيعة نفسھا للحملة التي
نظمتھا الوزارة ،واعتبرت أن قرار الھيئة بشمولھا بقرار المنع ،غير مسنود.
 .٣رفض الوزارة استثناء مراقبي الجمعية من قرار منع استخدام الكاميرات داخل أقالم االقتراع
لتوثيق المخالفات .وقد طلبت الجمعية إجازة ذلك يوم االقتراع ،إال أن الجواب أتى أيضا ً
بالرفض .وترى الجمعية أن ھذا القرار غير منطقي ،حيث إنه حال دون تمكن المراقبين من
توثيق بعض المخالفات التي شاھدوھا من خالل الكاميرات التي زودوا بھا ،والتي تعتبر
وسيلة إثبات ال غنى عنھا لكي يجري التحقق من المخالفات التي سوف تدرجھا الجمعية في
تقريرھا النھائي.
 -٤مخالفات قانون االنتخابات خالل فترة الحملة االنتخابية
بعد ان استعرضت الفقرات السابقة الصورة العامة للوضع األمني وأداء االطراف المعنية خالل فترة الحملة
االنتخابية ،تتناول الفقرات التالية المخالفات الرئيسية لقانون االنتخابات التي جرت قبل يوم االقتراع .وھي تشمل
أربعة مجاالت والمواد القانونية المرتبطة بھا ،وھي بالتتابع:
أ -مخالفات متعلقة باإلنفاق االنتخابي )المادة ،(٥٩
ب -مخالفات متعلقة باإلعالم االنتخابي )المادة ،(٦٨
ت -مخالفات متعلقة باستخدام المرافق العامة والمناصب العامة )المادة ،(٧١
ث -مخالفات تتعلق باقتراع االشخاص ذوي االعاقات )المادة .(٩٢

وتجدر االشارة ھنا الى ان الفقرات الواردة في ھذه القسم سوف تقتصر على عرض الخالصات االكثر أھمية
لھذه المخالفات ،حيث ان الجمعية ،او غيرھا من االطراف المعنية والمشاركة في مراقبة االنتخابات ،قد قامت
بإعداد تقارير مفصلة عن ھذه المخالفات كل حسب مجال اھتمامھا .فالجمعية اللبنانية للشفافية أعدت تقريرا عن
االنفاق االنتخابي وطال ايضا جانبا من استخدام المرافق العامة .واتحاد المقعدين اللبنانيين أعد تقريرا تفصيليا
عن اقتراع االشخاص ذوي االعاقات .في حين ان الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات أعدت تقارير
مفصلة عن الحملة االعالمية ورصدت ايضا استخدام المرافق العامة وأداء الوزراء المرشحين .وسوف تعرض
الفقرات الواردة في ما يلي بعض خالصات ھذه التقارير ،اال انھا سوف تنشر كاملة في المالحق المرفقة

٦

 المادة :٩٢تأخذ الوزارة باالعتبار حاجات األشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات االنتخابية ،وتسھل لھم اإلجراءات التي تسمح لھم بممارسة
حقھم باالقتراع دون عقبات.
تضع الوزارة دقائق تطبيق ھذه المادة بعد استطالع رأي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات المنصوص عليھا في قانون حقوق
المعوقين رقم  ٢٢٠تاريخ .٢٠٠٠/٥/٢٩
٧وتكرر االمر مرة اخرى مع االنتخابات البلدية عام  ،٢٠١٠حيث لم تتخذ االجراءات الفعلية لتنفيذ القانون في ھذا المجال.

)التقارير االعالمية الصادرة عن الجمعية( ،او من قبل الجمعيات التي أعدتھا .ھذا مع االشارة ايضا الى تقرير
ھيئة االشراف الذي تناول نتائج رصدھا ومراقبتھا لإلنفاق واإلعالم ،حسب اختصاصھا.

أ -مخالفات متعلقة باالنفاق االنتخابي  :المادة ٥٩
خصص قانون االنتخابات الفصل الخامس للتمويل واالنفاق االنتخابي )المواد  ٥٤الى  .(٦٢وثمة جانبان
مختلفان لإلنفاق االنتخابي ينتج عنھما نوعان مختلفان من الخروقات القانونية ،وتحكمھما مواد مختلفة من
الفصل الخامس ،ويقتضي التمييز بينھما:
•

•

األول ،يتعلق بخرق سقف النفقات االنتخابية .والتحقق من خرق سقف اإلنفاق االنتخابي غير
ممكن قبل الحصول على الحصيلة النھائية لإلنفاق االنتخابي بعد يوم االنتخابات .وتكون المخالفة
ھي في خرق سقف اإلنفاق ،أي في حجم اإلنفاق ال في طبيعة اإلنفاق نفسه .ولم ترصد الجمعية
بشكل مفصل ھذا الجانب ،وھو االمر الذي قامت به الجمعية اللبنانية للشفافية التي أعدت تقريرا
في ھذا المجال.
الثاني ،وھو يتعلق بالمادة  ٥٩التي تتعلق بالنفقات المحظورة خالل االنتخابات بحكم طبيعتھا )ال
كميتھا( ،نظراً الستخدام ھذا اإلنفاق بوصفه وسيلة تأثير على خيارات المواطن االنتخابية ،من
خالل تقديم بعض الخدمات أو المساعدات العينية أو النقدية للناخبين ،وذلك خالفا ً لما درجت عليه
عادة المرشح المعني خالل السنوات الثالث الماضية ،وھي موضوع الفقرات الحالية من التقرير.
وقد رصدت الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات مخالفات ھذه المادة تحديدا.

تنص المادة  ٥٩على ما يلي:
"تعتبر محظورة اثناء فترة الحملة االنتخابية االلتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ
للناخبين ،ومنھا على سبيل البيان ال الحصر التقديمات والمساعدات العينية والنقدية إلى األفراد والجمعيات
الخيرية واالجتماعية والثقافية أو العائلية أو الدينية أو سواھا ،أو النوادي الرياضية وجميع المؤسسات غير
الرسمية.
ال تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعاله إذا كانت مقدمة من مرشحين أو مؤسسات يملكھا أو
يديرھا مرشحون درجوا على تقديمھا بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما ال يقل عن ثالث سنوات قبل بدء فترة
الحملة االنتخابية".
تقييم المادة ٥٩
قبل الشروع في عرض نتائج المراقبة في ما يتعلق بخرق المادة  ،٥٩ال بد من تقييم ھذه المادة نفسھا من
منظور خدمتھا للمقصد :وھو الحد من تأثير المال السياسي على خيارات الناخبين .وفي ھذا الصدد ،تسجل
الجمعية تحفظھا على ھذه المادة في صيغتھا الراھنة ،حيث إنھا حظرت النفقات االنتخابية التي أشارت إليھا في
متن النص على سبيل البيان ال الحصر ،وھذا أمر مطلوب ألنه يقلص من احتمال التحايل على القانون من خالل
ابتكار أشكال جديدة وغير مذكورة لتقديم الخدمات والوعود االنتخابية.
إال أن الفقرة الثانية اعتبرت أن ذلك ال يعتبر مخالفة في حال درج المرشحون على تقديم ھذه الخدمات بشكل
مستمر لمدة ال تقل عن ثالث سنوات قبل بدء الحملة االنتخابية .أي إن ذلك يعني أن القانون شرع للمرشحين
النافذين من ذوي اإلمكانيات المادية والمؤسسية الذين يستخدمون الموارد المالية بشكل منتظم ومزمن في
االستقطاب السياسي وتأمين الوالء السياسي واالنتخابي ھذا السلوك ،في حين أنه منعه عن مرشحين حديثي
العھد في استخدامه .ومعلوم في الممارسة السياسية واالنتخابية في لبنان ،أن تقديم الخدمات والمساعدات العينية
والنقدية ،مباشرة أو من خالل المؤسسات أو من خالل النفوذ داخل أجھزة الدولة والقدرة على التأثير عليه ،ھو
أحد ركائز العمل السياسي واالنتخابي لدى مختلف التيارات السياسية ،الكبيرة والصغيرة ،الوطنية والمحلية على
حد سواء ،وھو الشكل األكثر شيوعا ً الستخدام المال للتأثير السياسي واالنتخابي .وھذه المادة المصاغة مع ھذا
االستثناء ،تضفي شرعية على ذلك.

وتوصي الجمعية في ھذا الصدد ،أن يصار إلى تعديل نص المادة لتالفي ھذه الثغرة ،أو إلى حذف الفقرة الثانية
من المادة بشكل كامل ،بحيث ال يكون ھناك أي استثناء على األنواع المشار إليھا من اإلنفاق االنتخابي
المحظور.

مخالفات المادة ٥٩
في ما يتعلق بالمخالفات للمادة  ٥٩خالل فترة الحملة االنتخابية ،فقد رصد مراقبو الجمعية والتحالف في مختلف
المناطق اللبنانية وجود ھذه الممارسة الشائعة بتقديم مساعدات أو وعد بمساعدات وخدمات ،يقوم بھا عدد من
المرشحين من مختلف االتجاھات .كما أن فريق العمل قد تلقى معلومات عن ممارسات تندرج في إطار الرشوة
االنتخابية المباشرة .وقام المراقبون بالتحقق من ھذه المعلومات ومتابعتھا بقدر اإلمكان ،ودون تجاوز حدود
دورنا وإمكانياتنا كمجتمع مدني ،خصوصا ً أن ھذه الممارسة شائعة في لبنان .لذلك فإن ما نورده من أمثلة في
ھذا الموضوع ال يعدو كونه أمثلة محدودة تشير إلى بعض أنواع الممارسات التي رصدھا فريق عمل الجمعية
والتحالف ،وھي ال تمثل سوى قمة جبل الجليد لھذه الظاھرة .مع العلم ،أن الجمعية اللبنانية للشفافية رصدت ھذا
النوع من المخالفات ،وضمنتھا في تقريرھا كما سبقت االشارة الى ذلك.
ومن األمثلة على أنواع ھذه الممارسات التي تم رصدھا وتوثيقھا:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

قيام مرشحين بدفع أقساط طالب في المدارس في دوائرھم االنتخابية؛
قيام مراكز حزبية في أكثر من دائرة بتوزيع أدوية صحية وتنظيم حمالت صحية مجانية لم تدرج
العادة عليھا؛
قيام مرشحين بتقديم تبرعات لمدارس في دائرتھم؛
دفع مبالغ نقدية للمواطنين أو الوعد بذلك لقاء التصويت لصالحھم؛
توزيع بطاقات صحية تخول حاملھا الحصول على عالج مجاني في مستوصفات تابعة للمرشح
المعني مشروطة بوعد التصويت للمرشح؛
توزيع بطاقات صحية للناخبين مقابل االحتفاظ بھوية الناخب وإعادة تسلميھا له يوم االقتراع؛
توزيع "بونات" بنزين على الناخبين؛
دفع مساعدات مالية لروابط عائلية؛
تقديم مساعدات نقدية للناخبين خالل جوالت انتخابية مقرونة بالطلب إليھم تأدية "قسم على
القرآن" باحترام التعھد بانتخاب المرشح المعني؛
توزيع معونات غذائية وتسديد تكلفة عالجات صحية...الخ.

تمثل ھذه األمثلة نماذج عن أنواع المخالفات للمادة  ،٥٩أما لجھة انتشارھا الجغرافي ،فإن مراقبي الجمعية
رصدوا ھذه المخالفات في دوائر الشوف ،والبترون ،وكسروان ،وزحله ،والبقاع الغربي ،والمتن ،وبعبدا ،وبنت
جبيل ،وجزين ،وقرى صيدا.
وقد رصد مراقبو الجمعية ھذه المخالفات خالل فترة الحملة االنتخابية ،وضمنتھا الجمعية في تقاريرھا التي
صدرت تباعا في حينه )مرفقة بنصھا الكامل بھذا التقرير( ،مع العلم أنھا ال تمثل إال نسبة صغيرة من المخالفات
من ھذا النوع كما سبقت اإلشارة إلى ذلك .واستناداً إلى ھذه العينة ،يمكن التأكيد أن مخالفة المادة  ٥٩كانت
ممارسة شائعة بأشكال مختلفة ،في مختلف المناطق ،ولدى المرشحين من كافة التيارات واالتجاھات السياسية
المتنافسة ،وال ينفرد فيھا مرشح أو تيار دون آخر.

نقاط متعلقة باالنفاق االنتخابي بشكل عام

٨

 -٨ھذه الفقرة تستند الى تقرير الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية .وھو تقرير نشرته الجمعية ويتناول االنفاق االنتخابي على أنواعه
واستغالل الموارد العامة.

-

ألول مرة في تاريخ لبنان ،ينظم قانون االنتخابات النيابية رقم  ٢٥تاريخ  ٢٠٠٨/١٠/٨في فصله الخامس
االنفاق والتمويل االنتخابيين .وقد نصت المادة  ٥٧من القانون على تحديد سقف المبلغ األقصى الذي يجوز لكل
مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة االنتخابية وفقا ً لما يأتي:
قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة االنتخابية التي ينتخب فيھا يحدد بمرسوم يتخذ في
مجلس الوزراء بناء القتراح وزير الداخلية والبلديات.
وفي مرحلة الحقة ،تم تحديد السقف المتحرك بمبلغ أربعة آالف ليرة لبنانية على الناخب ،مما جعل سقف
اإلنفاق يتفاوت بين مرشح وآخر مع اختالف دائرة ترشحه ،ففي الدوائر ذات الحجم الديموغرافي االكبر يكون
سقف اإلنفاق مرتفعا ً مقارنة مع الدوائر التي تضم عدداً أقل من الناخبين.
أما في حال افترضنا ان الـ ٥٨٧مرشحا ً لالنتخابات النيابية أنفقوا كامل المبلغ المسموح به لھم )السقف الثابت
باالضافة الى السقف المتحرك( ،يصبح المجموع ضخما جداً ويتخطى االربعمئة مليار ليرة لبنانية .اذاً تكلفة
الحملة االنتخابية اللبنانية مقارنة بالدول األخرى تعتبر األغلى على االطالق.
في ما يخص كيفية احتساب االنفاق االنتخابي ،فتح باب الترشح لالنتخابات اللبنانية في الثالث من آذار ٢٠٠٩
وأقفل في السابع من نيسان  ٢٠٠٩اي قبل شھرين من موعد االنتخابات .وقد نص القانون ان احتساب االنفاق
االنتخابي يبدأ من تاريخ تقديم المرشحين بطلبات ترشيحھم .وقد قام  ٤٣٧مرشحا من اصل  ٥٨٧بتقديم طلبات
ترشيحھم خالل اول اسبوع من نيسان ،أي قبل إقفال باب الترشح بأسبوع ،وقد قاموا بذلك لتأخير بدء عملية
احتساب إنفاقھم االنتخابي واالستفادة من القيام بالنشاطات االكثر كلفة قبل بدء حملتھم االنتخابية.
ان ربط تاريخ بدء الحملة االنتخابية بتاريخ تقديم طلبات الترشيح لم يؤمن المساواة بين المرشحين ،باالضافة
الى ان ذلك ع ّقد آليات احتساب االنفاق االنتخابي ،إذ ھنالك تداخل وتشابك في عملية الحسابات ،حيث إن ھناك
تكاليف يتحملھا المرشح بمفرده ،وتكاليف تتقاسمھا الالئحة مجتمعة ،وأخرى تحتسب على التكتل او على
مرشحي الحزب كافة .وعلى سبيل المثال ،في حال قام عدة مرشحين بتقديم طلبات ترشحھم في تواريخ مختلفة
يكون ھناك صعوبة في احتساب اإلنفاق لالئحة ،وازدواجية في الحسابات .ھذا التشابك أربك مديري الحمالت
االنتخابية ومدققي حسابات المرشحين من جھة ،باالضافة الى ھيئة االشراف على الحملة االنتخابية من جھة
اخرى .وقد واجھت الھيئة على ھذا الصعيد صعوبة في وضع صيغة تتالئم مع ھذا الوضع .كما ان عملية رصد
االنفاق االنتخابي ھو بطبيعته عملية معقدة وفنية ،كما ان توثيق المخالفات أكثر صعوبة .ولعل ھذه االسباب
مجتمعة جعلت نتائج التجربة االولى في مراقبة االنفاق االنتخابي ذات نتائج محدودة بالنسبة لھيئة االشراف،
وبالنسبة لمنظمات المجتمع المدني على حد سواء ،خصوصا لجھة القدرة على إعطاء تقدير رقمي كمي على
درجة من الدقة لحجم الخروقات التي تمت على ھذا الصعيد ،خصوصا في ما يتعلق باالستخدام المباشر للرشوة
المباشرة.
مع ذلك ،يمكن اعتبار ھذه التجربة األولى في لبنان في مراقبة االنفاق االنتخابي خطوة فعلية الى االمام ،على ان
يجري تطوير االدوات المالئمة والفعالة من أجل رصد أكثر دقة للمخالفات ،مصحوبا بجھد أكبر من أجل
تطوير ثقافة العمل السياسي واالنتخابي ،وتقليص دور المال في السياسة واالنتخابات.
ب -مخالفات متعلقة باالعالم االنتخابي  :المادة ٦٨
نظم الفصل السادس من قانون االنتخابات النيابية االعالم واالعالن االنتخابيين )المواد  ٦٣الى .(٦٧
وتغطي ھذه المواد مختلف الجوانب المتعلقة بأداء وسائل االعالم ،والحمالت االنتخابية ،والنفقات واستخدام
المرافق العامة في الحمالت االنتخابية .وقد أعدت الجمعية تقارير خاصة بمراقبة الحمالت االعالمية
غطت الجوانب الكمية والنوعية في عمل وسائل االعالم ،وھي منشورة كاملة من ضمن مالحق ھذا
التقرير .وسوف يتناول ھذا الفصل من التقرير تحديدا مخالفات المادة  ٦٨من القانون )نص المادة ادناه(،
كما انه سوف يتناول في فقرة تالية ،مخالفات المادة  ٧١من القانون الواقعة ضمن الفصل نفسه ،ولكن
سوف يجري تناولھا في تقريرنا تحت عنوان استخدام المرافق العامة وإساءة استخدام المواقع العامة من
قبل المسؤولين الرسميين المرشحين لالنتخابات )المادة  ،(٧١ال من منظور االعالم.

كما انه بعد عرض مخالفات المادة  ٦٨كما رصدھا المراقبون خالل فترة الحملة االنتخابية ،سوف يجري
عرض خالصة التقارير الكمية والنوعية لألداء االعالمي التي قام بھا فريق خاص كلف بالرصد
االعالمي ،والتحليل الذي قام به خبراء إعالميون لنتائج الرصد.
مخالفات المادة ٦٨
تنص المادة  ٦٨من قانون االنتخابات على ما يلي:
المادة :٦٨
"يتوجب على جميع وسائل اإلعالم احترام حرية التعبير عن مختلف اآلراء 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.
تطبق الفقرة االولى أعاله على جميع برامج اإلعالم االنتخابي والبرامج اإلخبارية السياسية والعامة بما في ذلك
نشرات األخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابالت والتحقيقات واللقاءات والحوارات والطاوالت المستديرة
والنقل المباشر للمھرجانات االنتخابية.
ال يجوز ألي وسيلة من وسائل اإلعالم الخاص المرئي والمسموع إعالن التأييد والترويج ألي مرشح أو الئحة
انتخابية مع مراعاة مبدأ االستقاللية.
يترتب على وسائل االعالم المشار إليھا خالل فترة الحملة االنتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من
جھة وبين اآلراء والتعليقات من جھة أخرى وذلك في مختلف نشراتھا اإلخبارية.
أثناء فترة الحملة االنتخابية يتوجب على وسائل اإلعالم المرئي والمسموع وعلى اللوائح والمرشحين التقيد
بالموجبات اآلتية:
االمتناع عن التشھير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أو من المرشحين.
االمتناع عن بث كل ما يتضمن إثارة للنعرات الطائفية أو المذھبية أو العرقية أو تحريضا ً على ارتكاب
أعمال العنف أو الشغب أو تأييداً لالرھاب أو الجريمة أو األعمال التخريبية.
االمتناع عن بث كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو
التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية.
االمتناع عن تحريف المعلومات أو حجبھا أو تزييفھا أو حذفھا أو إساءة عرضھا.
 .٥يترتب على الھيئة أن تؤمّن التوازن في الظھور اإلعالمي خالل فترة الحملة االنتخابية بين المتنافسين
من لوائح ومرشحين فتلزم وسيلة االعالم ،لدى استضافتھا لممثل الئحة أو لمرشح أن تؤمّن في المقابل
استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجھة التوقيت والمدة ونوع البرنامج.
قامت الجمعية برصد جزئي لمخالفات المادة  ٦٨أثناء فترة الحملة االنتخابية ،وقد ضمنت مالحظاتھا في
تقاريرھا الجزئية التي صدرت في حينه ،إال أنھا شكلت فريق عمل متخصصا من أجل رصد األداء اإلعالمي
بشكل متكامل )النصوص الكاملة للتقارير االعالمية مرفقة( .أما أبرز المالحظات التي تم رصدھا خالل فترة
الحملة االنتخابية والتي وردت في التقارير الجزئية ،فھي المالحظات التالية:
•
•
•

الخطاب االنتخابي يبالغ في التجريح في الخصم السياسي ،وتشترك في ذلك غالبية وسائل اإلعالم
الحزبية أو المؤيدة لطرف سياسي.
بعض المرشحين يبالغون في تضخيم مخاطر مشاريع الخصم بھدف إثارة مخاوف جمھوره
الخاص ودفعه لاللتفاف حوله ،أو يبالغ في إبراز قوته لتخويف الخصم .وتصل ھذه الممارسة إلى
شفير التحريض أو الترھيب أو إثارة النعرات الطائفية.
تلجأ وسائل االعالم إلى االلتفاف على مسؤوليتھا عن نشر مواد مخالفة للقانون ،من خالل نقلھا
للخطاب السياسي المتوتر للمرشحين أو نشر أخبار منسوبة إلى مصادر أخرى ،في حين أن المادة
 ٦٨تنص على مسؤوليتھا عن بث ھذه المضامين ،بمعزل عن مصدرھا.

في ھذا السياق العام من الخطاب السياسي واالنتخابي السجالي ،تبرز بين الحين واآلخر في بعض وسائل
اإلعالم ،أو بعض التصريحات والمواقف ،حاالت أكثر نتوءاً ،وتقترب من الخرق الواضح للمادة  ٦٨من قانون
االنتخاب .ومن األمثلة على ذلك استخدام تعابير نابية والتشابيه في وصف الخصم السياسي؛ أو االتھام المالي

لمرشح أو سياسي منافس؛ أو إثارة الكراھية تجاه أشخاص أو جھات معينة بشكل مباشر خالل الخطابات
الجماھيرية؛ أو الربط المباشر بين أحداث ومواقف بما يوحي بالتخوين ...الخ .كما أن الفريقين المتقابلين حاوال
استغالل كل حدث ،كبيراً كان أم صغيراً ،في الحملة االنتخابية ،في منطق سجالي يھدف إلى تفنيد مرتكزات
صورة الخصم االنتخابي وخطابه السياسي واإلعالمي بما ال يخلو من العنف الرمزي اللغوي أو البصري.
والجدير بالذكر أن التعامل مع ھذه المادة ومخالفاتھا لم يخل من االرتباك نظراً لھامش االجتھاد الواسع نسبيا ً في
تقدير ما يعتبر تحريضا ً أو تشھيراً أو تخويناً ،وما يعتبر اختالقا ً لمواقف أو وقائع أو ما يعتبر تذكيراً بوقائع
حقيقية في نظر البعض مھما كانت بشعة أو مضى عليھا الزمن.
من ناحية ثانية فإن المادة  ٦٨تتحدث في فقراتھا المختلفة عن مسؤولية وسائل االعالم ،وعن مسؤولية اللوائح
والمرشحين أيضا )الفقرة الرابعة( .وھذا سبب إضافي لاللتباس ،وفعليا ً لم تكن ھناك أي آليات أو توجھات
واضحة لكيفية التعامل مع المرشحين الذين يخالفون ھذه المادة ،ولم يكن ھناك أمثلة على قيام الجھات المعنية
بالرقابة بأي تدخل في ھذا المجال ،ما عدا االتھامات المتبادلة بين المرشحين المتخاصمين .وكذلك فإن فعالية
الرقابة على وسائل اإلعالم ،واإلجراءات التي اتخذت بحق بعض الوسائل كانت محدودة ،واقتصرت على
بعض الحاالت التي ال مجال لالجتھاد في كونھا مخالفة للقانون .وفي ھذا المجال ،فإن الھيئة المشرفة المولجة
بمراقبة اإلعالم االنتخابي اتخذت إجراءات جزئية وتنبيھية بحق وسائل اإلعالم .وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك،
فإن ھذه المخالفات التي تطلبت اتخاذ إجراءات ،ال تغطي سوى جانب جزئي مما يفترض أن تغطيه عملية
الرصد والحد من المخالفات ،إال أنه لم توضع معايير واضحة ومجمع عليھا من أجل تقييم األداء ،وھو أمر
صعب موضوعيا ً بسبب االنقسام السياسي الحاد في البالد.

في خطابات المرشحين وبرامجھم االنتخابية
من الطبيعي أن يعمل كل مرشح على إيجاد الوسيلة األمثل للتعريف بنفسه وبمنجزاته أمام مؤيديه .اال ان ھذه
الممارسة لم َ
ترق في االنتخابات النيابية عام  ،٢٠٠٩وال في سابقاتھا ،الى مستوى عرض البرامج االنتخابية
بشكل يتسم بالھدوء والموضوعية ،ومناقشتھا أمام الناخبين ومقارنتھا ببرامج الجھات المنافسة .فقد غلب على
خطابات المرشحين في المھرجانات واللقاءات االنتخابية ،وفي الحلقات التلفزيونية ،اعتمادھم لشعارات ومبادئ
عامة يعتبرونھا برامجھم االنتخابية.
وقد قام عدد من االحزاب والتيارات السياسية بعرض أفكارھم وطروحاتھم في برامج منظمة محبوكة بطريقة
متناسقة وعصرية ،لكن وبالرغم من ھذا التطور االيجابي ،فإن االمر لم يتجاوز أغلب االحيان عرض ھذا
البرنامج دون مناقشة فعلية ،اذ كان الھدف ھو القول فقط ان لدى ھذا التيار او الالئحة او المرشح برنامجا
انتخابيا متكامال ليس اكثر ،ولم يكن ھو فعليا موضوع التعبئة الشعبية للمؤيدين ،وال الموضوع الفعلي لمناقشة
المنافسين.
وبالنظر إلى البرامج االنتخابية التي أعلنھا المرشحون واألحزاب والتيارات الحزبية في انتخابات حزيران/
يونيو  ٢٠٠٩نرى أن جميع البرامج االنتخابية أخذت جانبا ً اجتماعيا ً وآخر اقتصاديا ً إلى جانب مقدمات تمھيدية
وتوضيحية .وقد اختلفت الرؤى التطبيقية مع اختالف المواقف السياسية والتحالفات الداخلية والخارجية ،فكل
حزب أو تكتل حاول في برنامجه االنتخابي أن يطمئن مؤيديه من خالل إعالن مواقف ومبادئ عامة تنسجم مع
المزاج العام لمؤيديه وحلفائه الداخليين والخارجيين في آن معا ً .ولم تنظم مناظرة عامة واحدة بين المرشحين،
كما لم يقم أحد من المرشحين بعرض برنامجه للمناقشة أو التطوير ،بل إنھم اكتفوا بتنظيم مھرجانات واحتفاالت
لتالوة برامجھم االنتخابية ،بما ھو استعراض قوة اللوائح المتنافسة بالدرجة االولى.
خالصة التقارير االعالمية وأھم استنتاجاتھا
اھتمت الجمعية منذ عام  ٢٠٠٥بمراقبة االعالم االنتخابي في لبنان بشكل ممنھج ،وراقبته اثر االنتخابات
النيابية العام  ٢٠٠٥واالنتخابات الفرعية العام  ،٢٠٠٧ذلك لكون االعالم جزءاً أساسيا ً من العملية االنتخابية
وأحد المؤشرات على مستوى توفر معايير الديمقراطية .فالمساواة في الفرص بين المرشحين وحق المرشحين

بإيصال أفكارھم وبرامجھم عبر وسائل االعالم ،وعدم لعب االعالم دور المحرّ ض مع أو ض ّد مر ّ
شح معيّن،
كلھا مسائل ھامة في تقييم العملية االنتخابية برمتھا.
وقد زادت أھمية مراقبة االعالم االنتخابي في لبنان بعد صدور قانون االنتخابات النيابية الجديد رقم
 ،٢٠٠٨\٢٥الذي تضمّن فصال كامال ّ
ينظم االعالم واالعالن االنتخابيين ،فكان ال ب ّد من مراقبة االعالم
االنتخابي للتأ ّكد من تطبيق جميع اجزاء قانون االنتخابات اللبناني .وقد طورت الجمعية نوعية مراقبتھا لالعالم
في االنتخابات النيابية عام  ،٢٠٠٩مقارنة بما قامت به عامي  ٢٠٠٥و ،٢٠٠٧إذ اضافت الى الرصد الكمي
إعداد تقارير تتضمن تحليال نوعيا لألداء االعالمي .وما يزيد من اھمية ھذا التحليل النوعي ھو ان القانون
 ٢٠٠٨/٢٥أنشأ ھيئة لألشراف على الحملية االنتخابية وكلفھا مراقبة التزام وسائل االعالم بالقانون .وتتوفر
لدى الھيئة إمكانيات اكبر للقيام بدورھا ھذا ،وقد اصدرت تقريرا مفصال عن نتائج رصدھا ألداء وسائل االعالم
في تقريرھا النھائي عن أعمالھا.
كما سبقت االشارة الى ذلك ،فقد قامت الجمعية بإعداد ثالثة تقارير لمراقبة األداء االعالمي )منشورة بنصھا
الكامل في المالحق( ،وھي:
-

التقرير االول ،ھو عبارة عن تحليل كمّي لوسائل االعالم التلفزيوني والصحافة المكتوبة ،وشمل
تقدير المساحات المخصصة للمرشحين المتنافسين ،وتقييم الطابع االيجابي او السلبي للتغطية
االعالمية ،وذلك بھدف التحقق من شرطي التوازن والحياد في أداء وسائل االعالم ،انطالقا من
معايير كمية .وقد شمل ھذا التقرير  ١٤صحيفة و ١٠محطات تلفزيونية في الفترة بين ١٦
أيار/مايو و ٧حزيران/يونيو .٢٠٠٩

-

التقرير الثاني ھو التحليل النوعي للصحافة المكتوبة ،وقد شمل مجمل التغطيات الصحفية في ١٠
صحف لبنانية باللغة العربية في الفترة الممتدة بين  ١٣أيار/مايو و ٧حزيران/يونيو .٢٠٠٩

-

التقرير الثالث ھو التحليل النوعي لنشرات االخبار ومقدماتھا في  ٩محطات تلفزيونية في الفترة
الممتدة بين االول والثامن من حزيران/يونيو .٢٠٠٩

وسوف نعرض ألھم خالصات ھذه التقارير تباعا ً.
 -١خالصة الرصد الكمّي لوسائل االعالم المرئية والمكتوبة
ّ
نظم قانون االنتخابات النيابيّة للمرّ ة األولى بالتفصيل اإلعالم واإلعالن االنتخابيين ،وطلب من وسائل
ّ
االعالم أن تلتزم التوازن في توزيع مساحاتھا على المرشحين واللوائح ،كما وعليھا أن تلتزم الحياد في
المعاملة ما بين المر ّ
شحين )المواد  ٦٧و ٦٨من القانون  .(٢٠٠٨\٢٥وتھدف عمليّة القياس الكميّ ،
التي يتضمّن ھذا التقرير نتائجھا ،رصد مدى التزام وسائل االعالم ببندي التوازن والحياد.
إنّ النتائج الواردة أدناه ھي حصيلة مراقبة نشرات األخبار والبرامج السياسية واالنتخابيّة في االعالم
المرئي في الفترة الممتدة بين  ١٦أيّار  ٢٠٠٩الى  ٧حزيران  ،٢٠٠٩ومراقبة جميع األخبار
االنتخابيّة للمر ّ
شحين في الصحف خالل الفترة نفسھا.
ولم تشمل المراقبة االعالم المسموع واالعالم االلكتروني لعدم توفر االمكانات المالية للقيام بھذا األمر
وليس بسبب اقتناع الجمعيّة بعدم أھميّة الوسائل االعالميّة األخرى.
وقد تم رصد  ١٤صحيفة تصدر في بيروت باللغات الثالث )العربية ،االرمنية ،واالنكليزية( ھي:
أرارات ،أزتاك )صحيفتان أرمنيتان( ،الدايلي ستار )انكليزية( ،األخبار ،البلد ،البناء ،البيرق ،السفير،
الشرق ،اللواء ،النھار ،األنوار ،المستقبل ،الديار.
كما تم رصد  ١٠محطات تلفزيونية ھي:
Future TV, LBCI, MANAR, TL, NBN, NTV, OTV, MTV, Future News
ANB

منھجية الرصد
اعتمدت الجمعية منھجية مطورة عن المنھجية التي سبق لھا ان اعتمدتھا في مراقبة االنتخابات النيابية
عام  ٢٠٠٥والفرعية عام  .٢٠٠٧وقد تم تطوير ھذه المنھجية في ورشة عمل متخصصة بحضور
ومشاركة خبراء إعالميين .والمنھجية المتبعة بسيطة نسبيا وتجمع بين البعدين الكمي والنوعي ،إذ ال
يكتفي المراقب خاللھا بقياس المساحات المخصّصة للمرشحين واللوائح ،بل يعمد أيضا الى تقييم ھذه
المساحة من حيث كونھا تعطي صورة ايجابية او سلبية او محايدة عن المرشح المعني بالتغطية.
ويتم قياس المساحة او الوقت المخصص لكل من المرشحين والقوى السياسية في الوسيلة االعالمية
المعنية .ففي قياس الوقت المخصص للمرشحين في وسائل االعالم المرئية يستعمل المراقبون
الساعات االلكترونية لحساب الوقت بدقة بالدقائق والثواني .أما في الصحف فيقيس المراقبون
المساحات المخصصة للمرشحين واألحزاب السياسية بالسنتمتر المربع .كما يحتسب المراقبون ك ّل
مرّ ة ذكر فيھا اسم مرشح أو قوة سياسية من قبل الوسيلة االعالمية سنتمترا مربعا واحدا مخصصا لھذا
المرشح/ة أو لھذه القوة.
من جھة أخرى ،يقيس المراقبون نوعية المساحات واألوقات الممنوحة للقوى السياسية وللمرشحين،
فيقيمونھا وفق سلّم يتدرّ ج من  ١الى  ٥على الشكل التالي:
١

تغطية سلبية جدا

٢

تغطية سلبية

٣

تغطية محايدة

٤

تغطية ايجابية

٥

تغطية ايجابية جدا

وھكذا يمكن قياس الوقت وتقييم الموقف من المرشحين المختلفين في تغطيات وسائل االعالم.
وتتضمن المنھجية تعليمات اخرى – ال مجال لذكرھا ھنا – من اجل تحديد ما يدخل ضمن نطاق
الرصد ،والحد من التفاوت في التقييم الذاتي للمراقب من خالل معايير وإجراءات مناسبة.
وباتباع ھذه المنھجية ،فإن النتائج التي توصل اليھا المراقبون تساھم في تحديد اذا ما كانت التغطية
التي منحتھا وسائل االعالم للمرشحين متوازنة ،ومحايدة ،التزاما بنص المادتين  ٦٧و ٦٨بشكل
خاصّ من قانون االنتخابات النيابيّة .٢٠٠٨\٢٥
نتائج الرصد الكمّي
نتائج الرصد الكمّي للمحطات التلفزيونية
رصد فريق المراقبة في الجمعية ما مجموعه ألف ومائة وست واربعون ساعة ،وواحد وعشرون دقيقة وثمانية
واربعون ثانية بث ) (1146:21:48لعشر محطات تلفزيونية .وقد توزعت ھذه الفترة بشكل متقارب بين
فريق المواالة ) (%٤٥وفريق المعارضة ) ،(%٤٦في حين لم ينل المستقلون سوى  %٩من االجمالي .وكانت
حصة المعارضة والمواالة من التغطية السلبية من اصل مجموع التغطية متقاربة ) %٢للمعارضة و%٣
للمواالة( ،في حين لم يكن ھناك تغطية سلبية للمستقلين .اما بالنسبة للتغطية االيجابية فقد كانت حصة المعارضة
 %١٠من اجمالي وقت البث المرصود ،مقابل  %٥للمواالة ،والمستقلون  .%٢اما التغطية المحايدة والتي
شكلت النسبة االھم ،فقد بلغت  %٣٧للمواالة و %٣٤للمعارضة .ويمكن تفسير النسبة الكبيرة للتغطية المحايدة
بالجانب االخباري في التغطية حيث ان كل المحطات مضطرة الى نقل الوقائع )الخبر( بحكم القواعد المھنية،
وھو ما يستغرق القسم االكبر من الوقت المخصص للموضوع ،في حين يأتي الطابع السبلي او االيجابي من
خالل كلمة او تعليق ال يستغرق بالضرورة وقتا طويال .لذلك ،فإن ما له داللة لرصد االنحياز ،ھو مقارنة

التغطيات السلبية وااليجابية لألطراف .وبالنسبة إلجمالي التغطية التلفزيونية في المحطات العشر المرصودة،
كان ھناك انحياز لصالح التغطية االيجابية للمعارضة التي حصلت على ضعف الوقت المخصص للتغطية
االيجابية للمواالة .في حين التغطية السلبية كانت متقاربة ،مع ميل طفيف لصالح المعارضة ايضا.

