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مقدمة

بعد انقطاع م�ستمر دام مدة � 38سنة أل�سباب متعددة ،ابرزها احلرب أ
الهلية
( .)1990-1975جرت �أول �إنتخابات بلدية و�إختيارية يف ايار  1998يف
غالبية القرى والبلدات النتخاب املجال�س البلدية واالختيارية (با�ستثناء قرى
ما كان يعرف بال�رشيط احلدودي املحتل �آنذاك وبع�ض القرى املهجرة).
جرت االنتخابات تبع ًا ملعايري خمتلفة ومتعددة و�سط خارطة مت�شابكة من
التحالفات وال�رصاعات العائلية واحلزبية ،و�أحيان ًا عند �إنتفاء املناف�سة كانت
املعارك االنتخابية جتري بني �أبناء العائلة الواحدة وفروعها وحتى بني تكتالت
احلزب الواحد .ويف بع�ض القرى والبلدات فاز بع�ضها بالتزكية حيث �سيطرت
أ
الجواء التوافقية،
جرت �إنتخابات البلدية عام  ،1998بني  24ايار و 14حزيران ،1998
وفقا لقانون عام  1977املن�شور باملر�سوم اال�شرتاعي رقم  118ال�صادر تاريخ
 30حزيران  1977الذي �ألغى بدوره قانون البلديات الرقم  63/29ال�صادر
تاريخ  29حزيران  1963وان� أش� قانون ًا جديداً ،املعدل بدوره بالقانون الرقم
 665تاريخ  .1997/12/30متهيداً الجراء االنتخابات ابتداء من نهاية ال�شهر


االنتخابات البلدية يف لبنان

الرابع الذي يلي �صدوره.
تاريخي ًا عرف لبنان �أول جمل�س بلدي منذ �أكرث من  150عام ًا ،حيث
�أن� أش� حاكم بريوت ما ي�سمى «جمل�س الوالية» مكون ًا من  12ع�ضواً معينني
وال�ضاءة واحلرا�سة...،
من قبله بهدف تنظيم �أمور املدينة على �صعيد النظافة إ
«ومل يكن هذا املجل�س ي�شكل جمل�س ًا بلدي ًا باملعنى املعروف” ،لكن �أول جمل�س
بلدي باملفهوم املتعارف عليه� ،أن�شىء عام  1864يف عهد املت�رصفية وحتديداً
مع بلدية دير القمر املنتخبة ،ومن بعدها بثالث �سنوات (� )1867أن�شئت بلدية
بريوت ،وبعدها �صدر قانون البلديات العثماين « ،»1877تاله قانون �آخر يف
عهد االنتداب الفرن�سي  1922وقانون  1947مع بداية عهد اال�ستقالل الذي
مر بتعديالت متعددة اىل حني �صدور املر�سوم اال�شرتاعي رقم 1977/118
املعدل بدوره بالقانون  1997/665واملعدل �سنة « 1999اجلريدة الر�سمية
�سنة  1999العدد .»28
لقد جرت االنتخابات أ
الوىل ما بعد احلرب عام  1998يف ظل واقع
م أ��ساوي ملا تبقى من املجال�س البلدية على م�ستوى بلدات لبنان كافة ،ق�سم
كبري منها كان منح ً
ال ويقوم مبهامه القائمقام او املحافظ او موظف ما منتدب،
جراء وفاة عدد من �أع�ضائه او تقدم يف
وق�سم �آخر يعاين خلل يف تركيبته ّ
ً
جراء ظروف احلرب
العمر ،او حتكم فيه عامل الهجرة الق�رسية او االختيارية ّ
املمتدة ملا يقارب  15عاما.
و َمن تبقى من املجال�س البلدية كان يعي�ش حالة تهمي�ش وم�صادرة العمل
وال�صالحيات من قبل قوى أ
المر الواقع� ،إ�ضافة اىل امل�شاكل التقليدية التي
تعي�شها معظم بلديات املناطق أ
والرياف الناجتة عن �ضعف االمكانيات املادية
والب�رشية.
 د .ع�صام �سليمان يف مداخلة حول «الالمركزية والبلديات» ور�شة عمل �أقامتها «اجلمعية اللبنانية من �أجل
دميقراطية االنتخابات» اوتيل املرييديان-كومودور بتاريخ 22/10/2008



لقد جرت حماوالت يف ذلك الوقت لعدم �إجراء االنتخابات حتت حجج
وتف�سخات ،وبالتايل
متعددة ،باعتبار ان املجتمع اللبناين يكفيه انق�سامات
ّ
ف إ�ن هذه االنتخابات �ستزيده انق�سامات و�رصاعات هو بغنى عنها فكيف �إذا
ح�صلت انق�سامات على م�ستوى املجتمعات املح ّلية «القرية ،البلدة» �ضمن
املذهب الواحد والعائلة الواحدة ،ما قد ي ؤ�دي اىل �رصاعات ال يعرف �أحد اىل
�أين قد ت ؤ�دي؟ يف هذه أ
الجواء وحتت �ضغط من قبل هيئات املجتمع املدين
�شددت على �أهمية اجراء
والذي مت ّثل بحملة «بلدي ،بلدتي ،بلديتي» والتي ّ
االنتخابات ،ملا لهذا أ
المر من تر�سيخ مفهوم الدميقراطية والتنمية املحلية.
وفق ًا للقانون اللبناين ،البلدية هي «�إدارة حم ّلية ،تقوم� ،ضمن نطاقها،
مبمار�سة ال�صالحيات التي يخولها �إياها القانون .تتمتع البلدية بال�شخ�صية

والداري»(.املادة )1
املعنوية واال�ستقالل املايل إ
ّ
ونظم هذا القانون �آليات تكوين جمال�سها ،بحيث يت أ�لف املجل�س البلدي
تبع ًا للتعداد ال�سكاين فيها ،وفقا آ
لللية التالية:
·  � 9أع�ضاء للبلدية التي يقل عدد �أهاليها
امل�سجلني عن � 2000شخ�صاً.
ّ
·  12ع�ضواً للبلدية التي يرتاوح عدد �أهاليها امل�سجلني بني  2001و
� 4000شخ�صاً.
·  15ع�ضواً للبلدية التي يرتاوح عدد �أهاليها امل�سجلني بني 4001
و� 12000شخ�صاً.
·  18ع�ضواً للبلدية التي يرتاوح عدد �أهاليها امل�سجلني بني  12001و
� 24000شخ�صاً.
·  21ع�ضواً للبلدية التي يزيد عدد �أهاليها امل�سجلني عن � 24000شخ�صاً،
با�ستثناء بلديتي طرابل�س وبريوت.
 قانون االنتخابات البلدية ال�صادر باملر�سوم اال�شرتاعي رقم  118/1977املعدل بدوره بالقانون
665/1997
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·  24ع�ضواً لبلديتي بريوت وطرابل�س.
وهذا أ
المر يعترب تدبرياً �إداري ًا (املادة )6على �أ�سا�س �أن البلدية دائرة �إنتخابية
واحدة (املادة  ،)10و ُينتخب �أع�ضاء املجل�س البلدي بالت�صويت العام املبا�رش،
على �أن ينتخب رئي�س االبلدية ونائبه من قبل �أع�ضاء املجل�س البلدي .وهذه
آ
اللية دار نقا�ش طويل حولها ،بحيث نادى العديد بانتخابهما مبا�رشة من قبل
الناخبني ،بهدف تعزيز �آليات عملهما نتيجة امل�س ؤ�ولية الكبرية التي �أناطها
القانون حتديداً برئي�س املجل�س البلدي.
ال�ستقرار يف املجتمعات املحلية
لقد احتاط القانون اللبناين اىل �أهمية ت أ�مني إ
ومنع اجلمع بني القرابة يف ع�ضوية املجل�س البلدي (املادة  ،)28م�شك ً
ال
نوع ًا من أ
يتحول املجل�س البلدي اىل خلية عائلية قد ت ؤ�دي اىل
المان لكي ال
ّ
ال�ستئثار بال�سلطة من جهة ،وتفتيت وخلق امل�شاكل �ضمن نطاق العائلة اخللية
إ
أ
ال�سا�س يف املجتمع.
ت�شكل يف لبنان ،على أ
«ان البلديات ّ
القل منذ  1963و حتى اليوم ،التعبري الوحيد عن

الدارية مبعزل عن البلديات �أو حتى بحجب هذه
الدارية� .إن الكالم عن الالمركزية إ
الالمركزية إ
أ
الدارية «املوعودة» ال
ينم عن جهل علمي للمو�ضوع وغياب للمنهجية فالالمركزية إ
الخرية عنهاّ ،

تكون بنزع �صالحيات البلديات ملنحها �إىل جمال�س غري وا�ضحة املعامل والتكوين ،ير�أ�سها ،مثالً ،موظف

من ال�سلطة املركزية!»



 زياد بارود «�صالحيات املجال�س البلدية ورو ؤ��سائها» ورقة مقدمة اىل «هيئة تطوير العمل البلدي يف بريوت»
بريوت يف http://www.mdalebanon.org/Mr.ZiadBaroud.htm 23/9/2003
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الف�صل أ
الول
قانون االنتخابات البلدية وارتباطه باملعايري الدولية لالنتخابات
القليمية والدولية:
املواثيق واالتفاقيات إ
الن�سان )2004
(امليثاق العربي حلقوق إ
هذا القانون الذي اعتمد عام  2004يف القمة ال�ساد�سة ع�رشة لر ؤ��ساء
الدول العرب أ
الع�ضاء يف اجلامعة العربية ،هو التزام �سيا�سي من قبل كافة
�أع�ضاء اجلامعة بهدف �صون احلريات واحلقوق ال�سيا�سية .بالرغم من كونه
غري ملزم قانون ًا� ،إال �أنه ي ؤ�من قاعدة وا�ضحة لتحديد املعايري ذات ال�صلة
لالنتخابات وامل�شاركة العامة يف ما يعرف بالعامل العربي.
ومن املفرت�ض �أن يكون قد دخل حیز التنفیذ بعد م�صادقة  5دول على
أ
القل من �أع�ضاء جامعة الدول العربية.
الن�سان:
املادة  24من امليثاق العربي حلقوق إ
 http://www.arableagueonline.org
 «املعايري الدولية لالنتخابات يف منطقة ال�رشق أ
الو�سط و�شمال �أفريقيا» ريت�شارد ت�شامربز :مدیر مكتب لبنان
امل ؤ��س�سة الدولیة للنظم االنتخابیة (�آي �أف �إي �أ�س) منظمة ت�سعى لتنمیة الدمیقراطیة وهي متخ�ص�صة يف جمال دعم
االنتخاباتwww.ifes.org.

11

االنتخابات البلدية يف لبنان

لكل مواطن احلق يف :
 -1حرية املمار�سة ال�سيا�سية.

 -2امل�شاركة يف �إدارة ؤ
ال�ش�ون العامة �إما مبا�رشة أ�و بوا�سطة ممثلني يختارون بحرية.

 -3تر�شيح نف�سه أ�و اختيار من ميثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم امل�ساواة بني جميع املواطنني بحيث
ت�ضمن التعبري احلر عن �إرادة املواطن.

 -4أ�ن تتاح له على قدم امل�ساواة مع اجلميع فر�صة تقلد الوظائف العامة يف بلده على أ��سا�س ؤ
تكاف�

الفر�ص.

 -5حرية تكوين اجلمعيات مع آالخرين واالن�ضمام �إليها.
 -6حرية االجتماع وحرية التجمع ب�صورة �سلمية.

 - 7ال يجوز تقييد ممار�سة هذه احلقوق أب�ي قيود غري القيود املفرو�ضة طبقا للقانون ،والتي تقت�ضيها
ال�رضورة يف جمتمع يحرتم احلريات وحقوق ا إلن�سان ،ل�صيانة أالمن الوطني أ�و النظام العام أ�و ال�سالمة
العامة أ�و ال�صحة العامة أ�و آالداب العامة أ�و حلماية حقوق الغري وحرياتهم.

