تقرير الهيئة الوطنية الخاصة بقانون االنتخاب
«تت�شرف الهيئة الوطنية اخلا�صة بقانون االنتخابات النيابية ب أ�ن ترفع إ�ىل دولتكم التقرير امل�شار إ�ليه يف البند  7من قرار جمل�س الوزراء رقم
 58تاريخ  2005/8/8القا�ضي ب إ�ن�شائها.

أ�والً :يف ت�شكيل الهيئة الوطنية اخلا�صة
بقانون االنتخابات النيابية ومهمتها
قرر جمل�س الوزراء ت�شكيل «الهيئة الوطنية اخلا�صة بقانون
يف تاريخ  ،2005/8/8ويف خطوة غري م�سبوقة يف تاريخ لبنان احلديثّ ،
أ
أ
االنتخابات النيابية» ،التزام ًا من احلكومة اجلديدة ملا كانت قد وعدت به يف بيانها الوزاري من �نها �ستقوم «بعد نيلها الثقة بت�ليف هيئة وطنية
خا�صة لو�ضع قانون االنتخاب الذي ي ؤ�من� ،ضمن أال�س�س واملعايري التي ن�صت عليها وثيقة الوفاق الوطني التمثيل ال�صحيح لل�شعب اللبناين يف
ا إلطار الدميوقراطي الربملاين ( ،»)...متعهدة « إ�حالة امل�شروع املنا�سب خالل �شهر واحد بعد ذلك إ�ىل جمل�س النواب لي أ�خذ جمراه القانوين عرب
جلانه ولدى الهيئة العامة».
أ
ؤ
ً
وبالفعل ،فقد �شكل جمل�س الوزراء هذه الهيئة برئا�سة الوزير ال�سابق ف�اد بطر�س وقد �ضمت ،إ�ليه� ،حد ع�شر ع�ضوا هم (بت�سل�سل ورود
أال�سماء يف قرار التعيني) ال�سادة :غالب حمم�صاين ،مي�شال تابت ،زهري �شكر ،غ�سان أ�بو علوان ،زياد بارود ،نواف �سالم (الذي عهدت إ�ليه الهيئة
مهمات أ�مانة ال�سر) ،عبد ال�سالم �شعيب ،فايز احلاج �شاهني ،بول �سامل ،خلدون جنا واردا إ�كمكجي.
وقد أ�وكل قرار ت�شكيل الهيئة إ�ليها مهمة:
«اقرتاح �سبل إ��صالح النظام االنتخابي يف لبنان وفق ًا ملا ورد يف البيان الوزاري للحكومة عن طريق إ�عداد م�شروع قانون جديد لالنتخابات
النيابية ينطلق من مبادئ الد�ستور ووثيقة الوفاق الوطني ويهدف إ�ىل حتقيق أ�كرب قدر ممكن من �صحة التمثيل وعدالته ،ومن امل�ساواة بني املر�شحني
والناخبني وت أ�مني ال�شروط ال�ضرورية حلرية املناف�سة االنتخابية ،واحلياد املطلوب من قبل ال�سلطات املخت�صة إلدارة العملية االنتخابية».
ثانياً :يف عمل الهيئة واجتماعاتها
ن�ص على جدول زمني لعملها ،وهو كا آلتي:
ح ّدد قرار ت�شكيل الهيئة �آلية عملها عندما ّ
ـ يوجه رئي�س الهيئة دعوة إ�ىل خمتلف أالحزاب والتيارات والقوى وال�شخ�صيات ال�سيا�سية يف لبنان للتقدم من الهيئة باقرتاحاتها وبت�ســمية
ممثــل عنها لديها ،وذلك خالل مهلة �شهر على أالكرث من تاريخ ن�شـر الدعوة يف اجلريدة الر�سمية.