التغطية االجمالية للتلفيزيونات حسب االتج اه السياس ي
) %من اجمالي الوقت المرص ود(
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تمثل ھذه النسب اجمالي التغطية للوقت الذي خصصته المحطات العشر المرصودة .اال ان انحيازات
المحطات االفرادية لصالح ھذا الطرف او ذاك تظھر من خالل رصد أداء كل محطة على حدة .ويبين
الرسمان البيانيان التاليان أداء المحطات االفرادية للتغطية اإليجابية والسلبية لألطراف .وحصل فريق
المواالة أعلى نسبة تغطية سلبية في محطات  ،OTVيليھا المنار والـ  .NBNاما فريق المعارضة،
فقد حصل على اعلى نسبة من التغطية السلبية في تلفزيون المستقبل يليھا  .MTVوسجلت اعلى نسبة
انحياز سلبي ضد الخصوم السياسيين في تلفزين  ،OTVيليھا تلفزيون المستقبل ثم المنار ،وتقاربت
نسب االنحياز بين الـ  NBNوالـ .MTV
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نتائج الرصد الكمي للصحف
تم رصد مساحة اجمالية قدرھا مليون وستمائة وثالثة وستون ألفا ومائة وأربعة وثمانون سنتمتراً
مربعا ً ) (١٦٦٣١٨٤في  ١٤صحيفة .وقد توزعت حصة االطراف السياسية المختلفة على النحو التالي %٤٧
للمواالة ،و %٤١للمعارضة ،و %١١للمستقلين .وتقاربت حصص المواالة والمعارضة من التغطية االيجابية
والسلبية .فكانت حصة المعارضة  %٣من التغطية السلبية و %٩من التغطية االيجابية ،وحصة المواالة %٢
للتغطية السلبية و %١٠للتغطية االيجابية .اما المستقلون فلم تكن ھناك تغطية سلبية وكانت حصة التغطية
االيجابية  .%٤اما بالنسبة للتغطية المحايدة ،فقد شكلت  %٣٥من اجمالي المساحة بالنسبة للمواالة ،و%٢٩
بالنسبة للمعارضة.

تغطية اجمالي الصحف حسب االتجاه السياسي
) %من اجمالي المساحة المخصصة المرصودة(
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وكما ھو الحال بالنسبة للتغطية التلفزيونية ،فثمة تفاوت في حجم التغطية ومضمونھا حسب الصحف وانتمائھا
او ميلھا السياسي .فحصلت المواالة على نسبة مرتفعة من التغطية السلبية في صحف االخبار والبناء وأرارات؛
في المقابل حصلت المعارضة على اعلى نسبة من التغطية السلبية في صحف لوريان لوجور ،والمستقبل،
والشرق والديار .وكانت االخبار ولوريان لوجور والبناء ھي االكثر انحيازا.

تغطية الص حف للم واالة ف ي انتخابات 2009
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تغطية الص حف للمعارض ة ف ي انتخابات 2009
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 -٢خالصة التحليل النوعي لتغطية الصحف اللبنانية
ھدفت الدراسة النوعية  ،٩الى قراءة وتحليل التغطية الصحفية التي واكبت الحمالت واألنشطة االنتخابية للوائح
واألفراد المتنافسين في كل الدوائر االنتخابية في الفترة الممتدة من  ٢٠٠٩/٥/١٣الى صبيحة يوم االقتراع في
 ٧حزيران  .٢٠٠٩وقد شمل التحليل المانشيت والقطعة الرئيسية المرتبطة بھا إضافة الى االفتتاحيات
والتحليالت والمقاالت والتغطيات والصورة المنشورة والكاريكاتور المرتبط مباشرة أو غير مباشرة باألنشطة
االنتخابية لكل األطراف المتنافسة.
شملت الدراسة  ٨صحف لبنانية صادرة باللغة العربية ،بشكل يؤمن تمثيل التنوع السياسي واالنتخابي ،وھي:
النھار ،السفير ،المستقبل ،اللواء ،األخبار ،البلد ،الشرق ،الديار .وتقوم الدراسة على قراءة وتحليل المواقف
السياسية التي نشرتھا الصحف اآلنفة الذكر ،إما مباشرة عبر تغطيتھا لألنشطة االنتخابية أو غير مباشرة عبر
المقاالت والتحليالت المرتبطة بالعملية االنتخابية والمرشحين على السواء ،ومن ثم تصنيف ھذه المواقف لتحديد
مدى تدخل الصحيفة اضافة الى مدى تطبيق الفصل السادس من القانون االنتخابي.

المنھجية
ركزت الدراسة على مراجعة وتحليل المواقف واألخبار والتعليقات والتغطيات المرتبطة بكل الفرقاء السياسيين
المتنافسين والذين توزعوا على تحالفين/قوتين كبيرتين ھما :تحالف  ١٤آذار الذي ضم تيار المستقبل وحزب
القوات اللبنانية والحزب التقدمي االشتراكي وحزب الكتائب والكتلة الوطنية والجماعة االسالمية واليسار
الديمقراطي وحركة االستقالل والھنشاك والرامغفار والوطنيين األحرار والتجدد الديمقراطي اضافة الى بعض
تحالفاته مع مستقلين مثل نجيب ميقاتي وميشال المر وبعض الشخصيات المسيحية .وتحالف  ٨آذار ويضم :
حزب ﷲ والتيار الوطني الحر وحركة أمل والطاشناق والحزب القومي السوري االجتماعي والحزب

 -٩أع ّد ھذه الدراسة الدكتور علي رمال بناء على طلب الجمعية .ما يرد ھنا ھو خالصة الدراسة ،ونصھا الكامل منشور في الملحق.

الديمقراطي اللبناني والتنظيم الشعبي الناصري وتيار المردة وحزب البعث والكتلة الشعبية وحركة الشعب
وحزب التضامن وحزب االتحاد اضافة الى بعض التحالفات مع شخصيات عامة.
فيما بقي الحزب الشيوعي وتيار االنتماء اللبناني وبعض المرشحين المنفردين خارج ھذين التحالفين المتنافسين،
مع ميل االول لـ  ٨آذار ،والثاني لـ ١٤آذار )ولو من باب تقاطع المصالح االنتخابية(.

أما العناصر التحليلية التي شملتھا الدراسة من مانشيت وافتتاحيات ومقاالت وتحليالت وكاريكاتور وصور فقد
توزعت وفق الجدول التالي:
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اضافة الى المواقف الواردة في القطعة الرئيسية للمانشيت والتي تتطرق الى الواقع االنتخابي بشكل مباشر أو
غير مباشر .وفي ما يلي خالصة تحليل ھذه العناصر الصحفية.
أ -المانشيت
قد تركزت موضوعات المانشيت في معظم الصحف على العناوين التالية:
 .١رئيس الجمھورية /رئاسة الجمھورية.
 .٢مواقف البطريرك صفير بشكل خاص والكنيسة بشكل عام.
 .٣رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون والجمھورية الثالثة والمثالثة.
 .٤أمين عام حزب ﷲ السيد حسن نصرﷲ وحزب ﷲ وحلفاؤه.
 .٥الحضور الدولي واالقليمي.
 .٦رئيس تيار المستقبل و١٤آذار.

ب  -االفتتاحيات والمقاالت
تشكل االفتتاحيات والمقاالت والتحليالت في كل الصحف اللبنانية منبرا للتعبير عن اآلراء والتوجھات
والتوقعات لألحداث  .وھذه العناصر تشكل الھوية السياسية المرتبطة بالصحيفة وتحدد توجھاتھا ومواقفھا
من الحوادث .وقد بينت الدراسة أن جريدتي الديار واألخبار تصدرتا الصحف التي نشرت مقاالت
وتحليالت عن االنتخابات النيابية والشخصيات المشاركة فيھا فيما ينخفض ھذا االھتمام الى النصف في
صحيفة المستقبل والشرق والبلد ،التي ركزت اكثر على التغطيات واالخبار.
أما على مستوى المضمون فقد تمحورت معظم مواضيع االفتتاحيات والمقاالت والتحليالت حول
الموضوعات المشابھة تقريبا لموضوعات المانشيت والقطعة الرئيسية مع فارق انھا تميزت باالستھداف
المباشر بالمفردات القوية والمواقف الصريحة التي حاولت تثبيت صورة سلبية للخصم أكثر من الترويج

االيجابي لألطراف التي تؤيدھا الصحيفة أو األقالم التي تكتب على صفحاتھا .وقد ركزت نصوص ھذه
المقاالت على األمور التالية :الجمھورية الثالثة ،المثالثة ،رئاسة الجمھورية ،المواقف الدولية واالقليمية،
حزب ﷲ والسيد نصرﷲ ،ميشال عون ،قوى  ١٤آذار وقوى  ٨آذار .ھذه العناوين تم التركيز عليھا بشكل
متفاوت بين الصحف بحسب توجھاتھا وسياستھا االعالمية.

ج -التغطيات
التغطيات تعني نقل األخبار المرتبطة بالمرشحين واللوائح المتنافسة في االنتخابات التشريعية .وقد
اعتمدت الدراسة على احصاء التغطيات وتوزيعھا على القوتين السياسيتين الرئيسيتين ) ١٤و ٨آذار(
الستكشاف حجم ھذه التغطيات ودالالتھا .علما بأن النسب المتفاوتة بين الفريقين يمكن ان تفسر
بالعالقة مع حجم األنشطة االنتخابية التي قام بھا كل فريق .وقد تم استبعاد جريدة األخبار ألن مفھوم
التغطيات االخبارية ال ينطبق عليھا ألنھا تعتمد القراءة الشاملة لألحداث واألخبار وتقدمھا بشكل
تحليلي ،وھو ما تم تغطيته في الفقرة السابقة.
وقد أظھرت الدراسة ان صحف المستقبل والشرق والديار جاءت في طليعة الصحف التي أعطت
أولوية لتغطية النشاطات والحوادث والمواقف المرتبطة باالستحقاق التشريعي ،تلتھا اللواء والنھار
وصوال الى أدنى نسبة محققة في جريدة السفير.
أما أعلى مستوى توزع ھذه التغطيات بشكل عام على القوى السياسية المتنافسة فقد حصدت قوى
١٤آذار وحلفاؤھا من "المستقلين" وغيرھم ما نسبته  %٦٩من مجموع التغطيات العامة في الصحف
اللبنانية تحت الدراسة مقابل  %٣١لقوى ٨آذار وتحالفاتھا .اال أن ھذه النسبة تختلف اذا ما حسبت لكل
صحيفة على حدى بحسب توجھاتھا وسياستھا التحريرية.
واذا كانت السياسة التحريرية في كل صحيفة وتوجھاتھا المعلنة تلعب دورا أساسيا في تثبيت التغطيات
ونشرھا اال أنه ال يمكننا اعتماد ھذا التفسير وحده لتبرير الفوارق الحاصلة في عدد التغطيات .فقد
بينت الدراسة ان عدد التغطيات التي حظيت بھا نشاطات ومواقف قوى  ٨آذار االنتخابية وتحالفاتھا
يظھر من خالل صحف النھار والسفير والمستقبل والبلد واللواء أن األنشطة االنتخابية التي قامت بھا
قوى  ٨آذار كانت قليلة العدد مقارنة بالنشاطات التي قامت بھا قوى  ١٤آذار.
وفي صحيفتي الديار والشرق ،ارتفعت ھذه التغطيات الى  ٢٤٩تغطية في جريدة الديار و ١٩٤في
جريدة الشرق وھو أعلى سقف .وفي دراسة لمضمون ھذه التغطيات يتبين أن ھاتين الصحيفتين
عمدتا الى تغطية كل أنواع النشاطات االنتخابية مھما كان تقييمھا المھني )أي درجة األھمية للخبر
والشخصية والموقف والموضوع...الخ( .وھذا ما يفسر انخفاض ھذه األرقام في صحف النھار
والسفير والمستقبل والبلد واللواء نسبيا ً والتي يمكن أن تكون قد طبقت معايير مھنية اكثر تشددا .من
جھة أخرى ،بينت الدراسة ان صحف النھار -السفير -البلد – اللواء ،قامت بتحديد عدد صفحات
التغطيات ،باستثناء المستقبل التي أفردت صفحات أكثر لقوى  ١٤آذار .في حين كانت صفحات
التغطيات في صحيفتي الشرق والديار أكبر من زميالتھا .وھكذا ،فإن قوى  ١٤آذار حظيب بضعف
مساحة التغطية الصحفية في الصحافة المكتوبة خالل فترة الرصد ،مقارنة بقوى  ٨آذار ،ولكن ال
يمكن الجزم بكون ذلك نتيجة انحياز سياسي اكيد ،بقدر ما ھو نتاج جملة من االسباب ،بينھا حجم
النشاط االعالمي للفريقين المتنافسين وطبيعته ،وسياسة الصحف المعنية التحريرية والمعايير المھنية.

د -الكاريكاتور
الكاريكاتور في الصحافة اللبنانية يوازي االفتتاحية في تحديد المواقف والسياسة االعالمية للمطبوعة تجاه
القضايا المعلنة أو المرتقبة .وقد كان للكاريكاتور دور كبير في فترة الحمالت االنتخابية حيث ركزت كل
صحيفة تحت الدراسة على موضوع أو شخصية أو موقف بحسب توجھاتھا العامة من االنتخابات .وبينت
الدراسة أن صحيفة النھار ھي األكثر اعتمادا على الكاريكاتور الصحفي في الموضوع االنتخابي تليھا صحيفة
الشرق والبلد بينما لم تنشر األخبار في فترة الحملة االنتخابية تحت الدراسة سوى كاريكاتور واحد.

ھـ  -الصورة الصحفية
شكلت الصورة الصحفية جزءا أساسيا مكمال أو مساندا للحمالت االنتخابية والملصقات على الجدران
وعلى لوحات االعالنات واألبنية المرتفعة .وقد أظھرت الدراسة استخداما مكثفا للصورة الصحفية في
بعض الصحف مقابل استخدام عادي ال يتالءم ومرحلة التحضير لالنتخابات في صحف أخرى .كما ظھر
ان ھناك تفاوتا كبيرا في االھتمام بالصورة الصحفية المواكبة للحمالت االنتخابية .فعلى مستوى العدد
جاءت صحيفة البلد في طليعة الصحف التي أولت صور المرشحين أھمية خاصة تليھا صحيفة الشرق
فالديار ،فيما أولت السفير أھمية أقل البراز صور المرشحين في االنتخابات النيابية.
وقد توزعت ھذه الصور على ثالث فئات :
 -١الصور الفردية
 -٢الصور ضمن اللوائح
 -٣صور اللوائح مع الزعماء السياسيين والروحيين.

وقد بينت الدراسة أن  %٦٦من الصورة الفردية المنشورة في الصحف تحت الدراسة تعود لفريق ١٤
آذار فيما كان الظھور المصور لفريق المعارضة بحدود  .%٢٨وتعود نسبة  %٤من الصور الفردية
المنشورة الى  ٥٧شخصية مستقلة أو مغمورة أو تابعة لتحالفي  ١٤و  ٨آذار .ويتراوح ظھورھا المتكرر
ما بين صورة واحدة الى صورتين على األكثر طيلة فترة الدراسة.
والمالحظ ايضا أن البطريرك صفير حظي بنسبة  %٢تقريبا من الظھور المصور في فترة االنتخابات
وھذا عائد لمواقف اعتبرھا البعض انتخابية .أما صور األمين العام لحزب ﷲ السيد حسن نصرﷲ فقد تم
احتسابھا من ضمن تحالف  ٨آذار .تبين الجداول التفصيلية الظھور المتكرر للعدد األكبر من المرشحين
والفعاليات السياسية والروحية التي أدلت بتصاريح أو مواقف مرتبطة باالنتخابات النيابية.
و  -خالصة
انطالقا من قانون االنتخابات الذي حاول ضبط العملية االعالمية المرافقة للحمالت االنتخابية لتوفير أفضل
الظروف للمتنافسين في الدوائر االنتخابية ،وتوفير أجواء ديمقراطية فعلية تؤمن للجميع التساوي في
عرض مواقفھم وآرائھم ،يمكن وضع بعض االستنتاجات المرتبطة باألطراف المتنافسة والتغطية االعالمية
في الصحف اللبنانية التي شكلت موضوع ھذه الدراسة.
اوال :بالنسبة للمتنافسين
أ -بدا واضحا أن قوى  ١٤آذار اعتمدت في خطابھا االعالمي المواكب لحمالتھا االنتخابية على
استراتيجية تقوم على العناصر التالية:
 -١الحضور االعالمي اليومي في مختلف وسائل االعالم ومنھا الصحافة المكتوبة بكل "تالوينھا"،
وترافق ھذا الحضور مع نشاطات مكثفة في كافة الدوائر االنتخابية.
 -٢التركيز على االنتقاد والھجوم على الخصم االنتخابي والسيما حزب ﷲ وخطابات األمين العام
السيد حسن نصرﷲ ،والنائب ميشال عون رئيس تكتل التغيير.
 -٣التركيز على عناصر أساسية مرتبطة حصرا بالجمھورية الثالثة والتبعية للخارج بالنسبة للطرف
اآلخر.
 - ٤استغالل "األخطاء" و"مواقف" الطرف اآلخر الستخدامھا في عمليات تعليق وتفسير وتأويل
وھجوم بعد تحديد نقاط الضعف والقوة في ھذه الخطابات والمواقف.

 -٥التركيز على عنصر التخويف من انتصار اآلخر واستخدام شعارات الحرية مقابل فقدانھا
والديمقراطية مقابل الرأي الواحد.

ب -بالمقابل ركز الموقف االعالمي لقوى  ٨آذار في مواجھة خصومه السياسيين على النقاط التالية:
 -١التأكد التام من الفوز ،وعليه تمت مخاطبة الرأي العام على أساس مرحلة ما بعد االنتخابات أكثر
من التحضير للفوز باالنتخابات ،باعتبار ان الفوز محسوم.
 -٢التركيز على شعارات دعم المقاومة واالصالح والتغيير في المرحلة المقبلة.
 -٣استخدام االحصاءات واستطالعات الرأي التي رجحت فوز قوى  ٨آذار ،لتثبيت فكرة ان الفوز
باالنتخابات محسوم لصالحھا ،كعنصر اساسي في الحملة االنتخابية وفي التعبئة المعنوية لمؤيديھا،
والتأثير على خصومھا.

ثانيا :بالنسبة للصحف اللبنانية موضوع الدراسة
 -١ظھرت التبعية السياسية لبعض الصحف بشكل واضح ،وقد أملت ھذه التبعية على الصحف
خياراتھا المھنية لجھة حجم ونوع التغطية الصحفية المرتبطة باألنشطة االنتخابية لألفرقاء
السياسيين المتنافسين انتخابيا.
 -٢اكدت بعض الصحف التزامھا السياسي الواضح مع ھذا الفريق أو ذاك ،وھي شكلت تحالفا
سياسيا مباشرا مع طروحات اللوائح وتولت مباشر ًة الترويج والدعوة الى التصويت للوائح وأفراد
معينين اضافة الى الھجوم على الخصوم السياسيين وتفنيد مزاعمھم ودحضھا.
 -٣بدا واضحا أن بعض الصحف كانت جزءا ال يتجزأ من االستراتيجية االعالمية للقوى المتنافسة
حيث تولت أقالم بعض محرريھا عملية تأويل األخبار والتصدي لبعض المواقف وتوجيه ردود
الفعل على بعض الطروحات التي كان يتضمنھا الخطاب االنتخابي للخصوم.
 -٤لم تحترم معظم الصحف مبدأ التوازن في عرض مواقف األطراف السياسية المتنافسة انتخابيا ولم
يكن بإمكان المادة  ٦٨من قانون االنتخابات فرض ھذا التوازن ،وھذا األمر يعود لسببين:
 .aاألول مھني أي أن القانون ال يستطيع تغيير المعايير المھنية التي تتبعھا الصحف
اللبنانية وغير اللبنانية في عملية تحديد موضوعات النشر لجھة األھمية ومخاطبة أكبر
شريحة من القراء ،اضافة الى تقييم مضامين المواقف والتصريحات لجھة تطابقھا مع
عناصر الخبر ومنھا الجدة واألھمية والفائدة والحجم ...الخ .وھذا ما شكل عائقا أمام أي
تدخل قانوني في فرض التوازن.
 .bأما األمر الثاني فكان مرتبطا بحجم األنشطة االنتخابية والمواقف والتصريحات لكل
فريق سياسي.
 -٥معظم الصحف ركزت في تغطياتھا الصحفية ) (%٧٠على الشخصيات والزعامات السياسية
المصنفة رقم ) (١وھي ال تتجاوز الـ  ١٢شخصية أساسية كانت كل مواقفھا وتصريحاتھا
ونشاطاتھا موضع اھتمام ومتابعة شاملة من كل الصحف التي تناولتھا الدراسة.
 -٦لم يحظ المنفردون خارج اللوائح الكبرى ،باھتمام ملحوظ .كذلك كان ھناك لغط كبير حول
مفھوم االستقاللية و"المستقلون" الذين القوا اھتماما إعالميا من ضمن عالقتھم بقوى  ١٤آذار أو
 ٨آذار .أي لم يكن ھناك اعتراف إعالمي بھذه االستقاللية ،االمر الذي انعكس بالتالي على
تصنيفات الرأي العام اللبناني.

 -٧اقتربت بعض الصحف من أسلوب الدعاية السوداء ضد األطراف التي اعتبرتھا أخصاما في
الحملة االنتخابية .وقد اعتمدت ھذه الصحف في دعايتھا على استخدام التكرار اليومي لالتھامات
والمواقف والشروحات طيلة فترة الحملة االنتخابية لتركيز بعض المفاھيم السلبية المرتبطة
باألطراف المتنافسة.
 -٨ركزت معظم الصحف اللبنانية على البعد الخارجي لالنتخابات النيابية اللبنانية في عملية واضحة
الظھار التبعية السياسية للقوى السياسية اللبناية للخارج األميركي -السعودي والمصري احيانا
بالنسبة لـ  ١٤آذار ،والسوري – االيراني بالنسبة لـ  ٨آذار .كما ان تحالف  ٨آذار ضمّن حملتة
االنتخابية مضامين اتھامية لخصمه تربط بين مواقفه وبين اسرائيل ،وھذه حالة خاصة تحمل بعدا
مخالفا للقانون في نصه الصريح )حظر التخوين(.
إضافة الى ذالك يمكن تسجيل مالحظة ايجابية تمثلت بالحضور االعالمي للشخصيات السياسية مع
مواقفھا في الصحف التي تعتبر معادية لتوجھاتھا وطروحاتھا المحلية واالقليمية .وھو ما يعتبر مؤشرا
على جھد بذلته ھذه الصحف لالقتراب من الموضوعية والتوازن ،وااللتزام بالقانون.

 -٣خالصة التحليل النوعي لمحطات التلفزيون اللبنانية اثناء الحملة االنتخابية
تستعرض ھذه الدراسة  ١٠طريقة تعاطي محطات التلفزيون المحلية مع انتخابات  ٢٠٠٩النيابية .وھي
تغطي الفترة الممتدة من  ١إلى  ٨حزيران  ٢٠٠٩ضمناً ،ويشمل التحليل إفتتاحيات وعناوين نشرات
األخبار المسائية ،بما أن ھذين النوعين يعبّران أصدق تعبير عن رأي المؤسسة وتوجھھا .أما الھدف من
ذلك فھو تحديد ما إذا كانت المؤسسات اإلعالمية التي شملتھا الدراسة متحيزة إلحدى القوى المتنافسة في
تغطيتھا لإلنتخابات النيابية ،وبالتالي ما إذا انتھكت ھذه المؤسسات أحكام المادة ) ٦٨الفقرة (١من القانون
اإلنتخابي لعام  .٢٠٠٨ال يقتصر األمر على رصد اإلنحياز في االفتتاحيات وعناوين األخبار ،إنما واألھم
من ذلك ،شرح االستراتيجيات واللغة والعبارات المستعملة التي تساھم في "قولبة" الحدث والتأثير على
تقبل المشاھد لسير األحداث.
خصوصية نشرات األخبار المسائية في لبنان:
تقسّم نشرات األخبار المسائية في لبنان إلى عناوين األخبار تليھا افتتاحية ومن ثم جزء مخصص لعرض
األحداث وسرد الوقائع .وفي الوقت الذي يقتصر فيه دور التقارير على سرد وقائع موضوعية ونقلھا إلى
المشاھدُ ،تعنى االفتاحية بتلخيص أھم األحداث وشرحھا وتقييمھا مسلطة الضوء على أبعاد معينة فيھا،
مُستعينة باستراتيجيات وتركيبات جدلية تقييمية؛ ومن ھنا أھمية ھذه االفتتاحيات التي تحدد اإلطار الذي
تسري فيه أحداث اليوم كله ،وتوجِّ ه المشاھد في فھم األحداث التي س ُتعرض الحقا في القسم المخصص
لسرد الوقائع.

 -١٠اعد ھذه الدراسة الدكتورة ديما دبوس بناء على طلب الجمعية .ما يرد ھنا ھو خالصة الدراسة ،ونصھا الكامل منشور في
الملحق.

تحليل العناوين
تستحق عناوين نشرات االخبار أھمية خاصة بما أنھا الجزء االبرز في النشرة الذي يلخص أھم األحداث
التي جرت خالل اليوم بعبارات آسرة تسترعي إنتباه المشاھد .وبالتالي فإن العبارات واألسلوب المستعملين
في العناوين قد يؤديان دورا استراتيجيا كبيرا ،حيث أن األسلوب ي َّ
ُسخر للتعبير عن المضمون ولتمرير
الفكرة المنشودة .وبالتالي ليست العناوين مجرد عملية روتينية ،بل من خالل تقديم خبر على آخر على
سبيل المثال أو عدم ذكر حادث ما ،يمكن التقليل من أھميته أو تعزيزھا على حساب موضوع آخر.
من خالل أمثلة عدة جرت دراستھا على غرار تصريح المر وخطاب األساقفة الموارنة عشية اإلنتخابات
تمكنا من استخالص عدد من المالحظات.
أوال إن استعمال العبارات ال يكون أبدا محايدا ،ذلك أن تفضيل كلمة على أخرى ال يقتصر على خيار
لغوي بل يتعدى ذلك إلى تعبير عن آراء المذيع وإديولوجية المؤسسة .وبالتالي فإن الغاية من العنوان ليس
اإلخبار بقدر ما ھي تقييم الحادث .وعليه ،إن إستعمال تلفزيون  OTVلكلمة "إقطاعية" في عنوانھا لنقل
ما صرح به ميشال المر عشية اإلنتخابات ،أعاد إلى األذھان تاريخا من اإلقطاعية واالستغالل ،وبذلك لم
يرفض تلفزيون الـ  OTVفحسب ما قاله المر إنما شن ھجوما معاكسا عليه.
ثانيا ،إن اختيار األحداث الواجب عرضھا في العناوين أو التركيز على بعض من نواحي الحدث والتغاضي
عن األخرى قد يساھم في صياغة الحقيقة وليست فعال عشوائيا على اإلطالق .نأخذ على سبيل المثال،
التصريح الذي أدلى به البطاركة الموارنة عقب الخلوة السنوية في بكركي في  ٣حزيران .ففي الوقت الذي
ركزت كل من محطتي  ANBو NBNعلى الدعوة إلى تقبل نتائج اإلنتخابات ،ركزت العناوين في قناة
المنار وتلفزيون  OTVعلى "األموال" المستعملة للتأثير على نتائج اإلنتخابات في حين شدد تلفزيون
المستقبل على ناحية أخرى من خطاب المطارنة ،أال وھي "الخطر الذي يحدق بلبنان".
نصل اآلن إلى نتائج اإلنتخابات التي بالرغم من أن األطراف المتنازعة كافة تقبلتھا ،إال أن كال من
المحطات اإلعالمية تناولتھا على طريقتھا .بعض المحطات على غرار  ANBو  NBNإكتفتا بذكر
نتائج اإلنتخابات ،والتوقف عند رأي شخصيتين وھما الرئيس ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه
بري ،الذين أدليا بتصريحات غير منحازة وعامة .أما تلفزيون المستقبل ،فبعد أن عرض النتائح ،إنتقل إلى
موقف الواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية ،الداعمين لفريق الرابع عشر من آذار الذين رحبا بھذه
النتائج .المؤسسة اللبنانية لإلرسال عرضت األرقام ومن ثم إختارت تسليط الضوء على عدد المقترعين
محاولة بذلك تصنيف إنتصار فريق  ١٤آذار ووضعه في خانة معينة :فعبر العنوان الذي جاء فيه" :النتائج
الرسمية تظھر التقارب في األرقام بين الفائزين والخاسرين" حاولت اإليحاء أنه بالرغم من الفارق الكبير
في المقاعد البرلمانية ) ،(٥٨/٧١الذي جاء لصالح  ١٤آذار ،غير أن الدعم الشعبي لم يكن دعما مطلقا.
أما تلفزيون الجديد فاعتبر أن الجنرال ميشال عون تمكن من المحافظة على الزعامة المسيحية.
إنطالقا من ھذه األمثلة ،نرى األساليب العديدة التي تسعملھا المحطة لتمرير رأيھا ونقل وجھة نظرھا حول
حادثة معنية ،وعليه يتعدى دور العنوان مجرد تقديم الحادث ولفت انتباه المشاھد .أما االستراتيجيات
المستعملة فعديدة :منھا خيارات لغوية مختلفة ،واالستعارات والتشابيه ،وتحديد المصدر أو اختيار ما يجب
وضعه أو حذفه من العنوان.
إستنادا إلى ھذا التحليل إن أردنا تصنيف المحطات التلفزيونية وفق نسبة إنحيازھا )مؤيدة لفريق  ١٤آذار
أو حيادية أو مؤيدة لفريق  ٨آذار( وباالستناد إلى طريقة صياغتھا للعناوين نحصل على التصنيف التالي:
تلفزيون المسستقبل مؤيدا لـ  ١٤آذار في المرتبة األولى ،من ثم  NBNو  ANBالذين اتخذا موقفا محايدا
إلى حد ما ،تليھما المؤسسة اللبنانية لإلرسال التي أظھرت حياداً إنما ليس بقدر المحطتين السابقتين )إذ
قيمت انتصار فريق  ١٤آذار( أما تلفزيون الجديد فقد أظھر تأيدا لقوى  ٨آذار ،تبعه محطة المنار ومن ثم
 OTVالتين كانتا األكثر تحيزا لفريق  ٨آذار.