بالرغم من توقيع لبنان على جمموعة كبرية من االتفاقيات واملواثيق الدولية
العامة واملتخ�ص�صة ،وبالرغم من كونه من م ؤ��س�سي هيئة أ
المم املتحدة واجلامعة
العربية� ،إال �أن أ
المر يختلف يف جمال تطبيق وترجمة هذه املواثيق واالتفاقيات
�ضمن قوانني ت ؤ�من حقوق ًا وممار�س ًة دميقراطية حقيقية.
لقد �ضمن الد�ستور اللبناين ،حق املواطن اللبناين يف التعبري عن �آرائه بو�سائل
و�آليات متعددة نظمتها القوانني املتنوعة� ،إ�ضافة اىل الت أ�كيد يف مقدمته على
بالعالن العاملي حلقوق االن�سان .وكذلك بالعديد من
االرتباط الع�ضوي إ
 «الد�ستور اللبناين» املادة (»:)13حرية ابداء الراي قوال وكتابة وحرية الطباعة وحرية االجتماع وحرية تاليف
اجلمعيات كلها مكفولة �ضمن دائرة القانون».
 الفقرة ب من مقدمة الد�ستور اللبناين «لبنان عربي الهوية واالنتماء وهو ع�ضو م ؤ��س�س وعامل يف جامعة الدول
العربية وملتزم مواثيقها ،كما هو ع�ضو م ؤ��س�س وعامل يف منظمة أ
والعالن العاملي حلقوق
المم املتحدة وملتزم مواثيقها إ
الن�سان وجت�سد الدولة هذه املبادئ يف جميع احلقوق واملجاالت دون ا�ستثناء.
إ
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االتفاقيات العاملية الراعية ل�ضمان حقوق امل�شاركة ال�سيا�سية جلميع املواطنني
يف احلياة العامة ومن �ضمنها احلقوق ال�سيا�سية اخلا�صة باملواطن.10
لقد �ضمن قانون االنتخابات البلدية للناخب ،احلقوق أ
الولية التي ت�سمح
له مبمار�سة خياراته ال�شخ�صية يف انتخاب جمل�س بلدي من دون االلتزام
باملعيار الطائفي ،نظراً اىل ا�ستحالة الو�صول اىل الكوتا املذهبية على م�ستوى
املجتمات املحلية ،وبهذا أ
المر ي�سبق قانون االنتخاب النيابي يف تفلته من
البعد الطائفي.
وبالرغم من �إعتماد الن�سبية العددية التي ربطت عدد الناخبني (عدد �أهايل
البلدة امل�سجلني) 11بعدد �أع�ضاء املجل�س البلدي� ،إال �أن ذلك يبقى ناق�ص ًا جلهة
حتديد الن�ص وعدم حتديثه.
لقد وقّع لبنان على:
 jاالعالن العاملي حلقوق االن�سان ()1948
 jاملعاهدة الدولية حول احلقوق االقت�صادية ،االجتماعية والثقافية ()1966
 jاملعاهدة الدولية حول احلقوق ال�سيا�سية واملدنية ()1966
 �أ«-االعالن العاملي حلقوق االن�سان» املادة («:)19لكل �شخ�ص حق التمتع بحرية الراي والتعبري ،وي�شمل هذا
احلق حريته يف اعتناق االراء دون م�ضايقة ،وفى التما�س االنباء واالفكار وتلقيها ونقلها اىل االخرين ،ب أ�ية و�سيلة ودومنا
اعتبار للحدود».
ب« -العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية» املادة (:)19
« .1لكل ان�سان حق يف اعتناق اراء دون م�ضايقة.
 .2لكل ان�سان حق يف حرية التعبري .وي�شمل هذا احلق حريته يف التما�س خمتلف �رضوب املعلومات واالفكار وتلقيها
ونقلها اىل اخرين دومنا اعتبار للحدود� ،سواء على �شكل مكتوب او مطبوع او يف قالب فني او باية و�سيلة اخرى
يختارها».
 «العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية» املادة (« :)25يكون لكل مواطن ،دون اي وجه من وجوه التمييز
املذكور يف املادة  ،2احلقوق التالية ،التي يجب ان تتاح له فر�صة التمتع بها دون قيود غري معقولة:
�أ�-أن ي�شارك يف �إدارة ال�ش ؤ�ون العامة� ،إما مبا�رشة و�إما بوا�سطة ممثلني يختارون يف حرية.
ب�-أن ينتخب وينتخب ،يف انتخابات نزيهة جترى دوريا باالقرتاع العام وعلى قدم امل�ساواة بني الناخبني وبالت�صويت
ال�رسي ،ت�ضمن التعبري احلر عن �إرادة الناخبني.
ج�-أن تتاح له ،على قدم امل�ساواة عموما مع �سواه ،فر�صة تقلد الوظائف العامة يف بلده.
« 10االعالن العاملي حلقوق االن�سان» املادة ( ) 21الفقرة االوىل« :لكل �شخ�ص حق امل�شاركة يف ادارة ال�شئون العامة
لبلده ،اما مبا�رشة واما بوا�سطة ممثلني يختارون يف حرية».
 11املادة  9من قانون االنتخابات البلدية رقم  665تاريخ 30/12/1997
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 jاملعاهدة الدولية حول الغاء كل ا�شكال التمييز العن�رصي ()1966
 jمعاهدة الق�ضاء على كل �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ()1979
 jاملعاهدة الدولية حول حقوق ذوي االعاقات ()2006
املعايري الدولية لالنتخابات
�إال �أن ترجمة ذلك يف نطاق القوانني االنتخابية املتعاقبة (النيابية والبلدية)
يف لبنان� ،شابه الكثري من النواق�ص وال�شوائب.
ويرتجم اخللل يف تطبيق املعايري الدولية على النظام االنتخابي البلدي يف
لبنان من النواحي التالية:12
 kامل�ساواة:
 jال م�ساواة بني املر�شحني ب�سبب غياب القوانني التي تنظم االنفاق
االنتخابي.
 jال م�ساواة بني املر�شحني ب�سبب غياب القوانني التي تنظم احلملة
االعالمية االنتخابية.
 jال م�ساواة بني املر�شحني من جهة اجلندر (ذكور واناث) لعدم توافر
�آليات لتمثيل الن�ساء يف املجال�س البلدية.
 jال م�ساواة بني الناخبني ب�سبب �سن االقرتاع (� 21سنة) التي يجب
خف�ضها �إىل �سن  18لكي تت�ساوى احلقوق املدنية واجلزائية باحلقوق
ال�سيا�سية.
 jال م�ساواة بني الناخبني ب�سبب عدم �إعتماد االنتخاب يف �أماكن
ال�سكن.
 jال م�ساواة بني الناخبني ب�سبب غياب �آليات لت أ�مني ذوي احلاجات
النتخابي» �صادر عن «اجلمعية اللبنانية من �أجل دميقراطية
« 12دليل جتذير معايري حقوق االن�سان يف عمليّة اال�صالح إ
االنتخابات» بريوت طبعة �أوىل 2008
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ال�ضافية ،التي ت�سهل عملية اقرتاعهم.
إ
 jال م�ساواة بني املواطنني من جهة التمثيل املذهبي الذي يغطي 19
مذهبا ال غري ،وبالتايل ي�ستثني �أي ناخب ينتمي اىل مذهب غري
معرتف به.
 kامل�شاركة ال�سيا�سية:
 jيتم ا�ستبعاد جزء من ال�شباب ب�سب �سن االقرتاع (� 21سنة)
 jيتم ا�ستبعاد جزء من الناخبني ب�سبب التعذر «التقني» مل�شاركة املقيمني
يف غري �أماكن �سجل نفو�سهم.
 jيتم ا�ستبعاد جزء من الناخبني (�شباب ،ن�ساء ،فقراء) والقوى ال�سيا�سية
احلديثة (ذات املوارد املالية املحدودة) لعدم قدرتهم على خو�ض
املعركة االنتخابية.
 jيتم ا�ستبعاد جزء من الناخبني ألن القوانني االنتخابية املتعددة
واملعتمدة تاريخي ًا متنع اقرتاع �أفراد القوى امل�سلحة.
 kالتمييز �ضد املر�أة:
 jال يزال قائما ألن «التمييز االيجابي» غري معتمد من القانون او يف
املمار�سة.
 jال يزال قائما ألن الكوتا املطلوبة (املتفق عليها يف قمة بيجني) مل
تطبق.
 kحرية التعبري:
 jلي�ست م�صانة ب�سبب غياب القوانني املتعلقة بتنظيم احلمالت
االعالمية االنتخابية.
 jلي�ست م�صانة ب�سبب غياب القوانني املتعلقة بتنظيم االنفاق االنتخابي.
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ب�سبب ال�سيا�سات املتعمدة من قبل ال�سلطة ال�سيا�سية القائمة على
والهمال للمواطن.
الفقار واجلوع إ
إ
 kحرية التنقل وال�سفر:
 jتواجه معيقات ب�سبب عدم قدرة معظم الناخبني من ترك م�سقط الر�أ�س
القامة ،كون قانون االنتخاب
العائلي «كلي ًا» واالندماج مبكان إ
يلحظ االقرتاع مكان أ
ال�صل (�سجل النفو�س) بدل مكان االقامة.
معايري دميقراطية �أخرى:
 jمناف�سة عادلة ،ت أ�مني �آليات تكاف ؤ� الفر�ص �أمام املر�شحني
� jشفافية العملية االنتخابية� :آلية الرت�شح ،احت�ساب اال�صوات،
ن�رش النتائج النهائية ،مع �إجرائها وفق ًا للقانون وتوفري �آليات
ّ
تنظم عملية امل�ساءلة.
	jاحلياد يف تنظيم االنتخابات عن طريق وجود هيئة م�ستقلة
تدير وتنظم العملية االنتخابية ،مع توافر احلرية ملنظمات
املجتمع املدين ملراقبة االنتخابات.
 jنظام متثيلي ي ؤ�من املناف�سة بني املر�شحني و�/أو أ
الطراف
ال�سيا�سية بحيث تعك�س آ
الراء ال�سيا�سية املختلفة.
 jتغطية متوازنة وتواجد متوازن يف كل الو�سائل االعالمية
املرئية وامل�سموعة.
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ا�ستعمال املعايري الدولية كنقاط مرجعية لالنتخابات
ب�شكل عام ،ميكن حتديد املعايري الدولية لالنتخابات �ضمن الفئات
التالية:13
� - 1ضمان حق امل�شاركة من خالل:
	jاالنتخابات الدورية
	jاالنتخابات النزيهة
	jاالقرتاع العام
 jحق الرت�شح لالنتخابات
	jامل�ساواة يف الت�صويت
 jحق االقرتاع
	jاالقرتاع ال�رسي
 jحرية تعبري الناخبني عن �إرادتهم
� - 2ضمان حرية الر�أي والتعبري ،حرية اال�شرتاك يف اجلمعيات والتجمعات
ال�سلمية ،حق االن�ضمام �إىل النقابات ،حرية التنقل ،حرية التمتع بكافة
احلقوق واحلريات من دون متييز وحرية وحق اللجوء الفعال �إىل القانون.
 - 3احرتام املبادئ التالية :ال�رشعية ،ال�شفافية ،امل�سائلة ،أ
الكرثية الن�سبية،
العدالة والوعي.
يف الت�صويت والرت�شح:
وفق ًا (للمادة  )11من القانون املعدل يف « 1997ينتخب �أع�ضاء املجل�س
البلدي بالت�صويت العام املبا�رش وفق ًا أ
لل�صول املن�صو�ص عليها يف قانون
انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب ويف هذا القانون».
 13ريت�شارد ت�شامربز «املعايري الدولية لالنتخابات يف منطقة ال�رشق أ
الو�سط و�شمال �أفريقيا» مرجع ورد ذكره �سابق ًا
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وتبع ًا للمادة أ
الوىل 14من قانون االنتخابات النيابية اجلديد اللبناين رقم
 ،2008/25تتم �آلية �إنتخاب ممثلي املجل�س البلدي «على �أ�سا�س النظام
أ
القرتاع عام ًا و�رسي ًا وعلى درجة واحدة».
الكرثي ،ويكون إ
وعليه ،ف إ�نه ال وجود لنظام التمثيل الن�سبي يف حياة االنتخابات البلدية.
الرتباط بني القانونني ي�ستدعي مراجعة قانون
ومن جهة �أخرى� ،إن هذا إ
والطالع على بع�ض الن�صو�ص غري املحددة يف قانون
االنتخابات النيابية إ
االنتخابات البلدية ،التي ت�رشح بع�ض احلقوق والواجبات وحتديداً املتعلقة
بالناخب.
15
تبعا لقانون االنتخاب النيابي ف إ�ن حق االقرتاع هو ملن يكمل الـ 21
عام ًا ،بحيث تركت (املادة  )3من القانون االنتخابات النيابية هذا التحديد
16
اىل الد�ستور اللبناين «املادة »21
أ 17
جاء قانون االنتخابات النيابية اجلديد مبعايري جديدة للرت�شح فقد �كد على
�سن الـ  25للرت�شح� ،إال �أنه منع املجن�سني من االنتخاب والرت�شح �إال بعد مرور
� 10سنوات على �صدور مر�سوم التجني�س 18مغايراً ملا كان معتمداً به يف قانون
رقم  2000/171حيث كان للمجن�س مبا�رشة احلق يف الرت�شح واالنتخاب يف
حال ح�صوله على ال�رشوط القانونية كافة ،التي ت ؤ�هله لالنتخاب �أو للرت�شح.
�أما بالن�سبة لتمثيل الن�ساء يف املجل�س البلدي فال وجود يف لبنان ألي ن�ص
 14قانون االنتخابات النيابية اجلديد رقم2008 / 25
 15املادة أ
الوىل من قانون االنتخابات النيابية «لكل لبناين �أو لبنانية �أكمل ال�سن املحددة يف الد�ستور �سوا ًء �أكان مقيم ًا
�أم غري مقيم على أ
الرا�ضي اللبنانية� ،أن ميار�س حق االقرتاع»
( 16املادة  )21من الد�ستور «لكل وطني لبناين بلغ من العمر �إحدى وع�رشين �سنة كاملة حق يف �أن يكون ناخبا
على �أن تتوفر فيه ال�رشوط املطلوبة مبقت�ضى قانون االنتخاب»
( 17املادة  )7من قانون االنتخابات النيابية اجلديد»لكل لبناين �أو لبنانية �أمت اخلام�سة والع�رشين من العمر احلق ب أ�ن
يرت�شح لالنتخابات النيابية».
( 18املادة  )5من قانون االنتخابات النيابية اجلديد «ال يجوز للمجن�س �أن يقرتع �إال بعد انق�ضاء ع�رش �سنوات على
�صدور مر�سوم جتني�سه( ».املادة « )8وال يجوز �أن يرت�شح املجن�س لبناني ًا �إال بعد انق�ضاء ع�رش �سنوات على �صدور
مر�سوم جتني�سه».
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يحدد ذلك� ،إال �أنه لوحظ تطور على �صعيد الرت�شح يف انتخابات 2004
مقارنة باحلالة التي كانت يف انتخابات  ،1998ويعد هذا التطور خجو ًال
ن�سبي ًا� ،إال انه يظهر التوجه التي تقوم به املر�أة من ناحية االنخراط يف احلياة
العامة واحلياة البلدية.
جدول رقم 1
الد�ستور