وبالفعل ،فقد ن�شرت الدعوة ـ بلغات ثالث ـ يف ال�صحف املحلية ويف عدد اجلريدة الر�سمية ال�صادر يف ( 2005/8/18العدد � ،35ص
 .)4000وبانق�ضاء مهلة ال�شهر يف  ،2005/9/19تلقت الهيئة  122اقرتاح ًا راوحت بني م�شاريع قوانني انتخاب متكاملة وبني اقرتاحات
حمددة يف النظام االنتخابي أ�و تق�سيم الدوائر أ�و غريها من املوا�ضيع املرتبطة بقانون االنتخاب.
ـ خالل مهلة �شهر من تاريخ ا�ستالمها االقرتاحات املقدمة إ�ليها و إ�يداعها امل�شاريع التي كانت قد رفعت �سابق ًا إ�ىل وزارة الداخلية والبلديات،
با إل�ضافة إ�ىل إ�حالة وزارة اخلارجية واملغرتبني إ�ليها تقرير بعثة االحتاد أالوروبي حول االنتخابات أالخرية يف لبنان ،انكبت الهيئة على درا�ستها،
ت�صرف من ي�شاء من أالحزاب والتيارات والقوى وال�شخ�صيات ال�سيا�سية لالطالع عليها .وقد خ�ص�صت الهيئة جل�سات جمعتها ،على
وو�ضعتها يف ّ
أ
أ
أ
حدة ،بكل من ممثلي تلك اجلهات ،ف�شرحوا خاللها م�شاريعهم و�جابوا فيها على ��سئلة �ع�ضاء الهيئة وا�ستف�ساراتهم .وقد طلبت الهيئة من ه ؤ�الء
املندوبني تعبئة ا�ستمارات حول عدد من امل�سائل التي تعنى االنتخابات النيابية.
أ
ـ ويف  26و 27ت�شرين الثاين  ،2005عقدت الهيئة يف مقرها يف الق�صر احلكومي جل�سات حوار عامة ملمثلي الحزاب والتيارات والقوى
ال�سيا�سية ،أ�دارها رئي�س الهيئة و أ�ع�ضا ؤ�ها .وقد خ�ص�صت حماورها للبحث يف املوا�ضيع ا آلتية:
املرجعية املناط بها إ�عداد العملية االنتخابية و إ�داراتها وا إل�شراف عليها ،تنظيم ا إلعالم وا إلعالن االنتخابيني� ،ضبط النفقات االنتخابية ومراقبتها،
تفعيل متثيل املر أ�ة وال�شباب ،اقرتاع اللبنانيني غري املقيمني ،والنظام االنتخابي وتق�سيم الدوائر.
ـ وطوال هذه املدة ،عقدت الهيئة اجتماعات دورية ،بلغ جمموعها  72اجتماعاً ،با إل�ضافة إ�ىل اجتماعات مكثفة للجان فرعية �شكلتها الهيئة
من بني أ�ع�ضائها لالنكباب على موا�ضيع تف�صيلية حمددة.
أ
أ
أ
ـ وقد ا�ستمعت الهيئة ،مبوازاة ذلك ،إ�ىل خرباء لبنانيني و�جانب يف ال�ش�ن االنتخابي ،م�ستفيدة من دعم تقني ق ّدمه لهذه الغاية برنامج المم
املتحدة ا إلمنائي ( ،)UNDPبناء على مذكرة تفاهم بينه وبني احلكومة اللبنانية.
أ
ـ كان قرار جمل�س الوزراء قد أ�عطى الهيئة مهلة خم�سة أ��شهر إلجناز مهمتها .ونظر ًا إ�ىل حاجة الهيئة إ�ىل وقت �طول لذلك ،فقد قرر جمل�س
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الوزراء يف جل�سته املنعقدة يف  2006/1/26التمديد للهيئة حتى �آخر �شباط  ،2006ومن ثم عاد وقرر يف جل�سته املنعقدة يف 2006/3/16
التمديد لها حتى �آخر أ�يار  ،2006وهو ما التزمته الهيئة يف رفعها هذا التقرير إ�ىل مقام رئا�سة جمل�س الوزراء �ضمن املهلة املحددة.