تحليل اإلفتتاحيات
سوف تتطرق ھذه الفقرة إلى تحليل افتتاحيات نشرات األخبار المسائية )من  ١إلى  ٨حزيران\يونيو
 (٢٠٠٩مع تسليط الضوء على طبيعة اإلنحياز المرصود تجاه المرشحين.
ستتناول ھذه الفقرة حدثين كان لھما تأثير كبير على اإلنتخابات .الحادثة األولى تمثلت بانسحاب مرشحين في
ب موازين القوى في منطقة
جيبل ھما نوفل وعواد .احتل ھذا الحدث افتتاحيات األخبار نظرا ألھميته في قل ِ
تشھد تنافسا حادا .لمقارنة تعاطي المحطات التفزيونية مع ھذا الحدث ،سنبدأ "بتلفزيون لبنان" الذي لم يتطرق
إلى أسباب اإلنسحاب أو عواقبه بل اكتفى باإلعالن عن ھذا التطور المھم المرتبط باالنتخابات .محطة ال ANB
استھلت بذكر الوقائع ومن ثم انتقلت إلى إبداء الرأي بالنسبة إلى عواقب ھذا اإلنسحاب من دون أن تتحيز ألي
من الفريقين ،مشيرة إلى صعوبة التنبؤ بنتجية االنتخابات بعد أن تبدلت التحالفات وتشكيل اللوائح .المؤسسة
اللبنانية لالرسال لم تنحاز إلى فريق  ١٤آذار أو  ٨آذار بل اتخذت موقف المراقب الذي الحظ ولو بأسف عدم
توحد الصوت المسيحي منددة باالنقسامات في الصف المسيحي بشكل خاص؛ غير أن المؤسسة تطرقت الى
طرف ثالث وھو الرئيس ميشال سليمان ملمِّحة الى ّ
تدخله في االنتخابات لصالح احد الطرفين ،طارحة اسئلة
عدة حول ھذا التغيير ،تاركة المشاھد ليتساءل عن عواقب تدخل رئيس الجمھورية على المدى البعيد وحتى بعد
إنتھاء االنتخابات .من جھته ،اعتبر تلفزيون المستقبل أن اإلنسحاب عزز فرص الربح أمام الئحة  ١٤آذار،
متجاھال اإلنقسام المسيحي أو تدخل الرئيس سليمان ومسلطا الضوء بشكل أساسي على ھزيمة الجنرال عون
الذي برأي المحطة يزعم االستئثار بالصوت المسيحي ،معبّرة عن إنحياز واضح ضد الجنرال عون .تلفزيون
 MTVرحّ ب أيضا بھذا اإلنحساب ،إنما بشكل غير مباشر ،معتبرا أن ھذه الخطوة سوف تعيد خلط األوراق:
ففي تقديم ھذا الخبر استعمل تلفزيون  MTVصفات إيجابية لوصف ھذا االنسحاب ،وكأنه ينقل وجھة نظره
الخاصة المؤيدة لھذا اإلنسحاب.
قناة المنار لم تر أي عقالنية في اإلنسحاب إنما "فعل فاعل" مشيرة إلى التدخل الواضح في العملية اإلنتخابية،
مشككة في حياد الرئيس سليمان ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع .تلفزيون الجديد ) (NTVھاجم سليمان
بشكل أكثر وضوحا وحدة ،الجئا إلى مصادر مختلفة )نوفل ،الرئيس ميشال سليمان ،وسليمان فرنجية،
وأصوات أخرى( معتبرا أن رئيس الجمھورية لم يكن على حياد ولم تكن العملية اإلنتخابية عادلة .استعمل
تلفزيون  NBNعبارة "الضجيج السياسي" الناشئ عن اإلنسحاب ،متجنبا تسمية األشخاص الذين كانت لھم
مواقف مختلفة بالنسبة إلى اإلنسحاب ،وانتقد تدخل الرئيس سليمان إنما بشكل مبطن وغير مباشر .محطة
الـ OTVاعتبرت ان االنسحاب ھو جزء من مخطط أكبر حاكه سعد الحريري من أجل السيطرة على جبيل،
ولمحاربة الجنرال ميشال عون.
من خالل ھذا التحليل ،نرى أن المحطات اللبنانية لم تظھر إنحيازا فحسب تجاه أحد الفريقين إنما أظھرت
إنحيازا بدرجات مختلفة .تلفزيون لبنان كان المحطة التي خصصت الوقت األقل لھذا الموضوع .محطة ANB
بقيت أيضا حيادية بالرغم من أنھا أدخلت تعليقا عاما ،في حين اتخذ كل من تلفزيون المستقبل وقناة MTV
موقفا ايجابيا بالنسبة إلى اإلنسحاب معتبرين أنه سيساھم في خسارة الجنرال عون ،اما المؤسسة اللبنانية
لإلرسال فبدت كأنھا تفسر ھذا الحدث من وجھة نظر مسيحية بحتة مشددة على تفاقم االنقسام المسيحي ،من
دون الوقوف في أحد الصفين ،مع التشكيك بحيادية الرئيس سليمان .أما في المقلب اآلخر ،فبرزت قناة المنار و
 NTVو NBNو  OTVمع فارق أن المحطة األخيرة أبقت الرئيس سليمان بعيدا عن المالمة موجھة اتھماتھا
إلى الرئيس سعد الحريري.
الحدث الثاني الذي احتل أھمية كبرى تمحور حول موضوع نتائج اإلنتخابات وتأثيرھا على مصير لبنان .فھذا
الموضوع الذي احتل غالبية االفتتاحيات في األسبوع األول من حزيران\يونيو لم يرتبط بأي حدث وقع بشكل
فعلي.
"الجمھورية بخطر...صوتك بيحميھا" .افتتحت محطة  MTVنشراتھا اإلخبارية كافة خالل األسبوع من ١
لغاية  ٦حزيران بھذه الجملة .لقد رددت إفتتاحيات  MTVخالل ھذا االسبوع كله ،بشكل مبطن ،وأوحت أن

حزب ﷲ يحاول وضع يده على البلد والقضاء على الھوية اللبنانية وعلى الحريات األساسية في لبنان .وقد
حضت المحطة جمھورھا باستمرار للتصويت للبنان الذي يعرفونه ورفض التحالف الذي سوف يجر لبنان إلى
المجھول ،داعية الجمھور للتصويت للتحالف الذي يدافع عن قيم الجمھورية الثانية )أي تحالف قوى  ١٤آذار(.
تلفزيون المستقبل ،على غرار الـ MTVاعتبر أن االنتخابات سوف تحدد مصير لبنان ،من دون أن يعتمد شعارا
واحدا يكرره كل ليلة .كما تحدثت المحطة عن خطر يحدق بالبلد يمكن تجنبه إن قام الناخب بالخيار الصائب.
صحيح أن تلفزيون المستقبل لم يسمي ،مثله مثل ال ،MTVالفريق الذي سوف يدمر مظاھر لبنان االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،إال أنّ ھذا لم يخف تحيّزه لصالح فريق  ١٤آذار بشكل غير مباشر.
خالل األسبوع األول من حزيران ،تخللت غالبية افتتاحيات المنار نفيا ً للمزاعم القائلة بأن نتائج اإلنتخابات
ستكون مصيرية مذكرة بالدين العام الھائل وسياسات قوى الرابع عشر من آذار االقتصادية السيئة .واعتمدت
اسلوب السخرية من تحالف يحاول بعث الخوف في النفوس من أجل كسب اإلنتخابات راسمة صورة إيجابية
عن القوى التي تدعمھا وصورة سلبية عن خصومھا ،معتبرة أن قوى الرابع عشر من آذار سوف تساھم في
تدمير لبنان على يد إسرائيل كما سبق أن دمرت اقتصاده.
على عكس المنار ،لم تھاجم قناة الـ OTVقوى الرابع عشر من آذار فقط ،إنما انتقدت أيضًا بشكل خاص
"الحريريين" .واعتمدت أسلوب السخرية والتلميح غير المباشر للتقليل من قدر قوى الرابع عشر من آذار،
متھمة إياھا بمجموعة من الممارسات غير األخالقية وغير القانونية من دون تسمية األشخاص أو المجموعات
المسؤولة عنھا بشكل مباشر .تطرقت قناة  OTVايضا إلى موضوع الفساد وشراء األصوات أيضًا من دون
تحديد المجموعات المسؤولة عن ھذه الممارسات.
على عكس المنار وال OTVلم تتطرق قناة  NBNأو تلفزيون الجديد في افتتاحياتھما إلى موضوع مصير لبنان
أو ما ستكون عواقب ربح أي من الفريقين لإلنتخابات .فقد اختار تلفزيون الجديد توجيه إنتقاد الذع للتصريح
الذي أدلى به البطريك صفير عشية اإلنتخابات متھما إياه باستعمال سلطته الدينية للتأثير على الصوت المسيحي،
والتحيز لصالح قوى الرابع عشر من آذار .إكتفت  NBNمن جھتھا بالتطرق إلى "خطاب" صفير ،متحدثة عن
موقف "متحيز ألحد األطراف السياسية" ،وامتنعت عن أي تعليق إضافي.
من خالل ھذا التحليل ،يظھر جليا أن المحطات كلھا أبدت تحيزا تجاه أحد االفرقاء ولو بدرجات متفاوتة.
فحاولت كل من  MTVوتلفزيون المستقبل ،والمنار وال  OTVتوجيه الناخب وإرشاده في الوقت الذي امتنع
كل من تلفزيون الجديد و NBNعن القيام بذلك غير أنھما أيدا بشكل واضح المعارضة خالل التعليق على سير
األحداث .أما ال  ANBفقد تمكنت من البقاء على مسافة واحدة من األطراف أجمعين ،فقد عمدت إلى التحدث
عن نشاطات الفريقين بعبارات عامة وبلغة متشابھة منتقدة األطراف كافة في سعيھم لكسب اإلنتخابات ولو
باعتماد بعض الممارسات غير المشروعة أحيانا .تلفزين لبنان لم يب ِد أي تحيز ألي من االفرقاء طوال ھذه
المدّة ،وجاء اإلنتقاد الوحيد في  ٢حزيران للذين يفتقرون إلى المنطق من خالل ربطھم لمصير لبنان
باالنتخابات .أما المؤسسة اللبنانية لإلرسال ،فانطلقت في كل من افتتاحياتھا ،من ضعف الموقف الموحد
للمسحيين في لبنان.
خالصة
من خالل ھذه الدراسة ،تمكنا من إثبات تحيز غالبية المحطات تجاه أحد األفرقاء في عرضھا العناوين
واالفتتاحيات ،برغم إختالف درجة التحيز بين محطة وأخرى .وعليه ،تبين أن تلفزيون لبنان و  ANBھما
األقل تحيزا بين المحطات التسع ،ولو أن تلفزيون لبنان إنكب أكثر على إظھار دور سليمان التوافقي .على
نقيض ھاتين المحطتين ،تبرز  OTVو MTVالذين إنكبتا على مھاجمة أحد الفريقين ) MTVھاجمت فريق ٨
آذار بشكل عام وحزب ﷲ بشكل خاص ،بينما  OTVھاجمت فريق  ١٤آذار بشكل عام و"الحريريين" بشكل
خاص( .تلفزيون المستقبل عمد إلى الترويج لبرنامج قوى الرابع عشر من آذار راسما صورة قاتمة للبلد في
حال فوز  ٨آذار .اما المنار فأظھرت تحيزا تجاه قوى الثامن من آذار رابطا بين فوز الرابع عشر من آذار

وتدمير لبنان من قبل إسرائيل .علما أن المنار وتلفزيون المستقبل ساھما أيضا في بث الذعر في النفوس .بالنسبة
إلى  NBNوتلفزيون الجديد فاعتمدا أسلوبا مغايرا ،عبر تناول حدث معين حول أحد مرشحي  ١٤آذار أو حدثا
قد يكون له تأثير سلبي على  ٨آذار في االنتخابات ،مروجين بشكل حصري لمرشحي فريق  ٨آذار .لم تبد
المؤسسة اللبنانية لإلرسال أي تحيز لفريق  ١٤أو  ٨آذار ،إال أنھا لم تتخذ موقفا محايدا بالكامل :فھي درست
األوضاع من وجھة نظر مسيحية مبيّنة العواقب على المسيحيّين.
أخيرا وبرغم تحيز كافة المحطات تقريبا ،تجدر اإلشارة إلى أنھا اعتمدت جميعھا اسلوبا غير مباشر ومبطن،
محاولة بذلك تفادي عواقب مخالفة أحكام قانون إنتخابات عام  ٢٠٠٨الذي يفرض عدم التحيز والمساواة في
تغطية اإلنتخابات.
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أقطاب الحوار يلتزمون بوقف الحمالت اإلعالمية اعتباراً من السبت ،والجلسة الثامنة
يحدّدھا سليمان بعد اإلنتخابات.
لبنانيان على متن طائرة اإليرفرانس التي اختفت فوق المحيط األطلسي في رحلة بين
البرازيل وفرنسا.
ّ
بعثة التحقيق الدولية في جرائم الحرب اإلسرائيلية على غزة ،بدأت عملھا في القطاع وسط
معارضة إسرائيلية
الحوار القتراع ھادئ ومشاورات رئاسية لِ َب ّ
ت شكله ومضمونه بعد اإلنتخابات.
بيروت الثانية :ال عالقة لحزب ﷲ وعرقجي :لن أنسحب والسما زرقا.
المُر يھ ِّدد بقطع األيدي المُمتدّة على إمارته ،وھل شارك إميل نوفل في حادثة جبيل
الحوار إلى اللقاء بعد  ٧من حزيران لكن دون تحديد موعد.
بدء محاكمة لبنانيين ينتميان إلى حزب ﷲ في أذربيجان بتھمة تخطيط لمھاجمة السفارة
اإلسرائيلية.
لبنانيان على متن الطائرة المفقودة بين البرازيل وفرنسا.
ال موعد محدّداً لطاولة حوارية مقبلة لتمرير اإلستحقاق اإلنتخابي ،ورئيس البالد لمواكبته
بأعلى درجات اإلستقرار والتحصين الداخلي.
المُر :يا شعب لبنان العظيم ،إذا كنت ح ًّقا عظيما ً حاسِ بھم.
جنبالط :السابع من حزيران حتى ال يكون لبنان ًّ
ممرا للمساس بأمنه أو أمن سوريا.
ّ
الحدود الجنوبية :تر ُّقبٌ وجُھوزية ميدانية والسنيورة للتحلي بالوعي الكافي إزاء المناورات
اإلسرائيلية
استمرار الحوار الوطني بعُھدة الرئيس بعد اإلستحقاق اإلنتخابي والمتحاورون يُش ِّددون
على ضرورة التھدئة قبل اإلنتخابات.
مناورات العدو تبلغ ذروتھا غداً ،وانتحار ضابط استخبارات كبير يطرح أسئلة عن دوره
بشبكات التجسّس في لبنان.
كرامي يواصل حملته لمنع تھميش طرابلس ،ورفعت عيد يُعلِن خالل مھرجان حاشد في
جبل مُحسن تحالفه معه.
ھيئة الحوار الوطني تدعو النتخابات ھادئة وتكلِّف سليمان اإلعداد للدورة المُقبلة.
َّ
لمخطط ُي َن َّفذ في لبنان والمنطقة.
كرامي :طرابلس ھي الساحة األولى
اللجنة اإلنتخابية لحركة أمل وحزب ﷲ في دائرة الزھراني تكرِّ م عائالت الصرفند ،وتأكيد
على متانة التحالف والوحدة الوطنية.
سعد :صيدا ستتصدّى ألصحاب سياسات التحريض.
السنيورة يثير موضوع المربّعات األمنية والحريري تتحدّث عن مواجھة إدارة غير محلّية
في صيدا.
إختفاء طائرة فرنسية بعد إقالعھا من البرازيل وأنباء عن إصابتھا بصاعقة.
الحوار إلى ما بعد بعد اإلنتخابات والجميّل يُريده متكاف ًئا بال مدافع.
المُر يھاجم التيار الوطني :إذا عادوا فعلى لبنان السالم.

• في خاص الجديد :معركة ّ
جزين ،فوق الطاولة وتحتھا.
• وفي النشرة أيضًا ،وحْ َده النسيم يُناور في حقول القمح.
• صاعقة تضرب طائرة إيرفرانس ،وفقدان مئتين وثمانية وعشرين شخصًا.
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بارود يعلن رسم ًّيا نتائج اإلنتخابات ٧١ :مقع ًدا للرابع عشر من آذار و ٥٧للثامن من آذار.
أوباما يعتبر أنّ نتائج اإلنتخابات تثبت أنّ لبنان بات على طريق اإلستقالل والسعودية تحضّ
اللبنانيين على العمل لتحقيق األمن واإلستقرار.
إستشھاد  ٤من حماس في اشتباكات مع قوّ ات إسرائيلية على حدود قطاع ّ
غزة.
أرقام الداخلية تؤ ّكد :الحريريون أكثرية نيابية ال شعبية ،و %٥٢من المقترعين معارضة.
المراقبون الدوليون :األموال حسمت النتائج ،ونيويورك تايمز :عون حافظ على كتلته.
يعقوب :زحلة مجزرة للديمقراطية ،والمر :ھل يفي بوعده فيستقيل ويعتزل؟
واحد وسبعون نائبًا لألكثرية وسبعة وخمسون للمعارضة .النتائج الرسمية تظھر التقارب في
األرقام بين الفائزين والخاسرين.
نصرﷲ يتحدّث الليلة ورعد يدعو  ١٤آذار إلى التزام عدم المس بسالح حزب ﷲ.
القطوع التالي :الحكومة وتشكيلھا والتوازنات داخلھا.
األكثرية والمعارضة إلى خانتيھما في برلمان  ،٢٠٠٩والسابع من حزيران أحجام اختلفت
معاييرھا.
رئيس البالد للتبصّر والتعاون مستقبالً وصون اإلستقرار الداخلي.
السنيورة من بعبدا للتنبّه للمتغيّرات اآلتية في المنطقة.
ورعد لعدم المساس بسالح حزب ﷲ.
بارود يذيع النتائج النھائية لإلنتخابات وبرّ ي يعلن استمرار ستاتيكو المشھد العددي في المجلس
النيابي.
فرنجية يقول إن الكنيسة كانت ضدّنا والرئاسة إلى حد ما وسعد يؤ ّكد أنه خاض معركة ضد
التحريض المذھبي والمال السياسي.
تل أبيب تطالب القوى الموالية للغرب في لبنان بنزع سالح المقاومة والصحافة الغربية ترى أن
ال شيء سيتغير بعد اإلنتخابات
النتائج النھائية لإلنتخابات ٧١ :للمواالة و ٥٧للمعارضة.
الرئيس برّ ي :نقبل النتائج واللبنانيون محكومون أكثر من أي وقت مضى بزيادة عنصر وحدتھم
الوطنية.
الرئيس سليمان يدعو للتبصر في المرحلة المقبلة والتعاون بين األفرقاء إلطالق مسيرة
اإلصالح.
الرئيس السنيورة من بعبدا :نحن على أعتاب مرحلة جديدة وعلينا التنبّه وفھم المتغيرات اآلتية
في المنطقة.
النائب سعد :نعترف أنّ المال السياسي والشحن الطائفي ھزمانا.
إسرائيل تعرب عن ارتياحھا لنتائج اإلنتخابات وتحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي ھجوم
عليھا.
اإلنتخابات تعيد األكثرية إلى المجلس وعون األول مسيح ًّيا.
مراكب صيدا حزينة وسعد يقول للسنيورة :أنا العبد الفقير :نام وحالم.
بوسطة طرابلس تبتھج رصاصًا.
السنيورة :ھذه اإلنتخابات أثبتت أنّ األكثرية ليست وھمية.
المُر يخرق في معركة األحجام
واألشرفية ھدوء ما بعد العاصفة.

بيّن التحليل ،كما جاء في ھذه االمثلة وغيرھا ،األساليب العديدة التي تستعملھا المحطة لتمرير رأيھا ونقل
وجھة نظرھا في حادثة معنية ،وعليه يتعدى دور العنوان مجرد تقديم الحادث ولفت انتباه المشاھد .أما
االستراتيجيات المستعملة فعديدة ،منھا خيارات لغوية مختلفة ،واالستعارات والتشابيه ،وتحديد المصدر أو
اختيار ما يجب وضعه أو حذفه من العنوان.

تحليل اإلفتتاحيات
تتطرق ھذه الفقرة إلى تحليل افتتاحيات نشرات األخبار المسائية )من  ١إلى  ٨حزيران\يونيو  (٢٠٠٩مع
تسليط الضوء على طبيعة اإلنحياز المرصود تجاه المرشحين .وتحلل تحديدا موضوعين كان لھما تأثير
كبير على اإلنتخابات ھما انسحاب المرشحين نوفل وعواد من انتخابات جبيل ،والثاني ھو موضوع
مصيرية االنتخابات.
 -١انسحاب المرشحين نوفل وعواد.
ب موازين القوى في منطقة تشھد تنافسا حادا.
احتل ھذا الحدث افتتاحيات األخبار نظرا ألھميته في قل ِ
تلفزيون لبنان لم يتطرق إلى أسباب اإلنسحاب أو عواقبه بل اكتفى باإلعالن عن ھذا التطور المھم المرتبط
باالنتخابات .محطة الـ  ANBاستھلت بذكر الوقائع ومن ثم انتقلت إلى إبداء الرأي بالنسبة إلى آثار ھذا
اإلنسحاب دون أن تتحيز ألي من الفريقين ،مشيرة إلى صعوبة التنبؤ بنتجية االنتخابات بعد أن تبدلت
التحالفات وتشكلت اللوائح .المؤسسة اللبنانية لالرسال اتخذت موقف المراقب الذي الحظ ولو بأسف عدم
توحد الصوت المسيحي ،منددة باالنقسامات في الصف المسيحي بشكل خاص؛ غير أن المؤسسة تطرقت
الى طرف ثالث وھو الرئيس ميشال سليمان ملمِّحة الى ّ
تدخله في االنتخابات لصالح احد الطرفين ،طارحة
اسئلة عدة حول ھذا التغيير ،تاركة المشاھد ليتساءل عن أثر تدخل رئيس الجمھورية على المدى البعيد
وحتى بعد انتھاء االنتخابات .من جھته ،اعتبر تلفزيون المستقبل أن اإلنسحاب عزز فرص الربح أمام
الئحة  ١٤آذار ،متجاھال اإلنقسام المسيحي أو تدخل الرئيس سليمان ومسلطا ً الضوء بشكل أساسي على
ھزيمة الجنرال عون الذي برأي المحطة يزعم االستئثار بالصوت المسيحي .تلفزيون  MTVرحّ ب أيضا
بھذا اإلنحساب ،إنما بشكل غير مباشر ،معتبرا أن ھذه الخطوة سوف تعيد خلط األوراق :ففي تقديم ھذا
الخبر استعمل تلفزيون  MTVصفات إيجابية ،وكأنه ينقل وجھة نظره الخاصة المؤيدة لھذا اإلنسحاب.
قناة المنار لم تر أي عقالنية في اإلنسحاب إنما "فعل فاعل" مشيرة إلى التدخل الواضح في العملية
اإلنتخابية ،مشككة في حياد الرئيس سليمان ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع .تلفزيون الجديد )(NTV
ھاجم سليمان بشكل أكثر وضوحا وحدة ،الجئا إلى مصادر مختلفة )نوفل ،الرئيس ميشال سليمان ،وسليمان
فرنجية ،وأصوات لم تحدد( معتبرا أن رئيس الجمھورية لم يكن على حياد ولم تكن العملية اإلنتخابية
عادلة .استعمل تلفزيون  NBNعبارة "الضجيج السياسي" الناشئ عن اإلنسحاب ،متجنبا تسمية األشخاص
الذين كانت لھم مواقف مختلفة بالنسبة إلى اإلنسحاب ،وانتقد تدخل الرئيس سليمان إنما بشكل مبطن وغير
مباشر .محطة الـ OTVاعتبرت ان االنسحاب ھو جزء من مخطط أكبر حاكه سعد الحريري من أجل
السيطرة على جبيل ،ولمحاربة الجنرال ميشال عون.
من خالل ھذا التحليل ،نرى أن المحطات اللبنانية لم تظھر انحيازاً فحسب تجاه أحد الفريقين إنما أظھرت
انحيازا بدرجات مختلفة .تلفزيون لبنان كان المحطة التي خصصت الوقت األقل لھذا الموضوع .محطة
 ANBبقيت أيضا حيادية بالرغم من أنھا أدخلت تعليقا عاما ،في حين اتخذ كل من تلفزيون المستقبل وقناة
 MTVموقفا ايجابيا بالنسبة إلى اإلنسحاب معتبرين أنه سيساھم في خسارة الجنرال عون ،اما المؤسسة
اللبنانية لإلرسال فبدت كأنھا تفسر ھذا الحدث من وجھة نظر مسيحية بحتة مشددة على تفاقم االنقسام
المسيحي ،من دون الوقوف في أحد الصفين ،مع التشكيك بحيادية الرئيس سليمان .أما في المقلب اآلخر،
فبرزت قناة المنار و  NTVو NBNو OTVمع فارق أن المحطة األخيرة أبقت الرئيس سليمان بعيدا عن
المالمة موجھة اتھاماتھا إلى الرئيس سعد الحريري.
 -٢مصيرية االنتخابات النيابية
احتل ھذا الموضوع – الطابع المصيري لالنتخابات النيابية -غالبية االفتتاحيات في األسبوع األول من
حزيران\يونيو لم يرتبط بأي حدث وقع بشكل فعلي.

"الجمھورية بخطر...صوتك بيحميھا" افتتحت محطة  MTVنشراتھا اإلخبارية كافة خالل األسبوع من ١
لغاية  ٦حزيران بھذه الجملة .لقد رددت إفتتاحيات  MTVخالل ھذا االسبوع كله ،بشكل مبطن ،وأوحت
أن حزب ﷲ يحاول وضع يده على البلد والقضاء على الھوية اللبنانية وعلى الحريات األساسية في لبنان.
وقد حضت المحطة باستمرار على التصويت للبنان الذي يعرفونه ورفض التحالف الذي سوف يجر لبنان
إلى المجھول ،داعية الجمھور للتصويت للتحالف الذي يدافع عن قيم الجمھورية الثانية ،اي تحالف قوى
 ١٤آذار.
تلفزيون المستقبل ،على غرار الـ MTVاعتبر أن االنتخابات سوف تحدد مصير لبنان ،من دون أن يعتمد
شعارا واحدا يكرره كل ليلة .كما تحدثت المحطة عن خطر يحدق بالبلد يمكن تجنبه إن قام الناخب بالخيار
الصائب .صحيح أن تلفزيون المستقبل لم يسم ،مثله مثل الـ ،MTVالفريق الذي سوف يدمر مظاھر لبنان
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،إال أنه لم يخف تحيّزه لصالح فريق  ١٤آذار.
خالل األسبوع األول من حزيران ،تخللت غالبية افتتاحيات المنار نفيا ً للمزاعم القائلة بأن نتائج اإلنتخابات
ستكون مصيرية .مذكرة بالدين العام الھائل وسياسات قوى الرابع عشر من آذار االقتصادية السيئة.
واعتمدت اسلوب السخرية من تحالف يحاول بعث الخوف في النفوس من أجل كسب اإلنتخابات ،راسمة
صورة إيجابية عن القوى التي تدعمھا وصورة سلبية عن خصومھا ،معتبرة أن قوى الرابع عشر من آذار
سوف تساھم في تدمير لبنان على يد إسرائيل كما سبق أن دمرت اقتصاده.
على عكس المنار ،لم تھاجم قناة الـ OTVقوى الرابع عشر من آذار ككل ،إنما تحدثت عوضا عن ذلك عن
"الحريريين" ،فاعتمدت أسلوب السخرية ،للتقليل من قدر قوى الرابع عشر من آذار ،متھمة إياھا بمجموعة
من الممارسات غير األخالقية وغير القانونية من دون تسمية األشخاص أو المجموعات المسؤولة عنھا.
تطرقت قناة  OTVايضا إلى موضوع الفساد وشراء األصوات من دون تحديد من جديد المجموعات
المسؤولة عن ھذه الممارسات.
على عكس المنار والـ OTVلم تتطرق قناة  NBNأو تلفزيون الجديد في افتتاحياتھما إلى موضوع مصير
لبنان أو ما ستكون عواقب ربح أي من الفريقين لإلنتخابات .فقد اختار تلفزيون الجديد توجيه انتقاد الذع
للتصريح الذي أدلى به البطريرك صفير عشية اإلنتخابات ،متھما إياه باستعمال سلطته الدينية للتأثير على
الصوت المسيحي ،والتحيز لصالح قوى الرابع عشر من آذار .واكتفت  NBNمن جھتھا بالتطرق إلى
"خطاب" صفير ،متحدثة عن موقف "متحيز ألحد األطراف السياسية" ،وامتنعت عن أي تعليق إضافي.
من خالل ھذا التحليل ،يظھر جليا أن المحطات كلھا أبدت تحيزا تجاه أحد االفرقاء ولو بدرجات متفاوتة.
فحاولت كل من  MTVوتلفزيون المستقبل ،والمنار والـ  OTVتوجيه الناخب وإرشاده ،في الوقت الذي
امتنع كل من تلفزيون الجديد و NBNعن القيام بذلك ،غير أنھما أيدا بشكل واضح المعارضة خالل
التعليق على سير األحداث .أما الـ  ANBفقد تمكنت من البقاء على مسافة واحدة من األطراف أجمعين،
فقد عمدت إلى التحدث عن نشاطات الفريقين بعبارات عامة وبلغة متشابھة منتقدة األطراف كافة في سعيھم
لكسب اإلنتخابات ولو باعتماد بعض الممارسات غير المشروعة أحيانا .تلفزيون لبنان لم يب ِد أي تحيز ألي
من االفرقاء طوال ھذه المدة ،وجاء اإلنتقاد الوحيد في  ٢حزيران للذين يفتقرون إلى المنطق من خالل
ربطھم لمصير لبنان باالنتخابات .أما المؤسسة اللبنانية لإلرسال ،فانطلقت في كل من افتتاحياتھا ،من
ضعف الموقف الموحد للمسيحيين في لبنان.

خالصة
بيّن التحليل تحيز غالبية المحطات تجاه أحد األفرقاء في عرضھا العناوين واالفتتاحيات ،برغم اختالف
درجة التحيز بين محطة وأخرى .وعليه ،تبيّن أن تلفزيون لبنان و  ANBھما األقل تحيزا بين المحطات

التسع ،ولو أن تلفزيون لبنان انكب أكثر على إظھار دور سليمان التوافقي .على نقيض ھاتين المحطين،
تبرز  OTVو MTVاللتان انكبّتا على مھاجمة أحد الفريقين .تلفزيون المستقبل عمد إلى الترويج لبرنامج
قوى الرابع عشر من آذار راسما صورة قاتمة للبلد في حال فوز  ٨آذار .أما المنار فأظھرت تحيزا تجاه
قوى الثامن من آذار رابطة بين فوز الرابع عشر من آذار وتدمير لبنان من إسرائيل.
بالنسبة إلى  NBNوتلفزيون الجديد فاعتمدا أسلوبا مغايرا ،عبر تناول حدث معين حول أحد مرشحي ١٤
آذار أو حدثا قد يكون له تأثير سلبي على  ٨آذار في االنتخابات ،مروجين بشكل حصري لمرشحي فريق
 ٨آذار .المؤسسة اللبنانية لإلرسال اختارت االنحياز لصالح "المسيحيين" وإبداء االسف على تشرذمھم
محذرة من عواقب ذلك عليھا ،وتضمنت عناونين نشراتھا نقدا لقوى  ١٤آذار.
أخيراً ،وبرغم تحيز كافة المحطات تقريبا ،تجدر اإلشارة إلى أنھا اعتمدت معظم االحيان أسلوبا غير
مباشر ومبطنا ،محاولة بذلك تفادي عواقب مخالفة أحكام قانون إنتخابات عام  ٢٠٠٨الذي يفرض عدم
التحيز والمساواة في تغطية اإلنتخابات.

ج  -استخدام المرافق العامة ،والمواقع العامة :مخالفات المادة ٧١
اختالط العام والخاص في السياسة اللبنانية
يعتبر الخلط بين الشأن العام والشأن الخاص الشخصي او العائلي او الحزبي او الطائفي ،احدى سمات
النظام السياسي في لبنان ،وھو ما ينسحب على بنية الدولة وأجھزتھا ،وعلى أداء االدراة بشكل عام،
والموظفين ووالءاتھم التي يتنازعھا اداء الوظيفة العامة او خدمة المرجعية السياسية – الطائفية –
الحزبية – العائلية التي لھا الفضل احيانا كثيرة في وصول الموظف الى الموقع الذي يشغله .وليست ھذ
الظاھرة فردية ،وال تعود أوال وبالدرجة االولى الى خلل اخالقي لدى االفراد ،بل تعود الى عوامل تاريخية
وراھنة ،والى نسق العالقات وآليات اشتغال النظام السياسي ،وموقع الدولة وأجھزتھا في ھذا النظام.
ويمكن اختصار ھذه الوضعية في اندماج الوظيفتين االدارية والسياسية لجھاز الدولة ،الذي ھو السبب
المولد لكثير من االلتباسات في اداء المؤسسات العامة ،وفي شيوع ھذه الممارسة الملتبسة ،دون ان يسبب
ذلك – أغلب االحيان – اي حرج ألصحاب ھذه الممارسة التي تعتبر في كثير من جوانبھا شأنا طبيعيا
وبديھيا في السياسة اللبنانية ،بما فيھا االنتخابات.
وتتناول الفقرات التالية المخالفات المتعلقة بالمادة  ٧١من قانون االنتخابات المتعلقة باستخدام المواقع العامة
في الحمالت االنتخابية ،وباستخدام الموظفين العامين لمواقعھم ونفوذھم في االنتخابات .وقد وردت ھذه
المادة ضمن الفصل السادس الذي ينظم االعالم واالعالن االنتخابيين ،اال اننا ننظر الى ھذه المخالفة بما
يتجاوز االعالم ،بل ھي تطال مسألة اكثر خطورة ،ھي استخدام الموارد العامة ،المادية والمعنوية ،في
االنتخابات .لذلك تم تخصيص قسم خاص من التقرير لھذا الموضوع.
مخالفات المادة ٧١
نصت المادة  ٧١على ما يلي:
المادة :٧١
ال يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاھد والمدارس
الرسمية والخاصة ودور العبادة ،ألجل إقامة المھرجانات واللقاءات االنتخابية ،أو القيام بإلصاق الصور وبالدعاية
االنتخابية.
ال يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة ،ولموظفي البلديات واتحادات البلديات استخدام النفوذ لمصلحة أي
مرشح أو الئحة.

تتعلق الفقرة األولى من ھذه المادة بمنع استخدام المرافق العامة في الحملة االنتخابية لكل المرشحين .بينما تتعلق
الفقرة الثانية بمنع استخدام المناصب العامة ألغراض انتخابية وھي تخص الموظفين الحكوميين والبلديات وأي
شخص له صفة عامة ،حيث حظر على ھؤالء استخدام صفتھم العامة ھذه من أجل الترويج االنتخابي لمرشح أو
الئحة .وھذا المنع ھو من باب السعي لتأكيد حياد الدولة ومؤسساتھا وجھازھا ومرافقھا في العملية االنتخابية
باعتبارھا مجاالً عاما ً يخص كل اللبنانيين ،وأيضا من باب منع استخدام موارد الدولة في التأثير على الناخبين
لصالح مرشحين معينين.
رصدت الجمعيّة مخالفة متمادية لغالبية األطراف لنصّ المادّة  ،٧١فقد استعمل العديد من المرشحين دور العبادة
وملحقاتھا ،والجامعات ،والبلديّات ،والمدارس والمؤسسات العامّة لغايات انتخابيّة تتدرّ ج بأھميّتھا من استعمال
فاضح لھذه األمكنة لغايات انتخابية الى القيام بتصريحات انتخابية من داخل أو أمام ھذه األمكنة.
كما تشير الجمعية الى نوع آخر من المخالفات الشائعة والتي تندرج في إطار صرف النفوذ وعدم التمييز بين
الموقع العام والترشيح ،واستغالل النفوذ والسلطة العامة بشكل مباشر وغير مباشر ألغراض انتخابية.
وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك ،فإن ھذه الممارسة شائعة في مختلف الدوائر ولدى مختلف االتجاھات ،وھي من
المخالفات األكثر أھمية لقانون االنتخاب .وھي تتفاوت في أھميتھا بحسب أھمية السلطة الرسمية أو المعنوية
التي يتمتع بھا المخالف ،أو بأھمية الموقع الديني أو المرفق العام أو المناسبة التي يجري استغاللھا ،وظروفھا.
وقد شملت االمثلة الموثقة لدى الجمعية – وھي ليست حصرية – مخالفات من األنواع التالية:
•
•
•
•
•
•
•

زيارة مقرات دينية والتصريح من أمامھا؛
تنظيم أنشطة انتخابية في مقرات دينية؛
قيام رجال دين باإليحاء االنتخابي دعما لمرشح أو الئحة أثناء المناسبات الدينية أو الصالة؛
استخدام البلديات وجھازھا للنشاط االنتخابي المباشر أو غير المباشر؛
استخدام المقرات الرسمية والحكومية أو العامة في نشاطات ذات طابع انتخابي؛
اإلكثار من افتتاح المشاريع والمناسبات في فترة االنتخابات؛
تعليق صور مرشحين في أماكن عامة...الخ.

ومن األمثلة البارزة على ذلك ،والتي سبق ان أوردتھا تقارير الجمعية في فترة الحملة االنتخابية ،نذكر ما يلي:
-

استقبال رئيس الحكومة والمرشح عن المقعد السني في صيدا فؤاد السنيورة زواره في القصر الحكومي
ألغراض انتخابية على سبيل المثال ال الحصر :عضو قيادة في الجماعة اإلسالمية في  4أيار /مايو
 2009واتحاد العائالت البيروتية في  29نيسان /أبريل .2009
زيارة رئيس الحكومة المرشح عن المقعد السني فؤاد السنيورة مسجد الحريري في صيدا في  ١٨نيسان/
أبريل  ٢٠٠٩وفور خروجه توجه إلى دار اإلفتاء الجعفري ،وقام بتصريح انتخابي.
أطلقت الئحة مرشحي بعلبك  -الھرمل في  28نيسان /أبريل  2009من أمام معبد باخوس في قلعة
بعلبك وھو مرفق عام وتابع لوزارة السياحة.
برعاية دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في  ٣أيار /مايو  ،٢٠٠٩تمّت إقامة حفل تكريمي بالتعاون
مع بلدية الھرمل في جامعة خاصة – الجامعة األميركية للثقافة والتعليم  -في الھرمل ممثال بالوزير
السابق علي حسين عبدﷲ الذي أ ّكد خالله فوز الئحة المعارضة.
أنشطة انتخابية في أماكن عبادة ملحقة بھا :لقاء للمرشح عن المقعد سني في دائرة الشوف محمد الحجار
مع نساء المستقبل في خلية مسجد بسابا في إقليم الخروب في  27نيسان /أبريل 2009؛ المرشحان عن
المقعدين الشيعيين في دائرة صور محمد فنيش وعلي خريس عقدا لقاء انتخابيا ً في حسينية بلدة العباسية
وطلبا خالله دعم الئحة المقاومة في  8أيار /مايو  ،٢٠٠٩لقاء انتخابي للمرشح عن المقعد الشيعي في
دائرة النبطية محمد رعد في حسينية بلدة الدوير في  19نيسان /أبريل 2009؛ تصريح المرشح جمال
صفي الدين من أمام مطرانية صور المارونية بتاريخ  ٢٥نيسان /أبريل  ،٢٠٠٩زيارة المرشح عن
مقعد الروم االرثودوكس في دائرة حاصبيا  -مرجعيون شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في
دار الطائفة الدرزية في فردان وشدد بعد اللقاء على أھمية االستحقاق االنتخابي المقبل ودور المواطن
في القرار...الخ.