قانون االنتخابات
النيابية

قانون االنتخابات البلدية

حق االقرتاع

املادة 21
 21عاما

املادة 3
احالت أ
المر على
الد�ستور

املادة 11
احالت أ
المر اىل قانون
االنتخابات النيابية

حق الرت�شح

ال ن�ص

املادة 7
 25عاما

املادة 11
احالت أ
المر اىل قانون
االنتخابات النيابية

متثيل املر�أة

ال ن�ص

ال ن�ص

ال ن�ص

حق املجن�س
باالقرتاع

ال ن�ص

املادة 5
بعد مرور � 10سنوات

ال ن�ص

حق املجن�س
بالرت�شح

ال ن�ص

املادة 8
بعد مرور � 10سنوات

ال ن�ص
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الف�صل الثاين
االنتخابات والقوانني البلدية على امل�ستوى العربي والعاملي
 -Iعربياً:
تعاين عملية االنتخابات البلدية يف املنطقة العربية من �إ�شكاليات متعددة
الدارية لدى أ
حمورها أ
النظمة
ال�سا�س هو مدى تطور مفهوم الالمركزية إ
املختلفة جمهورية كانت �أو ملكية ،ومن املالحظ عملية التحديث التي تقوم
بها ال�سلطات يف بع�ض الدول العربية و�أهمها التوجه نحو دعم م�شاركة الن�ساء
عن طريق التعيني �أو عن طريق حجز مقاعد خم�ص�صة للن�ساء «الكوتا» ،والتوجه
العام نحو اعتماد �سن الـ  18كعامل حمدد لالقرتاع ،ومن جهة �أخرى يتبني من
خالل متابعة التعديالت املتالحقة يف أ
النظمة االنتخابية وحتديداً منذ بدايات
هذا القرن ،توجها نحو التف ّلت من عملية التعيني باجتاه االنتخاب.
جدول 19رقم 2
الدولة

أ
الردن

تون�س

اجلزائر

�سوريا

�آب
�أيار
ت1
متوز
�آخر
انتخابات 2007 2002 2005 2007

فل�سطني

ك 1حزيران ني�سان ايلول
2003 2002 2004 2005

اللكرتوين التايل:
 19مت جتميع هذا اجلول وفقا للمعطيات املتخذة من املوقع إ
http://www.pogar.org/arabic/resources/index.asp?tid6
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جدول رقم 3
الع�ضوية يف املنظات الدولية
الدولة

أ
المم
املتحدة

جامعة
الدول
العربية

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

اجلزائر
البحرين
م�رص
العراق
أ
الردن
الكويت
لبنان
ليبيا
موريتانيا
املغرب
عمان
قطر
اململكة
العربية
*
ال�سعودية
�سوريا
*
تون�س
*
المارات
إ
العربية
*
املتحدة
ال�سلطة
مراقب
الفل�سطينية
اليمن
*

االحتاد
أ
الفريقي

*
*

*
*

*
*
*

*

امل�صادقة على املعاهدات الدولية

�إتفاقية
�إتفاقية
االتفاقية
العهد
الق�ضاء
حقوق
الدويلاخلا�ص الدولية للق�ضاء
على
امل ؤ�متر
أال�شخا�ص
على جميع
باحلقوق
ا�شكال
اال�سالمي
ذوي
املدنية
�أ�شكال التمييز
التمييز
العاقة
العن�رصي
وال�سيا�سية
إ
�ضد املر�أة

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

X
X
X
X

X
X

*
*
*
*
*
�إن هذا اجلدول متخذ عن منوذج من �إعداد �شبكة أ
الوروبيني للدعم االنتخابي والدميقراطي
وهو متوافر يف من�شور املفو�ضية أ
الوروبية Network of Europeans for Electoral and،
 Democratic Support NEEDSالطبعة الثانية .) 2007 ،بناء عليه ،ي�شكر امل ؤ�لف موافقة هذه
« ”Compendium of International Standards for Electionsالهيئة على ا�ستعمال
هذا النموذج وغريه من املعطيات ل�صالح ورقة املعلومات هذه .للمزيد من املعلومات راجع املوقع
االلكرتوين www.needs-network.org :مرجع ورد ذكره يف البحث املقدم من ال�سيد ريت�شارد
ت�شامربز «املعايري الدولية لالنتخابات ..مرجع ورد ذكره �سابقا
X
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تطور جيد يف حتديث وتطوير أ
رافق قدوم أ
النظمة االنتخابية
اللفية الثالثة ّ
لل�سلطات املحلية يف غالبية الدول العربية من خالل توجه نحو مزيد من دعم
الدارية لدى هذه الدول.
وتقوية الالمركزية إ
ففي أ
الردن وبعد جتربة انتخابات العام  2003ومن �أجل ت�صحيح اخللل
القائم من عدم متثيل الن�ساء يف املجال�س البلدية� ،أقدمت احلكومة على خطوة
تعيني �إمر�أة يف كل جمل�س .هذا أ
المر تالفاه القانون االنتخابي اجلديد 2007
الذي ن�ص على كوتا متثيلية ن�سائية بن�سبة  20%من مقاعد املجال�س البلدية
للن�ساء ب�شكل «كوتا» حمجوزة املقاعد ،بهدف ت أ�مني متثيل املر�أة يف املجال�س
البلدية ويف �أخر عملية انتخابات بلدية جرت يف أ
الردن يف  31متوز/يوليو
 2007تناف�س  361مر�شحا من الن�ساء على  211مقعداً بلدي ًا هي مقاعد
الكوتا املخ�ص�صة للن�ساء �أي ما ن�سبته ( )20%من  1022مقعدا بلديا.
ولعل �أبرز ما ت�ضمنه قانون 2007أ
الردين من تعديالت ما يلي:
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 jتعامل القانون مع البلدية على �أنها م ؤ��س�سة �أهلية ذات ا�ستقالل مايل ،لها دور خدماتي

وتنموي بنف�س الوقت ،كما �أنه خف�ض �سن الناخب من � 19سنة �إىل � 18سنة بهدف

تو�سيع قاعدة امل�شاركة ال�شعبية ،مما �أتاح املجال �أمام ما ال يقل عن � 150ألف من ال�شباب
لالقرتاع بعد تخفي�ض �سن الناخب.

 jخ�ص�ص القانون  20٪من مقاعد املجل�س للمر�أة ،وذلك إلتاحة الفر�صة �أمامها لت�صبح
فاعلة ونا�شطة يف �صنع القرار ال�شعبي ،فقد ظلت املر�أة أ
الردنية مغيبة عن الو�صول �إىل
ع�ضوية املجال�س البلدية لغاية العام  1995حيث مت تعيني (� )99سيدة يف املجال�س البلدية
والقروية .ويف االنتخابات البلدية قبل أ
الخرية التي جرت عام 2003م ،فازت خم�س
�سيدات ومت تعيني (� )99سيدة يف املجال�س وواحدة رئي�سة بلدية.
� jسمح القانون اجلديد ألفراد اجلي�ش أ
والمن مبمار�سة حق االنتخاب وهو �إجراء �إيجابي
ي�سمح للمواطنني �أن ميار�سوا حقهم االنتخابي.

http://hrinfo.org/jordan/achrs/2007/pr0821.php 20
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�	jأقر القانون مبد�أ ال�صوت الواحد ليكون �آلية لالقرتاع ،وهذا املبد�أ يخالف معايري
االنتخابات النزيهة التي تتطلب امل�ساواة بني املواطنني يف قوة ال�صوت االنتخابي� ،أ�ضف

�إىل ذلك �إن هذا املبد�أ يحول دون ت�شكيل تكتالت �سيا�سية وائتالفات انتخابية بني القوى
احلزبية املعار�ضة ،خ�صو�صاً التي ت�شرتك بربنامج �سيا�سي وطني وا�ضح املعامل أ
والهداف،
ال�صالح ال�سيا�سي والنزاهة واملو�ضوعية
وبالتايل ف�إن هذا التعديل مل ولن يخدم مطلقاً فكرة إ

واال�ستقاللية

�أما يف �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية فقد جرت �أول انتخابات بلدية يف ال�ضفة
الغربية منذ ثالثة عقود يف  23كانون أ
الول/دي�سمرب  .2004يف حني ت أ�جلت
هذه االنتخابات يف قطاع غزة ب�سبب وقوع �أعمال عنف �أعاقت ت�سجيل
الناخبني ،واحت�سبت «كوتا ن�سائية» بن�سبة  16باملئة من جمموع املقاعد البلدية
والقروية.
ويف قطر ح�صلت االنتخابات البلدية «الدورة الثالثة» يف يوم أ
الول من
�أبريل من عام  ،2007الختيار(  ) 27ع�ضوا من بني (  ) 116مر�شحا .وقد
21
فازت امر�أة واحدة عن دائرة املطار حيث ح�صلت على �أعلى أ
ال�صوات
بالن�سبة لباقي املر�شحني .يف حني جنحت امر�أة واحدة بالتزكية يف انتخابات
«الدورة الثانية» يف ابريل عام  ،2003ويف �رشوط الرت�شح واالنتخاب �أن
يكون قطري ًا بلغ الثامنة ع�رش ميالدية ،وعلى �أال يكون من العاملني يف القوات
امل�سلحة �أو ال�رشطة.
اما يف �سوريا التي جرت �آخر انتخابات حملية فيها يف �آب�/أغ�سط�س
 .2007حيث �أعطى قانون انتخابات �أع�ضاء املجال�س املحلية ال�صادر باملر�سوم
 91/1971حق االنتخاب لكل مواطن �سوري �أ ّمت � 18سنة من عمره ،با�ستثناء
�أفراد اجلي�ش وال�رشطة.
وال تزال املر�أة يف اململكة العربية ال�سعودية حتى آ
الن حمرومة من امل�شاركة
http://www.mofa.gov.qa/details.cfm?id=167 21
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يف االنتخابات .بالرغم من �أن ن�ص القانون االنتخابي اجلديد ( ،)2004مل يحدد
اجلن�س فقد �شجع خم�س ن�ساء �سعوديات على �إعالن نيتهن الرت�شح .ولكن
مع نهاية نوفمرب� ،أعلن أ
المري من�صور بن متعب ،رئي�س اللجنة العليا املحلية
لالنتخابات يف وزارة ال�ش ؤ�ون البلدية� ،أن الن�ساء لن ي�سمح لهن باالقرتاع او
الرت�شح .فقد ُزعم �أن املربر هو م�شكالت لوج�ستية يف توفري املوظفات ملراكز
اقرتاع الن�ساء واالفتقار �إىل بطاقات هوية حتمل �صورة للمر�أة .منذ ذلك احلني
وعدت الن�ساء باالقرتاع يف االنتخابات البلدية التالية يف  .2009ولطاملا �أملت
ِ
نا�شطات حقوق الن�ساء �أن تعني احلكومة بع�ض الن�ساء يف املجال�س البلدية،
رغم �أن البع�ض �أحبطهن رف�ض رئي�س جمل�س ال�شورى �صالح بن حامد تعيني
ن�ساء يف جمل�س ال�شورى �أثناء التو�سيع الو�شيك للهيئة.22
IIدوليا:23تختلف �أنظمة االنتخابات البلدية ب�شكل كبري من بلد اىل بلد ،وحتى
داخل البلد نف�سه �أحيانا تبعا للتق�سيمات االدارية فيه.
يف الواليات املتحدة أ
المريكية:
تختلف نظم االنتخابات البلدية من والية اىل �أخرى� ،إمنا يبقى القا�سم
امل�شرتك املُلزم �إعتماده يف كافة الواليات هو «حق االقرتاع» والذي من مهماته
ال�سا�سية منع التمييز على �أي �أ�سا�س كان ،بهدف حفظ حق أ
أ
القليات ب أ�ن
تتمثل ،وتحُ مى من العن�رصية و�إ�ضطهاد أ
الكرثية ،وت�شكل املحكمة الد�ستورية
احلد الفا�صل الذي ي ؤ�من احلفاظ على احلريات العامة وحق التمثيل ال�صحيح،
مما ي�ضطرها لل�ضغط على �أي بلدية تتخطى ذلك من �أجل ان تعدل نظامها
http://www.carnegieendowment.org/arb/?fa=show&article=21788&lang=ar 22
www.wikipedia.fr.org 23
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االنتخابي ،في�صبح التمثيل على م�ستوى أ
الحياء واو املقاطعات ال�صغرية ،ما
ميكنها من ا�ستحداث دوائر خم�ص�صة لل�سود �أو الالتني وغريهم من االقليات.
يف �أوروبا
يهدف امليثاق أ
الوروبي اخلا�ص باحلكم املركزي واملتبنى من قبل م ؤ�متر
والقليمية ،اىل و�ضع معايري �أوروبية موحدة تعترب مقيا�سا
ال�سلطات املحلية إ
النظمة االنتخابية لدول االحتاد أ
لكافة أ
الوروبي ،من �أجل �ضمان وحماية
حقوق املجتمعات املحلية ،ومبوجب هذا امليثاق� ،أ�صبحت أ
الحزاب والقوى
ال�سيا�سية يف االحتاد جمربة على تطبيق قواعد ا�سا�سية تر�سخ اال�ستقالل االداري
واملايل للمجتمعات املحلية ،يقوم م ؤ�متر ال�سلطات املحلية بعملية تقييم دائمة
معتمداً معايري حمددة ،للت أ�كد من كيفية تطبيق هذا امليثاق:
 jر�صد ومراقبة االنتخابات املحلية يف دول االحتاد
والقليمية ،يف الدول� ،أع�ضاء و�أو
 jمراقبة دورية لالنتخابات املحلية إ
مر�شحني لالن�ضمام اىل االحتاد.
التقدم املحقق من قبل تلك البلدان نحو حتقيق وتنمية
بهدف مراقبة
ّ
والقليمية ،يف �إطار مهمة امل ؤ�متر املوجلة
الدميقراطية يف املجتمعات املحلية إ
باملراقبة ،يقوم بتحرير تقارير مراقبة ت�سمح بر�صد التطور احلا�صل يف كل بلد
على حدى.
يف فرن�سا:
يختلف النظام االنتخابي البلدي تبعا حلجم املقاطعة ففي املدن الكربى
(باري�س ،ليون ،اك�س مار�سيي )..،تتم االنتخابات وفقا لنظام الدوائر �ضمن
املدينة الواحدة.
26