قرت يف أ�وىل اجتماعاتها نظام ًا داخلي ًا لها ،يرعى �آلية عملها وينظم اجتماعاتها ومداوالتها ويحدد الن�صاب
وجتدر ا إل�شارة إ�ىل أ�ن الهيئة كانت أ� ّ
أ
والكرثية الالزمني ألجل اتخاذ القرارات .ون�ص هذا النظام أ�ي�ض ًا على التزام أالع�ضاء مبوجب التحفظ ،حماية ل�سرية املداوالت.
ثالثاً :يف املبادئ العامة التي اعتمدتها «الهيئة»
يف �إعداد امل�شروع
( )1جلهة املنهج:

اطلعت الهيئة على أالنظمة االنتخابية املعمول بها يف عدد كبري من الدول على �سبيل اال�ستئنا�س مع إ�دراكها أ�ن قانون االنتخاب املطلوب
و�ضعه يجب أ�ن ينطلق أ��سا�س ًا من تركيبة املجتمع اللبناين يف جميع خ�صائ�صه وتعقيداته .والواقع أ�نه منذ بداية عمل الهيئة بدا وا�ضح ًا لها
مدى ارتباط مهمتها باالجتماع اللبناين إ�ن جلهة موروثه التاريخي وال�سيا�سي أ�و جلهة طموحات أ�بنائه وتطلعاتهم امل�ستقبلية ،كما بدا وا�ضح ًا
لها أ�ي�ضاً ،مدى التداخل بني التقني وال�سيا�سي يف معظم حماور ا إل�صالح املطلوب.
( )2جلهة ا ألهداف:

حددت وثيقة الوفاق الوطني يف البند «ج» من الف�صل الثالث من الباب أالول أالهداف التي يجب أ�ن ي�سعى إ�ىل حتقيقها قانون االنتخاب ،وهي
ا آلتية:
ـ �ضمان العي�ش امل�شرتك.
ـ �صحة التمثيل ال�سيا�سي ل�شتى فئات ال�شعب و أ�جياله.
ـ فعالية التمثيل.
أ
ؤ
ـ املحافظة على وحدة الر�ض وال�شعب وامل��س�سات.
أ
أ
أ
بناء عليه ،حر�صت الهيئة على أ�ن ي�شكل م�شروع القانون املكلفة و�ضعه الو�سيلة القانونية الف�ضلى لجل بلوغ هذه الهداف .وهي ال تدعي �ن
م�شروعها هو وحده القادر على حتقيق هذه أالهداف ،لكنها وبعد مناق�شة عدد كبري من ال�صيغ وامل�شاريع التي من �ش أ�نها أ�ن حتقق هذه أالهداف،
فقد وجدت أ�ن اقرتاحها هو أالقرب إ�ىل املرجتى.
والواقع أ�نه ال ميكن باملطلق الكالم عن حل مثايل بالن�سبة إ�ىل أ�هداف قانون االنتخاب عموماً ،ومن باب أ�وىل ،يف لبنان حيث املفاهيم واملعايري،
ال وبل حتى املعطيات أ
والرقام ،غالب ًا ما تكون مو�ضع خالف وجتاذب �سيا�سي أ�و طائفي.
( )3جلهة ا أل�سا�س:

اعتمدت الهيئة قواعد م�ستمدة من مقدمة ون�صو�ص الد�ستور ومعايري �سيا�سية ذات طابع مبدئي.

( )1يف املبادئ امل�ستمدة من مقدمة ون�صو�ص الد�ستور:

تقيدت الهيئة با إلحكام الد�ستورية ا آلتية:
الفقرة (ب) من املقدمة ،وهي تن�ص على أ�ن:
«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
أالمم املتحدة وملتزم مواثيقها وا إلعالن العاملي حلقوق ا إلن�سان .وجت�سد الدولة هذه املبادئ يف جميع احلقوق واملجاالت دون ا�ستثناء».