-

وضعت الماكينة االنتخابية للتيار الوطني الحر في الجامعة اللبنانية صورة للمرشح ميشال عون في كلية
اآلداب الفرع الثاني في الفنار.
وزع المرشح عن المقعد الماروني في دائرة البترون جبران باسيل رسالة صوتية باسمه الشخصي تقول:
"مرحبا  ،معكم جبران باسيل ،على مھلكم ھيدي مش كذبة ھيدي حقيقة ،ھيدا مش حلم ھيدا واقع ،ھيدا
مش حكي ھيدا فعل ،سعر الـ  SMSصار بـ  10سنت بدل  27و 20و 15والتواصل بالـ SMS
أريح ،أحسن وأرخص ...ونحنا رح نتواصل معكم على طول بالـ  SMSحتى توصلكم أخبارنا
وأسعارنا بالتفصيل وبالفعل وانشا نضل على اتصال" وذلك خالل فترة حملته االنتخابية ومن دون أي
إشارة إلى وزارة االتصاالت أو إلى صفته كوزير.
علقت الماكينة االنتخابية لتيار المستقبل صوراً للمرشح سعد الدين الحريري على مرافق عامة عديدة في
دائرة عكار ومنھا مدرسة الھداية النموذجية وذلك خالل حملته االنتخابية.
دشن المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة قرى صيدا نبيه بري مشروع عين الزرقاء في مدينة مشغرة
وروج لالئحته االنتخابية خالل التدشين قائالً” :باسم الئحة المقاومة والتنمية والتحرير التي سيكون لي
شرف ترؤسھا وحرصا ً منا على تعزيز صمود الجنوب والبقاع الغربي وتثبيت الناس في أرضھا وتأمين
فرص عمل جديدة ورفع نسبة زيادة المحاصيل إلى ما يوازي سبعة أضعاف مما ھي اآلن" ،وذلك نھار
األحد الواقع في  ١٢نيسان /أبريل .٢٠٠٩
أقام المرشح عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة بعلبك والھرمل طالل المقدسي لقاء انتخابيا في صالة
سيدة بشوات في دير األحمر )بعلبك( نھار الجمعة الواقع في  ١٧نيسان /أبريل .٢٠٠٩
افتتح المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة قرى قضاء صيدا نبيه بري ،نھار السبت الواقع في 18
نيسان /أبريل  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 ،ياسين جابر ،ميشال موسى ،قاسم ھاشم ،علي خريس وعبد المجيد صالح ،وترافق ذلك مع
تعليق شعارات حزبية حول باحات المدارس المذكورة.
نظم ناصيف سقالوي ،مدير عام الريجي في مدينة صور مھرجانا ً انتخابيا ً ضم مخاتير ورؤساء بلديات
المنطقة في استراحة صور حيث تھجم على المال االنتخابي اآلتي من السعودية وذلك في  ٣أيار /مايو
.٢٠٠٩

-

أقامت المرشحة عن أحد المقعدين السنيين في مدينة صيدا بھية الحريري لقا ًء انتخابيا ً في دار اإلفتاء في
مدينة صيدا .في  ٢١ايار .٢٠٠٩

-

ألقى المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك والھرمل حسين الحاج حسن كلمة في حفل أقامه مجلس
طالب فرع كلية اآلداب في الجامعة اللبنانية في حرم الكلية -بلدة الكسارة التابعة لدائرة زحلة ،بمناسبة
عيد المقاومة والتحرير ،وتطرق لمواضيع انتخابية ھاجم فيھا قوى  ١٤إذار ومدح  ٨آذار وكان ذلك في
 ١٩أيار /مايو .٢٠٠٩

-

أقام المرشحان عن المقعدين الشيعيين في دائرة صور علي خريس وعبد المجيد صالح مھرجانا ً فنيا ً
انتخابيا ً داخل حرم الجامعة اإلسالمية في صور بمناسبة إعالن اللوائح اإلنتخابية.

-

قام رئيس بلدية راشيا الفخار بالدعوة عبر مكبرات الصوت مستخدما ً سيارة شرطة البلدية بمناداة
الناخبين داعيا ً إياھم إلى لقاء مع المرشح عن المقعد الدرزي في دائرة مرجعيون حاصبيا أنور الخليل
وذلك في  ٨أيار /مايو .٢٠٠٩

-

ألقى المرشح عن أحد المقاعد السنية في مدينة طرابلس عمر كرامي خطبة انتخابية أثناء حضوره
احتفاال في مدرسة الليسيه اللبنانية في محلة أبي سمرا وذلك في  ٢١أيار /مايو .٢٠٠٩

-

قام المرشح عن دائرة بيروت الثالثة عماد الحوت بإلصاق إعالن انتخابي على السور الخارجي لجامع
طباره.

-

-

-

-

ما ذكر اعاله ھو مجرد امثلة على ھذا النوع من الممارسات الشائعة ،وھي ليست إحصاء عدديا بالمخالفات
بقدر ما ھو تعداد نوعي يبين انتشارھا في مختلف الدوائر ،واشتراك كل اللوائح المتنافسة فيھا ،اضافة الى

كونھا ممارسة مشتركة بين التيارات الكبيرة وبين المرشحين المنفردين والمستقلين والمحليين .وھو ما يدعم ما
سبقت االشارة اليه من كون االمر يتعلق بالثقافة السياسية والممارسة االنتخابية السائدتين ،إضافة الى تعلقھا
بالجوانب الھيكلية لبناء الدولة وجھازھا في لبنان .وھذا يعني ان معالجة ھذا االمر يتطلب جھدا مركبا يتجاوز
البعد القانوني وحده.

رصد خاص لمخالفات الوزراء والمسؤولين الكبار
قامت الجمعية برصد إضافي خاص إلداء الوزراء المرشحين والمسؤولين الكبار في الدولة اللبنانية خالل فترة
الحملة االنتخابية ،حيث ان ھؤالء يجسدون الحاالت األشد وضوحا للجمع بين الصفة العامة والوظيفة العامة،
وبين الصفة الخاصة – اي كونھم مرشحين او مسؤولي أحزاب ورؤساء لوائح  -في فترة الحملة االنتخابية.
وشملت عملية الرصد أداء كل من الرؤساء الثالثة :فخامة رئيس الجمھورية العماد ميشال سليمان وھو ليس
مرشحا ،ودولة رئيس مجلس النواب االستاذ نبيه بري المرشح في دائرة صور ،ودولة رئيس مجلس الوزراء
السيد فؤاد السنيورة المرشح في دائرة صيدا .اضافة الى الوزراء المرشحين وعددھم  ١٠وزراء ھم :دولة نائب
رئيس مجلس الوزراء عصام ابوجمرة المرشح في دائرة بيروت الثالثة ،وزيرة التربية السيدة بھية الحريري
المرشحة في دائرة صيدا؛ وزير االعالم غازي العريضي المرشح في دائرة بيروت الثالثة ،وزير الزراعة
الياس سكاف المرشح في دائرة زحله ،وزير الدولة غازي زعيتر المرشح في دائرة بعلبك – الھرمل ،وزير
الشؤون االجتماعية ماريو عون المرشح في دائرة الشوف ،وزير الثقافة تمام سالم المرشح في دائرة بيروت
الثالثة ،وزير االتصاالت جبران باسيل المرشح في دائرة البترون ،وزير االشغال محمد الصفدي المرشح في
دائرة طرابلس ،وزير الدولة وائل ابوفاعور المرشح في دائرة راشيا -البقاع الغربي.

منھجية الرصد
تم رصد االنشطة التي قام بھا المسؤولون والوزراء المشار اليھم ،والتي لھا طابع انتخابي ،من خالل متابعة
التغطيات الصحفية في اربع صحف لبنانية واسعة االنتشار وتلحظ التنوع السياسي ھي :النھار ،السفير،
االخبار ،المستقبل .وشمل الرصد الفترة الممتدة بين  ٨نيسان/أبريل و ٧حزيران/يونيو .٢٠٠٩
وتجدر االشارة الى ان ھذا الرصد جزئي بطبيعته لتعذر رصد كل تحركات الوزراء والمسؤولين المرشحين
خالل ممارستھم اليومية لعملھم والتمييز بين ما يقومون به بصفتھم مسؤولين عامين ،وبين ما يقومون به
بصفتھم مرشحين .كما انه جزئي ألنه يقتصر على ما نشرته الصحف االربعة المشار اليھا من أنشطة تمت
تغطيتھا دون غيرھا من االنشطة التي لم تتحول الى أخبار صحفية.
من ناحية أخرى ،لم يعتمد التقرير تفسيرا موسعا لما يعتبر نشاطا انتخابيا ،وبالتالي تضاربا بين العام والخاص،
بل اعتمد تفسيرا ضيقا ،وھو ما يحد من نطاق المخالفات المرصودة .فالبنسبة للوزراء المرشحين اعتبرت
المخالفة واقعة في حال القيام بنشاط له طابع انتخابي في مقر عمله الرسمي ،او في معرض أدائه لوظيفته
كوزير .ورجح التقرير المخالفة في حال قيام الوزير بنشاط في الدائرة التي يترشح فيھا خالل فترة الحملة
االنتخابية او التي يسيطر فيھا الحزب الذي ينتمي اليه الوزير ،وإن كانت تقع ضمن نطاق وزارته .في حين لم
يعتبر قيام الوزير بأنشطة تقع ضمن نطاق وزارته في دوائر ليس مرشحا فيھا ،او ليس للحزب الذي ينتمي اليه
نفوذ اساسي فيھا.
أخيراً ،كانت ھناك صعوبة خاصة بالنسبة لثالث حاالت :االولى ھي حالة دولة رئيس مجلس النواب االستاذ
نبيه بري ،حيث انه يتمتع بصفتين ھما رئاسة مجلس النواب ،ورئاسة حركة امل وھي احد االحزاب والتكتالت
الحزبية والبرلمانية الرئيسية ،وھو يرأس الئحة التنمية والتحرير في الجنوب .ويصعب التمييز بين االنشطة
واالستقباالت والمحادثات التي يقوم بھا بصفته رئيسا للمجلس او رئيسا للحركة ،كما انه ال يوجد تمييز في
االمكنة التي يمارس فيھا ھذه المھام .من ناحية اخرى ،فقد قام دولة الرئيس بري بافتتاح عدد كبير من المشاريع
في الجنوب خالل فترة الحملة االنتخابية ،دون ان تكون له صفة تنفيذية في الحكومة ،وھو ما سوف تتم االشارة
اليه في التقرير الحقا ،مع العلم ان ما نشرته الصحف ھو اقل من العدد الفعلي للمشاريع التي افتتحھا والتي
كانت تتم بشكل متالحق.

الحالة الثانية ھي لدولة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ،المرشح في صيدا .ورئيس الحكومة بحكم وظيفته
عليه افتتاح المشاريع او االعالن عن اتفاقيات ومشاريع جديدة وغير ذلك ،خالل فترة الحملة االنتخابية وقبلھا.
وقد تم التمييز بين ما يقع خارج نطاق دائرة صيدا ،وما لم يتضمن اي إشارات انتخابية ،ولم يعتبر مخالفة .في
حين اعتبرت االنشطة من ھذا النوع التي تتم في صيدا ،او تلك التي تمت خارج صيدا والتي تخللتھا
تصريحات انتخابية ،بمثابة مخالفة .وكذلك االنشطة التي أشارت الصحف الى ان لھا طابعا انتخابيا والتي تمت
في السرايا الكبيرة ،او في معرض أدائه لوظائفه كرئيس حكومة.
الحالة الثالثة ھي حالة وزيرة التربية السيدة بھية الحريري .وھي حالة خاصة لكون السيدة الحريري ،ايضا
متعددة الصفات ،فھي نائب صيدا ،ووزيرة التربية ،ومسؤولة مؤسسة انمائية غير حكومية ھي مؤسسة
الحريري للتنمية البشرية المستدامة .وقد امتازت السيدة الحريري طوال السنوات الماضية ،وبمعزل عن فترة
الحملة االنتخابية ،بنشاطية مرتفعة من خالل المشاريع واالنشطة واالجتماعات والتدخالت المباشرة في الشأن
التنموي والسياسي ،خصوصا في منطقة صيدا – الى جانب مناطق اخرى من لبنان .وقد جمعت على الدوام بين
صفاتھا الثالث ھذه :النيابة والوزارة والنشاط المؤسسي التنموي ،بشكل يجعل من الصعب جدا التمييز في ما
بينھا .وخالل فترة الحملة االنتخابية ،استمر ھذا المستوى من النشاط نفسه كما كان عليه من قبل .وبالتالي
يصعب الجزم بأن المشاريع واالنشطة التي قامت بھا خالل فترة الحملة االنتخابية ھي أنشطة إنتخابية
استخدمت فيھا موقعھا العام ،حيث انه لم يتسجد اي ممارسة او سلوك مختلف في فترة االنتخابات عن ما درجت
على القيام في ممارستھا السياسية العادية.
وبعد ھذه التوضحيات ،في ما يلي خالصة عملية رصد أنشطة المسؤولين والوزراء المرشحين ،خالل فترة
الحملة االنتخابية ،استنادا الى الصحف االربعة في الفترة المشار اليھا.

نتائج عملية رصد أداء المسؤولين والوزراء
لم تسجل عملية الرصد المشار اليھا اي تغطية صحفية لنشاط لھا طابع انتخابي قام به فخامة رئيس الجمھورية
العماد ميشال سليمان .ولم يصدر عنه اي موقف او تصريح من شأنه ان يندرج تحت عنوان استخدام موقعه
العام من اجل دعم او مساندة مرشح او الئحة.
في ما يختص بالمسؤولين والوزراء اآلخرين ،فقد تم تسجيل المخالفات التالية:
حصرت تصنيفات أداء المرشحين بالتالي:
• استغالل المنصب في الدعاية االنتخابية.
• دعاية انتخابية عبر افتتاح مشاريع.
وقد رصدت الجمعية ما مجموعه  ٢٣مخالفة توزعت على النحو المبين في الجدول والرسوم البيانية ادناه:
رسم بياني ) :(١مجموع المخالفات وفق التصنيفات المعتمدة

جدول ) :(١أداء المرشحين وفق التصنيفات المعتمدة )عدد(.
اسم المرشح
الياس سكاف
جبران باسيل
عصام أبو جمرا
غازي زعيتر
فؤاد السنيورة
ماريو عون
محمد الصفدي
نبيه بري
وائل أيو فاعور
مجموع

استغالل المنصب في
الدعاية االنتخابية
0
3
1
1
5
1
1
2
1
15

دعاية انتخابية عبر افتتاح
مشاريع
1
0
0
0
2
1
0
4
0
8

مجموع
1
3
1
1
7
2
1
6
1
23

رسم بياني ) :(٢أداء المرشحين وفق التصنيفات المعتمدة )عدد(

د  -اقتراع االشخاص ذوي االعاقات – مخالفة المادة ٩٢
مقدمة
ً
ً
شھدت حقوق األشخاص المعوقين المدنية والسياسية تطورا كبيرا خالل العام الماضي ،تمثل في تعاون
غير مسبوق مع الوزارة المعنية بالعملية االنتخابية ،وترجم عمليا ً في إدراج حقوقھم كناخبين في تسھيل
عملية االقتراع في نص القانون  ،١١ ٢٠٠٨/٢٥المتعلق بالعملية االنتخابية ،وكذا بصدور عدد من التعاميم
المتعلقة بھذه الحقوق عن وزارة الداخلية والبلديات التي كان لھا دور كبير في صدور المرسوم المتعلق
بتسھيل عملية االقتراع إنفاذاً لقانون االنتخاب وربطا ً بالقانون  ٢٠٠٠/٢٢٠الخاص بحقوق ھذه الفئة.
اال انه على الرغم من ھذا التطور الھام ،وكما سبقت االشارة الى ذلك ،فإن عدم تنفيذ االجراءات الكفيلة
بضمان حق االقتراع لألشخاص ذوي االعاقات كان احدى الثغرات االكثر اھمية ،والمخالفات الكبرى
لقانون االنتخابات الجديد ،والسيما المادة  ٩٢منه .وتتضمن ھذه الفقرات خالصة التقرير الذي أعده اتحاد
المقعدين في ھذا المجال )نص التقرير الكامل منشور في الملحق(.

أوالً :في الحقوق والتشريعات
لحظ القانون  ٢٠٠٨/٢٥حقوق الشخص المعوق في إتمام عملية اقتراع سليمة من خالل المادة  ٩٢منه ،والتي
نصت على ما يلي:
المادة ٩٢
تأخذ الوزارة باالعتبار حاجات االشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات االنتخابية ،وتسھل لھم االجراءات التي تسمح لھم
بممارسة حقھم باالقتراع دون عقبات.
تضع الوزارة دقائق تطبيق ھذه المادة بعد استطالع رأي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات المنصوص عليھا في
قانون حقوق المعوقين رقم  ٢٢٠تاريخ .٢٠٠٠/٥/٢٩

إال أنه لم يكن لھذه المادة أن تجد لھا مكانا ً في ھذا القانون لوال ورود ھذه الحقوق جزئيا في مشروع قانون
الھيئة الوطنية ،المعروفة بلجنة الوزير بطرس  ،١٢ذلك المشروع المتضمن إلصالحات لم تدرج في القانون
 ،٢٠٠٨/٢٥من جھة ،ومن جھة أخرى لوال مطالبة األشخاص المعوقين أنفسھم بحقوقھم المشروعة وانضوائھم
 .١١انظر :قانون رقم  ،٢٠٠٨/٢٥المعدل بموجب قانون  ،٢٠٠٨/٥٩المادتان  ٩١و ٩٢منه.
 .١٢انظر :تقرير ومشروع قانون "الھيئة الوطنية الخاصة بقانون االنتخابات النيابية" المعينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٥٨
في  ،٢٠٠٥/٨/٨الصادر بتاريخ  ،٢٠٠٩/٥/٣١المادتان  ١١١و ١١٢منه.

في حملة "حقي" ،الحملة الوطنية نحو إقرار الحقوق السياسية لألشخاص المعوقين منذ  ،٢٠٠٥وحمالت مطلبية
وحقوقية  ١٣معممين المعايير الدامجة ،ويبدو أثر ذلك واضحا ً من خالل التعاميم التي صدرت عن وزارة الداخلية
والبلديات خالل العام .٢٠٠٩ – ٢٠٠٨
فقد عبّر التعميم "عدد  /٦٩٣ص.م" الصادر في  ١٨تموز  ،٢٠٠٨الموجه من الوزارة إلى المحافظين الستة
عن رغبة الوزارة الجدية في "تسھيل عمل اتحاد المقعدين اللبنانيين في عملية المسح الميداني للثانويات
والمدارس الرسمية التي اعتمدت كمراكز اقتراع في االنتخابات النيابية في العام  ،"٢٠٠٥ربطا ً وعمالً بالتعميم
رقم /٢ام ٢٠٠٨/تاريخ  ٢٠٠٨/٤/٤المتضمن اإلجراءات والتدابير المتعلقة بتسھيل مشاركة المعوقين في
االنتخابات النيابية والبلدية ،والذي كان قد صدر في عھد الوزير السبع .وجاء فيه" :بنا ًء لطلب اتحاد المقعدين
اللبنانيين تسھيل مھمة للقيام بعملية مسح ميداني للثانويات والمدارس الرسمية المفترضة لمراكز االقتراع ،وذلك
ضمن إطار حملة "حقي" التي أطلقت في العام  ،٢٠٠٥لتطبيق حق مشاركة األشخاص المعوقين باالنتخابات
النيابية .وحيث إن اتحاد المقعدين اللبنانيين يرغب بوضع تصنيف رقمي باألفضلية في اعتماد مركز أقالم
االقتراع بما يتناسب ووضعھا الحالي كي يصار مستقبالً إلى أخذھا بعين االعتبار قدر اإلمكان من قبل اإلدارة
المعنية".
في تسھيل وتأمين الحاجات
تبعه التعميم "رقم  /٣إم  "٢٠٠٩ /الصادر في  ١٩كانون الثاني  ،٢٠٠٩المتعلق بتسھيل وتأمين حاجات
األشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات االنتخابية والذي صدر بعد صدور قانون االنتخاب ،وجاء فيه "حيث إن
المادة  /٩٢/من القانون رقم /٢٥/تاريخ ] ٢٠٠٨/١٠/٨نصت على ھذه الحقوق[ ،وحيث إن الوزارة بكتبھا التي
قامت سابقا ً بتوجيھھا إلى المحافظين والمتعلقة بالكشف على مراكز أقالم االقتراع ،قد أشارت في البند  /٤/منھا
إلى ضرورة توفير االحتياجات والوسائل الخاصة بالمعوقين ،لجھة تأمين وتسھيل وصولھم إلى مراكز أقالم
االقتراع ،وحيث إن الوزارة قامت بإعداد مشروع المرسوم المتعلق باإلجراءات والتدابير لتسھيل مشاركة ذوي
االحتياجات الخاصة في االنتخابات النيابية والبلدية وقامت بإيداعه مجلس شورى الدولة إلبداء الرأي بشأنه
تمھيداً لعرضه على مقام مجلس الوزراء ألخذ موافقته عليه والعمل على إصداره ،وحيث إن مشروع المرسوم
تضمن ضرورة تنفيذ بعض األشغال والتجھيزات التي من الممكن تنفيذھا ضمن مراكز أقالم االقتراع قبل موعد
إجراء االنتخابات النيابية في  ،٢٠٠٩/٦/٧وبغية تأمين وصول ذوي االحتياجات الخاصة وتسھيل عملية
اقتراعھم ،فإنه يطلب إلى كافة المحافظين والقائمقامين كل ضمن نطاقه إبالغ كافة البلديات واالتحادات البلدية
بضرورة المباشرة بتنفيذ األشغال المدرجة في مشروع المرسوم المرفق والتي من الممكن تنفيذھا قبل موعد
االنتخابات في ،٢٠٠٩/٦/٧على أن يصار أيضا ً إلى تكليف عناصر الشرطة والحراس البلديين وموظفي
البلديات تأمين المساعدة في وصول ذوي االحتياجات الخاصة إلى مراكز أقالم االقتراع".
حوافز للبلديات
أتى التعميم "رقم  /٧إم "٢٠٠٩/في  ٢٦كانون الثاني ،بشأن إعطاء حوافز للبلديات المساھمة في تأمين حاجات
األشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات االنتخابية ،نتيجة لالجتماع الذي تم عقده في مبنى الوزارة مع
المحافظين والقائمقامين بتاريخ  ،٢٠٠٩/١/٢١وبناء على رقم /٣إم تاريخ  ،٢٠٠٩/١/١٩وبغية تأمين وصول
ذوي االحتياجات الخاصة ،وتسھيل عملية اقتراعھم" ،فإنه يطلب إلى كافة المحافظين والقائمقامين ،كل ضمن
نطاقه ،إبالغ البلديات واتحادات البلديات بضرورة المباشرة بتنفيذ األشغال التي من الممكن تنفيذھا قبل
موعد االنتخابات في  ،٢٠٠٩/٦/٧مع ضرورة إبالغھم بأن الوزارة ستعمل على توفير حوافز مشجعة للبلديات
التي تسعى منذ اليوم إلى اتخاذ اإلجراءات الملحة لتأمين المساعدة في وصول ذوي االحتياجات الخاصة إلى
مراكز أقالم االقتراع .وھي في ھذا السياق ستأخذ بعين االعتبار أفضل بلدية قامت بذلك بحيث سيصار إلى
تكريمھا معنويا ً بھذا الشأن".
المرسوم ٢٢١٤
أنتج حراك وزارة الداخلية والبلديات نحو إقرار الحقوق السياسية لألشخاص المعوقين في لبنان صدور مرسوم
يتعلق باإلجراءات والتدابير المتعلقة بتسھيل مشاركتھم في االنتخابات النيابية والبلدية ،حمل الرقم  ،٢٢١٤وذلك
بنا ًء على الدستور ،وبنا ًء على المادة  ٩٨من القانون رقم  ،٢٠٠٠/٢٢٠وبنا ًء على المادتين ) (٩١و ) (٩٢من

 .١٣انظر :آليات اقتراع ذوي االحتياجات اإلضافية ،الجميعة اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات ،ط ،٢٠٠٦ ،١الفصل الرابع
والمالحق.

القانون رقم  ،٢٠٠٨/٢٥وقد تضمن أربع مواد ،األولى خاصة بتجھيز المباني المعتمدة كمراكز أقالم االقتراع
لالنتخابات النيابية والبلدية بالمواصفات الھندسية  ١٤التالية:
 oالمواقف :توفر موقف مخصص لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة داخل حرم المركز
االنتخابي أو قريب من مدخل مركز االقتراع .المدخل والممرات :تأمين القدرة على الدخول
وعبور الممرات داخل المبنى وضمن الطوابق )عرض المدخل أكثر من  ١٠٠سم ،عرض الممر
أكثر من  ١٢٠سم(.
 oالمنحدرات :توفر منحدرات مناسبة بحال وجود عوائق ) انحدار أقل من  ٨سم ،عرض المنحدر
أكثر من  ١٠٠سم ،وجود درابزين( .المصعد :توفر مصعد بمساحات وأبعاد مناسبة بحال وجود
أقالم اقتراع في الطوابق العليا )مساحة حرة من الخارج ) ،(١٥٠×١٥٠أبعاد الكابين أكثر من
) ،(١٤٠×١١٠عرض الباب أكثر من  ٨٠سم(.
 oالمرافق الصحية :توفر مرافق صحية مجھزة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة )وجود
مرحاض مجھز على الطابق األرضي ،اتجاه فتحة الباب من الداخل إلى الخارج ،عرض الباب
أكثر من  ٨٠سم ،مساحة حرة من الداخل قطر  ١٥٠سم ،ارتفاع المغاسل بين  ٦٥سم و ٨٢سم،
وجود مقابض ومساند مالئمة(.
 oقلم االقتراع :تأمين إمكانية الدخول والتحرك داخل قلم االقتراع )عرض الباب أكثر من  ٩٠سم،
توزيع الطاوالت وأبعادھا ،العازل وتجھيزه .(...على أن يباشر بتنفيذ األشغال واألعمال
والتجھيزات الممكنة ،المطلوبة والمحددة فور صدور المرسوم ،ويستمر العمل بتحضير باقي
األشغال والتجھيزات كي تكون جاھزة في االنتخابات التي تلي انتخابات العام .٢٠٠٩
تدابير مؤقتة
أما المادة الثانية فتناولت حال تعذر توفر المواصفات الھندسية المنصوص عنھا في المادة األولى ،فيطلب من
الجھات المختصة إعطاء التعليمات الالزمة للقيام بكل ما يلزم من اجل تسھيل مشاركة ]األشخاص[ ذوي
االحتياجات الخاصة في االنتخابات والتأكيد على اإلجراءات والتدابير التالية:
• مساعدة ]األشخاص[ ذوي االحتياجات الخاصة على ممارسة حقھم االنتخابي بكافة الوسائل المتاحة.
• وضع إشارات توجه إلى مكان االقتراع والفتات بالخط العريض توضح آلية االنتخابات لـ ]األشخاص[
ذوي االحتياجات الخاصة خارج وداخل أقالم االقتراع.
• السماح لـ ]الشخص[ ذي االحتياجات الخاصة بركن سيارته قرب مركز االقتراع.
• العمل قدر اإلمكان على ضرورة توفير الممرات التي تسمح لـ ]األشخاص[ ذوي االحتياجات
بالوصول من سيارتھم إلى قلم االقتراع.
• اعتماد الطوابق األرضية في جميع المراكز االنتخابية ،وخاصة الكبيرة منھا ،وفي حال تعذر ذلك
اعتماد الطابق األول كمركز اقتراع ،وتسھيل عملية وصول ]األشخاص[ ذوي االحتياجات الخاصة
إليه.
• تشغيل المصاعد الكھربائية في حال وجودھا لتسھيل انتخاب ]األشخاص[ ذوي االحتياجات الخاصة
والمسنين والمرضى.
• تدريب رؤساء األقالم والقوى األمنية على كيفية التعامل مع ]األشخاص[ ذوي االحتياجات الخاصة
لجھة تسھيل عملية وصولھم ودخولھم وخروجھم من وإلى قلم االقتراع ،إنفاذاً للمادة  ٩١من القانون
 ٢٠٠٨/٢٥من حق الناخب المعوق جسديا ً تجعله عاجزاً االستعانة بناخب آخر يختاره ھو ليعاونه على
ذلك ،تحت إشراف ھيئة القلم.
• توفير اإلمكانية لـ ]األشخاص[ ذوي االحتياجات الخاصة لملء ورقة االقتراع داخل العازل.
• تسھيل عملية اقتراع ]األشخاص[ ذوي االحتياجات الخاصة في صناديق االقتراع.
تشكيل لجنة إدارية مشتركة
تناولت المادة الثالثة تشكل لجنة إدارية يرأسھا المدير العام للمديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين تضم
مندوبين عن المديريات العامة في الوزارات والمؤسسات المعنية التالية :وزارة الداخلية والبلديات ،مدير عام
 .١٤المعايير الدامجة الدنيا ،أو المواصفات ،وفق ما ورد في القانون  ،٢٠٠٠/٢٢٠القسم الرابع ،المادة  ٣٣وما بعدھا ،بما يتعلق
بالبيئة الھندسية الدامجة ،انظر :دليل التجھيز الھندسي ،حملة "عمّر للكل" – الحملة الوطنية نحو بيئة دامجة خالية من العوائق
الھندسية ،إصدارات الوحدة اإلعالمية في اتحاد المقعدين اللبنانيين.٢٠٠٧ ،

الشؤون السياسية والالجئين ،وزارة األشغال العامة والنقل ،مندوب عن المديريات العامة للتنظيم المدني
وللطرق والمباني ،وزارة التربية والتعليم العالي ،مندوب عن المديرية العامة لوزارة التربية ،وزارة الشؤون
االجتماعية ،مندوب عن المديرية العامة للشؤون االجتماعية ،مجلس اإلنماء واالعمار ،مندوب عن إدارة
التخطيط والبرمجة .كما تضم ھذه اللجنة ممثال أو أكثر عن الجمعيات المدنية التي تعنى بالدفاع عن حقوق
]األشخاص[ ذوي االحتياجات الخاصة لجھة دمجھم في المجتمع والمنتشرة على كافة األراضي اللبنانية منذ
أكثر من  ٥سنوات يتم اختيارھم من قبل وزير الداخلية والبلديات ،تكون مھمة ھذه اللجنة وضع خطة توجيھية
لتسھيل مشاركة ]األشخاص[ ذوي االحتياجات الخاصة في العمليات االنتخابية التي تلي عام  ،٢٠٠٩ومتابعة
تنفيذ ھذه الخطة ،فتلتئم لھذه الغاية ثالث مرات على األقل في السنة ،وترفع تقريراً سنويا ً إلى وزير الداخلية
والبلديات عن التنفيذ ومراحله ،وبعدھا يرفعه الوزير مع الرأي والمقترحات إلى مجلس الوزراء.
ثانيا ً :في عملية االقتراع
ترافق اإلعداد للمرسوم  ٢٢١٤المتعلق بتسھيل عملية اقتراع األشخاص المعوقين في االنتخابات النيابية للعام
 ،٢٠٠٩وما يليھا من انتخابات بلدية نيابية قادمتين ،مع إجراء مسح ميداني شامل لمراكز االقتراع على كافة
األراضي اللبنانية والتي كانت قد اعتمدت في االنتخابات البرلمانية عام  ،٢٠٠٥وقد قام بالمسح اتحاد المقعدين
اللبنانيين مزوداً بكافة التصاريح الالزمة من الوزارات المعنية ،المرفقة بالتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية
والبلديات الملحوظة أعاله .وبناء على نتائج المسح الميداني لمراكز االقتراع  ،١٥والتي أثبتت أن صفراً بالمئة
من تلك المراكز يحظى بالمعايير الدامجة كلھا ،أي ستة مراكز من أصل  ١٧٤١مركزاً تم مسحھا ،أتت المادة
الثانية من المرسوم  ٢٢١٤حاملة التدابير المؤقتة ،التي كان ينبغي العمل وفقھا في انتخابات .٢٠٠٩
حول المعايير الدامجة
ھنا ،ال بد لنا أن نتوقف أمام مجموعتين من المعايير ينبغي النظر من خاللھما إلى نتائج عملية انتخاب
األشخاص المعوقين عام .٢٠٠٩
المجموعة األولى :ھي مجموعة المعايير الدولية التي تحفظ حقوق األشخاص المعوقين كغيرھم من المواطنين
غير المعوقين  ،١٦على حد سواء ،والتي حفظھا الدستور اللبناني ،والقانون  ،٢٠٠٠/٢٢٠واالتفاقية الدولية بشأن
تعزيز حقوق األشخاص المعوقين وكرامتھم )كانون أول  ،(٢٠٠٦وكافة التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق
اإلنسان ذات الصلة ،وھي تضمن اندماج األشخاص المعوقين التام في المجتمع وفق النموذج االجتماعي،
وبالتالي تضمن حق وصولھم إلى كافة األماكن التي يصل إليھا األشخاص غير المعوقين ،وحقھم ببيئة ھندسية
دامجة وصديقة ،حقھم بإتمام عملية اقتراع دامجة وسليمة من دون وجود أي عوائق مادية ،اجتماعية أو نفسية.
المجموعة الثانية :ھي مجموعة من معايير األمر الواقع ،والتي لحظھا المرسوم  ٢٢١٤في مادته الثانية كتدابير
مؤقتة لتسھيل عملية اقتراع األشخاص المعوقين في انتخابات  ،٢٠٠٩على أن يصار إلى اعتماد المعايير
الدامجة في االنتخابات القادمة بالتعاون مع منظمات األشخاص المعوقين المعنية وكافة الوزارات واإلدارات
األخرى.
ولما كانت انتخابات  ٢٠٠٩جرت في ظل عدم توفر المعايير الدامجة الدنيا الست )موقف ،مدخل ،منحدر،
مصعد ،ممر ،غرفة القلم ،الوحدة الصحية( ،كما ثبت في المسح الميداني الشامل لمراكز االقتراع في لبنان،
والذي توقف عند مدى جھوزية ھذه المراكز إلتمام عملية اقتراع دامجة ومستقلة لألشخاص المعوقين ،فإنه من
الطبيعي اعتماد المجموعة الثانية من المعايير ،والتي وردت في نص المرسوم المتعلق بتسھيل ھذه العملية.
واقع مراكز االقتراع
تضعنا نتائج المسح الميداني الشامل لمراكز وأقالم االقتراع في لبنان وفق المعايير الھندسية الدامجة بالحد
األدنى لألشخاص المعوقين ،أمام واقع ال بد من تغييره وبالسرعة الالزمة .ھي حقيقة أظھرھا مسح ميداني
علمي يجسد بشكل ملموس واقع األشخاص المعوقين ،فمراكز االقتراع ھي في الواقع أبنية عامة ،أو ذات
استعمال عام ،وھي بمعظمھا مدارس ،ما يفتح الباب واسعا ً أمام مطالب أخرى تبدو أكثر إلحاحا ً كالدمج التربوي
والوظيفي لھذه الفئة.
 .١٥أطلقت حملة "حقي" نتائج المسح الميداني الشامل للوقوف على مدى جھوزية المراكز القتراع األشخاص المعوقين في مؤتمر
صحفي في نقابة الصحافة – بيروت ،بتاريخ  ٢٢أيار .٢٠٠٩
 .١٦انظر" :احترموا حقنا بالتصويت" – دليل توعوي حول المعايير الدامجة في تسھيل عملية اقتراع األشخاص المعوقين ،إصدارات
الوحدة اإلعالمية في اتحاد المقعدين اللبنانيين .٢٠٠٩ ،وكذا ،ملحق االنتخابات الصادر مع صحيفة السفير في  ٦حزيران .٢٠٠٩

ستة مراكز اقتراع مجھزة من أصل  ١٧٤١بتجھيزات الحد األدنى .تم العمل وفق اآللية التي تعطي عالمة
واحدة لكل من المعايير التالية :الموقف ،المدخل ،المنحدر ،المصعد ،غرفة القلم ،والوحدة الصحية؛ عمل
المشروع على مساحة لبنان مغطيا ً كافة مراكز االقتراع التي جرت فيھا انتخابات  ،٢٠٠٥باعتبار أنه لن يكون
ھناك تبديل كبير في المراكز عام  ،٢٠٠٩والنتائج التي أتت كالتالي ١٥٩ :مركزاً نالت صفر عالمة فلم تتوفر
فيھا أي مواصفة مجھزة ٥٥٦ ،مركزاً نالت عالمة واحدة ٧٨٠ ،مركزاً نالت عالمتين ٢١٢ ،مركزاً نالت ثالث
عالمات ٢١ ،مركزاً نالت أربع عالمات ،سبعة مراكز نالت خمس عالمات ،وستة مراكز في لبنان نالت
العالمات كاملة ،أي توافرت فيھا كافة التجھيزات الستة محل المسح .ولوحظ أنه مع إمكانية تجھيز ھندسي
بسيط في كثير من المراكز قد تتحول إلى مراكز دامجة ،لكن ذلك يجب أن يصاحب بتوعية كافية حول أھمية
التجھيز الھندسي لفئة األشخاص المعوقين بما يضمن استمرارية ھذه التجھيزات من جھة ،والعمل على
المحافظة عليھا من قبل إدارات ھذه المراكز من جھة أخرى".
مالحظات حول تطبيق التدابير المؤقتة
لحظت التدابير المؤقتة المدرجة في المادة الثانية من المرسوم التنفيذي  ٢٢١٤مساعدة ]األشخاص[ ذوي
االحتياجات الخاصة على ممارسة حقھم االنتخابي بكافة الوسائل المتاحة  ،١٧في ظل غياب بيئة ھندسية دامجة
تحترم حقوقھم .فإذا نظرنا إلى تطبيق ھذه التدابير المؤقتة ،نالحظ ما يلي:
 .١لم يتم وضع إشارات توجه إلى مكان االقتراع والفتات بالخط العريض توضح آلية االنتخابات
لألشخاص المعوقين خارج وداخل أقالم االقتراع.
 .٢لم يتم السماح للشخص المعوق بركن سيارته قرب مركز االقتراع ،وربما تعذر ذلك لكثافة المقترعين
غير المسبوقة أمام المراكز ،ما لم يوفر أماكن لركن السيارات إال نادراً ،وفي حاالت فردية.
 .٣إنفاذاً لبند العمل قدر اإلمكان على ضرورة توفير الممرات التي تسمح لـألشخاص المعوقين بالوصول
من سيارتھم إلى قلم االقتراع ،قامت حملة حقي ووزارة الداخلية والبلديات بتجھيز سبعة عشر مركز
اقتراع تجھيزاً مؤقتا ً قبيل إجراء االنتخابات.
 .٤لم يتم اعتماد الطوابق األرضية في جميع المراكز االنتخابية ،وخاصة الكبيرة منھا ،ولم يتم اعتماد
الطابق األول عند تعذر ذلك كمركز أقالم اقتراع في تلك المباني.
 .٥حول تشغيل المصاعد الكھربائية في حال وجودھا لتسھيل انتخاب األشخاص المعوقين والمسنين
والمرضى ،لوحظ تفاوت في تطبيق ھذا البند.
 .٦حول تدريب رؤساء األقالم والقوى األمنية على كيفية التعامل مع األشخاص المعوقين لجھة تسھيل
عملية وصولھم ودخولھم وخروجھم من وإلى قلم االقتراع ،تم تطبيق ھذا البند فعالً من خالل تدريب
المدربين الذي شارك فيه اتحاد المقعدين اللبنانيين بتاريخ  ١٦أيار  ،٢٠٠٩والذي نفذته وزارة الداخلية
والبلديات .كما تم تضمين الدليل الشامل لالنتخابات الصادر عن وزارة الداخلية فصالً كامالً عن
حقوق األشخاص المعوقين وصوراً توضيحية لعملية االقتراع تضمن التواصل بين األشخاص الصم
وھيئة القلم .١٨
 .٧حول تطبيق المادة  ٩١من القانون  ٢٠٠٨/٢٥في حق الناخب المعوق جسدياً ،إن احتاج ،االستعانة
بناخب آخر يختاره ھو ليعاونه على ذلك ،تحت إشراف ھيئة القلم ،لوحظت ورصدت انتھاكات كثيرة
في ذلك.
 .٨حول توفير اإلمكانية للناخب المعوق لملء ورقة االقتراع داخل العازل ،طبق ھذا البند بنسبة كبيرة،
نظراً الستعمال نوع مالئم من غرفة العازل ،وإن كانت االنتھاكات بمعظمھا تنتج عن عدم توفر
الوعي الكافي لدى ھيئة القلم.
 .٩حول تسھيل عملية اقتراع األشخاص المعوقين في صناديق االقتراع ،لم تتم مراعاة علو طاولة
الصندوق بما يتالءم وقدرة الشخص المستعمل للكرسي المدولب على الوصول إلى الصندوق.
ثالثا ً :في الرصد والنتائج

 .١٧لحظت حملة "حقي" الدور البارز الذي يمكن أن تلعبه المجالس البلدية في تطبيق التدابير المؤقتة الملحوظة في المادة الثانية من
المرسوم  ،٢٢١٤وقد عقدت لھذه الغاية ورش عمل مكثفة ولقاءات موسعة مع ھذه الجھات ،ومنھا اللقاء التشاوري الموسع مع بلديات
ومحافظات الجنوب والنبطية ،الذي عقد في صور في  ٨أيار  ،٢٠٠٩بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية بعنوان
"نحو بيئة دامجة".
 .١٨انظر :الدليل الشامل لالنتخابات ،وزارة الداخلية والبلديات :٢٠٠٩ ،الباب الخامس ص ٥٤ :وما بعدھا ،متضمنا ً المعايير
الدامجة ،نص المرسوم  ،٢٢١٤وإشارات لتسھيل التواصل بين موظفي أقالم االقتراع واألشخاص الصم.