جتري االنتخابات البلدية يف الوقت نف�سه يف كل �أرا�ضي اجلمهورية وتكون
والية املجل�س �ست �سنوات ،يف �سن الثامن ع�رشة كل مواطني فرن�سا واالحتاد
أ
الوروبي ممن يقيمون لفرتة تتعدى  3ا�شهر يف الدائرة ،يحق لهم االقرتاع ،
ويتماهى �سن االقرتاع مع �سن الرت�شح ،فيمكن ألي را�شد بلغ الثامنة ع�رشة ب أ�ن
يقرتع وان يرت�شح لع�ضوية املجل�س البلدي ب�رشط ان يكون م�سجال يف القوائم
االنتخابية اخلا�صة باملجال�س البلدية.
ي�شكل االقرتاع يف فرن�سا واجبا مدنيا ولكنه لي�س اجباريا ،جترى
االنتخابات البلدية على دورتني ،حتت�سب أ
الوراق البي�ضاء �أثناء الفرز لكي
ميكن احل�صول على ن�سبة املقرتعني والن�صاب القانوين حتديدا يف الدورة
أ
الوىل.
يف الدوائر التي ال يتعدى عدد �سكانها الـ  2500ن�سمة ،يكمن للقوائم
االنتخابية �أن تكون غري مكتملة وت�صبح معها الرت�شيحات الفردية مقبولة.
�أما يف الدوائر التي يرتاوح عدد �سكانها بني  2500و 3500ن�سمة فيجب
ان تت�ضمن اللوائح االنتخابية عدد املر�شحني الكلي بقدر عدد املقاعد يف
املجل�س البلدي
بالن�سبة للدوائر التي يزيد عدد �سكانها عن الـ  3500ن�سمة فتجري
االنتخابات على ال�شكل التايل:
الكرثية املطلقة ،يكتفى بالدورة أ
الوىل :اذا نالت الئحة أ
يف الدورة أ
الوىل
وتوزع باقي املقاعد على كل اللوائح التي ح�صلت على ن�سبة  5%وما فوق.
�إذا مل حت�صد �أي الئحة أ
الكرثية املطلقة ،ننتقل �إىل دورة ثانية
 jتخرج من املناف�سة كل اللوائح التي مل حت�صل على  5%من أ
ال�صوات
يف الدورة أ
الوىل.
 jال ت�ستطيع اللوائح التي ح�صلت بني  5%وما دون  10%يف الدورة
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أ
الوىل� ،أن تخو�ض املعركة كلوائح انتخابية م�ستق ّلة ،لكن �إذا
ت�ستمر يف االنتخابات ،عليها �أن تندمج مع لوائح �أخرى
�أرادت �أن
ّ
ح�صلت على  10%من �أ�صوات املقرتعني وما فوق.
 jكل اللوائح التي ح�صلت على  10%وما فوق من �أ�صوات املقرتعني،
ت�ستمر يف الدورة الثانية م�ستقّلة �أم مندجمة مع الئحة
ت�ستطيع �أن
ّ
�أخرى.
بالتقدم برت�شيحات جديدة على م�ستوى الدورة الثانية.
 jال ي�سمح
ّ
 jالالئحة املتقدمة يف الدورة الثانية ،حت�صد أ
الكرثية املطلقة من املقاعد،
واملقاعد املتبقية توزع ن�سبي ًا على اللوائح.

28

الف�صل الثالث
العمل البلدي يف لبنان
ت�شكل البلدية �صيغة من �صيغ الالمركزية االدارية املتبعة يف العديد من دول
العامل� ،إال �أنها يف لبنان تعاين من قيود متعددة وحدود �ضيقة «تعود ب أ��سبابها اىل
ما بعد اال�ستقالل ،ال �سيما يف عهد االنتداب الفرن�سي عندما كان امل�ستعمر
الدارية يف العا�صمة �أي�رس عليها ومل يتعدل أ
يرى �أن جمع أ
المر كثريا
الجهزة إ
24
بعد اال�ستقالل»
�أخ�ضع امل�رشع اللبناين معظم قرارات املجل�س البلدي اىل انواع متعددة
وخمتلفة من الرقابة:
 jرقابة مرتبطة من قبل ال�سلطة املركزية (الوزير ،املحافظ ،القائمقام)
 jرقابة متار�س من اجهزة م�ستقلة (رقابة ديوان املحا�سبة ،رقابة جمل�س
اخلدمة املدنية)
 jرقابة متار�س من قبل �أجهزة مرتبطة بال�سلطة املركزية  -يف ق�ضايا
� 24أ .حممد نور �أكرم �صويف ع�ضو اجلل�س البلدي-طرابل�س «ا�ساليب تنظيم االدارة املحلية وم�ستوياتها-مناذج
عاملية وحملية» امللتقى العربي أ
الدارة املحلية يف الوطن العربي� -صاللة�-سلطنة عمان (� 18-20أغ�سط�س
الول-نظم إ
� )2003ص 2
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حمددة �سلف ًا( -هيئة الت�رشيع واال�ست�شارات ،هيئة الق�ضايا ،املراقب
العام)
الطار جند بع�ض املواد القانونية التي تف�سح لل�سلطة املركزية �إ�صدار
يف هذا إ
أ
الدارة املحلية و�أبرزها :
الوامر �إىل إ
 jيتحتم على الرئي�س دعوة املجل�س البلدي �إىل االجتماع �إذا طلب
ذلك املحافظ �أو القائمقام(.املادة )32
 jحق املحافظ �أو القائمقام ح�ضور جل�سات املجل�س البلدي دون حق
الت�صويت (املادة )35
 jلرئي�س البلدية بناء على طلب القائمقام �أو املحافظ �أن يطلب �إىل
املجل�س البلدي �أن يناق�ش ب�صورة ا�ستثنائية قبل �أي �شيء يف �أي م�س أ�لة
تتطلب در�س ًا (املادة .)39
 jللقائمقام �أو للمحافظ �أو الوزير يف �أي وقت �شاء أ
ول�سباب تتعلق
أ
بالمن �أن يرجئ م ؤ�قت ًا تنفيذ قرار جمل�س بلدي وذلك مبوجب قرار
معلل(.املادة )65
 jللقائمقام �أن يوجه �إىل املجل�س البلدي �أو رئي�سه �أمراً خطي ًا بوجوب
العمال التي توجبها القوانني أ
تنفيذ عمل من أ
والنظمة �إذا متنعا
عن القيام به حمدداً مهلة لهما إلمتام التنفيذ ،ويف حال انق�ضاء املهلة
حق للقائمقام مبوافقة املحافظ �أن يقوم بنف�سه بالتنفيذ مبوجب قرار
معلل(.املادة )135
من الوا�ضح �أن هذه ال�صالحيات تعطي ال�سلطة املركزية �صفة آ
المر
ال�سيما �إذا مور�ست ب�صورة دائمة خا�ص ًة �أنه لي�س هناك �أي ن�ص مينع ذلك
�أو ي�ضع له �ضوابط.
 jويف العودة �إىل املواد  59اىل � 62ضمن ًا جند �أن:
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� 6 jأنواع من القرارات ت�صبح نافذة دون ت�صديق
� 10 jأنواع من القرارات حتتاج �إىل ت�صديق القائمقام
� 6 jأنواع من القرارات حتتاج �إىل ت�صديق املحافظ
 11 jنوع من القرارات ال ي�صبح نافذا �إال بعد ت�صديق
الوزير.
وبعبارة �أخرى �أن اال�ستقاللية التي �أعطيت للمجل�س من جهة �سلبت منه
عن طريق الرقابة امل�سبقة عليه من قبل ال�سلطة املركزية.25
تثري تعددية الرقابات على العمل البلدي وخا�صة الرقابة امل�سبقة ،اعرتا�ضا
من قبل الكثري من البلديات واملتخ�ص�صني يف العمل البلدي ،وذلك لكون
املجل�س البلدي هو هيئة منتخبة .فكيف لهيئة منتخبة ان تخ�ضع لقرار موظف؟ يف
يحبذ العديد الرقابة الالحقة .لكي حتا�سب البلديات على اعمالها بعد
حني ّ
القيام بها ولي�س قبل.
هذا أ
المر ُ�أ�شري �إليه يف م�رشوع قانون االنتخابات البلدية 26املقدم �سنة
 2001من قبل وزير الداخلية والبلديات أ
ال�سبق ال�سيد �إليا�س املر ،مقرتحا
اعطاء �صالحيات وا�سعة للمجال�س البلدية ور ؤ��سائها يف ادارة �ش ؤ�ونها
املحلية ،ولعب دور اكرب يف عملية التنمية االقت�صادية واالجتماعية والبنى
التحتية ،واحلد من �صالحيات الرقابات على عمل املجل�س البلدي و�إلغائها
يف نواح متعددة:
« jمل تعد قرارات املجل�س البلدي تخ�ضع مل�صادقة� .سلطة الرقابة (الوزير ،املحافظ،
القائمقام) ،واعتربت نافذة من تاريخ ن�رشها على باب مركز البلدية با�ستثناء القرارات

التي �أخ�ضعها هذا القانون للم�صادقة وحدد مهال للم�صادقة يعترب بانق�ضائها القرار نافذا
� 25أ .عادل بطر�س ع�ضو املجل�س البلدي يف بريوت «دور الت�رشيع أ
الدارتني املحلية
والنظمة يف تنظيم العالقة بني إ
واملركزية (التجربة اللبنانية)”
http://www.bintjbeil.com/A/news/011101_baladyat.html 26ويف جريدة النهار (اخلمي�س1 ،
ت�رشين ثاين  -نوفمرب )2001
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كما ورد من البلدية ،كل ذلك من اجل اعطاء البلديات مزيدا من اال�ستقاللية يف ادارة

ال�ش ؤ�ون املحلية بهدف اال�رساع بالبت والتنفيذ لتح�سني �أداء الن�شاط البلدي وت�أمني
م�صالح املواطنني ب�رسعة.

 jالت�أكيد على اعتبار قرارات رئي�س ال�سلطة التنفيذية نافذة من تاريخ اعالنها على باب
البلدية وعلى عدم اخ�ضاعها ل�سلطة الرقابة.
 jاخ�ضاع ال�سلطتني التقريرية والتنفيذية يف البلدية ل�سلطة التفتي�ش املركزي بعد موافقة
وزير الداخلية والبلديات.

ؤ
وابقا�ها خا�ضعة لرقابته امل ؤ�خرة،
 jعدم اخ�ضاع البلديات لرقابة ديوان املحا�سبة امل�سبقة
واال�ستعا�ضة عن رقابة املراقب العام الذي الغيت وظيفته وعن رقابة الديوان امل�سبقة برقابة
مفو�ض مراقب للبلديات التي يزيد قطع ح�سابها ال�سنوي عن  100مليون لرية ،ولرقابة
حما�سب للبلديات التي يقل قطع ح�سابها عن  100مليون لرية».