الفقرة (ج) من املقدمة ،وهي تن�ص على أ�ن:
«لبنان جمهورية دميوقراطية برملانية تقوم على احرتام احلريات العامة ويف طليعتها حرية الر أ�ي واملعتقد ،وعلى العدالة االجتماعية وامل�ساواة
يف احلقوق والواجبات بني جميع املواطنني دون متايز أ�و تف�ضيل».
الفقرة (د) من املقدمة ،وهي تن�ص على أ�ن:
«ال�شعب هو م�صدر ال�سلطات و�صاحب ال�سيادة وميار�سها عرب امل ؤ��س�سات الد�ستورية».
الفقرة (ي) من املقدمة ،وهي تن�ص على أ�ن:
«ال �شرعية ألي �سلطة تناق�ض ميثاق العي�ش امل�شرتك».
املادة  7وهي تن�ص على أ�ن:
«كل اللبنانيني �سواء لدى القانون وهم يتمتعون بال�سواء وباحلقوق املدنية وال�سيا�سية ويتحملون الفرائ�ض والواجبات العامة دون ما فرق
بينهم».
أ
املادة  21وهي تن�ص على �ن:
أ
أ
«لكل وطني لبناين بلغ من العمر إ�حدى وع�شرين �سنة كاملة حق يف �ن يكون ناخب ًا على �ن تتوفر فيه ال�شروط املطلوبة مبقت�ضى قانون
االنتخاب».
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املادة  24وهي تن�ص على أ�ن:
«جمل�س النواب يت أ�لف من نواب منتخبني يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاق ًا لقوانني االنتخاب املرعية ا إلجراء.
و إ�ىل أ�ن ي�ضع جمل�س النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي ،توزع املقاعد النيابية وفق ًا للقواعد ا آلتية:
أ� ـ بالت�ساوي بني امل�سيحيني وامل�سلمني.
ب ـ ن�سبي ًا بني طوائف كل من الفئتني.
ج ـ ن�سبي ًا بني املناطق».
أ
املادة  27وهي تن�ص على �ن:
أ
أ
أ
«ع�ضو جمل�س النواب ميثل المة جمعاء وال يجوز �ن تربط وكالته بقيد �و �شرط من قبل منتخبيه».
املادة  29وهي تن�ص على أ�ن:
أ
«الحوال التي تفقد معها أالهلية للنيابة يعينها القانون».
وكان ال بد للهيئة أ�ن تتقيد أ�ي�ض ًا باملعايري والقواعد التي ت�ضمنها قرار املجل�س الد�ستوري املبدئي رقم  96/4ال�صادر يف  .1996/8/7وقد
جاء فيه ما حرفيته:
«وحيث إ�ن هذه القواعد التي ن�صت عليها املادة  /24/من الد�ستور تفقد معناها وم�ضمونها احلقيقي إ�ذا مل يعتمد معيار واحد يطبق يف �سائر
املناطق اللبنانية على قدم امل�ساواة ،فتكون املحافظة هي الدائرة االنتخابية يف كل املناطق ،أ�و الق�ضاء هو الدائرة االنتخابية يف جميع املحافظات
امل�شرع حمقق ًا ملا ن�صت عليه املادة  /24/من الد�ستور� ،شرط مراعاة معيار واحد يف تق�سيم هذه
أ�و يعتمد أ�ي تق�سيم �آخر للدوائر االنتخابية يراه
ّ
الدوائر بحيث تت أ�من امل�ساواة أ�مام القانون بني الناخبني ،يف ممار�سة حقوقهم االنتخابية الد�ستورية ،وبني املر�شحني بالن�سبة إ�ىل أالعباء التي
تلقى عليهم ،مع ارتقاب و�ضع �سقف أ�على للنفقات االنتخابية.