أ.

بناء على نتائج المسح الميداني الشامل لمراكز االقتراع في لبنان ،الذي قام به اتحاد المقعدين
اللبنانيين ،تبين وجود نسبة ضئيلة غير ذات قيمة من المراكز تتوفر فيھا معايير الحد األدنى الدامجة
)موقف ،مدخل ،منحدر ،مصعد ،ممر ،غرفة القلم ،الوحدة الصحية( .والنتائج مبينة وفق الجدول
التالي:

التقييم

المراكز بحسب التقييم

تقييم ) ٠عدم توفر أي مواصفة(
تقييم ) ١توفر مواصفة واحدة(
تقييم ) ٢توفر مواصفتين(
تقييم ) ٣توفر ثالث مواصفات(
تقييم ) ٤توفر أربع مواصفات(
تقييم ) ٥توفر خمس مواصفات(
تقييم ) ٦توفر ست مواصفات(
مجموع المراكز

النسبة المئوية لكل لبنان

159
556
780
212
21
7
6

9%
32%
45%
12%
1%
0%
0%

1741

100%

وتتم مالحظتھا بالنسب التابعة للتقييم بشكل عام وفق الرسم البياني التالي:

حول مراكز وأقالم االقتراع
ً
يبدو واضحا ً أن ستة مراكز فقط ال تشكل انتھاكا للمقترعين المعوقين المدرجين على لوائح الشطب في أقالمھا،
أضيف إليھا  ١٧مركزاً تم تجھيزھا قبيل االنتخابات تجھيزاً مؤقتا ً بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات؛ فعدم
توفر مواصفة واحدة من المواصفات الدنيا يشكل عائقا ً أمام اقتراع الناخب المعوق باستقاللية .كما أفاد تحليل
استمارات المسح الميداني لمراكز االقتراع وجود ستة مراكز اقتراع فقط يتوفر فيھا موقف للسيارات ،و٨٥
تتمتع بمدخل وممرات مجھزة وخالية من العوائق ،وستة مراكز مزودة بمنحدرات مالئمة لألشخاص المعوقين
حركياً ،وثمانية يتوفر فيھا مصعد ،وخمسة فيھا وحدات صحية مجھزة ،وستة فيھا غرف تستعمل كأقالم اقتراع
من دون عوائق وتعتبر مالئمة لوصول وحركة األشخاص المعوقين فيھا .ھذا التحليل وإن كان ال يعكس جانب
غياب التجھيز الھندسي لرصده كانتھاك ،إال أنه يعكس مدى افتقار المراكز للمواصفات التي تجعل منھا مراكز
دامجة.

ب .باإلضافة إلى ذلك ،تضمنت استمارات رصد االنتھاكات الحاصلة بحق الناخبين المعوقين يوم
االنتخابات في السابع من حزيران  ،٢٠٠٩أربعة معايير أساسية تدرب المتطوعون على مالحظتھا:
• وجود عوائق أمام مدخل مركز االقتراع ،حالت دون وصول األشخاص المعوقين باستقاللية إلى
المركز.
• انعدام وجود بدائل عن الدرج أمام الناخب المعوق للوصول إلى قلم اقتراعه الكائن على طابق غير
أرضي.
• توفر غرف أرضية غير مستعملة في المركز ،مع وجود أقالم االقتراع على طابق غير أرضي.
• مالحظة ناخبين معوقين محمولين على األدراج إلى أقالم اقتراعھم ،ومنھا.
• توفر مصعد أو منحدر في مركز االقتراع تم منع استعماله لناخبين معوقين أو مسنين.
وأتت نتائج استمارات رصد االنتھاكات وفق الجدول التالي:
وجود عوائق ال بدائل عن غرف أرضية ناخب معوق محمول
على الدرج
غير مستعملة
الدرج
أمام المدخل

3
36
10
10
99
39
197

بيروت
الجنوب
النبطية
جبل لبنان
البقاع
الشمال
مجموع

4
46
18
25
56
26
175

3
31
21
7
36
25
123

7
45
28
22
83
35
220

أو
مصعد
منع
منحدر
استعماله لناخب
معوق
3
7
3
3
6
10
32

ال تعبّر نتائج رصد االنتھاكات الحاصلة بحق الناخبين المعوقين عن استقراء تام لكافة االنتھاكات الحاصلة
بحقھم في يوم االقتراع ،إنما تمنحنا صورة واقعية عن حجم االنتھاكات الكبيرة المتعلقة بوجود عوائق تحول
دون وصولھم إلى مركز االقتراع ،وإلى اضطرارھم الستعمال الدرج للوصول إلى قلم االقتراع الكائن على
طابق غير أرضي ،على الرغم من وجود غرف أرضية غير مستعملة في بعض تلك المراكز ،باإلضافة إلى أن
سمة ھذه االنتخابات كانت رؤية األشخاص المعوقين حركيا ً محمولين على األدراج إلى ومن أقالم اقتراعھم ،مع
مالحظة حاالت منع الستعمال منحدر أو مصعد متوفر في مراكز االقتراع.
رابعا ً :توصيات
تشير نتائج المسح الميداني إلى الوضع البائس لمجمل المباني المعتمدة كمراكز انتخابية ،وبالتالي لمجمل وجھة
االستخدام األساسية لتلك المباني لجھة أھلية ارتياد األشخاص المعوقين لھا ،ما يبين حجم حالة التھميش
واإلقصاء التي تطالھم ،وال يخفى أن ھذا التجھيز الھندسي المطلوب يتسع ليفيد من كل شخص ذي حاجة
خاصة ،وال تقتصر على األشخاص ذوي اإلعاقات األربع .كما لم يلمس أي توجه العتماد المعايير الدامجة في
عمليتي اإلعمار وإعادة اإلعمار في لبنان منذ صدور القانون .١٩ ٢٠٠٠/٢٢٠
كذلك ،على الرغم من أھمية التجھيز المؤقت لعدد من مراكز االقتراع في حزيران  ،٢٠٠٩إال أنه يؤسس
لالنتقال إلى منطق ورشة التجھيز والتكييف الھندسيين لكامل البيئة المبنية بالتعاون والتنسيق مع مختلف
اإلدارات الرسمية المعنية ،وأصحاب األماكن الخاصة والمجتمع المدني .تفترض ھذه الورشة تكييف المباني
العامة والخاصة ذات االستخدام العام ،على المستوى الوطني ،وأن تتبناھا الدولة في سياساتھا اإلنمائية ،وترصد
لھا الموازنة الالزمة وتقدم لھا موارد التمويل ،من:


االلتزام التام بتطبيق الدستور لجھة حق الجميع المتساوي.

 .١٩انظر" :إعادة اإلعمار والبيئة الدامجة" – مسح ميداني حول تطبيق المواصفات والمعايير الھندسية الخاصة باألشخاص المعوقين
في عملية إعادة اإلعمار في منطقة الجنوب ،إصدارات الوحدة اإلعالمية في اتحاد المقعدين اللبنانيين.٢٠٠٨ ،










تطبيق القانون الخاص باالنتخابات.
إقرار المراسيم التطبيقية للقانون .٢٠٠٠/٢٢٠
مالحظة المنافع االجتماعية واالقتصادية على الجميع.
فتح النقاش حول سبل وآليات دعم ،وتبني وتطبيق السياسات الدامجة للجميع.
التوقف عند مشروع التكييف النموذجي ،كمثال يحتذى به لجھة تكييف المباني العامة وتحديداً المدارس
الرسمية.
العمل على اعتماد المباني العامة كمراكز اقتراع بنسبة أكبر من الحالية ،وتحديداً المدارس الرسمية
منھا.
نقل المراكز االنتخابية المعتمدة ،بحال كان وضعھا الھندسي غير قابل للتجھيز المؤقت ،باتجاه أماكن
عامة مؤھلة ومكيفة.
اعتماد األماكن المفتوحة كالساحات والمالعب والمواقف العامة ،في بعض الحاالت ،مع مراعاة
شروط نزاھة االنتخابات ،خاصة انه قد جرى اعتمادھا في عدد من القرى.

الفصل الثالث
المخالفات التفصيلية استناداً الى تقارير المراقبين
على خلفية الصورة االيجابية االجمالية ،والثغرات العامة المشتركة التي سبقت االشارة اليھا ،رصد مراقبو
الجمعية والتحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات ،ثغرات ومخالفات في المراكز واالقالم التي قاموا بالمراقبة فيھا،
باستخدام النماذج المعدة مسبقا.

في ما يلي عرض لنتائج رصد  ٣٦نقصا او مخالفة محددة مسبقا ،تم تجميعھا ضمن اربع فئات على النحو
التالي:
-١
-٢
-٣

-٤

الفئة االولى ھي النواقص اللوجستية في عملية التحضير السابقة ليوم االقتراع ،والتي ادت الى
حصول ثغرات يوم االقتراع .ومسؤوليتھا تقع بالدرجة االولى على وزارة الداخلية واالجھزة
الحكومية المعنية.
الفئة الثانية ھي الثغرات والمخالفات المسجلة في إدارة عملية االقتراع في المراكز واالقالم،
ومسؤوليتھا تقع بشكل خاص على رئيس القلم ،واستطرادا على ھيئة القلم وقوى االمن المولجين
جميعا مسؤولية عملية االقتراع.
الفئة الثالثة ھي المخالفات المتعلقة بمخالفة مواد قانون االنتخابات لجھة النشاط االنتخابي
والدعائي يوم االقتراع ،في محيط مراكز االقتراع وداخلھا وداخل االقالم ،والتأثير والضغط على
خيارات الناخبين ،والتي تقع مسؤوليتھا على الماكينات اإلنتخابية والمندوبين والمرشحين
والناخبين ،اضافة الى المسؤولية التنظيمية العامة لرئيس القلم وقوى االمن.
الفئة الرابعة ،وھي المخالفات والنواقص اثناء عملية الفرز .بالنسبة لھذه الفئة االخيرة ،فإن
مراقبي الجمعية لم يواكبوا عملية الفرز في كافة اقالم االقتراع بعد إقفال الصناديق ،في حين انھم
تواجدوا في مراكز لجان القيد حيث تم جمع االصوات وتدقيقھا .وبالتالي ،يتعذر تقديم صورة
دقيقة عن مخالفات عملية الفرز التي تجري اساسا في االقالم.

 -١في ثغرات التحضير ليوم االقتراع :الجوانب االدارية
وھي تتعلق بالدرجة االولى بمسؤولية الوزارة واالجھزة الرسمية وبمدى كفاءة عملية التحضير المسبق قبل
يوم االقتراع .وقد تضمنت استمارة المراقبة ضمن ھذه الفئة أربعة نواقص او مخالفات ،يتعلق أولھا بتواجد
قوى االمن في محيط مراكز االقتراع ،والثالثة االخرى باكتمال ھيئة القلم ،والتأخر في فتح صناديق
االقتراع ،وثغرات في لوائح الشطب ،وقد رصدت على مستوى االقالم .ويعرض الجدول التالي نتائج
الرصد لھذه النواقص أو المخالفات على صعيد لبنان والمحافظات ،على ان يتم تفصيل المخالفات على
مستوى الدوائر الحقا ضمن عرض النتائج التفصيلية حسب كل محافظة.

النواقص أو المخالفات االدارية المتعلقة بعملية التحضير لالنتخابات )لبنان ،والمحافظات – عدد المخالفات(

لبنان

النقص او المخالفة

الشمال

جبل لبنان

البقاع الجنوب النبطية بيروت

 -١عدم وجود قوى أمن
في محيط مركز االقتراع

62

11

١٩

20

٣

٦

٣

 -٢عدم اكتمال ھيئة القلم

130

43

11

33

٥

٣٢

٦

 -٣وجود شوائب في
قوائم الناخبين

466

115

٥٣

150

٥٧

٨٢

٩

 -٤وجود نقص في
مستلزمات القلم

59

10

١٢

16

٥

١٣

٣

مجموع النواقص
المخالفات

717

179

95

219

70

133

21

عدد مراكز االقتراع

1711

٤٨٠

523

288

211

150

٥٩

عدد اقالم االقتراع

1228 5241

1320

871

569

580

٦١٣

النواقص أو المخالفات االدارية المتعلقة بعملية التحضير لالنتخابات
)لبنان ،ومحافظات –  %من المراكز او االقالم(

النقص او المخالفة

لبنان

الشمال

جبل لبنان

البقاع

الجنوب النبطية بيروت

 -١عدم وجود قوى أمن
في محيط مركز االقتراع
)*(

3.6

2.29

3.6

6.9

1.4

4

5

 -٢عدم اكتمال ھيئة القلم

2.5

3.5

0.8

3.8

0.9

5.5

1.0

 -٣وجود شوائب في
قوائم الناخبين

8.9

 -٤وجود نقص في
مستلزمات القلم

1.1

9.4

0.8

4.0

0.9

17.2

1.8

10.0

0.9

14.1

2.2

1.5

0.5

)*( النسبة المئوية بالنسبة لھذا المتغير محسوبة نسبة الى اجمالي عدد المراكز في لبنان او المحافظة المعنية.
اما النسب االخرى فھي نسبة الى اجمالي عدد االقالم.

أھم النواقص أو المخالفات اللوجستية في التحضير للعملية اإلنتخابية على الصعيد الوطني

بشكل عام ،فإن مراقبي الجمعية والتحالف ،رصدوا في  % ٣.٦من اجمالي مراكز االقتراع عدم وجود انتشار
واضح في محيط المراكز يوم االقتراع )يتعلق االمر ھنا بانتشار في المحيط وليس بالتواجد على مدخل
المركز( .وسجلت اعلى نسبة في محافظتي جبل لبنان وبيروت .اما لجھة النواقص أو المخالفات المتعلقة
باالقالم ،فقد رصد مراقبو الجمعية والتحالف وجود شائبة واحدة على االقل في لوائح الشطب في حوالي % ٩
من االقالم على صعيد لبنان كله ،والنسب االعلى سجلت في محافظتي البقاع والنبطية .كما رصد المراقبون
عدم اكتمال ھيئة القلم في بداية عملية االقتراع في  %٢.٥من االقالم ،ووجود نقص في تجھيز اقالم االقتراع
في  % ١.١من االقالم.

التفاوتات المناطقية بالنسبة للنواقص اللوجستية
في ما يختص بالنواقص التي تم رصدھا في االقالم ،فقد سجلت اعلى نسبة شوائب في قوائم الناخبين في
محافظة البقاع ) ،(% ١٧تليھا محافظة النبطية .وفي ما يختص بعدم اكتمال ھيئة القلم في موعد بدء االقتراع،
فإن أعلى نسبة سجلت في محافظة النبطية ) ،(% ٥.٥يليھا البقاع والشمال .اما في موضوع وجود نقص في
مستلزمات القلم ،فإن اعلى نسبة سجلت ايضا في النبطية ) ،(% ٢.٢مع العلم ان ھذه النسبة منخفضة اصال.
وكخالصة عامة ،يمكن القول ان النواقص اللوجستية كانت محدودة عموما في لبنان وفي المحافظات ،مع
استثناء محدود بالنسبة للوائح الشطب التي وجدت فيھا شوائب محدودة .كما يسجل ان ھذه النواقص – رغم
مستواھا المنخفض – تبقى اكثر اھمية في المناطق الريفية البعيدة .وما من شك انه تم تسجيل تقدم كبير مقارنة
باالنتخابات السابقة.

النواقص االداري ة ) %من االقالم في المحافظ ة(
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
النبطية

بيروت

الجنوب

وجود نقص في مستلزمات القلم

البقاع

جبل لبنان

وجود شوائب في قوائم الناخبين

الشمال

لبنان

عدم اكتمال ھئية القلم

 -٢في نواقص ومخالفات ادارة عملية االقتراع
وھي تتعلق بتنظيم عملية االقتراع داخل المراكز واالقالم ،وتقع مسؤوليتھا بالدرجة االولى على رئيس
القلم ،واستطراداً على ھيئة القلم وقوى االمن ،مع العلم ان سلوك الماكينات اإلنتخابية والمندوبين
والمواطنين ھي عناصر ھامة في ذلك ايضا.
وقد تضمنت استمارة المراقبة ضمن ھذه الفئة  ١٥نقصا او مخالفة ،موزعة على خمس فئات فرعية:
أ -ثغرات ومخالفات ذات طابع اداري تنظيمي
ب -نواقص تتعلق بالتدقيق في ھوية الناخب
ج -مخالفات تتعلق بالمعزل واستخدامه
د -مخالفات ذات صلة بالفوضى ودور قوى االمن
ھـ  -مخالفات تتعلق بإعاقة دور المراقبين والمندوبين.

ويعرض الجدول التالي النواقص والمخالفات المرصودة مع نسبھا على الصعيد الوطني والمحافظات:

نواقص ومخالفات ادارة عملية االقتراع في لبنان والمحافظات )عدد(
النقص او المخالفة
أ  -نواقص ادارية
وتنظيمية

تأخر
االقتراع

فتح

تغيب رئيس القلم

لبنان
قلم ٧٥
٢٢

الشمال

البقاع

جبل
لبنان

الجنوب

النبطية

بيروت

٢٣

٢٠

١٠

٨

١٤

٠

٨

٣

٤

٢

٥

٠

١

٠

١

١

٢

١

١٠

٢

٧

٠

٠

٠

٥

٠

١

١

٢

٠

٢٩

٩

٢٩

٧

١٢

٨

٨

٢

١٢

١٢

٤

٢

اقتراع ناخب بإصبع ٤
مدبوغ

٠

١

٢

٠

٠

١

اقتراع ناخب دون ١٢
ھوية

٤

٣

٢

٠

٣

٠

المعزل في مكان ال ١٠٦
يؤمن السرية

٢٢

١٠

٢٠

٢٢

٢٨

٤

اقتراع خارج المعزل ١٤٠

٢٨

١٩

٣٧

٢٤

٢٦

٦

وجود قوى االمن ٢٢٧
داخل القلم

٦٦

٢٤

١٠٣

٨

١٤

١٢

٢٤٥

٦٨

٢٦

١٢٦

٢

٥

١٨

تعليق االقتراع فترة ١٢٢
من الزمن

٤٨

٥٢

١٧

١

٢

٢

٤٤

١٧

٩

١٧

٠

٠

١

مجموع المخالفات

١١٦٥

٣٣٧

١٨٠

٣٨٨

٨٨

١١٧

٥٥

عدد مراكز االقتراع

1711

480

523

288

211

150

59

عدد اقالم االقتراع

5241

1228

1320

871

569

580

613

قبل ٦

إغالق القلم
السابعة مساء

وصول ناخبين بكثرة ١٩
قبل االقفال
مھلة ٩

عدم تمديد
االقتراع
ب -التدقيق في ھوية الناخب

عدم تدقيق في ھوية ٩٤
ناخب
عدم
ناخب

دمغ

اصبع ٤٠

ج -المعزل واستخدامه د  -فوضى ودور قوى االمن

فوضى داخل القلم

ھـ  -منع المراقبين او
المندوبين من اداء مھامھم

نواقص ومخالفات ادارة عملية االقتراع في لبنان والمحافظات
) %من اجمالي االقالم في لبنان او في المحافظة المعنية(
لبنان

النقص او المخالفة
أ  -نواقص ادارية وتنظيمية

فتح

الشمال

جبل
لبنان

البقاع

الجنوب

النبطية

بيروت

قلم

تأخر
االقتراع

1.4

1.4

1.5

1.1

1.4

2.4

0.0

تغيب رئيس القلم

0.4

0.4

0.2

0.5

0.4

0.9

0.0

قبل

إغالق القلم
السابعة مساء

0.1

وصول ناخبين بكثر
قبل االقفال

0.4

ب -التدقيق في ھوية الناخب

عدم تمديد
االقتراع

0.2

عدم تدقيق في ھوية
ناخب

1.8

دمغ

0.1

0.4

0.0

0.2

0.1

0.8

0.2

0.0

0.3

0.0

0.2

0.0

مھلة

عدم
ناخب

0.8

اقتراع ناخب بإصبع
مدبوغ

0.1

اقتراع ناخب دون
ھوية

0.2

0.2

1.8

0.0

0.7

0.1

3.3

0.2

1.2

0.3

2.1

0.0

1.3

اصبع
0.8

0.1

0.2

0.2

0.1

0.2

1.4

0.2

0.2

2.1

0.0

0.0

0.7

0.0

0.5

0.3

0.2

0.0

ج -المعزل واستخدامه د  -فوضى ودور قوى
االمن

المعزل في مكان ال
يؤمن السرية

2.0

2.0

0.8

2.3

3.9

4.8

0.7

اقتراع خارج المعزل

2.7

2.7

1.4

4.2

4.2

4.5

1.0

وجود قوى االمن
داخل القلم

4.3

4.3

1.8

11.8

1.4

2.4

2.0

فوضى داخل القلم

4.7

4.7

3.0

١٤.٥

0.3

0.8

2.9

تعليق االقتراع فترة
من الزمن
ھـ  -منع المراقبين او
المندوبين من اداء مھامھم

2.3

0.8

2.3

0.8

3.9

0.8

2.0

2.0

0.2

0.0

0.3

0.0

0.3

0.2

أھم النواقص أو المخالفات في ادارة العملية اإلنتخابية على الصعيد الوطني
تفاوت تكرار النواقص والمخالفات على الصعيد الوطني .ويبين الرسم البياني والجداول اعاله المستخلصة من
تقارير المراقبين ،ان الثغرة – المخالفة االكثر اھمية كانت في وجود فوضى داخل اقالم االقتراع حيث سجل
ذلك في حوالي  % ٥من االقالم .وتعزز ھذه النتيجة ما سبق أن أشارت اليه تقارير الجمعية التي صدرت يوم
االقتراع عينه ،والمستندة الى المالحظة المباشرة والى التقارير الفورية التي وردت من المراقبين والتي أشارت
الى وجود ازدحام وفوضى في االقالم ناجمة عن كثافة االقتراع منذ ساعات الصباح االولى ،وطوال النھار،
والناجمة ايضا عن عدم كفاية عدد مراكز وأقالم االقتراع .وتتالزم مع مسألة الفوضى ثغرتان – مخالفتان
أخرتان ،ھما تواجد قوى االمن الداخلي داخل قلم االقتراع في  % ٤.٣من االقالم )وھو غالبا للمساھمة في
ضبط الفوضى والحفاظ على النظام( ،والتوقف المؤقت لعملية االقتراع والذي رصده مراقبو الجمعية في حوالي
 % ٢.٣من إجمالي االقالم في لبنان.
من جھة ثانية ،يرتبط عدم االلتزام الكامل باالقتراع خلف المعزل بدوره ،إما بعملية الفوضى حيث يؤدي
االزدحام وكثافة المقترعين الى التراخي او تجاھل الدخول خلف المعزل على النحو المطلوب ،او بسبب وجود
المعزل في مكان ال يؤمن سرية االقتراع المطلوبة .وسجل المراقبون عملية اقتراع خارج المعزل لناخب واحد
على االقل في حوالي  % ٢.٧من االقالم ،في حين اعتبروا ان المعزل موضوع في مكان ال يؤمن سرية
االقتراع في حوالي  % ٢من االقالم.
اما المخالفات االخرى التي رصدت ،فقد سجل تأخير في فتح قلم االقتراع في  % ١.٤من االقالم ،مع العلم ان
تقارير المراقبين أفادت ان التأخير في معظم الحاالت لم يتجاوز  ١٠دقائق ،ووصل في بعض الحاالت القليلة
الى حوالي نصف ساعة .وسجلت على االقل حالة واحدة القتراع ناخب دون التدقيق في ھويته في حوالي ١.٨
 %من االقالم ،وحالة واحدة على االقل لناخب اقترع دون دمغ إصبعه في حوالي  % ٠.٨من االقالم ،وناخب
واحد على االقل اقترع وكان إصبعه مدموغا بالحبر في  % ٠.٢من االقالم ،واقتراع ناخب دون ھوية في ٠.٢
 %من االقالم .كما يبين الرسم البياني والجدول التالي النسب المتعلقة بأنواع اخرى من الثغرات والمخالفات،
وھي قليلة كما ھو واضح.

نواقص ومخالفات ادارة عملية االقتراع في لبنان والمحافظات
) %من اجمالي االقالم في لبنان(
النواقص والمخالفات المتعلقة بإدارة العملية االنتخابية ) %من االقالم(

تأخر فتح قلم االقتراع

1.4

0.1
0.4
0.2

إغالق القلم قبل السابعة مساء
وصول ناخبين بكثرة قبل االقفال
عدم تمديد مھلة االقتراع

عدم دمغ اصبع ناخب

0.8
0.1
0.2

اقتراع ناخب دون ھوية

2.7

اقتراع خارج المعزل

4.7

فوضى داخل القلم
2.3

تعليق االقتراع فترة من الزمن
0.8

ھـ  -منع المراقبين او المندوبين من اداء مھامھم

د -فوضى ودور قوى االمن

4.3

وجود قوى االمن داخل القلم

واستخدامه

المعزل في مكان ال يؤمن السرية

المعزل
ج-

2.0

اقتراع ناخب بإصبع مدبوغ

ب-التدقيق في ھوية الناخب

عدم تدقيق في ھوية ناخب

1.8

أ -نواقص ادارية وتنظيمية

0.4

تغيب رئيس القلم

التفاوتات المناطقية بالنسبة للمخالفات المتعلقة بإدارة العملية اإلنتخابية
في ما يلي عينة مختارة من بعض انواع المخالفات والثغرات المتعلقة بإدارة العملية اإلنتخابية ،بغرض إبراز
التفاوتات المناطقية فيما بينھا في ھذا الخصوص .ويبين الرسم البياني ادناه المستند الى تقارير المراقبين ،ان
اعلى نسبة من مشاھدات الفوضى داخل اقالم االقتراع ھي في محافظة البقاع حيث طالت  % ١٤.٥من االقالم،
تليھا محافظة الشمال )حوالي  ،(% ٥اما النسبة االدنى للفوضى فقد سجلت في محافظتي الجنوب والنبطية .اال
ان الالفت ھو ان اعلى نسبة توقف مؤقت في عملية االقتراع سجلت في محافظة جبل لبنان حيث تم رصدھا في
حوالي  %٤من االقالم ،مع العلم انه لم تسجل في ھذه المحافظة نسبة مرتفعة من الفوضى داخل االقالم.
وسجلت محافظات الجنوب والنبطية والبقاع أعلى نسبة من االقتراع خارج المعزل ،او من حاالت وجود
المعزل في مكان ال يؤمن سرية االقتراع )انظر الرسم البياني التالي(.
مخالفات مختارة حسب المحافظات ) %من االقالم(
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
بيروت

النبطية

الجنوب

البقاع

جبل لبنان

الشمال

لبنان

اقتراع خارج المعزل

المعزل في مكان ال يؤمن السرية

تعليق االقتراع فترة من الزمن

فوضى داخل القلم

 -٣المخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية والضغط على الناخبين
وھي المخالفات المتعلقة بمخالفة مواد قانون االنتخابات لجھة النشاط االنتخابي والدعائي يوم االقتراع ،في
محيط مراكز االقتراع وداخلھا وداخل االقالم ،والتأثير والضغط على خيارات الناخبين ،والتي تقع مسؤوليتھا
على الماكينات اإلنتخابية والمندوبين والمرشحين والناخبين ،اضافة الى المسؤولية التنظيمية العامة لرئيس القلم
وقوى االمن.

وقد تضمنت استمارة المراقبة ضمن ھذه الفئة  ١١مخالفة ،موزعة على ثالث فئات فرعية:
أ -مخالفات تتعلق بالنشاط الدعائي واالنتخابي في محيط مركز االقتراع.
ب -مخالفات تتعلق بالنشاط الدعائي واالنتخابي داخل االقالم.

ت -مخالفات تتعلق بالضغط والتأثير على خيارات الناخبين.
ويعرض الجدول التالي المخالفات المرصودة مع نسبھا على الصعيد الوطني والمحافظات:
مخالفات تتعلق بالدعاية اإلنتخابية في محيط المراكز واالقالم ،بـالضغط على الناخبين )عدد(

النقص او المخالفة
أ  -مخالفات اعالمية في المراكز
ب -مخالفات اعالمية في االقالم ج  -تدخل في خيارات الناخبين

الجنوب

النبطية

بيروت

توزيع مناشير في محيط ٣٤٧
المركز

٧٧

٤٤

١٠٣

٦٠

٥٢

١١

وجود دعاية إنتخابية في ٢٤٢
محيط المركز

٦٢

٢٠

٦٨

٥٣

٣٣

٦

إنتخابية ١٠٨

٢٠

٩

٣١

٢٤

١٥

٩

وجود ماكينات إنتخابية ١٧٦
من غير المندوبين قرب
او داخل المركز

٥٣

١٧

٥٣

٢٣

٢٤

٦

وجود دعاية إنتخابية ١١٩
داخل القلم او المعزل

٣٧

١٥

٣٨

١٣

١٥

١

حصول نشاط انتخابي ١٣٦
داخل القلم

٢٣

٧١

٢٣

١٠

٩

٠

تصريح مرشح داخل ٢٣
القلم

٦

٤

٤

٤

٥

٠

ضغط ماكينات إنتخابية ١٢٨
على الناخبين

٤٤

١٧

٣٨

٨

٢٠

١

١

٠

٥

٠

١

٠

٢

٢

١

١

٠

٠

وجود دعاية
داخل المركز

لبنان

رئيس
تدخل
بخيارات الناخبين
استعمال البلدية
التأثير على الناخبين

القلم ٧
في

٦

الشمال

جبل
لبنان

البقاع

٨

١١

٦

٦

٧

٠

تدخل موظف رسمي او ٣٨
عضو بلدية بخيارات
الناخبين
مجموع المخالفات

١٣٣٠

٣٣٣

٢١٠

٣٧٠

٢٠٢

١٨١

٣٤

مجموع المراكز

1711

480

523

288

211

150

59

مجموع االقالم

5241

1228

1320

871

569

580

613

مخالفات تتعلق بالدعاية اإلنتخابية في محيط المراكز واالقالم ،بالضعط على خيارات الناخبين
) %من اجمالي المراكز اواالقالم في لبنان او في المحافظة المعنية(
لبنان

النقص او المخالفة
أ  -مخالفات اعالمية في المراكز )*(
ب -مخالفات اعالمية
في االقالم

توزيع مناشير
محيط المركز

20.3

وجود دعاية إنتخابية
في محيط المركز

14.1

وجود دعاية إنتخابية
داخل المركز

6.3

ماكينات
وجود
إنتخابية من غير
المندوبين قرب او
داخل المركز

10.3

وجود دعاية إنتخابية
داخل القلم او المعزل

2.3

حصول نشاط انتخابي
داخل القلم

2.6

الشمال

جبل
لبنان

البقاع

الجنوب

النبطية

بيروت

في
16.0

12.9

4.2

11.0

3.0

1.9

8.4

3.8

1.7

3.3

1.1

5.4

35.8

23.6

10.8

18.4

4.4

2.6

28.4

25.1

11.4

10.9

2.3

1.8

34.7

22.0

10.0

16.0

2.6

1.6

18.6

10.2

15.3

10.2

0.2

0.0

ج  -تدخل في خيارات الناخبين

تصريح مرشح داخل
القلم

0.4

ماكينات
ضغط
إنتخابية على الناخبين

2.4

تدخل رئيس
بخيارات الناخبين

0.5

3.6

0.3

1.3

0.5

4.4

0.7

1.4

0.9

3.4

0.0

0.2

القلم
0.1

0.1

0.0

0.6

0.0

0.2

0.0

استعمال البلدية في
التأثير على الناخبين
0.1

تدخل موظف رسمي
بلدية
اوعضو
بخيارات الناخبين

0.7

0.2

0.7

0.2

0.8

0.1

0.7

0.2

1.1

0.0

1.2

)*( – المخالفات االربع في ھذا القسم محسوبة الى أساس النسبة المئوية من المراكز ،وفي المخالفات االخرى،
على اساس أقالم االقتراع.