يف تطور انتخاب رئي�س املجل�س البلدي:
 1963 jينتخب من بني اع�ضاء املجل�س البلدي
 1977 jينتخب مبا�رشة باالقرتاع املبا�رش من قبل الهيئة الناخبة
 1997 jينتخب من بني اع�ضاء املجل�س البلدي
�أبطل املجل�س الد�ستوري بتاريخ  12/9/1997قانون التمديد للمجال�س
البلدية واملختارين قرار رقم .2
و�ضع العمل البلدي يف لبنان:
تبع ًا للقوانني البلدية املتعاقبة ،تتمظهر �صورة املجال�س البلدية بالعالقة التي
تربطها عاموديا ،فهي تقع يف منت�صف اخلط الذي يربط من جهتني ،ال�سلطة
املركزية و�صالحياتها والهيئة الناخبة وتوجهاتها.
ويف هذا الو�سط الذي يقع فيه املجل�س البلدي تتبلور �صورة رئي�سه
الذي �أناط به القانون �صورة «ربان ال�سفينة» والذي كما يعتقد بع�ض ر ؤ��ساء
32

العلى أ
البلديات يف لبنان ب أ�ن «رئي�س البلدية حمكوم من أ
والدنى منه �سلطة» «ولي�س
لديه احلرية الكافية للت�رصف ،فهو خالل تنفيذ املهام البلدية عليه �أن يح�صل
على املوافقة من �أجهزة ال�سلطة املركزية� ،أما �إذا كان عم ً
ال �ضمن �سلطته ،فهو
عليه �أن يح�صل على املوافقة من أ
الع�ضاء» 27فقيادة املجل�س البلدي تت أ�لف
من الرئي�س الذي ميثل ال�سلطة التنفيذية واملجل�س البلدي الذي ميثل ال�سلطة
التقريرية.
ال �شك �أن � 15سنة من احلروب املتنوعة قد �أ�صابت العمل البلدي بال�شلل
التام ،بحيث �أن غالبية املجال�س البلدية التي �أنتخبت عام  ،1998ال حت�سد على
ما ت�سلمته من م�س ؤ�وليات ومن مهام ،يف و�سط خلل كبري من ناحية املوارد
املادية (املالية والب�رشية) ،وهذا التحدي بعملية �إعادة البناء والنهو�ض بالعمل
البلدي ليواكب التغيريات والتطورات التي ح�صلت يف �آليات العمل البلدي
يف ال�سنوات ال�سابقة ،للو�صول اىل م�ستوى امل ؤ��س�سة الع�رصية التي متتلك جهاز
ب�رشي متمكن ،و�إمكانات تقنية متطورة.
غري �أن لتحقيق هذا الهدف يجب �أن تتوفر �أ�سا�س ًا موارد مالية من ال�صعب
احل�صول عليها لغالبية البلدات والقرى وخا�صة ال�صغرية منها التي مبعظمها تقع
يف عجز مايل قدمي ،ال تكفي حت�صيالتها الذاتية وجباية الر�سوم على تلبيتها،
لذا يالحظ التوجه باجتاه العمل مبخططات ق�صرية أ
المد ملعطى عدم توافر
املوارد املالية وملعطيات �إنتخابية حيث ميكن �إ�ستثمارها على املدى الق�صري،
فهذه البلدات ال�صغرية تتمتع بقلة موارد مالية ،وبعدم قدرتها على اال�ستفادة
من امل�شاعات ،وبعدم وجود مرافق عامة ترفدها باملوارد املالية ،وبعدم وجود
م ؤ��س�سات كبرية �صناعية وجتارية ،وبعدم احل�صول على مبالغ مالية قيمة من
ال�صندوق البلدي امل�ستقل....،
وال �شك ب أ�ن ح�صة ال�صندوق البلدي امل�ستقل ،ت�شكل الدخل الرئي�سي
 27دميا �صادر «جتربة العمل البلدي يف لبنان»(االجنازات والعوائق) املركز اللبناين للدر�سات �ص3
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أ
احل�ص�ص-الموال ،ألنها ال
للبلديات� ،إال �أنها ت�صطدم ب�آليات توزيع هذه
توزع بانتظام مع �أن القانون يحدد توزيعها يف �أيلول من كل �سنة مبوجب
مر�سوم .وامل�شكلة أ
الخرى كون البلديات ال تعرف قيمة ح�صتها قبل
احل�صول عليها أ
المر الذي يعرقل عملية التخطيط و�صياغة موازنة البلدية.
«فعندما ال تعلم البلدية ما هي ح�صتها بدقة من ال�صندوق البلدي فهي بالتايل
ال ت�ستطيع �إعداد املوازنة على نحو واقعي وتكون موازنتها تقديرية وبعيدة
عن الواقع».28
ال تفي املوارد املالية التي جتبيها البلديات باملهام امللقاة على عاتقها يف
تطوير وتنمية البقعة اجلغرافية التي �إنتخبت لتمثيلها ،فمعظم البلديات ال
تنال ح�صتها من الـ 10%من فواتري الهاتف والكهرباء واملياه ،وت�ستنزف
الدارية كالرواتب أ
والجور والتعوي�ضات على �أنواعها
ميزانيتها على النفقات إ
وامل�ساعدات واملنافع واخلدمات العائدة ملوظفي البلدية أ
والجراء والتجهيزات
الدارية املتنوعة...،
إ

 28دميا �صادر «جتربة العمل البلدي يف لبنان» (االجنازات والعوائق) املركز اللبناين للدر�سات �ص 9
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الف�صل الرابع
يف العوامل التي تتحكم بعملية االنتخابات البلدية
ال زالت معطيات خمتلفة تتحكم أ
بال�س�س التي يتوجه على ا�سا�سها الناخب
اىل �صندوق االقرتاع وحتديدا تلك البنى التقليدية ذات أ
البعاد االجتماعية التي
ترتبط باالنتماءات ال�ضيقة والكال�سيكية ،تبد�أ مع العائلة ككيان م�ستقل لت�صل
اىل �أ�صول العائلة يف حاالت كثرية« .احلزازات العائلية واحلزبية تطغى عادة
يف احلياة املحلية ،فال يح�صل نقا�ش حملي عام حول الق�ضايا احلياتية اليومية
التي تتطلب �إبعادها عن ال�رصاعات ال�سيا�سية ،وال حت�صل تعبئة حملية ل�صالح
م�رشوع م�شرتك يهم كل النا�س :امل�شرتك موجود على االر�ض ولكنه غائب
29
كبري يف �إدراكنا ويف ثقافتنا ويف ممار�ستنا اليومية»...
�إن جتربة االنتخابات البلدية لعامي  2004-1998يف لبنان� ،أظهرت
ن�سخة جديدة ل�صورة متكررة عن الو�ضع ال�سابق من حيث حتكم العائلية يف
خيارات الناخبني ولكن الو�ضع لي�س ك ِّلي ،مبعنى انه لي�س املتحكم الوحيد يف
ت أ�ليف اللوائح و�إختيارات الناخبني.
 29د .نهى الغ�صيني ابو عجرم رئي�س بلدية بعقلني واحتاد بلديات ال�سويجاين «دور الوعي البلدي يف التنمية املحلي»
ورقة مقدمة اىل م ؤ�متر العمل البلدي أ
الول ،مركز البحرين للم ؤ�مترات � 26-27آذار 2006
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فالعامل العائلي لي�س الوحيد يف كافة قرى وبلدات لبنان ،ففي بع�ضها
آ
الخر كان العامل احلزبي ذو ت أ�ثري بارز ،حيث فر�ض نف�سه على �آليات ت أ�ليف
اللوائح وعلى خيارات الناخبني ،و�ساهم يف تفتيت التحكمات العائلية.
هذا أ
المر ي ؤ�دي غالب ًا اىل توجه اخلطاب االنتخابي نحو الهواج�س
وامل�شاكل املحلية اخلا�صة بكل بلدة وقرية ،فيغيب يف الغالب اخلطاب العام،
وهذه الظاهرة لي�ست الوحيدة ،فتبعا لكل بلدة هناك حاالت خا�صة ترتبط
بالواقع اجلغرايف والثقايف واالجتماعي واملذهبي والتاريخي ،ففي بلدة برج
الرباجنة مثال ،حتول اخلطاب االنتخابي اىل منحى �إحتكم فيه اىل ت�صنيف
ما بني الوافدين أ
والغراب امل�سجلني يف القائمة االنتخابية وبني ال�سكان
أ
ال�صليني.
ويف طرابل�س� ،أثار املعطى الطائفي نقا�شات متعددة ،حيث مت التعامل معه
وتداركه ب�شكل يحفظ لالقليات الطائفية احلق بالتمثيل يف ظل غياب الن�ص،
فتاريخيا متثلت الطائفة امل�سيحية بـ  3اع�ضاء وهذا ما مت تخطيه يف انتخابات
 1998و�سبب متثيلها بع�ضو واحد م�شكلة ،ويف بريوت برز هذا أ
المر يف كافة
مراحل العمليات االنتخابية� ،إال �أنه مت العرف على التنبه لعدم الوقوع يف هذه
ال�شكالية «مبا �أن �أغلبية الناخبني يف بريوت عام  1998كانت من امل�سلمني،
إ
كانت مواقف الزعماء امل�سيحيني عام  1963متطابقة مع مواقف الزعماء
امل�سلمني عام  ،1998والعك�س �صحيح .ففي عام  1963طالب �صائب �سالم
بتق�سيم العا�صمة ملراعاة «التوازن الوطني»� ،أما بيار اجلميل فعار�ض التق�سيم
ور�أى �أن اعتماد بريوت دائرة انتخابية واحدة هو خطوة مهمة باجتاه الوحدة
الوطنية وتخطي الطائفية (النهار  .)1963/6/5اما يف عام  1998مثال فقد
طالب دوري �شمعون بتق�سيم العا�صمة ملراعاة «التوازن الوطني» يف حني
عار�ضه رفيق احلريري ،ألن الدائرة الواحدة خطوة مهمة لتعزيز االن�صهار
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الوطني و�إلغاء الطائفية»
يف بلدات �أخرى نتيجة لتمحور التناف�س بني عائلتني كبريتني �أو �أكرث (او
فروع من عائلة واحدة) مت عرفيا �إعتماد التداول بني العائالت يف ا�ستالم
رئا�سة البلديات ،وهذه القطبية الثنائية و/او الثالثية مل تقت�رص على امل�ستوى
العائلي فقط بل على م�ستويات متنوعة كالطوائف ،املذاهب ،االحزاب...،
يف البلدات والقرى الكبرية ذات التعداد ال�سكاين الكبري لعب البعد
احلزبي دورا يف �إدارة العملية االنتخابية ،مما جعلها تتخطى وتخرج عن التناف�س
العائلي البحت او مبعنى �آخر يختلط العائلي باحلزبي� ،إال �أنه تبني على مدى
جتربتي االنتخابات البلدية  1998و 2004عدم و�ضوح التمثيل احلزبي يف
املجال�س البلدية حيث تت�شابك عملية ت�صنيف البع�ض بكونهم مقربني �أو
م�ستقلني �أو اع�ضاء �سابقني �أو على متا�س مع جمموعات حزبية �أو االلتحاق
الكلي علن ًا مبظلة العائلة.
30

النتخابات البلدية يف بريوت:
إ
يف بريوت �أن� أش� وايل بريوت حممود بك نعمة عام 1833جمل�سا ملدينة
�سماه جمل�س الوالية� ،أما البلدية فقد ن� أش�ت عام  1867ومن ثم
بريوت ّ
خ�ضعت للقانون العثماين ال�صادر يف  1877ومن ثم خ�ضعت لنظام خا�ص
خالل االنتداب الفرن�سي مبوجب القرار رقم  2671تاريخ .1924
يف بريوت جرت انتخابات وحيدة منذ اال�ستقالل وذلك عام ،1952
العا�صمة ق�سمت اىل  5دوائر لـ  12مقعد منتخب ًا وجمل�س الوزراء يعني 12ع�ضواً
الباقني.