تقيد الهيئة بهذه أالحكام واملبادئ الد�ستورية حت�صني قانون االنتخاب العتيد جلهة إ�مكان ا إلبطال لعدم الد�ستورية.
ومن نتائج ّ
( )2يف املعايري ال�سيا�سية ذات الطابع املبدئي:

وتقيدها أ
بالحكام الد�ستورية املبينة أ�عاله ،اعتمدت الهيئة املعايري ال�سيا�سية
ف�ض ًال عن التزام الهيئة أالهداف املحددة يف وثيقة الوفاق الوطنيّ ،
ذات الطابع املبدئي ا آلتية:
أ� ـ ا�ستبعاد ال�صيغ التي ميكن أ�ن تقود إ�ىل تكري�س دائم للمعايري أ�و االعتبارات الطائفية ،وتعاملت مع امل� أس�لة الطائفية من �ضمن إ�طار الفقرة
الثانية من املادة  24واملادة  95من الد�ستور ،مبعنى أ�ال ي�شكل م�شروع الهيئة عقبة يف �سبيل حتقيق هدف إ�لغاء الطائفية على مراحل ،ال�سيما
جلهة و�ضع «قانون انتخاب خارج القيد الطائفي» و«ا�ستحداث بالتالزم مع ذلك جمل�س لل�شيوخ وتتمثل فيه جميع العائالت الروحية» ،وفق ًا
للمادة  22من الد�ستور بعد ت�شكيل «الهيئة الوطنية املوجلة درا�سة واقرتاح الطرق الكفيلة ب إ�لغاء الطائفية».
ب ـ ال�سعي إ�ىل ت�ضمني امل�شروع املق ّدم من الهيئة دينامية هادفة من �ش أ�نها أ�ن ترجح ،مع الوقت ،اخلطاب الوطني على اخلطاب الطائفي أ�و
املذهبي و أ�ن ت�شجع اللبنانيني ،من ناخبني ومر�شحني ،على العمل ال�سيا�سي ذي الطابع الوطني بحيث ي�صار إ�ىل ممار�سة حقوقهم الدميوقراطية
عرب قانون االنتخاب يف ظل لوائح ت�ضم مر�شحني من خمتلف الطوائف واملذاهب تتناف�س على أ��سا�س برامج �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية ولي�س
على أ��سا�س االنتماءات العائلية أ�و املناطقية أ�و الطائفية أ�و املذهبية.
ج ـ احلر�ص على احل ؤ�ول دون خطر الطغيان العددي ألي جمموعة من املجموعات اللبنانية على أ�خرى مما قد ي ؤ�دي إ�ىل تهمي�ش دور أ�ي منها
يف احلياة العامة ،وذلك انطالق ًا من أ�ن ميثاق العي�ش امل�شرتك يجب أ�ن يعني م�شاركة جميع اللبنانيني يف �صنع القرار ال�سيا�سي.
رابعاً :يف ف�صول م�شروع القانون
ت�ضمن امل�شروع ع�شرة ف�صول هي ا آلتية:
أ
الف�صل ا ألول :يف من يجوز له أ�ن يكون ناخب ًا �و مر�شحاً.
الف�صل الثاين :يف الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات.
الف�صل الثالث :يف نظام االقرتاع وعدد النواب والدوائر االنتخابية.
أ�والً :يف عدد النواب.
ثانياً :يف الدوائر االنتخابية.
ثالثاً :يف نظام االقرتاع.
الف�صل الرابع :يف أالعمال االنتخابية التح�ضريية.
أ�والً :يف القوائم االنتخابية.
ثانياً :يف الدعوة لالنتخابات.
ثالثاً :يف تقدمي طلبات الرت�شيح.
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الف�صل اخلام�س :يف تنظيم املناف�سة االنتخابية.
أ�والً :يف االنفاق االنتخابي.
ثانياً :يف الدعاية االنتخابية.