أھم مخالفات الدعاية والضغط على الناخبين على الصعيد الوطني
تشكل مخالفة البنود المتعلقة بمنع الدعاية اإلنتخابية والنشاط االنتخابي في محيط مركز االقتراع الظاھرة االكثر
انتشاراً على الصعيد الوطني .وھي تتعلق باعتياد الماكينات اإلنتخابية التواجد الكثيف في محيط مركز االقتراع
لتوزيع المناشير ،واللوائح ،ولتأكيد الحضور المعنوي ،ورصد مشاركة الناخبين المؤيدين والخصوم ،ومواكبة
االنصار...الخ ،والى ما ھنالك من تفاصيل اساليب العمل االنتخابي في لبنان .واذا كان القانون الجديد قد نص
ألول مرة على تنظيم التواجد في محيط مركز االقتراع ،وقيّد النشاط االنتخابي في يوم االقتراع ،فإن ھذه البنود
لم تحترم بالقدرعينه كما البنود االخرى في القانون .كما ان نسبة تكرارھا المرتفعة قياسا الى االنواع االخرى
من المخالفات ،تشير الى انه لم توضع آليات تفصيلية لكيفية تنفيذھا والتعامل مع المخالفات المتعلقة بھا.
ويستنتج ان قوى االمن أعطت االولوية للتعامل مع أنواع التواجد واالنشطة واالعمال التي يمكن ان يكون لھا
انعكاسات أمنية ،ولم تتعامل مباشرة وبصرامة مع مسألة مخالفة مواد القانون التي منعت الدعاية اإلنتخابية،
طالما انھا لم تعتبر تھديداً مباشراً للعملية اإلنتخابية .وھذا ما يفسر ان يكون مراقبو الجمعية والتحالف قد
رصدوا نسبة ھامة من المخالفات من ھذا النوع ،بحيث سجلوا توزيع مناشير في محيط المركز في  % ٢٠من
المراكز ،وجود دعاية إنتخابية في محيط  % ١٤من المراكز ،إضافة الى نسبة ھامة من المراكز التي تواجدت
فيھا ماكينات ومندوبون بكثرة في محيطھا وفي داخلھا ) ،(%١٠ووجود دعاية إنتخابية داخل المركز في % ٦
من المراكز على صعيد لبنان .وھذه مخالفات للمادة  ٨٤من قانون االنتخابات النيابية.
اما بالنسبة للمخالفات االخرى في ھذا القسم ،فإن الدعاية اإلنتخابية داخل أقالم االقتراع كانت أقل بشكل
محسوس ،ولم تتجاوز اي فئة من فئات المخالفات التي تم رصدھا في ھذا القسم  .% ٢.٦ويشير ذلك الى

0.0

0.0

مستوى اعلى من التزام الماكينات والناخبين بالقانون ،وكذلك رؤساء وھيئات أقالم االقتراع ،والى وجود تجربة
سابقة في ھذا المجال وھو ما كان مشموال بالقوانين السابقة.

وأخيرا ،سجل مراقبو الجمعية والتحالف ايضا نسبة منخفضة من عمليات الضغط على الناخبين في أقالم
االقتراع من قبل الماكينات اإلنتخابية ) ،(%٢.٤٥اتخذت معظم االحيان شكل مواكبة الناخبين الى قلم االقتراع،
او مراقبتھم اللصيقة أثناء أدائھم حقھم في االنتخاب ،بما يشكل نوعا من الضغط المعنوي عليھم.
ويعرض الرسم البياني التالي النسب المئوية لھذه المخالفات في لبنان ،على مستوى مراكز االقتراع بالنسبة
للمخالفات االربع االولى ،وعلى مستوى االقالم بالنسبة للمخالفات االخرى.

مخالفات الدعاية اإلنتخابية في المراكز واالقالم ،والضغط على الناخبين – لبنان )(%

مخالفات المواد االعالمية والضغط على الناخبين )لبنان (% -

توزيع مناشير في
محيط المركز

20.3

14.1

وجود دعاية
انتخابية داخل
المركز

6.3

10.3

وجود دعاية
انتخابية داخل القلم
او المعزل

2.3

حصول نشاط
انتخابي داخل القلم

2.6

0.4

اعالمية في االقالم
ب-
مخالفات

وجود ماكينات
انتخابية غير
المندوبين قرب او
داخل المركز

فتاعالميةفيالمراكز
خا
مل
أ-

وجود دعاية
انتخابية في محيط
المركز

تصريح مرشخ
داخل القلم

ضغط ماكينات
انتخابية على
الناخبين

2.4

0.7

تدخل موظف
رسمي او عضو
بلدية بخيارات
الناخبين

التفاوتات المناطقية بالنسبة لمخالفات الدعاية اإلنتخابية والضغط على الناخبين
في ما يلي التفاوتات بين المحافظات بالنسبة للفئات الثالث ،اي تلك المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية في محيط
المركز ،والدعاية اإلنتخابية في االقالم ،والضغط على حرية الناخبين.

دخلفيخياراتالناخبين
جت

0.1

تدخل رئيس القلم
بخيارات الناخبين

أ -مخالفات الدعاية اإلنتخابية في المراكز حسب المحافظات
يشمل العرض ثالث مخالفات ھي توزيع مناشير في محيط المركز؛ وجود دعاية إنتخابية في محيط المركز؛
ووجود ماكينات إنتخابية من غير المندوبين في محيط المركز او داخله .ويبين الرسم البياني ادناه ،ان أعلى
نسبة توزيع مناشير في محيط المركز سجلت في محافظات البقاع ) (% ٣٦والنبطية ) (% ٣٥والجنوب )٢٨
 .(%وأدنى نسبة سجلت في محافظة جبل لبنان ) .(% ٨وفي ما يتعلق بوجود ماكينات إنتخابية من غير
المندوبين في محيط المركز او داخله ،فإن اعلى نسبة سجلت في البقاع ) ،(% ١٨والنبطية ) ،(% ١٦يليھما
الشمال والجنوب ) ،(% ١١وسجلت ادنى نسبة في محافظة جبل لبنان ) .(% ٣.٣اما وجود دعاية إنتخابية
داخل المركز ،فإن أعلى نسبة سجلت في بيروت ) ،(% ١٦يليھا بنسب متقاربة الجنوب والبقاع )(% ١١
والنبطية ) .(% ١٠وايضا سجلت ادنى نسبة في محافظة جبل لبنان ).(% ٣

المخالفات الدعائية المتعلقة بالمركز حسب المحافظ ات ) %من الم راكز(
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توزيع مناشير في محيط المركز
وجود دعاية انتخابية داخل المركز
وجود ماكينات انتخابية غير المندوبين قرب او داخل المركز

ب  -مخالفات الدعاية اإلنتخابية في االقالم حسب المحافظات
استناداً الى تقارير المراقبين ،فإن صورة المخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية تختلف حسبما كانت تتعلق
بالمراكز او االقالم ،ما يشير الى سمات مختلفة للتنافس االنتخابي ،والى اساليب مختلفة في عمل الماكينات
اإلنتخابية .فحين يتعلق االمر بمركز االقتراع ،فإن استراتيجية عمل الماكينات اإلنتخابية تركز على التأثير
المعنوي على المنطقة عينھا ،وعلى مجموع الناخبين بالجملة ،ويمكن ان يكون التنافس الفعلي محدودا والنتائج
مرجحة او شبه محسومة مسبقا .او في حالة كون المخالفات متعلقة باالقالم ،فھذا يعني ان التنافس االنتخابي
اكثر حدة ،وھو يتعلق بالتأثير على الناخب الفرد وأسرته بالتأكيد ،ويعبّر عن تداخل بين انصار المرشحين
المتنافسين داخل المنطقة الواحدة.
ويبين الرسم البياني التالي ،ان محافظة جبل لبنان سجلت ادنى نسبة دعاية إنتخابية وتواجد ماكينات إنتخابية في
محيط مراكز االقتراع وداخلھا ،كما سجلت اعلى نسبة لحصول نشاط انتخابي داخل قلم االقتراع بلغت %٥.٤
وھي اكثر من ضعف المتوسط الوطني ) ،(%٢.٦يليھا البقاع  .%٢.٦وسجلت ادنى نسبة في بيروت
) ،(%٠.٠يليھا النبطية ) .(%١.٦اما في ما يتعلق بوجود دعاية إنتخابية داخل المعزل ،فإن اعلى نسبة سجلت

في البقاع ) ،(%٤.٤وأدناھا في بيروت ) ،(%٠.٢وجبل لبنان ) .(%١.١ويعني ذلك وجود تراخ في ادارة
العملية اإلنتخابية في البقاع في بيئة إنتخابية اكثر تجانسا وحيث التنافس محدود جدا ،ما أدى الى تساھل في
وجود دعاية إنتخابية داخل قلم االقتراع .في حين انه في حالة جبل لبنان ،فإن التنافس االنتخابي الذي برز في
كثافة النشاط االنتخابي داخل القلم في بعض الدوائر ،أدى الى يقظة وتشدد في ما يتعلق بسرية االقتراع وعدم
وجود دعاية إنتخابية داخل المعزل.

المخالفات الدعائية المتعلقة باالقالم حسب المحافظات ) %من
االقالم(
6
5
4
3
2
1
0
بيروت

النبطية

الجنوب

حصول نشاط انتخابي داخل القلم

البقاع

جبل لبنان

الشمال

لبنان
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ب – الضغط على حرية الناخبين حسب المحافظات
المخالفة االكثر اھمية ھي ضغط ماكينات إنتخابية على الناخبين .وقد سجلت اعلى نسبة في محافظة البقاع )٤.٤
 ،(%تالھا الشمال ) ،(% ٣.٦ثم النبطية ) (% ٣.٤وأقل نسبة سجلت في بيروت ) .(% ٠.٢اما في ما يتعلق
بالمخالفات االخرى كتدخل رئيس القلم في خيارات الناخبين ،فإن النسبة العامة في لبنان ال تتجاوز ،% ٠.١
وكذلك استعمال البلدية في التأثير على الناخبين ) ،(% ٠.١وتدخل موظف غير رسمي او عضو بلدية في
خيارات الناخبين ) ،(% ٠.٧فإن النسب قليلة ،ومع رصد بعض التفاوت بين المحافظات اال انھا تبقى ذات داللة
إحصائية محدودة ،ويجب معالجتھا بصفتھا حاالت فردية ،او على مستوى الدائرة اإلنتخابية الواحدة.

الضغط على ارادة الناخبين حسب المحافظات ) %من االقالم(
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تدخل موظف رسمي او عضور بلدية بخيارات الناخبين

 -المخالفات التفصيلية استناداً إلى تقارير المراقبين في كل محافظة على حدة

محافظة الشمال

مقدمة
بلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في محافظة الشمال  ٧٥٠٧٣٣ناخبا ً وناخبة ،شارك منھم
في عملية االقتراع  ٣٨٦٤٢٣ناخبا ً وناخبة ،أي ما نسبته  % ٥١.٥من الناخبين .تضم محافظة الشمال ٧
دوائر إنتخابية ھي عكار ،المنية – الضنية ،طرابلس ،زغرتا ،بشري ،الكورة ،والبترون .وقد خصص لمحافظة
الشمال  ٤٨٠مركز اقتراع ،ضمت  ١٢٢٨قلما ً.

أوالً :في ثغرات التحضير ليوم االقتراع :الجوانب اإلدارية

أھم النواقص االدارية على مستوى المحافظة
شملت عملية المراقبة أربعة أنواع من المخالفات في ھذا المحور .وتمثلت الثغرة األكبر في عملية التحضير في
وجود شوائب في لوائح الشطب ،حيث سجل المراقبون ھذا األمر في  ١١٥قلماً ،أي ما يوازي  %٩.٤من أصل
 ٤٨٠قلما ً في المحافظة .أما الثغرات األخرى ،فقد تراوحت نسبة األقالم التي سجلت فيھا الثغرات بين %٣.٥
من إجمالي األقالم لعدم اكتمال ھيئة القلم ،و %٢.٣لعدم تواجد قوى أمن في محيط مركز االقتراع لفترة ما
خالل يوم االقتراع ،و %٠.٨من األقالم لوجود نقص في مستلزمات القلم.

أھم النواقص اإلدارية في التحضير للعملية اإلنتخابية في محافظة الشمال
النواقص اإلدارية – محافظة الشمال ) %من المراكز واألقالم(

النواقص االدارية حسب الدوائر
أما على مستوى الدوائر ،فإن وجود شوائب في قوائم الناخبين سجل أعلى مستوى له في دائرة عكار )%١٧.٥
من أقالم الدائرة( ،وبشري ) .(%١٤وسجل مستويات متدنية في كل من زغرتا والمنية – الضنية )أقل من
 ،(%٢ومستويات متوسطة في الدوائر األخرى ودون المستوى الوسطي للمحافظة.
في المقابل ،فإن أعلى نسبة من حاالت عدم اكتمال ھيئة القلم ،سجلت في دائرة المنية – الضنية ) ١٦قلماً ،تمثل
 %١٠.٥من أصل  ٦١قلما ً في القضاء( ،تليھا دائرة عكار ،حيث سجلت ھذه الثغرة في  ٢٠قلما ً تمثل  %٥من
إجمالي أقالم عكار البالغ عددھا  ٣٨٨قلما ً .وسجل في دائرة المنية – الضنية أعلى نسبة لعدم تواجد قوى االمن
في محيط مركز االقتراع لفترة ما خالل يوم االقتراع ،حيث سجل ذلك في  ٥مراكز اقتراع من أصل ٦١
مركزاً ،أي ما نسبته  %٨من المراكز.

النواقص اإلدارية في محافظة الشمال ) %من األقالم في الدائرة(

الجداول التفصيلية
يتضمن الجدوالن التاليان عرضا ً مفصالً للثغرات اإلدارية في التحضير ليوم االقتراع ،في محافظة الشمال
ودوائرھا ،حسب عدد المخالفات ،والنسب المئوية من إجمالي مراكز االقتراع أو أقالم االقتراع.

النواقص االدارية المتعلقة بعملية التحضير لالنتخابات )محافظة الشمال بدوائرھا  -عدد(
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)محافظة الشمال بدوائرھا –  %من المراكز أو االقالم(
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النقص او المخالفة

عكار

عدم وجود قوى أمن في محيط ٠.٦
مركز االقتراع *

محافظة
الشمال

)*( النسبة المئوية لھذا المتغير محسوبة إلى إجمالي عدد المراكز في الدائرة؛ أما النسب األخرى فمحسوبة إلى إجمالي
عدد األقالم.

ثانيا ً :في ثغرات ومخالفات إدارة عملية االقتراع
أھم المخالفات في إدارة عملية االقتراع في محافظة الشمال
الثغرات او المخالفات االكثر أھمية في إدارة عملية االقتراع في محافظة الشمال ،كانت تلك المتعلقة بالفوضى
واالزدحام في مراكز وأقالم االقتراع .ويشمل ذلك ثالثة أنواع من الثغرات – المخالفات المترابطة والتي سجلت
نسبا متقاربة وھي :وجود فوضى داخل القلم ) ٦٨حالة تمثل  %٥.٥من إجمالي االقالم(؛ وجود قوى أمن داخل
قلم االقتراع ) ٦٦حالة تمثل  %٥.٤من إجمالي االقالم(؛ وتعليق االقتراع فترة من الزمن ) ٤٨حالة تمثل
حوالي  %٤من االقالم(.
اما لجھة التأخر في فتح االقالم ،فقد حصل ذلك في  ٢٣قلما ً ) %٢من اصل (١٢٢٨وكما سبقت االشارة الى
ذلك ،فإن التأخير كان عموما ال يتجاوز عشر دقائق ،وكذلك ،سجل المراقبون عدم التدقيق في ھوية ناخب
واحد على االقل في  ٢٩قلما ً ) .(%٢.٤كما سجلوا اقتراع ناخب واحد على االقل خارج المعزل في  ٢٨قلما ً
) .(%٢.٣وسجلت  ١٧حالة مضايقة للمندوبين ومنعھم من اداء مھامھم ) %١.٤من االقالم(.
اما المخالفات االخرى ،فقد وردت بتكرار يقل عموما عن  ،%١وھو ما يوضحه الرسم البياني أدناه.
شابت العملية اإلنتخابية ثالثة جوانب أساسية في محافظة الشمال:

ثغرات ومخالفات إدارة عملية االقتراع في محافظة الشمال بدوائرھا
) %من إجمالي األقالم في الشمال(

ثغرات ومخالفات إدارة عملية االقتراع حسب الدوائر
تميزت دائرة بشري بأنھا الدائرة التي سجلت فيھا أعلى نسبة حاالت تعليق عملية االقتراع ) ٢٠قلما ً تشكل
حوالي  %٢٨من اصل  ٧٢قلما ً في الدائرة( ،وكذلك بالنسبة لحاالت الفوضى داخل قلم االقتراع التي رصدھا
المراقبون في  ٩أقالم ) .(%١٢.٥في المقابل سجلت حالة فوضى في  ٣٠قلما ً في عكار تشكل حوالي  %٨من
اجمالي االقالم ) ٣٨٨قلما ً( .وسجلت نسبة فوضى تزيد عن  %٥من االقالم ايضا في كل من دائرتي المنية –
الضنية والبترون .وسجل المراقبون ايضا أعلى نسبة من المعازل الموضوعة في أماكن ال تؤمن سرية االقتراع
في دائرة البترون ) ١٤قلما ً تشكل حوالي  %١٢من أصل  ١١٧قلما ً في الدائرة( .أما باقي أنواع المخالفات فقد
وردت في تكرار أقل أھمية .ويعرض الرسم البياني التالي ،الثغرات االكثر أھمية حسب الدوائر في المحافظة:

ثغرات ومخالفات عملية االقتراع حسب الدوائر في محافظة الشمال ) %من إجمالي االقالم في الدائرة(

الجداول التفصيلية
أخيراً ،يتضمن الجدوالن التاليان عرضا ً مفصالً للثغرات والمخالفات في اإدارة عملية االقتراع ،في محافظة
الشمال ودوائرھا ،حسب عدد المخالفات ،والنسب المئوية من إجمالي أقالم االقتراع.

النقص أو المخالفة
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القلم
فوضى داخل القلم

٣٠

ثغرات ومخالفات إدارة عملية االقتراع في محافظة الشمال
) %من إجمالي األقالم في الشمال أو في الدائرة المعنية(
النقص او المخالفة

عكار

المنية-
الضنية

طرابلس

زغرتا

بشري

الكورة

البترون

محافظة
الشمال

تأخر فتح قلم االقتراع

٢.٦

١.٣

١.١

٠.٠

٠.٠

٦.٨

٠.٩

١.٩

تغيب رئيس القلم

٠.٨

١.٣

٠.٧

٠.٠

٠.٠

١.٠

٠.٠

٠.٧

إغالق القلم قبل السابعة مساء

٠.٠

٠.٧

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.١

وصول ناخبين بكثرة قبل ١.٠
االقفال

١.٣

٠.٧

٠.٨

٠.٠

١.٠

٠.٠

٠.٨

عدم تمديد مھلة االقتراع

٠.٠

٢.٠

٠.٠

٠.٨

٠.٠

١.٠

٠.٠

٠.٤

عدم تدقيق في ھوية ناخب

٠.٥

٩.٩

١.٥

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٦.٨

٢.٤

عدم دمغ إصبع ناخب

٠.٨

٢.٠

٠.٠

٠.٨

٠.٠

٠.٠

٠.٩

٠.٧

اقتراع ناخب بإصبع مدموغ

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

اقتراع ناخب دون ھوية

٠.٠

٠.٧

٠.٤

٠.٠

٠.٠

١.٠

٠.٩

٠.٣

المعزل في مكان ال يؤمن ١.٠
السرية

٠.٠

٠.٧

٠.٠

١.٤

١.٠

١٢.٠

١.٨

اقتراع خارج المعزل

١.٠

٧.٢

١.١

١.٦

٢.٨

٠.٠

٥.١

٢.٣

وجود قوى االمن داخل القلم

٧.٥

٦.٦

٣.٠

٠.٨

١٢.٥

١.٠

٦.٨

٥.٤

فوضى داخل القلم

٧.٧

٥.٩

٢.٦

١.٦

١٢.٥

٢.٩

٦.٨

٥.٥

تعليق االقتراع فترة من الزمن

١.٨

٧.٢

٠.٤

١.٦

٢٧.٨

٣.٩

٢.٦

٣.٩

منع المراقبين او المندوبين من ٠.٨
أداء مھامھم

٥.٣

٠.٤

٠.٨

٤.٢

٠.٠

٠.٩

١.٤

ثالثا ً :المخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية والضغط على الناخبين

تشمل مخالفات الدعاية اإلنتخابية في محيط المركز؛ وفي االقالم؛ والضغط والتأثير على خيارات الناخبين.
وتبين من نتائج عملية الرصد ،ان المخالفات االكثر اھمية على ھذا الصعيد ھي تلك المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية
في محيط مراكز االقتراع .فقد سجل ضمن ھذه الفئة من المخالفات توزيع مناشير في محيط مركز االقتراع في
 ٧٧مركزا تشكل  %١٦من إجمالي مراكز محافظة الشمال ) ٤٨٠مركزا( ،ورصد المراقبون وجود دعاية
إنتخابية في محيط المركز في  %١٣من إجمالي المراكز ،وتواجد ماكينات إنتخابية من غير المندوبين في
محيط المركز او داخله في  %١١من اجمالي المراكز في المحافظة.
أما باقي المخالفات فقد تدنت نسبتھا عن  ،%٥وكان اھمھا وجود دعاية إنتخابية داخل المركز ) %٤.٢من
المراكز( .في المقابل ،سُجل وجود دعاية إنتخابية داخل القلم او المعزل في حوالي  %٣من االقالم .وأخيرا
سجلت مناخات ضغط على الناخبين من قبل الماكينات اإلنتخابية في حوالي  %٣.٦من االقالم .اما باقي الفئات
فقد وردت في نسب منخفضة ،والنسب كلھا معروضة بالتفصيل في الرسم البياني ادناه.

مخالفات الدعاية اإلنتخابية في المراكز واألقالم ،والضغط على الناخبين – محافظة الشمال )(%

أھم مخالفات الدعاية والضغط على الناخبين حسب الدوائر في محافظة الشمال

أ -مخالفات الدعاية اإلنتخابية في المراكز حسب الدوائر
تميزت دائرة طرابلس بتسجيل معدالت عالية ألنواع المخالفات الثالث ضمن ھذه الفئة ،اذ سجل توزيع مناشير
في محيط مركز االقتراع في  %٣٨.٥من المراكز ،وتواجد ماكينات إنتخابية في محيط المركز في حوالي
 ،%٣١ووجود دعاية إنتخابية داخل المركز في  .%٢٠.٥وھذه ھي أعلى النسب في المحافظة باستثناء وجود
دعاية إنتخابية في محيط المركز حيث سجلت نسبة اعلى في دائرة المنية – الضنية بلغت حوالي  .%٤٣كما
رصد المراقبون توزيع مناشير في محيط  %٣٦من مراكز ھذه الدائرة ايضا.
في دائرة عكار ،كانت النسب متقاربة بالنسبة لألنواع الثالثة من المخالفات وقريبة من  .%١٠في حين برزت
دائرة بشري في ما يختص بتواجد ماكينات إنتخابية من غير المندوبين في محيط مراكز االقتراع بنسبة بلغت
 %١٧من اجمالي مراكز الدائرة .كما ان نسب توزيع المناشير في محيط المركز كانت بدورھا قريبة من
 %١٠في الدوائر االخرى كلھا ،وكانت أدنى نسبة في دائرة زغرتا حوالي .%٩

أھم المخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية في محيط مراكز االقتراع في محافظة الشمال -حسب الدوائر
) %من إجمالي المراكز(

ب  -مخالفات الدعاية اإلنتخابية في االقالم حسب الدوائر
يشمل العرض ھنا مخالفتين ھما وجود دعاية إنتخابية داخل القلم او المعزل ،وحصول نشاط إنتخابي داخل القلم.
لم تتجاوز نسبة االقالم التي سجلت فيھا أيٌّ من ھاتين المخالفتين الـ  %٥في أي دائرة من الدوائر.
النسبة االعلى في ما يختص بوجود دعاية إنتخابية داخل القلم او المعزل سجلت في دائرة المنية – الضنية
) ،(%٤.٦تليھا دائرة طرابلس ) ،(%٣.٧تليھا زغرتا ).(%٣.١
ويعرض الرسم البياني التالي تفاصيل النسب حسب الدوائر.

أھم المخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية في أقالم االقتراع في محافظة الشمال -حسب الدوائر
) %من إجمالي االقالم(

ب – الضغط على حرية الناخبين حسب الدوائر
يختفي الضغط المباشر على حرية الناخبين بكل أشكاله في دائرتي الكورة وبشري .أما المخالفة األكثر انتشاراً وحضوراً
بھذا الخصوص فھي ضغط الماكينات اإلنتخابية على الناخبين بنسبة كبيرة في المنية – الضنية تصل الى  %١٤من
االقالم ،تليھا زغرتا في  %٦من االقالم.
ويبرز في المرتبة الثانية من حيث االھمية ،المخالفة المتعلقة بتدخل موظف رسمي أو عضو بلدية بخيارات الناخبين حيث
ترتفع نسبيا ً في زغرتا في حوالي  %٤من االقالم ،وسجلت مخالفة من ھذا النوع في  %١.٧من االقالم في البترون،
وأقل من  %١في المنية  -الضنية ،ولم تسجل في الدوائر االخرى.
أھم المخالفات المتعلقة بالضغط على خيارات الناخبين في محافظة الشمال -حسب الدوائر
) %من إجمالي األقالم(

الجداول التفصيلية
أخيراً ،يتضمن الجدوالن التاليان عرضا مفصالً للمخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية والضغط
على حرية الناخبين ،في محافظة الشمال ودوائرھا ،حسب عدد المخالفات ،والنسب المئوية من
اجمالي المراكز وأقالم االقتراع.

مخالفات تتعلق بالدعاية اإلنتخابية في محيط المراكز واالقالم ،بالضغط على الناخبين )عدد(
عكار

المنية-
الضنية

طرابلس

زغرتا

بشري

الكورة

البترون

محافظة
الشمال

٢٠

٢٢

١٥

٥

٣

٥

٧

٧٧

وجود دعاية إنتخابية في محيط ١٧
المركز

٢٦

١٥

٢

٠

١

١

٦٢

٣

٨

٠

١

٢

٢

٢٠

وجود دعاية إنتخابية داخل القلم او ١٠
المعزل

٧

١٠

٤

٢

٣

١

٣٧

وجود ماكينات إنتخابية من غير ١٩
المندوبين قرب او داخل المركز

١٠

١٢

١

٥

٣

٣

٥٣

حصول نشاط انتخابي داخل القلم

٨

٥

٤

٤

٠

٠

٢

٢٣

تصريح مرشح داخل القلم

٠

٤

٢

٠

٠

٠

٠

٦

توزيع مناشير في محيط المركز

وجود دعاية إنتخابية داخل المركز

٤

٢١

٥

٨

٠

٠

٠

٤٤

ضغط ماكينات إنتخابية على ١٠
الناخبين
٠

٠

٠

١

٠

٠

٠

١

استعمال البلدية في التأثير على ٠
الناخبين

٠

٠

١

٠

٠

١

٢

أو عضو ٠

١

٠

٥

٠

٠

٢

٨

تدخل وسيلة إعالمية في سرية ٠
االقتراع

٠

١

٠

٠

٠

٠

١

مجموع المخالفات

٨٨

٩٩

٧٢

٣١

١١

١٤

١٩

٣٣٤

عدد مراكز االقتراع

١٧٥

٦١

٣٩

٥٨

٢٩

٤٥

٧٣

٤٨٠

عدد اقالم االقتراع

٣٨٨

١٥٢

٢٦٨

١٢٨

٧٢

١٠٣

١١٧

١٢٢٨

تدخل رئيس القلم بخيارات الناخبين

تدخل موظف رسمي
بلدية بخيارات الناخبين

مخالفات تتعلق بالدعاية اإلنتخابية في محيط المراكز واالقالم ،بالضغط على خيارات الناخبين
) %من إجمالي المراكز أو األقالم في محافظة الشمال أو في الدائرة المعنية(

عكار

المنية
الضنية

طرابلس

زغرتا

بشري

الكورة

البترون

محافظة
الشمال

توزيع مناشير في محيط ١١.٤
المركز

٣٦.١

٣٨.٥

٨.٦

١٠.٣

١١.١

٩.٦

١٦.٠

وجود دعاية إنتخابية في ٩.٧
محيط المركز

٤٢.٦

٣٨.٥

٣.٤

٠.٠

٢.٢

١.٤

١٢.٩

وجود دعاية إنتخابية داخل ٢.٣
المركز

٤.٩

٢٠.٥

٠.٠

٣.٤

٤.٤

٢.٧

٤.٢

وجود ماكينات إنتخابية من ١٠.٩
غير المندوبين قرب أو
داخل المركز

١٦.٤

٣٠.٨

١.٧

١٧.٢

٦.٧

٤.١

١١.٠

وجود دعاية إنتخابية داخل ٢.٦
القلم أو المعزل

٤.٦

٣.٧

٣.١

٢.٨

٢.٩

٠.٩

٣.٠

حصول نشاط انتخابي داخل ٢.١
القلم

٣.٣

١.٥

٣.١

٠.٠

٠.٠

١.٧

١.٩

٠.٠

٢.٦

٠.٧

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٥

ضغط ماكينات إنتخابية على ٢.٦
الناخبين

١٣.٨

١.٩

٦.٣

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٣.٦

تدخل رئيس القلم بخيارات ٠.٠
الناخبين

٠.٠

٠.٠

٠.٨

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.١

استعمال البلدية في التأثير ٠.٠
على الناخبين

٠.٠

٠.٠

٠.٨

٠.٠

٠.٠

٠.٩

٠.٢

تدخل موظف رسمي أو ٠.٠
عضو بلدية بخيارات
الناخبين

٠.٧

٠.٠

٣.٩

٠.٠

٠.٠

١.٧

٠.٧

النص أو المخالفة

مخالفات إعالمية في المراكز )*(
مخالفات
األقالم
إعالمية
في

تصريح مرشح داخل القلم

تدخل في خيارات الناخبين

)*( – المخالفات األربع في ھذا القسم محسوبة إلى المراكز ،وفي المخالفات األخرى ،على أساس أقالم االقتراع.

محافظة البقاع

مقدمة
بلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في محافظة البقاع  ٥٣٦١٢٩ناخبا ً وناخبة .تضم محافظة
البقاع  ٣دوائر إنتخابية ھي زحلة وبعلبك الھرمل والبقاع الغربي -راشيا .وقد خصص لمحافظة البقاع ٢٨٨
مركز اقتراع ،ضمت  ٨٧١قلما ً.

أوالً :في ثغرات التحضير ليوم االقتراع :الجوانب اإلدارية

أھم النواقص اإلدارية على مستوى المحافظة
أھم النواقص اإلدارية في محافظة البقاع تمثلت في وجود شوائب في قوائم الناخبين بنسبة  .%١٧.٢٢النواقص
األخرى سجلت نسبا متدنية مع تميز نسبي للنقص المتعلق بعدم وجود قوى أمن في محيط مركز االقتراع بــ
.%٦.٩٤

أھم النواقص اإلدارية في التحضير للعملية اإلنتخابية في محافظة البقاع
النواقص اإلدارية – محافظةالبقاع) %من المراكز واألقالم(

النواقص اإلدارية حسب الدوائر
تتفوق دائرة بعلبك بوضوح في النقص المتعلق بوجود شوائب في قوائم الناخبين بـ  .%٢٨أما زحلة فتتفوق في
عدم وجود قوى امن في محيط مركز االقتراع بـ  ،%١٤وبعلبك الھرمل في المركز الثاني في ھذا النقص بأكثر
من  .%٦كذلك ،تشھد بعلبك وجودا للنقص المتعلق بعدم اكتمال ھيئة القلم بأكثر من %٦

النواقص اإلدارية ) %من األقالم في الدائرة(

الجداول التفصيلية
يتضمن الجدوالن التاليان عرضا ً مفصالً للثغرات اإلدارية في التحضير ليوم االقتراع ،في محافظة البقاع
ودوائرھا ،حسب عدد المخالفات ،والنسب المئوية من إجمالي مراكز االقتراع أو أقالم االقتراع.

النواقص اإلدارية المتعلقة بعملية التحضير لالنتخابات )محافظة البقاع بدوائرھا  -عدد(
النقص أو المخالفة

زحلة

البقاع الغربي و
راشيا

بعلبك -
الھرمل

محافظة

البقاع
عدم وجود قوى أمن في محيط مركز االقتراع

١٠

١

٩

٢٠

عدم اكتمال ھيئة القلم

٣

١

٢٩

٣٣

وجود شوائب في قوائم الناخبين

١٥

١٤

١٢١

١٥٠

وجود نقص في مستلزمات القلم

٤

٠

١٢

١٦

مجموع المخالفات

٣٢

١٦

١٨٣

٢١٩

عدد مراكز االقتراع

٧٤

٧١

١٤٣

٢٨٨

عدد أقالم االقتراع

٢٤١

١٩٦

٤٣٤

٨٧١

النواقص اإلدارية المتعلقة بعملية التحضير لالنتخابات
)محافظة البقاع بدوائرھا –  %من المراكز أو األقالم(
النقص أو المخالفة

زحلة

البقاع الغربي
وراشيا

بعلبك

محافظة
البقاع

عدم وجود قوى أمن في محيط مركز االقتراع

١٣.٥

١.٤

٦.٣

٦.٩

عدم اكتمال ھيئة القلم

١.٢

٠.٥

٦.٧

٣.٨

وجود شوائب في قوائم الناخبين

٦.٢

٧.١

٢٧.٩

١٧.٢

وجود نقص في مستلزمات القلم

١.٧

٠.٠

٢.٨

١.٨

)*( النسبة المئوية لھذا المتغير محسوبة إلى إجمالي عدد المراكز في الدائرة؛ أما النسب األخرى فمحسوبة إلى إجمالي
عدد األقالم.

ثانيا ً :في ثغرات ومخالفات إدارة عملية االقتراع
أھم المخالفات في إدارة عملية االقتراع في محافظة البقاع
أبرز المخالفات في إدارة العملية في محافظة البقاع برزت في وجود قوى األمن داخل القلم بنسبة %١١.٨
ووجود فوضى داخل القلم بنسبة  .%١٤.٥أما المخالفات األخرى التي تحقق نسبا ملحوظة فھي ما يتعلق
بالمعزل واستخدامه ،حيث نجد نسبة  %٢.٣في وجود المعزل في مكان ال يؤمن السرية ،و %٤.٢في االقتراع
خارج المعزل.
ثغرات ومخالفات إدارة عملية االقتراع في محافظة البقاع بدوائرھا
) %من إجمالي األقالم في محافظة البقاع(

ثغرات ومخالفات إدارة عملية االقتراع حسب الدوائر

شھدت زحلة أكبر نسبة مخالفات تتعلق بالفوضى داخل القلم بـ  ،%١٦تليھا بعلبك بـ  %١٤والبقاع الغربي
راشيا بأكثر من  .%١٣كذلك ،تفوقت زحلة بالنسبة لالقتراع خارج المعزل بـ  % ٥على بعلبك والھرمل %٤
والبقاع الغربي راشيا أقل من  .%٤المخالفتان الباقيتان المتعلقتان بكون المعزل في مكان ال يؤمن السرية،
وتعليق االقتراع لفترة من الزمن تصالن إلى ما دون الـ  %٣في الدوائر الثالث.