� 30شارل عدوان «االنتخابات البلدية عام  1998يف مر�آة انتخابات عام ( »1963واقع البلديات يف لبنان وعوائق
امل�شاركة املحلية والتنمية املتوازنة) �صادر عن املركز اللبناين للدرا�سات (عمل م�شرتك) �شارل عدوان و�آخرون بريوت
طبعة �أوىل � 1998ص .571
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جدول رقم 5
تبعا للتوزيع الذي ن�ص عليه املر�سوم اال�شرتاعي رقم  5عام 1952
الدائرة

املنطقة

عدد املقاعد

1

املدور

2

2

الرميل ،اال�رشفية ،ال�صيفي

3

3

املزرعة ،امل�صيطبة

3

4

زقاق البالط ،البا�شورة

2

5

ميناء احل�صن ،املرف أ�

2

املجموع

12

ويف القانون ال�صادر عام  1977متتعت بريوت بو�ضع خا�ص بحيث
«يختار اع�ضاء املجل�س البلدي يف بريوت وفقا ملا يلي 16 :ع�ضواً ينتخبون
عدديا على ا�سا�س تق�سيم الدوائر االنتخابية النيابية يف بريوت ،ثمانية �أع�ضاء
يعينون مبر�سوم يتخذ يف جمل�س الوزراء» 31وقد «�أعترب ذلك �إجراء من � أش�نه
احلفاظ على التوازن الطائفي داخل املجل�س البلدي».32
االختالط الطائفي وعدم تطرق قانون اىل �آلية التمثيل الطائفي للطوائف
واملذاهب املختلفة متظهر يف العا�صمة حيث برزت ا�شكاليات متثيل الطوائف
�أثر التغيريات الدميوغرافية التي ح�صلت خالل �سنوات احلرب من عدم اعتماد
التعيني ل�سد فجوة عدم التمثيل �أثار الكثري من النقا�شات ومن التعليقات بهدف
اقامة نوع من التوازن يف املجل�س البلدي يف العا�صمة
وبهدف تخطي هذه اال�شكالية جرت حماولة من احلكومة بتقدمي م�رشوع
قانون يف  1997حلظت فيه هذه امل�س أ�لة واقرتحت تعيني ثلث �أع�ضاء املجال�س
( 31املادة  )12من قانون االنتخابات البلدية لعام 1977
 32د .ع�صام �سليمان «واقع البلديات يف حمافظة بريوت» (واقع البلديات يف لبنان وعوائق امل�شاركة املحلية والتنمية
املتوازنة) ع�صام �سليمان و�آخرون (عمل م�شرتك) �صادر عن املركز اللبناين للدرا�سات مرجع ورد ذكره �سابقا �ص29
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البلدية التي حتددها احلكومة ومنها املجل�س البلدي يف بريوت (� 8أع�ضاء من
�أ�صل  )24بهدف اعادة اخللل يف التمثيل الطائفي� ،إال �أن عددا كبريا من
النواب رف�ض هذا أ
المر «على �أ�سا�س انه يتعار�ض مع القواعد الدميقراطية ومع
مفهوم الالمركزية االدارية».33
ولقد مت تقدمي اقرتاح قانون من جمموعة «اللقاء الدميقراطي» يق�ضي بتق�سيم
بريوت اىل جمموعة دوائر انتخابية «حتديد عدد مقاعد كل دائرة يف املجل�س
البلدي وفقا لعدد الناخبني فيها ،بحيث يتم الرت�شح عن الدائرة ،ويح�رص
حق الرت�شيح بالناخبني امل�سجلني فيها ،ويتم االنتخاب من جميع الناخبني
يف بريوت ،كما ان البع�ض اقرتح ان يتم انتخاب اع�ضاء املجل�س البلدي عن
الدائرة من الناخبني امل�سجلني فيها».
اال ان هذا االقرتاح قد مت رف�ضه ليتم اعتماد ما هو متبع يف القانون رقم
 665تاريخ  ،1997 / 12 / 30الذي �ألغى مبد�أ التعيني واعتمد االنتخاب
ملجموعة ال  24ع�ضو يف املجل�س البلدي يف بريوت.

 33د.ع�صام �سليمان «االنتخابات البلدية يف بريوت :مقت�ضيات الوفاق وهاج�س التوازن» ع�صام �سليمان و�آخرون
يف االنتخابات النيابية يف لبنان « 1998-خما�ض الدميقراطية يف بنى املجتمعات املحلية» (عمل م�شرتك) املركز اللبناين
للدرا�سات طبعة �أوىل  1999مرجع �سبق ذكره �ص 227
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الف�صل اخلام�س
اال�صالحات املتوجب ت�ضمنها يف اي قانون انتخاب بلدي جديد
الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات يف لبنان
ت�شكل «الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات يف لبنان» العامود الفقري لكافة
اال�صالحات ،واملركز الذي تدور حوله آ
الليات التي بها يتم تطبيق البنود
ال�صالحية ،وت�ساهم مكاتبها يف املناطق دور املنظم واملدير وامل�رشف على
إ
العمليات االنتخابية ،بحيث تتحرر وزارة الداخلية من عبء االنتخابات،
وت�صبح العملية ب أ�كملها من �إخت�صا�ص الهيئة التي تتمتع با�ستقاللية تامة عن
�أي من م ؤ��س�سات احلكومة ،وحيادية ومو�ضوعية عن اي من أ
الحزاب
والقوى ال�سيا�سية ،لت�سهم يف �إت�صاف االنتخابات بال�شفافية والنزاهة
والدميقراطية.
34

 34ملزيد من التفا�صيل حول هذا املو�ضوع باالمكان مراجعة «الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات» �صادر عن «اجلمعية
اللبنانية من �أجل دميقراطية االنتخابات» بريوت طبعة �أوىل 2006
«م�سودة م�رشوع قانون االنتخابات النيابية» مقدم من «الهيئة الوطنية اخلا�صة بقانون االنتخابات النيابية-جلنة بطر�س»
بريوت 2006
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امل�شاركة الن�سائية:35
امل�شاركة الن�سائية �شهدت وجود متدرج يف بع�ض املجال�س البلدية ويالحظ
«�أن وجود هذا العن�رص يف هذه املجال�س كان اكرث كثافة مبا ال يقا�س يف أ
الق�ضية
ذات الغلبة امل�سيحية منه يف أ
الق�ضية ذات الغلبة اال�سالمية».36
«والالفت للنظر �أن اللواتي حالفهن احلظ هن �إما من �أبناء القرى امل�سيحية،
واما من او�ساط ي�سارية ،واما من �أجواء تتاثر بالعاملني املذكورين مع ًا» .37
«تعد م�شاركة املر�أة م ؤ��رشا اىل م�ستوى التطور االجتماعي والثقايف
وال�سيا�سي ،وقد مهد الد�ستور اللبناين مل�شاركتها ،وكر�س النظام االنتخابي
حقها يف امل�ساواة املدنية بالرجل .غري ان البنية االجتماعية أ
والعراف والعادات
هي �أكرث ت أ�ثريا من القانون الذي ال يعدو كونه احد احلوافز ال�رضورية»« 38ففي
حني مل يتعد عدد املر�شحات الع�رشات يف االنتخابات املحلية ال�سابقة قارب
عددهن يف انتخابات  1998الـ  500مر�شحة» ..بقي منهن  353فعلي ًا يف
املعركة االنتخابية».
«على الرغم من �أن م�شاركة املر�أة يف االنتخابات هذه مل ت�شهد اي تغيري
مهم يف ن�سبة امل�شاركة على �صعيدي ممار�سة حق االقرتاع وامل�شاركة يف
احلمالت االنتخابية ،التي كانت وال تزال م�ساوية لن�سب امل�شاركة من قبل
39
الرجال فهي �شهدت تغريا مهما يف نوعية هذه امل�شاركة»
 35ملزيد من التفا�صيل حول هذا املو�ضوع باالمكان مراجعة «امل�شاركة الربملانية للن�ساء» �صادر عن «اجلمعية اللبنانية
من �أجل دميقراطية االنتخابات» بريوت طبعة �أوىل 2006
« 36االنتخابات البلدية يف حمافظة ال�شمال» �شوقي الدويهي و�آخرون يف االنتخابات النيابية يف لبنان 1998-
«خما�ض الدميقراطية يف بنى املجتمعات املحلية» (عمل م�شرتك) املركز اللبناين للدرا�سات طبعة �أوىل � 1999ص 218
 37د .حممد علي مقلد «االنتخابات البلدية يف اجلنوب :مترين دميقراطي ودرو�س أ
للحزاب وال�سلطة» حممد علي
مقلد و�آخرون يف االنتخابات النيابية يف لبنان « 1998-خما�ض الدميقراطية يف بنى املجتمعات املحلية» (عمل
م�شرتك) املركز اللبناين للدرا�سات طبعة �أوىل � 1999ص 291
 38د .حممد علي مقلد «االنتخابات البلدية يف اجلنوب :مترين دميقراطي ودرو�س أ
للحزاب وال�سلطة» حممد علي
مقلد و�آخرون يف االنتخابات النيابية يف لبنان « 1998-خما�ض الدميقراطية يف بنى املجتمعات املحلية» (عمل م�شرتك)
املركز اللبناين للدرا�سات طبعة �أوىل � 1999ص 291-290
 39د .مرغريت احللو «املر�أة يف االنتخابات املحلية» مرغريت حلو و�آخرون يف االنتخابات النيابية يف لبنان
« 1998خما�ض الدميقراطية يف بنى املجتمعات املحلية» (عمل م�شرتك) املركز اللبناين للدرا�سات طبعة �أوىل 1999�ص 417
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يفيد تقرير مالمح التنمية الب�رشية امل�ستدامة يف لبنان ل�سنة  ،1997ب أ�نه
«بالرغم من التقدم احلا�صل يف تعلم املر�أة من جهة ،وانخراطها املتزايد يف
العمل من جهة �أخرى ،ف إ�ن حجم م�شاركة املر�أة وفعاليتها يف القطاع العام
الح�صاءات الواردة
ال يزاال �أدنى بكثري من طاقاتها وقدراتها» .هذا وت�شري إ
يف تقرير التنمية الب�رشية لعام  1998ب أ�نه بلغ معدل معرفة القراءة والكتابة بني
الجمالية
البالغني  90%إ
للناث و  95%للذكور عام  ،1995ون�سبة القيد إ
يف التعليم أ
الويل والثانوي والعايل مع ًا لعام  1995قد بلغت  75%للطالبات
و  66%للطالب.
�إن املر�أة 40على م�ستوى ال�سلطات املحلية غائبة عن وظيفة املحافظ،
والن�سبة يف وظيفة القائمقام هي 4.16%
�أما على م�ستوى البلدية ،فقد تر�شحت لالنتخابات  353امر�أة يف جميع
املر�شحات كما
املحافظات ،وفازت منهن � 139أي بن�سبة  39.4%من عدد ّ
مر�شحا �أي بن�سبة ال تتعدى
فازت ثالثة يف رئا�سة البلدية من �أ�صل ّ 708
 0.4%ويف الوظيفة أ
الدنى لل�سلطات املحلية �أي وظيفة خمتار فن�سبتها
 0.1%وقد فازت يف املجال�س االختيارية  78امر�أة من �أ�صل  7662ع�ضوا
�أي بن�سبة .1%

 40منى قمر مراد «م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية يف لبنان»ورقة مقدمة اىل «منتدى املر�أة»  13ايار1 -حزيران
 2001-تون�س
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جدول رقم 6
التوزيع الطائفي للمر�شحات على املحافظات أ
والق�ضية :
41

املحافظة

الق�ضاء

عدد املر�شحات
من الطوائف
امل�سيحية

الفائزات
امل�سيحيات

عدد
املر�شحات
من
الطوائف
ال�سالمية
إ

الفائزات
امل�سلمات

بريوت

بريوت

2

-

15

1

ك�رسوان

27

5

-

-

جبيل

20

2

1

-

ال�شوف

12

5

9

5

عاليه

17

10

7

2

املنت

25

14

-

-

بعبدا

17

4

7

1

املجموع

118

40

24

8
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 41د .مرغريت احللو «املر�أة يف االنتخابات املحلية» مرغريت حلو و�آخرون (عمل م�شرتك) يف االنتخابات
النيابية يف لبنان « 1998-خما�ض الدميقراطية يف بنى املجتمعات املحلية» املركز اللبناين للدرا�سات طبعة �أوىل 1999
�ص 427-426
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لبنان ال�شمايل

البقاع

لبنان اجلنوبي

طرابل�س

2

1

7

-

ب�رشي

9

3

-

-

املنية-ال�ضنية

-

-

3

3

البرتون

17

10

-

-

الكورة

29

13

2

1

زغرتا

25

14

-

-

عكار
املجموع
بعلبك

24
106
2

14
55
1

12
24
3

4
8
2

البقاع الغربي

6

4

1

-

زحلة

6

3

2

1

الهرمل

-

-

3

-

را�شيا
املجموع

14

8

2
11

2
5

�صيدا

8

5

6

-

�صور

2

-

5

-

جزين

2

-

-

-

املجموع

12

5

11

-

حا�صبيا

-

-

1

1

بنت جبيل

-

-

2

1

النبطية

النبطية

املجموع

5

5

45

5

5

8

11

2
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ال�شارة هنا �إىل �أن حمالت التوعية التي قادتها هيئات املجتمع
جتدر إ
املدين لتفعيل م�شاركة املر�أة والرجل يف �إدارة ال�ش ؤ�ون املحلية كان لها النتائج
اليجابية املن�شودة.
إ
وقد �شهدت هذه احلركة تطوراً يف االنتخابات البلدية عام  2004من
ناحيتي الرت�شيح والفوز ،حيث حت�سنت ن�سبة متثيل الن�ساء يف املجال�س البلدية
عام  1998من  139اىل  215امر�أة يف عام .2004
جدول 42رقم 7
عدد
املر�شحات
عدد
الفائزات
عدد
املر�شحات
امل�سيحيات
351