ثغرات ومخالفات عملية االقتراع حسب الدوائر في محافظة البقاع ) %من إجمالي األقالم في الدائرة(

الجداول التفصيلية
يتضمن الجدوالن التاليان عرضا ً مفصالً للثغرات والمخالفات في إدارة عملية االقتراع ،في محافظة البقاع
ودوائرھا ،حسب عدد المخالفات ،والنسب المئوية من إجمالي أقالم االقتراع.

النقص أو المخالفة

البقاع الغربي
وراشيا

زحلة

بعلبك
والھرمل

محافظة
البقاع

تأخر فتح قلم االقتراع

٦

٢

٢

١٠

تغيب رئيس القلم

٠

٠

٤

٤

إغالق القلم قبل السابعة مساء

١

٠

٠

١

وصول ناخبين بكثرة قبل اإلقفال

١

٤

٢

٧

عدم تمديد مھلة االقتراع

١

٠

٠

١

عدم تدقيق في ھوية ناخب

٦

٢

٢١

٢٩

عدم دمغ إصبع ناخب

١

١

١٠

١٢

اقتراع ناخب بإصبع مدموغ

٠

٠

٢

٢

اقتراع ناخب من دون ھوية

٠

٠

٢

٢

المعزل في مكان ال يؤمن السرية

٥

٥

١٠

٢٠

اقتراع خارج المعزل

١٢

٧

١٨

٣٧

وجود قوى األمن داخل القلم

٥٢

١٤

٣٧

١٠٣

فوضى داخل القلم

٣٩

٢٦

٦١

١٢٦

تعليق االقتراع فترة من الزمن

٧

٤

٦

١٧

منع المراقبين أو المندوبين من أداء ٥
مھامھم

٥

٧

١٧

مجموع المخالفات

١٣٦

٧٠

١٨٢

٣٨٨

عدد أقالم االقتراع

٢٤١

١٩٦

٤٣٤

٨٧١

ثغرات ومخالفات إدارة عملية االقتراع في محافظة البقاع
) %من إجمالي األقالم في محافظة البقاع أو في الدائرة المعنية(
النقص أو المخالفة

زحلة

البقاع الغربي و
راشيا

بعلبك
والھرمل

محافظة
البقاع

تأخر فتح قلم االقتراع

٢.٥

١.٠

٠.٥

١.١

تغيب رئيس القلم

٠.٠

٠.٠

٠.٩

٠.٥

إغالق القلم قبل السابعة مساء

٠.٤

٠.٠

٠.٠

٠.١

وصول ناخبين بكثرة قبل اإلقفال

٠.٤

٢.٠

٠.٥

٠.٨

عدم تمديد مھلة االقتراع

٠.٤

٠.٠

٠.٠

٠.١

عدم تدقيق في ھوية ناخب

٢.٥

١.٠

٤.٨

٣.٣

عدم دمغ إصبع ناخب

٠.٤

٠.٥

٢.٣

١.٤

اقتراع ناخب بإصبع مدموغ

٠.٠

٠.٠

٠.٥

٠.٢

اقتراع ناخب من دون ھوية

٠.٠

٠.٠

٠.٥

٠.٢

المعزل في مكان ال يؤمن السرية

٢.١

٢.٦

٢.٣

٢.٣

اقتراع خارج المعزل

٥.٠

٣.٦

٤.١

٤.٢

وجود قوى األمن داخل القلم

٢١.٦

٧.١

٨.٥

١١.٨

فوضى داخل القلم

١٦.٢

١٣.٣

١٤.١

١٤.٥

تعليق االقتراع فترة من الزمن

٢.٩

٢.٠

١.٤

٢.٠

منع المراقبين أو المندوبين من أداء ٢.١
مھامھم

٢.٦

١.٦

٢.٠

ثالثا ً :المخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية والضغط على الناخبين

أھم مخالفات الدعاية والضغط على الناخبين في محافظة البقاع تشمل مخالفات الدعاية اإلنتخابية في محيط
المركز؛ وفي األقالم؛ والضغط والتأثير على خيارات الناخبين.

بالنسبة للمخالفات اإلعالمية في المراكز ،فالنسبة األكبر في محافظة البقاع كانت لتوزيع المناشير في محيط
المركز بـ  .%٣٥.٨يليھا وجود الدعاية اإلنتخابية في محيط المركز بنسبة  ،%٢٣.٦ووجود ماكينات إنتخابية
غير المندوبين قرب او داخل المركز بـ  ،%١٨.٤وأخيرا وجود دعاية إنتخابية داخل المركز بــ .%١٠.٨
أما بخصوص المخالفات اإلعالمية داخل األقالم ،فالنسبة األكبر كانت لوجود دعاية إنتخابية داخل القلم او
المعزل بنسبة  ،%٤.٤يليھا حصول نشاط انتخابي داخل القلم بنسبة .%٢.٦

بخصوص التدخل بخيارات الناخبين ال يبرز إال ضغط الماكينات اإلنتخابية على الناخبين بنسبة تصل إلى
.%٤.٤

مخالفات الدعاية اإلنتخابية في المراكز واألقالم ،والضغط على الناخبين في محافظة البقاع )(%

أھم مخالفات الدعاية والضغط على الناخبين حسب الدوائر في محافظة البقاع

أ -مخالفات الدعاية اإلنتخابية في المراكز حسب الدوائر

في البقاع الغربي راشيا تصل نسبة توزيع المناشير في محيط المركز إلى  %٤٠تليھا بعلبك والھرمل بـنسبة
 %٣٨وزحلة .%٣٠
وتتفوق زحلة بخصوص وجود دعاية إنتخابية في محيط المركز بــ  %٣٨تليھا بعلبك والھرمل والبقاع الغربي
راشيا بأقل من .%٢
وتتقارب نسب الدوائر الثالث بخصوص وجود ماكينات إنتخابية من غير المندوبين قرب أو داخل المركز ،ففي
بعلبك تصل النسبة إلى  %١٩.٦وفي زحلة  %١٧.٦وفي البقاع الغربي راشيا .%١٦.٩

أھم المخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية في محيط مراكز االقتراع في محافظة البقاع -حسب الدوائر
) %من إجمالي المراكز(

ب  -مخالفات الدعاية اإلنتخابية في األقالم حسب الدوائر

سجلت زحلة النسبة األكبر من مخالفات الدعاية اإلنتخابية المتعلقة بوجود دعاية إنتخابية داخل القلم أو المعزل
وبلغت  %٨.٣يليھا البقاع الغربي -راشيا بـ %٤.١وبعلبك -الھرمل بـ  .%٢.٣وفي المخالفة المتعلقة بحصول
نشاط انتخابي داخل القلم تصل نسبة زحلة إلى  %٤.١مقابل  %٣.١للبقاع الغربي راشيا و %١.٦لبعلبك.
ويعرض الرسم البياني التالي تفاصيل النسب حسب الدوائر.

أھم المخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية في أقالم االقتراع في محافظة البقاع -حسب الدوائر
) %من إجمالي األقالم(

ب – الضغط على حرية الناخبين حسب الدوائر

األكثر أھمية كانت للمخالفة المتعلقة بضغط الماكينات اإلنتخابية على الناخبين ،وتفوقت زحلة بـ %٥تليھا
دائرتا البقاع الغربي راشيا وبعلبك-الھرمل بأكثر من  .%٤يليھا من حيث األھمية تدخل موظف رسمي او
عضو بلدية بخيارات الناخبين بـ %١.٧في زحلة.

أھم المخالفات المتعلقة الضغط على خيارات الناخبين في محافظة البقاع -حسب الدوائر
) %من إجمالي األقالم(

الجداول التفصيلية
يتضمن الجدوالن التاليان عرضا ً مفصالً للمخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية والضغط على حرية الناخبين،
في محافظة البقاع ودوائرھا ،حسب عدد المخالفات ،والنسب المئوية من إجمالي المراكز وأقالم االقتراع.

مخالفات تتعلق بالدعاية اإلنتخابية في محيط المراكز واألقالم ،بالضغط على الناخبين )عدد(
زحلة

البقاع الغربي و
راشيا

بعلبك

توزيع مناشير في محيط المركز

٢٢

٢٨

٥٣

١٠٣

وجود دعاية إنتخابية في محيط المركز

٢٨

١٣

٢٧

٦٨

وجود دعاية إنتخابية داخل المركز

١١

٥

١٥

٣١

وجود دعاية إنتخابية داخل القلم او المعزل

٢٠

٨

١٠

٣٨

١٢

٢٨

٥٣

حصول نشاط انتخابي داخل القلم

١٠

٦

٧

٢٣

تصريح مرشح داخل القلم

٢

٠

٢

٤

النقص أو المخالفة

وجود ماكينات إنتخابية من غير المندوبين قرب ١٣
او داخل المركز

محافظةالبقاع

ضغط ماكينات إنتخابية على الناخبين

١٢

٨

١٨

٣٨

تدخل رئيس القلم بخيارات الناخبين

١

١

٣

٥

استعمال البلدية في التأثير على الناخبين

٠

٠

١

١

تدخل موظف رسمي أو عضو بلدية بخيارات ٤
الناخبين

١

١

٦

تدخل وسيلة إعالمية في سرية االقتراع

٣

٠

٠

٣

مجموع المخالفات

١٢٦

٨٢

١٦٥

٣٧٣

عدد مراكز االقتراع

٧٤

٧١

١٤٣

288

عدد أقالم االقتراع

٢٤١

١٩٦

٤٣٤

871

مخالفات تتعلق بالدعاية اإلنتخابية في محيط المراكز واألقالم ،بالضغط على خيارات الناخبين
) %من إجمالي المراكز أو األقالم في البقاع أو في الدائرة المعنية(

زحلة

مخالفات إعالمية في المراكز )*(

توزيع مناشير في محيط المركز

البقاع الغربي
وراشيا

بعلبك
والھرمل

محافظة
البقاع

مخالفات إعالمية في
األقالم
تدخل في خيارات
الناخبين

٢٩.٧

٣٩.٤

٣٧.١

٣٥.٨

وجود دعاية إنتخابية في محيط ٣٧.٨
المركز

١٨.٣

١٨.٩

٢٣.٦

٧.٠

١٠.٥

١٠.٨

وجود ماكينات إنتخابية من غير ١٧.٦
المندوبين قرب أو داخل المركز

١٦.٩

١٩.٦

١٨.٤

وجود دعاية إنتخابية داخل القلم أو ٨.٣
المعزل

٤.١

٢.٣

٤.٤

حصول نشاط انتخابي داخل القلم

٤.١

٣.١

١.٦

٢.٦

تصريح مرشح داخل القلم

٠.٨

٠.٠

٠.٥

٠.٥

ضغط ماكينات إنتخابية على الناخبين

٥.٠

٤.١

٤.١

٤.٤

تدخل رئيس القلم بخيارات الناخبين

٠.٤

٠.٥

٠.٧

٠.٦

استعمال البلدية في التأثير على ٠.٠

٠.٠

٠.٢

٠.١

وجود دعاية إنتخابية داخل المركز

١٤.٩

الناخبين
تدخل موظف رسمي أو عضو بلدية ١.٧
بخيارات الناخبين

٠.٥

٠.٢

٠.٧

)*( – المخالفات األربع في ھذا القسم محسوبة إلى المراكز ،وفي المخالفات األخرى ،على أساس أقالم االقتراع.

محافظة جبل لبنان

مقدمة
بلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في محافظة جبل لبنان  ٧٨٥٢٧٤ناخبا ً وناخبة .تضم
محافظة جبل لبنان  ٦دوائر إنتخابية ھي جبيل ،كسروان ،عاليه ،المتن ،بعبدا ،والشوف .وقد خصص لمحافظة
جبل لبنان  ٥٢٣مركز اقتراع ،ضمت  ١٣٢٠قلما ً.

أوالً :في ثغرات التحضير ليوم االقتراع :الجوانب اإلدارية

أھم النواقص اإلدارية على مستوى المحافظة
النقص األبرز في التحضير للعملية اإلنتخابية في محافظة جبل لبنان كان من خالل وجود شوائب في قوائم
الناخبين بنسبة  ،%٤.٠٢يليه عدم وجود قوى أمن في محيط مراكز االقتراع بنسبة  ،%٣.٦٣وبعدھما وجود
نقص في مستلزمات القلم بنسبة  ،%٠.٩١وأخيرا عدم اكتمال ھيئة القلم بنسبة .%٠.٨٣

أھم النواقص اإلدارية في التحضير للعملية اإلنتخابية في محافظة جبل لبنان
النواقص اإلدارية – محافظة جبل لبنان ) %من المراكز واألقالم(

النواقص اإلدارية حسب الدوائر
أما بحسب الدوائر فتبرز النواقص اإلدارية أكثر في بعبدا حيث قفزت نسبة عدم وجود قوى في محيط مركز
االقتراع الى النسبة األعلى بين جميع النواقص بفارق كبير عن الدوائر األخرى بــ  %٢٠تلتھا عالية بـ،%٢.٧
أما الدوائر األخرى فتتدنى نسبة ھذا النقص اإلداري فيھا الى ما دون الــ .%٢
نقص آخر يبرز أكثر من سواه نسبيا ھو وجود شوائب في قوائم الناخبين حيث يتوزع على مختلف الدوائر
بنسب متفاوتة أعالھا في عاليه  %٧.١بعدھا المتن  %٤.٢وكسروان  %٤والشوف وجبيل  %٣.٤وأخيرا
بعبدا .%٢.٥

النواقص اإلدارية ) %من األقالم في الدائرة(

الجداول التفصيلية
يتضمن الجدوالن التاليان عرضا مفصالً للثغرات اإلدارية في التحضير ليوم االقتراع ،في محافظة جبل لبنان ودوائرھا،
حسب عدد المخالفات ،والنسب المئوية من إجمالي مراكز االقتراع أو أقالم االقتراع.

النواقص اإلدارية المتعلقة بعملية التحضير لالنتخابات )محافظة جبل لبنان بدوائرھا  -عدد(
عاليه

كسروان

جبيل

بعبدا

٠

٢

٢

١

٠

١٩

عدم اكتمال ھيئة القلم

٢

٤

٠

١

٤

٠

١١

وجود شوائب في قوائم الناخبين

٦

١٢

١٠

١٤

٦

٥

٥٣

وجود نقص في مستلزمات القلم

٢

٥

٣

٠

٢

٠

١٢

مجموع المخالفات

١١

١٧

١٥

١٧

١٣

٥

٧٨

عدد مراكز االقتراع

٧٠

١٠٣

١٠٩

٧٨

٧٠

٩٣

٥٢٣

عدد أقالم االقتراع

٢٤٤

٢٨٥

٢٩٦

١٩٧

١٤٩

١٤٩

١٣٢٠

النقص أو المخالفة

المتن

الشوف

محافظة
جبل
لبنان
عدم وجود قوى أمن في محيط ١٤
مركز االقتراع

النواقص اإلدارية المتعلقة بعملية التحضير لالنتخابات
)محافظة جبل لبنان بدوائرھا –  %من المراكز أو األقالم(
عاليه

كسروان

جبيل

محافظة
جبل
لبنان

٠.٠

١.٨

٢.٦

١.٤

٠.٠

٣.٦

عدم اكتمال ھيئة القلم

٠.٨

١.٤

٠.٠

٠.٥

٢.٧

٠.٠

٠.٨

وجود شوائب في قوائم الناخبين

٢.٥

٤.٢

٣.٤

٧.١

٤.٠

٣.٤

٤.٠

وجود نقص في مستلزمات القلم

٠.٨

١.٨

١.٠

٠.٠

١.٣

٠.٠

٠.٩

النقص أو المخالفة

بعبدا

عدم وجود قوى أمن في محيط ٢٠.٠
مركز االقتراع

المتن

الشوف

)*( النسبة المئوية لھذا المتغير محسوبة إلى إجمالي عدد المراكز في الدائرة؛ أما النسب األخرى فمحسوبة إلى إجمالي
عدد األقالم.

ثانيا ً :في ثغرات ومخالفات إدارة عملية االقتراع

أھم المخالفات في إدارة عملية االقتراع في محافظة جبل لبنان
تميزت محافظة جبل لبنان على صعيد المخالفات في إدارة عملية االقتراع بتفوق المخالفة المتعلقة بتعليق
االقتراع فترة من الزمن على كل المخالفات األخرى بـ  .%٣.٩ھذه المخالفة ترتبط بظاھرة الفوضى حيث
وصلت نسبة الفوضى داخل األقالم إلى  ،%٢ونسبة وجود قوى األمن داخل القلم إلى .%١.٨
وسجل عدم تدقيق في ھوية ناخب في  % ٠.٧من األقالم .بخصوص الفوضى اإلدارية والتنظيمية ظھر
للمراقبين تأخر فتح قلم االقتراع بنسبة .%١.٥

ثغرات ومخالفات إدارة عملية االقتراع في محافظة جبل لبنان بدوائرھا
) %من إجمالي األقالم في محافظة جبل لبنان(

ثغرات ومخالفات إدارة عملية االقتراع حسب الدوائر

شھدت دائرة كسروان أعلى نسبة فوضى داخل القلم بـ  %٥.٤تلتھا عالية بنسبة  %٤.١وتدنت نسبة الدوائر
األخرى عن .%٢
كذلك تتفوق كسروان في المخالفة المتعلقة بتعليق االقتراع فترة من الزمن بـ %٢.٧على الشوف  %٢.٤وعاليه
 %٢والمتن  %١.٨وبعبدا  %١.٦وجبيل.%٠.٧
أما بخصوص االقتراع خارج المعزل فتصل النسبة في بعبدا إلى  %٢.٥وفي عاليه إلى  %٢وفي الشوف إلى
 %١.٤وفي جبيل إلى  %١.٣وفي المتن إلى  %١.١وتختفي في كسروان.
وفي ما يختص بوجود المعزل في مكان ال يؤمن السرية ،تقاربت النسب في عاليه بــ  %١.٥والشوف بـ
 %١.٤وكسروان بـ  %١.٣وتدنت في بعبدا إلى  %٠.٤واختفت في جبيل والمتن.

ثغرات ومخالفات عملية االقتراع حسب الدوائر في محافظة جبل لبنان ) %من إجمالي األقالم في الدائرة(

الجداول التفصيلية
يتضمن الجدوالن التاليان عرضا ً مفصالً للثغرات والمخالفات في إدارة عملية االقتراع ،في محافظة جبل لبنان
ودوائرھا ،حسب عدد المخالفات ،والنسب المئوية من إجمالي أقالم االقتراع.

بعبدا

المتن

الشوف

عاليه

كسروان

جبيل

تأخر فتح قلم االقتراع

٢

٢

٣

٥

٦

٢

٢٠

تغيب رئيس القلم

٠

٠

١

٢

٠

٠

٣

إغالق القلم قبل السابعة مساء

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

وصول ناخبين بكثرة قبل اإلقفال

٠

١

٠

٠

١

٠

٢

عدم تمديد مھلة االقتراع

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

عدم تدقيق في ھوية ناخب

٢

٥

١

٠

٠

١

٩

عدم دمغ إصبع ناخب

١

٠

٠

٠

١

٠

٢

اقتراع ناخب بإصبع مدموغ

١

٠

٠

٠

٠

٠

١

اقتراع ناخب من دون ھوية

٠

١

١

١

٠

٠

٣

المعزل في مكان ال يؤمن السرية

١

٠

٤

٣

٢

٠

١٠

اقتراع خارج المعزل

٦

٣

٤

٤

٠

٢

١٩

وجود قوى األمن داخل القلم

٧

٢

٢

٩

٣

١

٢٤

فوضى داخل القلم

٣

٣

٢

٨

٨

٢

٢٦

تعليق االقتراع فترة من الزمن

٤

٥

٧

٤

٤

١

٢٥

منع المراقبين أو المندوبين من أداء ٦
مھامھم

١

١

١

٠

٠

٩

مجموع المخالفات

٢٢

٢٣

٢٦

٣٧

٢٧

٩

١٤٤

عدد أقالم االقتراع

٢٤٤

٢٨٥

٢٩٦

١٩٧

١٤٩

١٤٩

١٣٢٠

النقص أو المخالفة

محافظة
جبل
لبنان

ثغرات ومخالفات إدارة عملية االقتراع في محافظة جبل لبنان
) %من إجمالي األقالم في جبل لبنان أو في الدائرة المعنية(
بعبدا

المتن

الشوف

عاليه

كسروان

جبيل

محافظة
جبل لبنان

تأخر فتح قلم االقتراع

٠.٨

٠.٧

١.٠

٢.٥

٤.٠

١.٣

١.٥

تغيب رئيس القلم

٠.٠

٠.٠

٠.٣

١.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٢

إغالق القلم قبل السابعة مساء

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

النقص أو المخالفة

وصول ناخبين بكثرة قبل اإلقفال

٠.٠

٠.٤

٠.٠

٠.٠

٠.٧

٠.٠

٠.٢

عدم تمديد مھلة االقتراع

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

عدم تدقيق في ھوية ناخب

٠.٨

١.٨

٠.٣

٠.٠

٠.٠

٠.٧

٠.٧

عدم دمغ إصبع ناخب

٠.٤

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٧

٠.٠

٠.٢

اقتراع ناخب بإصبع مدموغ

٠.٤

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.١

اقتراع ناخب من دون ھوية

٠.٠

٠.٤

٠.٣

٠.٥

٠.٠

٠.٠

٠.٢

المعزل في مكان ال يؤمن السرية

٠.٤

٠.٠

١.٤

١.٥

١.٣

٠.٠

٠.٨

اقتراع خارج المعزل

٢.٥

١.١

١.٤

٢.٠

٠.٠

١.٣

١.٤

وجود قوى األمن داخل القلم

٢.٩

٠.٧

٠.٧

٤.٦

٢.٠

٠.٧

١.٨

فوضى داخل القلم

١.٢

١.١

٠.٧

٤.١

٥.٤

١.٣

٢.٠

تعليق االقتراع فترة من الزمن

١.٦

١.٨

٢.٤

٢.٠

٢.٧

٠.٧

١.٩

منع المراقبين أو المندوبين من أداء ٢.٥
مھامھم

٠.٤

٠.٣

٠.٥

٠.٠

٠.٠

٠.٧

ثالثا ً :المخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية والضغط على الناخبين

أھم مخالفات الدعاية والضغط على الناخبين في محافظة جبل لبنان تشمل مخالفات الدعاية اإلنتخابية في محيط
المركز؛ وفي األقالم؛ والضغط والتأثير على خيارات الناخبين.

على صعيد األقالم تتضح نسب ضئيلة للمخالفات المتعلقة بالتدخل في خيارات الناخبين ،أعالھا بخصوص
ضغط الماكينات اإلنتخابية على الناخبين بنسبة  %١.٣وتدخل موظف رسمي أو عضو بلدية بخيارات الناخبين
بنسبة .%٠.٨
أما بخصوص المخالفات اإلعالمية في األقالم ،فقد الحظ المراقبون حصول نشاط انتخابي داخل القلم بنسبة
 ،%٥.٤ووجود ماكينات إنتخابية من غير المندوبين قرب أو داخل المركز بنسبة  ،%٣.٣ووجود دعاية
إنتخابية داخل القلم او المعزل بنسبة .%١.١
على صعيد المراكز ،برزت المخالفات المتعلقة بتوزيع المناشير في محيط المركز بنسبة  ،%٨.٤ووجود دعاية
إنتخابية في محيط المركز بنسبة  ،%٣.٨ووجود دعاية إنتخابية داخل المركز بنسبة .%١.٧

مخالفات الدعاية اإلنتخابية في المراكز واألقالم ،والضغط على الناخبين – محافظة جبل لبنان )(%

أھم مخالفات الدعاية والضغط على الناخبين حسب الدوائر في جبل لبنان

أ -مخالفات الدعاية اإلنتخابية في المراكز حسب الدوائر

توزيع المناشير في محيط المراكز ھي المخالفة األبرز واألكثر انتشاراً حيث تصل في بعبدا إلى  %١٧.١وفي
الشوف إلى  %١١.٩وفي عاليه إلى  %٨.٦وفي المتن إلى  %٦.٨وفي كسروان إلى  %٤.٣وفي جبيل إلى
.%٣.٢
أما بخصوص الدعاية اإلنتخابية في محيط المركز فترتفع في عاليه إلى  %٨.٦تليھا المتن بـ  %٤.٩وكسروان
بـ %٤.٣وبعدھما الشوف بـ  %٣.٧وبعبدا بـ  %٢.٩وتختفي في جبيل.
المخالفة األخيرة على صعيد المراكز ھي وجود ماكينات إنتخابية من غير المندوبين قرب أو داخل المركز حيث
ترتفع في بعبدا إلى  %٨.٦ومن بعدھا المتن بـ  %٥.٨وتتدنى في عاليه إلى  %٢.٩والشوف إلى %١.٨
وكسروان إلى  %١.٤وال تظھر في جبيل.

أھم المخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية في محيط مراكز االقتراع في محافظة جبل لبنان -حسب الدوائر
) %من إجمالي المراكز(

ب  -مخالفات الدعاية اإلنتخابية في األقالم حسب الدوائر

مخالفتان :األولى تتعلق باالقتراع خارج المعزل بأعلى نسبة لجبيل  %٤بعدھا عاليه  %٣.٤وتتدنى في
كسروان والشوف وبعبدا دون الـ %١وال تظھر في المتن .المخالفة الثانية ھي حصول نشاط انتخابي داخل القلم
بأعلى نسبة لعاليه  %٢.٧والشوف  %٢.٤والمتن  %١.١وبعبدا وكسروان دون الـ %١وال تظھر في جبيل.
ويعرض الرسم البياني التالي تفاصيل النسب حسب الدوائر.

أھم المخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية في أقالم االقتراع في محافظة جبل لبنان -حسب الدوائر
) %من إجمالي األقالم(

ج – الضغط على حرية الناخبين حسب الدوائر

رغم النسب المتدنية في مختلف دوائر محافظة جبل لبنان على ھذا الصعيد ،فقد تبين للمراقبين انتشار في
مختلف الدوائر وارتفاع ملحوظ في نسبة ضغط الماكينات اإلنتخابية على الناخبين في كسروان بلغت %٢.٧
والشوف  %١.٧والمتن  %١.٤وبعبدا  %0.8وعاليه  %٠.٧وجبيل .%٠.٧
أما بخصوص تدخل موظف رسمي أو عضو بلدية بخيارات الناخبين ،فنجده في كسروان بنسبة  %٢والمتن
 %١.٤والشوف  %١وبعبدا  %٠.٤وال يظھر في جبيل وعاليه.
يبقى أن نشير إلى رصد استعمال البلدية في الضغط على الناخبين في دائرتين فقط وبنسب متدنية ھما كسروان
 %٠.٧والمتن .%٠.٤

أھم المخالفات المتعلقة بالضغط على خيارات الناخبين في محافظة جبل لبنان -حسب الدوائر
) %من إجمالي األقالم(

الجداول التفصيلية
يتضمن الجدوالن التاليان عرضا ً مفصالً للمخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية والضغط على حرية الناخبين،
في محافظة جبل لبنان ودوائرھا ،حسب عدد المخالفات ،والنسب المئوية من إجمالي المراكز وأقالم االقتراع.

مخالفات تتعلق بالدعاية اإلنتخابية في محيط المراكز واألقالم ،بالضغط على الناخبين )عدد(
بعبدا

المتن

الشوف

عاليه

كسروان

جبيل

توزيع مناشير في محيط المركز

١٢

٧

١٣

٦

٣

٣

٤٤

وجود دعاية إنتخابية في محيط المركز

٢

٥

٤

٦

٣

٠

٢٠

وجود دعاية إنتخابية داخل المركز

١

١

٤

٣

٠

٠

٩

وجود دعاية إنتخابية داخل القلم أو المعزل

١

٠

٢

٥

١

٦

١٥

وجود ماكينات إنتخابية من غير المندوبين قرب ٦
أو داخل المركز

٦

٢

٢

١

٠

١٧

حصول نشاط انتخابي داخل القلم

٢

٣

٧

٤

١

٠

١٧

تصريح مرشح داخل القلم

٣

٠

١

٠

٠

٠

٤

ضغط ماكينات إنتخابية على الناخبين

٢

٤

٥

١

٤

١

١٧

محافظة
جبل
لبنان

تدخل رئيس القلم بخيارات الناخبين

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

استعمال البلدية في التأثير على الناخبين

٠

١

٠

٠

١

٠

٢

تدخل موظف رسمي أو عضو بلدية بخيارات ١
الناخبين

٤

٣

٠

٣

٠

١١

تدخل وسيلة إعالمية في سرية االقتراع

٠

٠

٠

٠

١

٠

١

مجموع المخالفات

٤٩

٣١

٤١

١٨

١٨

١٠

عدد مراكز االقتراع

٧٠

١٠٣

١٠٩

٧٠

٧٠

٩٣

٥٢٣

عدد أقالم االقتراع

٢٤٤

٢٨٥

٢٩٦

١٤٩

١٤٩

١٤٩

١٣٢٠

مخالفات تتعلق بالدعاية اإلنتخابية في محيط المراكز واألقالم ،بالضغط على خيارات الناخبين
) %من إجمالي المراكز أو األقالم في محافظة جبل لبنان أو في الدائرة المعنية(

النص أو المخالفة

بعبدا

المتن

الشوف

عاليه

كسروا
ن

جبيل

جبل
لبنان

مخالفات إعالمية في المراكز )*(
مخالفات
األقالم
إعالمية
في
تدخل
في

توزيع مناشير في محيط ١٧.١
المركز

٦.٨

١١.٩

٨.٦

٤.٣

٣.٢

٨.٤

وجود دعاية إنتخابية في ٢.٩
محيط المركز

٤.٩

٣.٧

٨.٦

٤.٣

٠.٠

٣.٨

وجود دعاية إنتخابية داخل ١.٤
المركز

١.٠

٣.٧

٤.٣

٠.٠

٠.٠

١.٧

وجود ماكينات إنتخابية من ٨.٦
غير المندوبين قرب أو
داخل المركز

٥.٨

١.٨

٢.٩

١.٤

٠.٠

٣.٣

وجود دعاية إنتخابية داخل ٠.٤
القلم أو المعزل

٠.٠

٠.٧

٣.٤

٠.٧

٤.٠

١.١

حصول نشاط انتخابي داخل ٠.٨
القلم

١.١

٢.٤

٢.٧

٠.٧

٠.٠

١.٣

١.٢

٠.٠

٠.٣

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٣

ضغط ماكينات إنتخابية على ٠.٨
الناخبين

١.٤

١.٧

٠.٧

٢.٧

٠.٧

١.٣

تصريح مرشح داخل القلم

تدخل رئيس القلم بخيارات ٠.٠
الناخبين

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

استعمال البلدية في التأثير ٠.٠
على الناخبين

٠.٤

٠.٠

٠.٠

٠.٧

٠.٠

٠.٢

تدخل موظف رسمي أو ٠.٤
عضو بلدية بخيارات
الناخبين

١.٤

١.٠

٠.٠

٢.٠

٠.٠

٠.٨

)*( – المخالفات األربع في ھذا القسم محسوبة إلى المراكز ،وفي المخالفات األخرى ،على أساس أقالم االقتراع.

محافظة بيروت

مقدمة
بلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في محافظة بيروت  ٤٤٦٧١٦ناخبا ً وناخبة ،شارك منھم
في عملية االقتراع  ١٦٨٣١٤ناخبا ً وناخبة ،أي ما نسبته  % ٣٧.٧من الناخبين .تضم محافظة بيروت ٣
دوائر إنتخابية ھي بيروت األولى وبيروت الثانية وبيروت الثالثة ،وقد خصص لمحافظة بيروت  ٥٩مركز
اقتراع ،ضمت  ٦١٣قلما ً.

أوالً :في ثغرات التحضير ليوم االقتراع :الجوانب اإلدارية

أھم النواقص اإلدارية على مستوى المحافظة
شكل عدم وجود قوى امن في محيط مركز االقتراع أعلى نسبة من النواقص اإلدارية في محافظة بيروت بـ
 ،%٥.٠٨تالھا وجود شوائب في قوائم الناخبين بنسبة  ،%١.٤٧وعدم اكتمال ھيئة القلم بنسبة ،%٠.٩٨
ووجود نقص في مستلزمات القلم بنسبة .%٠.٤٩

أھم النواقص اإلدارية في التحضير للعملية اإلنتخابية في بيروت
النواقص اإلدارية – محافظة بيروت ) %من المراكز واألقالم(

الجداول التفصيلية
يتضمن الجدوالن التاليان عرضا ً مفصالً للثغرات اإلدارية في التحضير ليوم االقتراع ،في محافظة بيروت،
حسب عدد المخالفات ،والنسب المئوية من إجمالي مراكز االقتراع أو أقالم االقتراع.

النواقص اإلدارية المتعلقة بعملية التحضير لالنتخابات )محافظة بيروت عدد و  %من المراكز أو األقالم(

النقص أو المخالفة

محافظة
بيروت
)عدد(

محافظة
بيروت )(%

عدم وجود قوى أمن في محيط ٣
مركز االقتراع

5.1

عدم اكتمال ھيئة القلم

٦

1.0

وجود شوائب في قوائم الناخبين

٩

1.5

وجود نقص في مستلزمات القلم

٣

0.5

مجموع المخالفات

٢١

عدد مراكز االقتراع

٥٩

عدد اقالم االقتراع

٦١٣

)*( النسبة المئوية لھذا المتغير محسوبة إلى إجمالي عدد المراكز في الدائرة؛ أما النسب األخرى فمحسوبة إلى إجمالي
عدد األقالم.

ثانيا ً :في ثغرات ومخالفات إدارة عملية االقتراع

أھم المخالفات في إدارة عملية االقتراع في محافظة بيروتالمخالفات األبرز في محافظة بيروت جاءت ضمن الفوضى ودور قوى األمن حيث شھدت األقالم فوضى بنسبة
 %٢.٩ووجودا لقوى األمن بنسبة  .%٢وبالنسبة للتدقيق في ھوية الناخب شھدت محافظة بيروت مخالفات
تتعلق بعدم التدقيق في الھويات بنسبة .%١.٣

ثغرات ومخالفات إدارية في عملية االقتراع في محافظة بيروت الدائرة األولى-الدائرة الثانية-الدائرة الثالثة) %من إجمالي األقالم في محافظة بيروت(

ثغرات ومخالفات عملية االقتراع حسب الدوائر في محافظة بيروت ) %من إجمالي االقالم في الدائرة(

جدول تفصيلي
يتضمن الجدول التالي عرضا ً مفصالً للثغرات والمخالفات في إدارة عملية االقتراع ،في محافظة بيروت ،حسب
عدد المخالفات ،والنسب المئوية من إجمالي أقالم االقتراع.