جبل لبنان

بريوت

النبطية

اجلنوب

البقاع

ال�شمال

العدد
الجمايل
إ

170

9

67

52

55

199

552

75

1

17

21

26

75

215

عدد
الفائزات
امل�سيحيات
141

عدد
امل�سلمات
املر�شحات
201

عدد
الفائزات
امل�سيحيات
74

لذا من املفيد البحث يف �آليات ت�شجع وحتفز املر�أة على خو�ض غمار العمل
البلدي ،ولقد طرح البع�ض فكرة حجز مقاعد خا�صة بالن�ساء (الكوتا الن�سائية)
كما يف حالة أ
الردن ( ،)20%يف حني طرح البع�ض حجز ن�سبة يف اللوائح
املر�شحة (م�سودة الهيئة الوطنية لقانون االنتخابات «جلنة بطر�س»)  30%من
الخر أ
لوائح الرت�شيح ،مبعنى  ،3/1من جهة �أخرى طالب البع�ض آ
الحزاب
والقوى ال�سيا�سية بتبني تر�شيح الن�ساء على لوائحها ب�شكل طوعي.
 42جمعت هذه املعطيات من «تقرير حول البعد اجلندري يف االنتخابات البلدية يف لبنان  »2004م ؤ��س�سة فريدري�ش
�إيربت وجمموعة أ
البحاث والتدريب للعمل التنموي ،طبعة �أوىل كانون الثاين 2006

46

يف االعالم واالنفاق االنتخابيني:
والعالم
لطاملا تذمر العديد من املر�شحني من ت أ�ثري كل املال االنتخابي إ
على م�سار العملية االنتخابية ،وبالنظر اىل القانون احلايل املعتمد قانون 1997
وتعديالته ،ال جند اي حتديد يتعلق بهذين املو�ضوعني� ،إال �أن املادة  16ت�شري
بو�ضوح اىل �أنه يحتكم اىل قانون االنتخابات النيابية من النواحي التي يخلو
منها القانون «ت�رسي على االنتخابات البلدية �أحكام قانون انتخاب �أع�ضاء جمل�س
النواب يف كل ما ال يتعار�ض و�أحكام هذا القانون».
من هنا ف إ�ن املواد املتعلقة بتنظيم االنفاق االنتخابي 43يف الف�صل اخلام�س
(املواد  )62 - 54تنظيم االعالم واالعالن االنتخابيني 44يف الف�صل ال�ساد�س
(املواد  )77-63ت�رسي �آليا على احلملة االنتخابية يف االنتخابات البلدية،
كمــا مـن املفـرت�ض �أن ت�رشف هيئة اال�رشاف على احلمالت االنتخابية
املن�صو�ص علــيها يف قانون االنتـخاب  2008/25واملنظمة يف الف�صل الثالث
(باملواد  45)23 - 11على تنظيم كل من تنظيم االنفاق واالعالم واالعالن
االنتخابيني يف االنتخابات البلدية املقبلة.
يف االنتخاب يف �أماكن ال�سكن:
يتم االنتخاب يف لبنان طبقا 46للمادة الـ  11من قانون االنتخابات البلدية،
التي �أناطت بقانون االنتخابات النيابية �آلية تنظيم ذلك ،والذي ين�ص على �أن
يتم االنتخاب يف مكان �سجل قيد النفو�س وفقا للمادة  :26من القانون رقم
2008/25
 43ملزيد من التفا�صيل حول هذا املو�ضوع باالمكان مراجعة «تنظيم االنفاق االنتخابي» �صادر عن «اجلمعية اللبنانية
من �أجل دميقراطية االنتخابات» بريوت طبعة �أوىل 2006
 44ملزيد من التفا�صيل حول هذا املو�ضوع باالمكان مراجعة «تنظيم االعالم واالعالن االنتخابيني» �صادر عن
«اجلمعية اللبنانية من �أجل دميقراطية االنتخابات» بريوت طبعة �أوىل 2006
و»االعالم االنتخابي» �صادر عن «اجلمعية اللبنانية من �أجل دميقراطية االنتخابات» بريوت طبعة �أوىل 2006
 45للتفا�صيل املحددة لهذه النقاط يراجع قانون االنتخابات النيابية رقم 25/2008
( 46املادة  )11الفقرى أ
الوىل «:ينتخب �أع�ضاء املجل�س البلدي بالت�صويت العام املبا�رش وفق ًا أ
لل�صول الن�صو�ص
عليها يف قانون انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب ويف هذا القانون».
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«ت�ضع املديرية العامة أ
للحوال ال�شخ�صية ،لكل دائرة انتخابية ،قوائم انتخابية ممكننة ب�أ�سماء الناخبني

وفقاً ل�سجالت االحوال ال�شخ�صية ،وتت�ضمن هذه القوائم �أ�سماء جميع الناخبني الذين بلغت مدة

قيدهم يف الدائرة االنتخابية �سنة على االقل بتاريخ بدء �إعادة التدقيق بالقوائم االنتخابية� ،أي اخلام�س
من كانون االول من كل �سنة».

�إن �آلية االنتخاب هذه ي�شوبها العديد من ال�شوائب ،بحيث ال ميكن فهم
كيفية م�شاركة الوافد واملقيم يف مكان جغرايف حمدد «املدينة ،البلدة ،القرية»،
يف كافة الواجبات الناجتة عن هذا ال�سكن كالر�سوم البلدية ،املت أ�تية من اجلباية
املبا�رشة واجلباية غري املبا�رشة ،لكن حني ياتي وقت احلقوق ،يحرم منها.
ويف حاالت معينة يقوم �إنقطاع تام بني الوافد وم�سقط را�سه ،بحيث
يرتبط �إرتباطا كليا مبكان �سكنه ،لكن حني االنتخاب ،يجد نف�سه �أما غري معني
بالعملية االنتخابية من جهة �أو �أنه يقوم بخيارات ال تعنيه من جهة �أخرى،
لكون االنتخابات البلدية يف ال�شكل العام ،يتحكم فيها االعتبارات التنموية
واملحلية ولي�ست ال�رصاعات ال�سيا�سية.
هذا أ
المر ي�شكل فجوة يف القوانني االنتخابية يف لبنان ،من ال�رضوري
�إعادة النظر به.
�سن االقرتاع:47
يعترب لبنان من البلدان القليلة يف العامل التي ال يزال �سن االقرتاع فيها 21
عاما .فبع�ض هذه الدول قد اعتمدت �سن الـ 18منذ البداية والبع�ض آ
الخر قام
بتعديله منذ �سنوات عديدة.
ان اغلبية دول العامل (  (%79.6قد اعتمدت �سن الـ  18حل�صول املواطن
على حقوقه ال�سيا�سية ا�ضافة اىل حقوقه املدنية .كما ان  %9من بلدان العامل قد
ذهبت اىل ابعد من ذلك مع اعطاءهم حق االقرتاع اىل اقل من  18يف ا�شارة
 47ملزيد من التفا�صيل حول هذا املو�ضوع باالمكان مراجعة «خف�ض �سن االقرتاع والرت�شح» �صادر عن «اجلمعية
اللبنانية من �أجل دميقراطية االنتخابات» بريوت طبعة �أوىل 2006
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اىل اهمية دور الفئات ال�شابة يف امل�شاركة باكرا يف اختيار ممثليهم يف املجال�س
التمثيلية .اال ان ن�سبة قليلة من البلدان  11.4 %ومن �ضمنها لبنان قد رفعت
�سن االقرتاع اىل اكرث من � 18سنة.
ان عدم �إيجاد حل نهائي مل�شكلة �سن االقرتاع ميكن ان ي ؤ�دي اىل الت�شكيك
يف �صحة وعدالة كل التمثيل النيابي يف لبنان ،لذلك فان خف�ض �سن االقرتاع
والرت�شح هو حاجة ملحة تعني كل املواطنني ملا يف ذلك من تر�سيخ للعدالة
وللم�ساواة بينهم و�ضمان ألو�سع م�شاركة �شعبية.
القرتاع اىل �سن
لقد جرت حماوالت عديدة لل�ضغط من �أجل خفط �سن إ
الثامنة ع�رشة وكان �أبرزها العري�ضة الربملانية التي وقع عليها �أكرث من ت�سعني
نائبا� ،إال �أنه مل يتم الت�صويت عليها ب�سبب عدم اكتمال الن�صاب يف املجل�س
النيابي ،وقد احتل م�رشوع تخفي�ض �سن االقرتاع من � 21إىل  18عام ًا موقع ًا
رقمه الـ  39يف بنود جدول �أعمال الهيئة العامة ملجل�س النواب ففي  28و29
�أيار  2002الت أ�مت الهيئة العامة للمجل�س وطرح امل�رشوع على اجلل�سة النهارية
وتبني �أن الن�صاب القانوين غري م ؤ�من.
فقد اعتربت خمتلف القوانني اللبنانية ،ان املواطن اللبناين يتمتع بامل�س ؤ�ولية
املدنية الكاملة يف عمر الـ  18مع كل مفاعيلها .فبعد �سن الثامنة ع�رشة تكتمل
حقوق املواطن اللبناين املدنية (تا�سي�س ال�رشكات ،بناء ا�رسة .)...ا�ضافة اىل
ذلك تكتمل م�س ؤ�ولية املواطن اجلزائية حيث يحاكم كرا�شد �أمام املحاكم
اجلزائية بعقوبات ،فيمكن توقيفه ،حماكمته� ،سجنه (وميكن ان ت�صل العقوبة
العدام)� .إال ان حقوقه ال�سيا�سية تبقى دون هذا ال�سن ،وتبقى الفجوة
اىل حد إ
قائمة بني �سن الر�شد املدين و�سن الر�شد ال�سيا�سي.
لذلك يبقى لبنان حتى وفق املقايي�س العربية والدولية� ،ضمن اقلية ال زالت
تعتمد �سن الـ  21القرتاع مواطنيها.
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القرتاع املطبوعة م�سبقا:48
ق�سيمة إ
ت�شكل الق�سائم االنتخابية املطبوعة واملوزعة من قبل املر�شحني و�أو جمموعة
املر�شحني املن�ضويني يف لوائح وحتديدا يف االنتخابات البلدية ،خرقا كبريا
ل�رسية االقرتاع ،نظرا اىل الو�سائل املتعددة واملتنوعة التي يتم بها التعرف على
�إجتاهات الناخبني وحتديدا يف القرى والبلدات ال�صغرية ،حيث توفر ملندوبي
املر�شحني القدرة على حتديد خيارات الناخبني بدقة متناهية ،نظرا لالمكانات
التي متلكها املاكينات االنتخابية حول الناخبني .ألن الناخبني موزعني تبعا
للت�سل�سل العائلي ،وموزعني على �أقالم االقرتاع امل�صنفة تبعا للجن�س وتبعا
للمذهب.
مميزة من الورق ،حتتوي
ال
من هنا يتوجب طبع الق�سائم إ
نوعية ّ
نتخابية على ّ
ّ
على كافة �أ�سماء املر�شحني يف النظام أ
الكرثي �أو على كافّة �أ�سماء اللوائح
االنتخابية يف النظام الن�سبي .على �أن يتم مراقبة عدد أ
الوراق املر�سلة للطبع
ّ
ّ
متناهية.
والعائدة �إىل الهيئة امل�ستقلة ،بدقّة
ّ
�آلية التمثيل ال�صحيح:
يعتمد لبنان نظام التمثيل أ
الكرثي 49وفقا آللية ت ؤ�من الفوز للمر�شح او
ملجموعة مر�شحني الذين ينالون �أكرب عدد من أ
ال�صوات حتى ولو مل يح�صلوا
على الغالبية املطلقة ،ونتيجة إلعتماد هذا النظام التمثيلي يربز �إجحاف يف
متثيل القوى اخلا�رسة ،كما �أنه ي�شجع على �إختيار الناخب ألفراد وجتمعات
عو�ضا عن برامج و�أحزاب ،وبالتايل ير�سخ العالقة القائمة بني الناخب
 48ملزيد من التفا�صيل حول هذا املو�ضوع باالمكان مراجعة «تقارير اجلمعية اللبنانية من �أجل دميقراطية االنتخابات
 »1996-2007حول مراقبة االنتخابات النيابية والبلدية� ،صادر عن «اجلمعية اللبنانية من �أجل دميقراطية االنتخابات»
بريوت طبعة �أوىل 2008
 49وفقا (للمادة  )11من قانون االنتخابات البلدية املعدل يف « 1997ينتخب �أع�ضاء املجل�س البلدي بالت�صويت العام
املبا�رش وفق ًا أ
لل�صول املن�صو�ص عليها يف قانون انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب ويف هذا القانون.
وتبعا للمادة أ
الوىل من قانون االنتخابات النيابية اجلديد اللبناين رقم  ،25/2008تتم �آلية �إنتخاب ممثلي املجل�س البلدي
«على �أ�سا�س النظام أ
القرتاع عام ًا و�رسي ًا وعلى درجة واحدة”
الكرثي ،ويكون إ
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واملر�شح واملبنية على �أ�س�س الروابط منها العائلية والقرابة وال�صداقة عو�ضا عن
القليات (الدينية ،أ
الربنامج ال�سيا�سي�.إ�ضافة اىل �إ�شكالية متثيل أ
الثنية ،الن�ساء،
ال�شباب )..،والتي تعاين منها غالبية املجال�س البلدية يف �إجتاه الناخبني اىل
الت�صويت للمر�شح الذي ينتمي اىل نف�س املجموعة.
�إن اعتماد نظام التمثيل الن�سبي 50ي�صحح اخللل القائم ،ي ؤ�من متثيل حقيقي
و�صحيح لكافة مكونات و�رشائح املجتمع املحلي ،ي�ساهم يف تقوية العمل
احلزبي وير�سخه ،ي�سهم يف حتول جذري يف اخلطاب االنتخابي نحو الربنامج
امل�س ؤ�ول واجلدي ،ويرفعه من التمو�ضع االنتخابي البحت اىل م�صاف �آخر
مبني على امل�ساءلة واملحا�سبة يف �أي انتخابات الحقة.
لتاليف آ
الثار املرتتبة من جراء �إعتماد الن�سبية ب�شكلها املب�سط الوارد ذكره،
ت�شكل جتارب بع�ض الدول يف اعتماد �أنظمة مبتكرة جتمع حما�سن كل من
النظامني التمثيليني أ
الكرثي والن�سبي معا ،يف تاليف اال�شكاليات التي نتجت
عن اي من النظاميني.
من هنا جتد «اجلمعية اللبنانية من �أجل دميقراطية االنتخابات» ان �إعتماد نظام
التمثيل الن�سبي على دورتني عن طريق لوائح مقفلة قائمة على مبد�أين:
 jمبد�أ ال ّتمثيل ال ّن�سبي يف الدورة أ
الوىل
الغلبية املطلقة ،ملن يفوز أ
 jمبد�أ أ
بالكرثية العددية يف الدورة الثانية.
	jالالئحة التي ال حت�صل على  5%من ن�سبة املقرتعني تخرج من
التناف�س
 jيتم االنتخاب يف الدورة أ
الوىل على �أ�سا�س الن�سبية
لفهم هذه آ
اللية التي تعترب �شديدة التعقيد لدى البع�ض قد ي ؤ�دي ال�رشح
املتبع يف تو�ضيحها وتف�صيل �آليات تطبيقها :
 50ملزيد من التفا�صيل حول مو�ضوع الن�سبية باالمكان مراجعة «التمثيل الن�سبي» �صادر عن «اجلمعية اللبنانية من
�أجل دميقراطية االنتخابات» بريوت طبعة �أوىل 2006
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لن أ�خذ مثال مدينة طرابل�س التي يزيد عدد �سكانها عن  24001ن�سمة،
ف إ�ن عدد �أع�ضاء املجل�س البلدي فيها هو  24ع�ضوا تبعا للقانون البلدي
اللبناين.51
مثال رقم 1
�إفرتا�ض ًا ب أ�ن عدد اللوائح املتناف�سة 3