ثغرات ومخالفات إدارة عملية االقتراع في محافظة بيروت
) %من إجمالي األقالم في بيروت أو في الدائرة المعنية(

النقص أو المخالفة

محافظة محافظة
بيروت بيروت
)(%
)عدد(

تأخر فتح قلم االقتراع

٠

٠

تغيب رئيس القلم

٠

٠

إغالق القلم قبل السابعة مساء

١

٠.٢

وصول ناخبين بكثرة قبل اإلقفال

٠

٠

عدم تمديد مھلة االقتراع

٠

٠

عدم تدقيق في ھوية ناخب

٨

١.٣

عدم دمغ إصبع ناخب

٢

٠.٣

اقتراع ناخب بإصبع مدموغ

١

٠.٢

اقتراع ناخب من دون ھوية

٠

٠

المعزل في مكان ال يؤمن السرية

٤

٠.٦

اقتراع خارج المعزل

٦

٠.٩

وجود قوى األمن داخل القلم

١٢

١.٩

فوضى داخل القلم

١٨

٢.٩

تعليق االقتراع فترة من الزمن

٢

٠.٣

منع المراقبين أو المندوبين من أداء ١
مھامھم
مجموع المخالفات

٥٥

عدد أقالم االقتراع

٦١٣

٠.١

ثالثا ً :المخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية والضغط على الناخبين

أھم مخالفات الدعاية والضغط على الناخبين في محافظة بيروت تشمل مخالفات الدعاية اإلنتخابية في محيط
المركز؛ وفي األقالم؛ والضغط والتأثير على خيارات الناخبين.
ال مخالفات ملحوظة على مستوى األقالم في محافظة بيروت .أما على مستوى المراكز اإلنتخابية فقد الحظ
المراقبون توزيع مناشير في محيط المركز بنسبة  ،%١٨.٦ووجود دعاية إنتخابية داخل المركز بنسبة
 ،%١٥.٣ووجود دعاية إنتخابية في محيط المركز بنسبة  ،%١٠.٢ووجود ماكينات إنتخابية من غير المندوبين
قرب أو داخل المركز بنسبة .%١٠.٢

مخالفات الدعاية اإلنتخابية في المراكز واألقالم ،والضغط على الناخبين – محافظة بيروت )(%

جدول تفصيلي
يتضمن الجدول التالي عرضا ً مفصالً للمخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية والضغط على حرية الناخبين ،في
محافظة بيروت ،حسب عدد المخالفات ،والنسب المئوية من إجمالي مراكز وأقالم االقتراع.
مخالفات تتعلق بالدعاية اإلنتخابية في محيط المراكز واألقالم ،بالضغط على خيارات الناخبين
)عدد و %من إجمالي المراكز أو األقالم في بيروت أو في الدائرة المعنية(

محافظة
بيروت
)عدد(

محافظة
بيروت
)(%

توزيع مناشير في محيط المركز

١١

١٨.٦

وجود دعاية إنتخابية في محيط المركز

٦

١٠.٢

وجود دعاية إنتخابية داخل المركز

٩

١٥.٣

وجود ماكينات إنتخابية من
المندوبين قرب او داخل المركز

غير ٦

١٠.٢

وجود دعاية إنتخابية داخل القلم أو ١
المعزل

٠.٢

حصول نشاط انتخابي داخل القلم

٠

٠

تصريح مرشح داخل القلم

٠

٠

ضغط ماكينات إنتخابية على الناخبين

١

٠.٢

تدخل رئيس القلم بخيارات الناخبين

٠

٠

استعمال البلدية في التأثير على الناخبين

٠

٠

أو عضو بلدية ٠

٠

تدخل وسيلة إعالمية في سرية االقتراع

٠

٠

مجموع المخالفات

٣٤

عدد مراكز االقتراع

٥٩

عدد أقالم االقتراع

٦١٣

تدخل موظف رسمي
بخيارات الناخبين

)*( – المخالفات األربع في ھذا القسم محسوبة إلى المراكز ،وفي المخالفات األخرى ،على أساس أقالم االقتراع.

محافظة الجنوب

مقدمة
بلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في محافظة الجنوب  ٣٥٤١٠٢ناخبا ً وناخبة .تضم
محافظة الجنوب  ٤دوائر إنتخابية ھي :صيدا ،قرى صيدا ،جزين ،صور .وقد خصص لمحافظة الجنوب ٢١١
مركز اقتراع ،ضمت  ٥٦٩قلما ً.

أوالً :في ثغرات التحضير ليوم االقتراع :الجوانب اإلدارية
أھم النواقص اإلدارية على مستوى المحافظة
أھم النواقص اإلدارية على صعيد المحافظة كان وجود شوائب في قوائم الناخبين حيث فاق ھذا النقص نسبة
 %١٠من المراكز اإلنتخابية .أما باقي النواقص اإلدارية فيلمس منھا عدم وجود قوى أمن في محيط مركز
االقتراع بنسبة .%١.٤
أھم النواقص اإلدارية في التحضير للعملية اإلنتخابية في محافظة الجنوب
النواقص اإلدارية – محافظة الجنوب ) %من المراكز واألقالم(

النواقص اإلدارية حسب الدوائر
بحسب الدوائر ،يبرز النقص األكبر المتمثل في وجود شوائب في قوائم الناخبين ،في أعلى نسبة له في صور بأكثر من
 %١٥وجزين بـ  %٩وتتقارب النسب في صيدا وقرى صيدا بما يقرب من  .%٥وتتميز صيدا وبعدھا قرى صيدا
بالنقص المتعلق بعدم وجود قوى أمن في محيط مركز االقتراع بـ  %٦و %٣على التوالي.

النواقص اإلدارية ) %من األقالم في الدائرة(

الجداول التفصيلية
يتضمن الجدوالن التاليان عرضا ً مفصالً للثغرات اإلدارية في التحضير ليوم االقتراع ،في محافظة الجنوب
ودوائرھا ،حسب عدد المخالفات ،والنسب المئوية من إجمالي مراكز االقتراع أو أقالم االقتراع.

النواقص اإلدارية المتعلقة بعملية التحضير لالنتخابات )محافظة الجنوب بدوائرھا  -عدد(
جزين

محافظة
الجنوب

مدينة صيدا

عدم وجود قوى أمن في محيط ١
مركز االقتراع

٢

٠

٠

٣

عدم اكتمال ھيئة القلم

١

٠

٢

٢

٥

وجود شوائب في قوائم الناخبين

٤

٧

٣٧

٩

٥٧

وجود نقص في مستلزمات القلم

١

٠

٣

١

٥

مجموع المخالفات

٧

٩

٤٢

١٢

٧٠

عدد مراكز االقتراع

١٥

٦٣

٧٦

٥٧

٢١١

عدد أقالم االقتراع

٧٨

١٤٨

٢٤١

١٠٢

٥٦٩

النقص أو المخالفة

النواقص اإلدارية المتعلقة بعملية التحضير لالنتخابات

صور

قرى صيدا

)محافظة الجنوب بدوائرھا –  %من المراكز أو األقالم(
جزين

محافظة
الجنوب

عدم وجود قوى أمن في محيط ٦.٧
مركز االقتراع

٣.٢

٠.٠

٠.٠

١.٤

عدم اكتمال ھيئة القلم

١.٣

٠.٠

٠.٨

٢.٠

٠.٩

وجود شوائب في قوائم الناخبين

٥.١

٤.٧

١٥.٤

٨.٨

١٠.٠

وجود نقص في مستلزمات القلم

١.٣

٠.٠

١.٢

١.٠

٠.٩

النقص أو المخالفة

مدينة صيدا

صور

قرى صيدا

)*( النسبة المئوية لھذا المتغير محسوبة إلى إجمالي عدد المراكز في الدائرة؛ أما النسب األخرى فمحسوبة إلى
إجمالي عدد األقالم.

ثانيا ً :في ثغرات ومخالفات إدارة عملية االقتراع

أھم المخالفات في إدارة عملية االقتراع في محافظة الجنوبأھم المخالفات في الجنوب جاءت في القسم المتعلق بالفوضى داخل األقالم بنسبة  %٧ووجود قوى األمن داخل
القلم بنسبة  %٦وھاتان المخالفتان مترابطتان من حيث تدخل قوى األمن ودخولھا إلى األقالم أحيانا بسبب
الفوضى .أما المخالفات األخرى فال يظھر منھا بشكل بارز نسبيا إال المتعلق بالتدقيق في ھوية الناخب حيث
تصل نسبة عدم التدقيق في ھوية الناخب  ،%١.٢وتصل نسبة عدم دمغ إصبع ناخب إلى .%٢.١

ثغرات ومخالفات إدارة عملية االقتراع في محافظة الجنوب بدوائرھا
) %من إجمالي األقالم في محافظة الجنوب(

ثغرات ومخالفات إدارة عملية االقتراع حسب الدوائر

الفوضى داخل األقالم ھي األبرز عبر ارتفاعھا في صيدا إلى  %٩وفي صور إلى  %٨وقرى صيدا إلى %٦
وجزين إلى  .%٥أما االقتراع خارج المعزل فال نجده في صيدا لكنه يرتفع في صور إلى حدود الــ  %٦وفي
قرى صيدا إلى حدود الـ  .%٥وجزين  .%٣كذلك لم يسجل في صيدا وجود معازل في أماكن ال تؤمن السرية
عكس قرى صيدا حيث بلغت ھذه النسبة  %٥.٤في وصور .%٤.٦

ثغرات ومخالفات عملية االقتراع حسب الدوائر في محافظة الجنوب ) %من إجمالي األقالم في الدائرة(

الجداول التفصيلية
يتضمن الجدوالن التاليان عرضا ً مفصالً للثغرات والمخالفات في إدارة عملية االقتراع ،في محافظة الجنوب ودوائرھا،
حسب عدد المخالفات ،والنسب المئوية من إجمالي أقالم االقتراع.

صور

جزين

محافظة
الجنوب

تأخر فتح قلم االقتراع

٠

٣

٢

٣

٨

تغيب رئيس القلم

٠

٢

٠

٠

٢

إغالق القلم قبل السابعة مساء

١

٠

٠

٠

١

وصول ناخبين بكثرة قبل اإلقفال

٠

٠

٠

٠

٠

عدم تمديد مھلة االقتراع

١

٠

٠

٠

١

عدم تدقيق في ھوية ناخب

٠

٣

٤

٠

٧

عدم دمغ إصبع ناخب

٠

٠

١٢

٠

١٢

اقتراع ناخب بإصبع مدموغ

٠

٠

٠

٠

٠

اقتراع ناخب من دون ھوية

٠

٠

٠

٠

٠

النقص أو المخالفة

مدينة صيدا

قرى صيدا

المعزل في مكان ال يؤمن السرية

٠

٨

١١

٣

٢٢

اقتراع خارج المعزل

٠

٧

١٤

٣

٢٤

وجود قوى األمن داخل القلم

٣

٩

١٨

٤

٣٤

فوضى داخل القلم

٧

٩

١٩

٥

٤٠

تعليق االقتراع فترة من الزمن

١

٢

٢

٠

٥

منع المراقبين أو المندوبين من أداء ٠
مھامھم

٣

٢

٠

٥

مجموع المخالفات

١٣

٤٦

٨٤

١٨

١٦١

عدد أقالم االقتراع

٧٨

١٤٨

٢٤١

١٠٢

٥٦٩

ثغرات ومخالفات إدارة عملية االقتراع في محافظة الجنوب
) %من إجمالي األقالم في الجنوب أو في الدائرة المعنية(
صور

جزين

محافظة
الجنوب

تأخر فتح قلم االقتراع

٠.٠

٢.٠

٠.٨

٢.٩

١.٤

تغيب رئيس القلم

٠.٠

١.٤

٠.٠

٠.٠

٠.٤

إغالق القلم قبل السابعة مساء

١.٣

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٢

وصول ناخبين بكثرة قبل اإلقفال

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

عدم تمديد مھلة االقتراع

١.٣

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٢

عدم تدقيق في ھوية ناخب

٠.٠

٢.٠

١.٧

٠.٠

١.٢

عدم دمغ إصبع ناخب

٠.٠

٠.٠

٥.٠

٠.٠

٢.١

اقتراع ناخب بإصبع مدموغ

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

اقتراع ناخب من دون ھوية

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

المعزل في مكان ال يؤمن السرية

٠.٠

٥.٤

٤.٦

٢.٩

٣.٩

اقتراع خارج المعزل

٠.٠

٤.٧

٥.٨

٢.٩

٤.٢

وجود قوى األمن داخل القلم

٣.٨

٦.١

٧.٥

٣.٩

٦.٠

فوضى داخل القلم

٩.٠

٦.١

٧.٩

٤.٩

٧.٠

تعليق االقتراع فترة من الزمن

١.٣

١.٤

٠.٨

٠.٠

٠.٩

منع المراقبين أو المندوبين من أداء ٠.٠
مھامھم

٢.٠

٠.٨

٠.٠

٠.٩

النقص أو المخالفة

مدينة صيدا

قرى صيدا

ثالثا ً :المخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية والضغط على الناخبين

أھم مخالفات الدعاية والضغط على الناخبين في الجنوب تشمل مخالفات الدعاية اإلنتخابية في محيط المركز؛
وفي األقالم؛ والضغط والتأثير على خيارات الناخبين.

بخصوص المخالفات اإلعالمية في المراكز ،يبرز توزيع المناشير في محيط المركز بـ  ،%٢٨.٤ووجود دعاية
إنتخابية في محيط المركز بأكثر من  ،%٢٥وتتدنى نسبة الدعاية اإلنتخابية داخل المركز إلى  ،%١١.٤وكذلك
وجود ماكينات إنتخابية من غير المندوبين قرب أو داخل المركز بحدود الـ.%١١
أما بخصوص المخالفات اإلعالمية في األقالم فالنسبة األكبر كانت للدعاية اإلنتخابية داخل القلم بـ  ،%٢.٣يليھا
حصول نشاط انتخابي داخل القلم بـ .%١.٨
وبالنسبة للتدخل في خيارات الناخبين يبرز ضغط الماكينات اإلنتخابية بـ  ،%١.٤وتدخل موظف رسمي أو
عضو بلدية بـ.%١.١

مخالفات الدعاية اإلنتخابية في المراكز واألقالم ،والضغط على الناخبين – محافظة الجنوب )(%

أھم مخالفات الدعاية والضغط على الناخبين حسب الدوائر في محافظة الجنوب

أ -مخالفات الدعاية اإلنتخابية في المراكز حسب الدوائر

قرى صيدا وصور ھما الدائرتان األبرز في جميع مخالفات الدعاية اإلنتخابية .وتتفوق قرى صيدا بوجود دعاية
إنتخابية في محيط المركز بـ %٥٧تليھا صور بما يقرب من  .%٢٠وتتفوق صور بتوزيع المناشير في محيط
المركز بـ  %٤٥على قرى صيدا بـ  .%٣٥كذلك تتفوق صور بأكثر من  %٢١في المخالفة المتعلقة بوجود
ماكينات إنتخابية من غير المندوبين قرب او داخل المركز.

أھم المخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية في محيط مراكز االقتراع في محافظة الجنوب -حسب الدوائر
) %من إجمالي المراكز(

ب  -مخالفات الدعاية اإلنتخابية في األقالم حسب الدوائر

ترتفع في قرى صيدا نسبة وجود دعاية إنتخابية داخل القلم أو المعزل إلى  ،%٤.١وتصل في صور إلى
 %٢.٩بينما تختفي في صيدا وجزين .وترتفع نسبة النشاط االنتخابي داخل القلم في صور إلى  %٣.٣وفي
قرى صيدا إلى  ،%١.٤وكذلك تختفي في صيدا وجزين.
ويعرض الرسم البياني التالي تفاصيل النسب حسب الدوائر.

أھم المخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية في أقالم االقتراع في محافظة الجنوب -حسب الدوائر
) %من إجمالي األقالم(

ب – الضغط على حرية الناخبين حسب الدوائر

لم ترصد ھذه الفئة من المخالفات في صيدا .أما في الدوائر الباقية فتصل في قرى صيدا نسبة ضغط الماكينات
اإلنتخابية على الناخبين إلى  %٢وتتدنى في صور وجزين دون ذلك .ويصل تدخل موظف رسمي أو عضو
بلدية بخيارات الناخبين في صور إلى  %١.٧وفي قرى صيدا إلى .%١.٤

أھم المخالفات المتعلقة الضغط على خيارات الناخبين في محافظة الجنوب -حسب الدوائر
) %من إجمالي األقالم(

الجداول التفصيلية
يتضمن الجدوالن التاليان عرضا ً مفصالً للمخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية والضغط على حرية الناخبين،
في محافظة الجنوب ودوائرھا ،حسب عدد المخالفات ،والنسب المئوية من إجمالي المراكز وأقالم االقتراع.

مخالفات تتعلق بالدعاية اإلنتخابية في محيط المراكز واألقالم ،بالضغط على الناخبين )عدد(
صور

جزين

محافظة
الجنوب

مدينة صيدا
١

٢٢

٣٤

٣

٦٠

وجود دعاية إنتخابية في محيط ٠
المركز

٣٥

١٤

٤

٥٣

٠

٩

١٤

١

٢٤

وجود دعاية إنتخابية داخل القلم أو ٠
المعزل

٦

٧

٠

١٣

وجود ماكينات إنتخابية من غير ٠
المندوبين قرب أو داخل المركز

٣

١٦

٤

٢٣

٠

٢

٨

٠

١٠

النقص أو المخالفة
توزيع مناشير في محيط المركز

وجود دعاية إنتخابية داخل المركز

حصول نشاط إنتخابي داخل القلم

قرى صيدا

٠

١

٣

٠

٤

تصريح مرشح داخل القلم

على ٠

٣

٤

١

٨

٠

٠

٠

٠

٠

استعمال البلدية في التأثير على ٠
الناخبين

٠

١

٠

١

أو عضو ٠

٢

٤

٠

٦

تدخل وسيلة إعالمية في سرية ٠
االقتراع

٠

٠

٠

٠

مجموع المخالفات

١

٨٣

١٠٥

١٣

٢٠٢

عدد مراكز االقتراع

١٥

٦٣

٧٦

٥٧

٢١١

عدد أقالم االقتراع

٧٨

١٤٨

٢٤١

١٠٢

٥٦٩

ضغط
الناخبين

ماكينات

إنتخابية

تدخل رئيس القلم بخيارات الناخبين

تدخل موظف رسمي
بلدية بخيارات الناخبين

مخالفات تتعلق بالدعاية اإلنتخابية في محيط المراكز واألقالم ،بالضغط على خيارات الناخبين
) %من إجمالي المراكز أو األقالم في محافظة الجنوب أو في الدائرة المعنية(

النقص أو المخالفة

مدينة صيدا

قرى صيدا

صور

جزين

محافظة
الجنوب

مخالفات إعالمية في المراكز )*(
مخالفات
في األقالم
إعالمية

توزيع مناشير في محيط ٦.٧
المركز

٣٤.٩

٤٤.٧

٥.٣

٢٨.٤

وجود دعاية إنتخابية في ٠.٠
محيط المركز

٥٥.٦

١٨.٤

٧.٠

٢٥.١

وجود دعاية إنتخابية داخل ٠.٠
المركز

١٤.٣

١٨.٤

١.٨

١١.٤

وجود ماكينات إنتخابية من ٠.٠
غير المندوبين قرب أو
داخل المركز

٤.٨

٢١.١

٧.٠

١٠.٩

وجود دعاية إنتخابية داخل ٠.٠
القلم أو المعزل

٤.١

٢.٩

٠.٠

٢.٣

حصول نشاط انتخابي داخل ٠.٠
القلم

١.٤

٣.٣

٠.٠

١.٨

تصريح مرشح داخل القلم
تدخل في خيارات الناخبين

٠.٠

٠.٧

١.٢

٠.٠

٠.٧

ضغط ماكينات إنتخابية على ٠.٠
الناخبين

٢.٠

١.٧

١.٠

١.٤

تدخل رئيس القلم بخيارات ٠.٠
الناخبين

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

استعمال البلدية في التأثير ٠.٠
على الناخبين

٠.٠

٠.٤

٠.٠

٠.٢

تدخل موظف رسمي أو ٠.٠
عضو بلدية بخيارات
الناخبين

١.٤

١.٧

٠.٠

١.١

)*( – المخالفات األربع في ھذا القسم محسوبة إلى المراكز ،وفي المخالفات األخرى ،على أساس أقالم االقتراع.
محافظة النبطية

مقدمة
بلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في محافظة النبطية  ٣٨٤١٥٢ناخبا ً وناخبة .تضم محافظة النبطية
 ٣دوائر إنتخابية ھي :النبطية ،بنت جبيل ،مرجعيون  -حاصبيا .وقد خصص لمحافظة النبطية  ١٥٠مركز اقتراع،
ضمت  ٥٨٠قلما ً.

أوالً :في ثغرات التحضير ليوم االقتراع :الجوانب اإلدارية

أھم النواقص اإلدارية على مستوى المحافظة

شملت عملية المراقبة أربعة أنواع من المخالفات في ھذا المحور .وكان النقص اإلداري األھم على مستوى
محافظة النبطية ھو وجود شوائب في قوائم الناخبين بنسبة  ،%١٤.١٤يليه عدم اكتمال ھيئة القلم بنسبة
 ،%٥.٥٢وبعده عدم وجود قوى أمن في محيط مركز االقتراع بنسبة  ،%٤وأخيراً رصد المراقبون وجود
نقص في مستلزمات القلم بنسبة .%٢.٢٤

أھم النواقص اإلدارية في التحضير للعملية اإلنتخابية في محافظة النبطية
النواقص اإلدارية – محافظة النبطية ) %من المراكز واألقالم(

النواقص اإلدارية حسب الدوائر
على مستوى الدوائر ،ارتفعت نسبة وجود شوائب في قوائم الناخبين إلى  %٢٤.٢في حاصبيا مرجعيون،
وتدنت إلى  %١٠.٣في بنت جبيل و %٦.١في النبطية .شھدت حاصبيا مرجعيون أيضا النسبة األعلى من عدم
اكتمال ھيئة القلم بـ %٩.٣وتتدنى النسبة في بنت جبيل الى  %٣.٨والنبطية إلى  .%٢.٨ويشھد النقصان
األخيران نسبا متدنية في الدوائر ،فتصل نسبة عدم وجود قوى أمن في محيط مراكز االقتراع إلى  %٥في
حاصبيا مرجعيون وبنت جبيل و %٢في النبطية .أما النقص في مستلزمات القلم فيظھر بنسبة  %٣.٧في
حاصبيا مرجعيون وبنسبة  %٢.٧في بنت جبيل.

النواقص اإلدارية ) %من األقالم في الدائرة(

الجداول التفصيلية
يتضمن الجدوالن التاليان عرضا ً مفصالً للثغرات اإلدارية في التحضير ليوم االقتراع ،في محافظة النبطية
ودوائرھا ،حسب عدد المخالفات ،والنسب المئوية من إجمالي مراكز االقتراع أو أقالم االقتراع.

النواقص اإلدارية المتعلقة بعملية التحضير لالنتخابات )محافظة النبطية بدوائرھا  -عدد(
النقص أو المخالفة

بنت جبيل

النبطية

محافظة النبطية

حاصبيا مرجعيون

عدم وجود قوى أمن في محيط ١
مركز االقتراع

٢

٣

٦

عدم اكتمال ھيئة القلم

٥

٧

٢٠

٣٢

وجود شوائب في قوائم الناخبين

١١

١٩

٥٢

٨٢

وجود نقص في مستلزمات القلم

٠

٥

٨

١٣

مجموع المخالفات

١٧

٣٣

٨٣

١٣٣

عدد مراكز االقتراع

٤٩

٤١

٦٠

١٥٠

عدد أقالم االقتراع

١٨١

١٨٤

٢١٥

٥٨٠

النواقص اإلدارية المتعلقة بعملية التحضير لالنتخابات

)محافظة النبطية بدوائرھا –  %من المراكز أو األقالم(
النقص أو المخالفة

بنت جبيل

النبطية

حاصبيا مرجعيون

محافظة النبطية

عدم وجود قوى أمن في محيط ٢.٠
مركز االقتراع

٤.٩

٥.٠

٤.٠

عدم اكتمال ھيئة القلم

٢.٨

٣.٨

٩.٣

٥.٥

وجود شوائب في قوائم الناخبين

٦.١

١٠.٣

٢٤.٢

١٤.١

وجود نقص في مستلزمات القلم

٠.٠

٢.٧

٣.٧

٢.٢

)*( النسبة المئوية لھذا المتغير محسوبة إلى إجمالي عدد المراكز في الدائرة؛ أما النسب األخرى فمحسوبة إلى إجمالي
عدد األقالم.

ثانيا ً :في ثغرات ومخالفات إدارة عملية االقتراع

أھم المخالفات في إدارة عملية االقتراع في محافظة النبطية
الفوضى داخل القلم ھي أكثر المخالفات رصداً في محافظة النبطية بنسبة وصلت إلى  %٢٨.٧يليھا وجود قوى
األمن داخل القلم بنسبة  .%٢٣.٨ويأتي بعد ذلك المخالفات المتعلقة بالمعزل واستخدامه ،فقد شھدت أقالم
النبطية وجودا للمعزل في مكان ال يؤمن السرية بنسبة  ،%١٨.٧واقتراعا ً خارج المعزل بنسبة .%١٧.٣
وتبرز من المخالفات المتعلقة بنواقص إدارية وتنظيمية تأخر فتح قلم االقتراع بنسبة  .%٩.٣وترتفع كذلك نسبة
عدم التدقيق في ھوية ناخب إلى .%٨

ثغرات ومخالفات إدارة عملية االقتراع في محافظة النبطية بدوائرھا
) %من إجمالي األقالم في محافظة النبطية(

ثغرات ومخالفات عملية االقتراع حسب الدوائر في محافظة النبطية
) %من إجمالي األقالم في الدائرة(

الجداول التفصيلية
يتضمن الجدوالن التاليان عرضا ً مفصالً للثغرات والمخالفات في إدارة عملية االقتراع ،في محافظة النبطية
ودوائرھا ،حسب عدد المخالفات ،والنسب المئوية من إجمالي أقالم االقتراع.

النقص أو المخالفة

بنت جبيل

النبطية

محافظة النبطية

حاصبيا مرجعيون

تأخر فتح قلم االقتراع

٣

٠

١١

١٤

تغيب رئيس القلم

٥

٠

٠

٥

إغالق القلم قبل السابعة مساء

٠

٠

٢

٢

وصول ناخبين بكثرة قبل ٠
اإلقفال

٠

٠

٠

عدم تمديد مھلة االقتراع

٠

٠

٢

٢

عدم تدقيق في ھوية ناخب

٢

٤

٦

١٢

عدم دمغ إصبع ناخب

٢

٠

٢

٤

اقتراع ناخب بإصبع مدموغ

٠

٠

٠

٠

اقتراع ناخب من دون ھوية

١

١

١

٣

المعزل في مكان ال يؤمن ٥
السرية

٢

٢١

٢٨

اقتراع خارج المعزل

٦

٩

١١

٢٦

وجود قوى األمن داخل القلم

٠

٩

٢٦

٣٥

فوضى داخل القلم

٠

٥

٣٨

٤٣

تعليق االقتراع فترة من الزمن

٤

٠

٦

١٠

منع المراقبين أو المندوبين من ٦
أداء مھامھم

٠

٣

٩

مجموع المخالفات

٣٤

٣٠

١٢٩

١٩٣

عدد أقالم االقتراع

٤٩

٤١

٦٠

١٥٠

ثغرات ومخالفات إدارة عملية االقتراع في محافظة النبطية
) %من إجمالي األقالم في محافظة النبطية أو في الدائرة المعنية(
النقص أو المخالفة

النبطية

بنت جبيل

حاصبيا مرجعيون

محافظة النبطية

تأخر فتح قلم االقتراع

٦.١

٠.٠

١٨.٣

٩.٣

تغيب رئيس القلم

١٠.٢

٠.٠

٠.٠

٣.٣

إغالق القلم قبل السابعة مساء

٠.٠

٠.٠

٣.٣

١.٣

وصول ناخبين بكثرة قبل ٠.٠
اإلقفال

٠.٠

٠.٠

٠.٠

عدم تمديد مھلة االقتراع

٠.٠

٠.٠

٣.٣

١.٣

عدم تدقيق في ھوية ناخب

٤.١

٩.٨

١٠.٠

٨.٠

عدم دمغ إصبع ناخب

٤.١

٠.٠

٣.٣

٢.٧

اقتراع ناخب بإصبع مدموغ

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

اقتراع ناخب من دون ھوية

٢.٠

٢.٤

١.٧

٢.٠

٤.٩

٣٥.٠

١٨.٧

اقتراع خارج المعزل

١٢.٢

٢٢.٠

١٨.٣

١٧.٣

وجود قوى األمن داخل القلم

٠.٠

٢٢.٠

٤٣.٣

٢٣.٣

فوضى داخل القلم

٠.٠

١٢.٢

٦٣.٣

٢٨.٧

تعليق االقتراع فترة من الزمن

٨.٢

٠.٠

١٠.٠

٦.٧

٠.٠

٥.٠

٦.٠

المعزل في مكان ال يؤمن ١٠.٢
السرية

منع المراقبين أو المندوبين من ١٢.٢
أداء مھامھم

ثالثا ً :المخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية والضغط على الناخبين

أھم مخالفات الدعاية والضغط على الناخبين في النبطية وھي تشمل مخالفات الدعاية اإلنتخابية في محيط
المركز؛ وفي األقالم؛ والضغط والتأثير على خيارات الناخبين.
بالنسبة للمراكز ،ترتفع نسبة توزيع المناشير في محيط المركز  ،%٣٤.٧وبعدھا وجود دعاية إنتخابية في
محيط المركز بنسبة  ،%٢٢ووجود ماكينات إنتخابية من غير المندوبين قرب أو داخل المركز بنسبة ،%١٦
ووجود دعاية إنتخابية داخل المركز بنسبة .%١٠
أما بالنسبة لألقالم فتقسم المخالفات إلى  :مخالفات إعالمية في األقالم ،حيث رصد المراقبون وجود دعاية
إنتخابية داخل القلم أو المعزل بنسبة  ،%٢.٦ثم حصول نشاط انتخابي داخل القلم بنسبة  ،%١.٦وتصريح
مرشح داخل القلم بنسبة .%٠.٩
وبخصوص التدخل بخيارات الناخبين ،ترتفع نسبة ضغط الماكينات على الناخبين إلى  ،%٣.٤وتدخل موظف
رسمي أو عضو بلدية بخيارات الناخبين إلى .%١.٢

مخالفات الدعاية اإلنتخابية في المراكز واألقالم ،والضغط على الناخبين – محافظة النبطية )(%

أھم مخالفات الدعاية والضغط على الناخبين حسب الدوائر في محافظة النبطية

أ -مخالفات الدعاية اإلنتخابية في المراكز حسب الدوائر

على مستوى الدوائر ،ترتفع نسبة توزيع المناشير في بنت جبيل إلى حدود الـ  ،%٦٨.٣تليھا حاصبيا مرجعيون
بنسبة  %٢٥والنبطية  .%١٨.٤وبخصوص وجود الماكينات اإلنتخابية من غير المندوبين قرب أو داخل
المركز ترتفع النسبة في بنت جبيل إلى  ،%٤١.٥وتتدنى إلى  %٨.٢في النبطية ،و %٥في حاصبيا-
مرجعيون .كذلك ،ترتفع نسبة وجود دعاية إنتخابية في محيط المركز في بنت جبيل إلى  %٣٤.١وبعدھا
حاصبيا -مرجعيون  ،%٢٣.٣والنبطية .%١٠

أھم المخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية في محيط مراكز االقتراع في محافظة النبطية -حسب الدوائر
) %من إجمالي المراكز(

ب  -مخالفات الدعاية اإلنتخابية في األقالم حسب الدوائر

تشمل مخالفتين؛ األولى وجود دعاية داخل القلم أو المعزل ترتفع إلى  %٣.٨في بنت جبيل و %٢.٣في
حاصبيا-مرجعيون ،وتتدنى إلى  %١.٧في النبطية.
والمخالفة الثانية ھي حصول نشاط انتخابي داخل القلم؛ أعلى نسبة لھا في بنت جبيل  ،%٢.٢وتتدنى في
حاصبيا-مرجعيون إلى  %١.٤وفي النبطية إلى .%١.١
ويعرض الرسم البياني التالي تفاصيل النسب حسب الدوائر.

أھم المخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية في أقالم االقتراع في محافظة النبطية -حسب الدوائر
) %من إجمالي األقالم(

ب – الضغط على حرية الناخبين حسب الدوائر

يتعلق ھذا القسم بمخالفات أربع تظھر واحدة فقط في الدوائر الثالث كاملة ھي ضغط الماكينات اإلنتخابية على
الناخبين حيث رصد المراقبون أعلى نسبة لھا في بنت جبيل  %٦وفي النبطية  %٢.٨وفي حاصبيا مرجعيون
 .%١.٩مخالفة أخرى تشھد تنوعا ھي تدخل موظف رسمي أو عضو بلدية بخيارات الناخبين حيث تظھر في
بنت جبيل بنسبة  %٢.٧وفي النبطية بنسبة .%١.١

أھم المخالفات المتعلقة بالضغط على خيارات الناخبين في محافظة النبطية -حسب الدوائر
) %من إجمالي األقالم(

الجداول التفصيلية
يتضمن الجدوالن التاليان عرضا ً مفصالً للمخالفات المتعلقة بالدعاية اإلنتخابية والضغط على حرية الناخبين،
في المحافظة ودوائرھا ،حسب عدد المخالفات ،والنسب المئوية من إجمالي المراكز وأقالم االقتراع.

مخالفات تتعلق بالدعاية اإلنتخابية في محيط المراكز واألقالم ،بالضغط على الناخبين )عدد(
النبطية

بنت جبيل

حاصبيا مرجعيون

محافظة النبطية

٩

٢٨

١٥

٥٢

وجود دعاية إنتخابية في محيط ٥
المركز

١٤

١٤

٤

٤

٧

وجود دعاية إنتخابية داخل القلم أو ٣
المعزل

٧

٥

وجود ماكينات إنتخابية من غير ٤
المندوبين قرب أو داخل المركز

١٧

٣

حصول نشاط انتخابي داخل القلم

٢

٤

٣

٩

تصريح مرشح داخل القلم

٠

٤

١

٥

١١

٤

٠

١

٠

استعمال البلدية في التأثير على ٠
الناخبين

٠

٠

أو عضو ٢

٥

٠

تدخل وسيلة إعالمية في سرية ٠
االقتراع

٣

٠

مجموع المخالفات

٣٤

٩٨

٥٢

١٨٤

عدد مراكز االقتراع

٤٩

٤١

٦٠

١٥٠

عدد أقالم االقتراع

١٨١

١٨٤

٢١٥

٥٨٠

توزيع مناشير في محيط المركز

وجود دعاية إنتخابية داخل المركز

ضغط ماكينات
الناخبين

إنتخابية على ٥

١٥
١٥
٢٤

٢٠

تدخل رئيس القلم بخيارات الناخبين

تدخل موظف رسمي
بلدية بخيارات الناخبين

٣٣

١
٠
٧
٣

مخالفات تتعلق بالدعاية اإلنتخابية في محيط المراكز واألقالم ،بالضغط على خيارات الناخبين
) %من إجمالي المراكز أو األقالم في محافظة النبطية أو في الدائرة المعنية(

النبطية

بنت جبيل

حاصبيا
مرجعيون

محافظة
النبطية

توزيع مناشير في محيط المركز

١٨.٤

٦٨.٣

٢٥.٠

٣٤.٧

وجود دعاية إنتخابية في محيط المركز

١٠.٢

٣٤.١

٢٣.٣

٢٢.٠

وجود دعاية إنتخابية داخل المركز

٨.٢

٩.٨

١١.٧

١٠.٠

٤١.٥

٥.٠

١٦.٠

وجود دعاية إنتخابية داخل القلم أو المعزل

١.٧

٣.٨

٢.٣

٢.٦

حصول نشاط انتخابي داخل القلم

١.١

٢.٢

١.٤

١.٦

تصريح مرشح داخل القلم

٠.٠

٢.٢

٠.٥

٠.٩

ضغط ماكينات إنتخابية على الناخبين

٢.٨

٦.٠

١.٩

٣.٤

تدخل رئيس القلم بخيارات الناخبين

٠.٠

٠.٥

٠.٠

٠.٢

استعمال البلدية في التأثير على الناخبين

٠.٠

٠.٠

٠.٠

٠.٠

أو عضو بلدية ١.١

٢.٧

٠.٠

١.٢

النص أو المخالفة

مخالفات إعالمية في المراكز
)*(

وجود ماكينات إنتخابية من غير المندوبين ٨.٢
قرب أو داخل المركز

مخالفات إعالمية
في األقالم
تدخل في خيارات الناخبين

تدخل موظف رسمي
بخيارات الناخبين

تجدون مرفقا المالحق التالية:

•
•
•
•
•
•
•

بيانات التحالف اللبناني لمراقبة االنتخابات وتقاريره.
المراسالت مع وزارة الداخلية والبلديات.
منھجية المراقبة التي تتضمن المعايير المعتمدة في عملية المراقبة ،آليات المراقبة ،استمارات
المراقبة ،تقارير المراقبة األسبوعية من الدوائر...
الشكاوى التي تق ّدمت بحقّ الجمع ّية.
ر ّد الجمع ّية على ھذه الشكاوى.
التقرير المالي لعملية مراقبة االنتخابات.
تقارير االعالم:
 oالتغطية الصحفية لالنتخابات النيابية ) – ٢٠٠٩اعداد د .علي ر ّمال(.
 oالتغطية االعالمية لمقدمات وعناوين نشرات األخبار التلفزيونية) .اعداد د .ديما د ّبوس(