ال�سا�س يف الدورة أ
متت االنتخابات على هذا أ
الوىل وجاءت النتائج على
ال�شكل التايل:
	jالالئحة أ
الوىل :نالت  58%من �أ�صوات املقرتعني.
	jالالئحة الثانية :نالت  30%من �أ�صوات املقرتعني.
	jالالئحة الثالثة :نالت  12%من �أ�صوات املقرتعني.
يتم توزيع عدد املقاعد يف املجل�س البلدي وفقا لنتائج الدورة أ
الوىل على
ّ
ال�شكل التايل:
الالئحة أ
الوىل حت�صل على  58%من مقاعد املجل�س البلدي ( 24مقعدا)
اي  14مقعدا من �أ�صل 24
وبو�صفها ح�صلت على  58%من �أ�صوات املقرتعني يتم �إ�ستكمال التوزيع
على ال�شكل التايل:
	jالالئحة أ
الوىل حت�صل من جديد على  58%من املقاعد الـ  10الباقية،
يعني  6مقاعد �إ�ضافية .املجموع هو  20 = 6 + 14من  24ع�ضوا،
�أغلبية مطلقة تـنتخب رئي�س البلدية من بني �أع�ضائها.
	jالالئحة الثانية حت�صل على  30%من  10مقاعد� ،أي � 3أع�ضاء من
 24ع�ضوا.
 51تبعا ملا هو معتمد من �إ�ستثناء ملدينتي بريوت وطرابل�س يف قانون االنتخابات البلدية
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	jالالئحة ال ّثالثة حت�صل على  12%من  10مقاعد� ،أي  1ع�ضو واحد
من  24ع�ضواً.
جدول رقم 8
الدورة أ
الوىل
الالئحة أ
الوىل
الالئحة الثانية
الالئحة الثالثة
املجموع

الن�سبة
املئوية

عدد املقاعد-مرحلة
اوىل من  24مقعد

عدد املقاعد-
مرحلة ثانية من 10

التوزيع النهائي

58%

14

6

20=6+14

30%

...

 30%من 10

3

12%

...

100%

14

 12%من 10

1

10

24

الدور أ
ال ّول كما يلي:
�سبي فقط لكانت النتائج من ّ
لو ُط ّبق ال ّتمثيل ال ّن ّ
 14 jمقعداً لالئحة أ
الوىل
 7 jمقاعد لالئحة ال ّثانية
 3 jمقاعد لالئحة ال ّثالثة

هذا أ
المر لو ح�صل ل�شكل نقطة خلل يف قيام املجل�س البلدي بعمله ،وفق
عدم توافر �أغلبية كافية لتطبيق الربنامج االنتخابي لالئحة ،الذي تر�شحت
على �أ�سا�سه.
مثال رقم 2
�إفرتا�ض ًا ب أ�ن عدد اللوائح املتناف�سة 4
ال�سا�س يف الدورة أ
متت االنتخابات على هذا أ
الوىل وجاءت النتائج

على ال�شكل التايل:
	jالالئحة أ
الوىل :نالت  40%من �أ�صوات املقرتعني.
	jالالئحة الثانية :نالت  32%من �أ�صوات املقرتعني.
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	jالالئحة الثالثة :نالت  24%من �أ�صوات املقرتعني.
	jالالئحة الرابعة :نالت  % 4من �أ�صوات املقرتعني.
 بداية الالئحة الرابعة تخرج من دائرة امل�شاركة ،لعدم ح�صولها علىن�سبة الـ  5%التي ن�ص عليها القانون ،وبالتايل يتبقى  3لوائح للدور
الثاين.
	اللوائح التي ح�صلت على ن�سبة ترتاوح بني  5%وما دون الـ 10%عليها االندماج حكما فيما بينها او مع لوائح �أخرى.
 ال ميكن قبول تر�شيحات للوائح جديدة يف الدورة الثانية.نتيجة االنتخابات للدورة الثانية على ال�شكل التايل:
	jالالئحة أ
الوىل :نالت  47%من �أ�صوات املقرتعني.
	jالالئحة الثانية :نالت  34%من �أ�صوات املقرتعني.
	jالالئحة الثالثة :نالت  19%من �أ�صوات املقرتعني.
يف هذه احلالة مل حت�صل �أي من اللوائح على ن�سبة الـ  50%واكرث لذا
ا�ستنادا اىل ن�ص القانون تنال الالئحة أ
الوىل ن�سبة الـ  47%من املقاعد � 24أي
ما يعادل  11مقعدا ومن ثم يتم توزيع املقاعد الـ  14املتبقية على اللوائح الثالثة
من جديد تبعا لل�شكل التايل:
	jالالئحة أ
الوىل حت�صل من جديد على  47%من املقاعد الـ 13
الباقية ،يعني  6مقاعد �إ�ضافية ،املجموع هو 17 = 6 + 11
من  24ع�ضوا� ،أغلبية مطلقة تـنتخب رئي�س البلدية من بني
�أع�ضائها.
	jالالئحة الثانية حت�صل على  37%من  13مقعدا� ،أي � 5أع�ضاء
من  24ع�ضوا.
	jالالئحة ال ّثالثة حت�صل على  16%من  13مقعدا� ،أي � 2أع�ضاء
من  24ع�ضوا.
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جدول رقم 9
الدورة أ
الوىل

الن�سبة املئوية

عدد املقاعد -عدد املقاعد-
عدد املقاعد الدورة الثانية مرحلة اوىل من مرحلة ثانية
من 16
 24مقعدا

الالئحة أ
الوىل

40%

24

47%

الالئحة الثانية

32%

...

34%

الالئحة الثالثة

24%

...

19%

الالئحة الرابعة

%4

...

خارج التناف�س

املجموع

100%

 47%من
13مقعدا

11

6
34%من 13
مقعدا
19%من 13
مقعدا
11

التوزيع النهائي

17=6+11
5
2
0
24

القرتاح الذي بحث بانتخاب رئي�س املجل�س البلدي ونائبه
اما من جهة إ
مبا�رشة من ال�شعب ،ف إ�ن «اجلمعية» تتوج�س من حتول نظام العمل البلدي اىل
ما ي�شبه النظام الرئا�سي وبالتايل ي�صبح للرئي�س ونائبه حق تفا�ضلي على �أع�ضاء
املجل�س البلدي ككل هذا من جهة ،او يتواجد يف حالة ما رئي�س من توجه
خمتلف ومتعار�ض مع غالبية �أع�ضاء املجل�س البلدي ،أ
المر الذي قد يخلق
�إ�شكاليات عدم االن�سجام والتنافر ،مما �سي ؤ�دي اىل عرقلة العمل البلدي.
مدينة بريوت
على مدى ال�سنوات املا�ضية متت مناق�شة جمموعة متعددة من االقرتاحات
للو�صول اىل متثيل حقيقي و�صحيح من جهة ،ومن �أجل تخطي اخللل احلا�صل
يف عدم متثيل املجموعات الطائفية يف املجل�س البلدي من جهة �أخرى.
لذا ترى «اجلمعية» �أنه من املفيد تق�سيم بريوت اىل دوائر �إنتخابية وفقا
أ
للحياء واملناطق املتعارف عليها تاريخيا لتفادي اي تق�سيم جديد يف حالة
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�إتباع توزيعات تعتمد على التعداد الب�رشى.
من هنا تق�سم بريوت اىل الدوائر التالية:
أ
ال�رشفية ،الرميل ،ال�صيفي ،البا�شورة ،املدور ،املرف أ� ،ر�أ�س بريوت ،ميناء
احل�صن ،دار املري�سة ،املزرعة ،امل�صيطبة ،زقاق البالط.
ما جمموعه  12دائرة �إنتخابية ،تقوم بتكوين جمال�سها اخلا�صة وفقا للنظام
االنتخابي املقرتح �آنفا ،على �أن ميثل كل من الرئي�س ونائبه هذه الدوائر ،يف
املجل�س البلدي العام ملدينة بريوت والذي يبقى م ؤ�لفا من  24ع�ضوا على �أن
يتم �إنتخاب رئي�سا لهذا املجل�س وفقا آ
لللية املتبعة يف انتخاب ر ؤ��ساء البلديات
يف البلدات أ
الخرى.
املختار:
تبعا للتطور احلا�صل يف عمل املجال�س البلدية وت�شعب املهمات التي �أناطها
بها القانون� ،أ�صبح دور املختار هام�شيا لدرجة ال معنى لوجوده يف ظل التطور
التكنولوجي الكبري ،و�إمكانيات الو�صول اىل املعلومات ،وتقنيات التوا�صل
ال�رسيعة واملب�سطة بني ال�سلطة املركزية وال�سلطات املحلية يف �أنحاء البلد ،لذا
ترى «اجلمعية» ب أ�نه من املفيد �إلغاء من�صب املختار واال�ستعانة مبوظف متفرغ
الداري لكل بلدية للقيام باملهام واملعامالت التي تعترب مرتكزا
يف اجلهاز إ
لتواجد املختار.
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خال�صة

�إن النظام البلدي جزءا ال يتجزا من النظام الالمركزي ،وكلما تطور هذا
النظام كلما انتقل العمل البلدي اىل مرحلة القيام الفعال بامل�س ؤ�وليات واملهام
امللقاة على عاتقه واملطلوبة منه.
العديد من دول العامل خطت باجتاه الالمركزية االدارية والالح�رصية
وامل�شاركة املحلية يف �سبيل �إعطاء املزيد من ال�صالحيات وتو�سيعها للمجتمعات
املحلية املتعددة يف داخلها ،نظرا للدور أ
ال�سا�سي يف عملية التنمية املحلية التي
تقوم بها مثل هذه أ
الج�سام .فهي ت�شارك يف �صنع القرار وتقوم بخدمات
عامة على ال�صعيد املحلي.
ت أ�تي �رضورة تنظيم أ
الدارية ك إ�حدى نتائج التطور
الطر الالمركزية إ
امل�ستمر ،واملهام الكبرية التي تتعر�ض لها ال�سلطة املركزية ،وبهدف
ال�سكاين
ّ
تفعيل امل�شاركة للمواطنني يف ال�سلطة وحتمل م�س ؤ�ولياتهم جتاه عملية التنمية
املجتمعية.
لذا فالعمل البلدي ال زال ي�شكل «القوة الوحيدة التي تنطلق من م�صالح
النا�س العامة» باعتباره جزءا من النظام الالمركزي ،ألن الفر�ص التي يتيحها
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االنتخابات البلدية يف لبنان

«�أكرب بكثري من املخاطر التي قد يتعر�ض لها ولو �أن الطريق �صعب و�شاق
52
وطويل»

« 52الالمركزية االدارية وتطوير العمل البلدي» د.بول �سامل ،د .ح�سن كرمي ،رندة �أنطوان و�آخرون (عمل م�شرتك)
يف «واقع البلديات يف لبنان-عوائق امل�شاركة املحلية والتنمية املتوازنة» �صادر عن املركز اللبناين للدرا�سات مرجع �سبق
ذكره �ص .522
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