الف�صل ال�ساد�س :يف عملية االقرتاع.
أ�والً :يف اقرتاع املقيمني على أالرا�ضي اللبنانية.
ثانياً :يف اقرتاع غري املقيمني على أالرا�ضي اللبنانية.
الف�صل ال�سابع :يف أ�عمال الفرز و إ�عالن النتائج.
الف�صل الثامن :يف عدم جواز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س النواب وبع�ض الن�شاطات أالخرى.
الف�صل التا�سع :أ�حكام متفرقة.
وقد متيزت أ�حكام هذه الف�صول أ
بالمور اجلديدة ا آلتية:

الف�صل ا ألول:
يف من يجوز له أ�ن يكون ناخب ًا أ�و مر�شحاً:
أ�والً :االرتقاء بحق كل مواطن ب أ�ن يكون ناخب ًا أ�و مر�شح ًا إ�ىل م�صاف احلقوق أال�سا�سية التي تتمتع بقوة د�ستورية وذلك كي يلتزم امل�شرتع

�ضمان هذين احلقني حتت طائلة عدم الد�ستورية .كر�س امل�شروع هذين احلقني مبوجب عدد من أالحكام التي مت جمعها �ضمن «�شرعة» أ�طلقت
عليها الهيئة ا�سم «�شرعة حقوق الناخب واملر�شح» ،واقرتحت إ�دراجها يف الد�ستور مكان املادة  23امللغاة منذ عام  1927والتي ت�صبح م�صاغة
على الوجه ا آلتي:
«( أ�) لكل لبناين احلق يف انتخابات دورية حرة �صحيحة ونزيهة.
(ب) املحا�سبة الدميوقراطية حق للناخب وواجب عليه.
(ج) جتري االنتخابات باالقرتاع العام ال�سري مع �ضمان ت�سهيل م�شاركة الناخب يف العملية االنتخابية.
أ
(د) جتري االنتخابات مبوجب قانون ي�ضمن امل�ساواة بني الناخبني واملر�شحني ويف ظل حكومة يكون رئي�سها وجميع �ع�ضائها من غري
املر�شحني.
أ
أ
أ
(ه) يقر قانون االنتخاب بالكرثية املطلقة من جمموع الع�ضاء الذين يت�لف منهم جمل�س النواب قانوناً .وال يجوز تعديل قانون االنتخاب �ضمن
ال�سنة التي ت�سبق انتهاء والية جمل�س النواب.
(و) لكل لبناين احلق يف أ�ن يكون مر�شح ًا على أ�ن تتوفر فيه ال�شروط املطلوبة مبقت�ضى قانون االنتخاب.
(ز) ب�صورة ا�ستثنائية وموقتة ،يجب أ�ن ت�ضم كل الئحة عدد ًا من املر�شحات .يحدد قانون االنتخاب ن�سبتهن و�آلية تر�شيحهن كما يحدد الفرتة
التي يعمل فيها بهذا اال�ستثناء».
أ
إ�ن إ�دراج هذه ال�شرعة يف الد�ستور يـ�ستوجب تعدي ًال د�ستوري ًا مما حمل اللجنة على إ�عداد م�شروع قانون د�ستوري مع ��سبابه املوجبة ،وهو
مرفق ربط ًا بهذا التقرير (م�ستند رقم .)4
أ
أ
أ
ثانياً :متكني املواطنني اللبنانيني غري املقيمني على الرا�ضي اللبنانية من االقرتاع .ر�ت الهيئة �ن ا إلقرار بحق اللبنانيني غري املقيمني باالقرتاع
ال يعدو كونه تكري�س ًا حلق د�ستوري نا�شئ وقائم ،ال ميكن أ�ن حتول تقنيات ما دون تطبيقه .واقرتاع غري املقيمني يقت�صر� ،ضمن حدود قانون
االنتخاب ،على املواطنني الذين ال يزالون يحتفظون بجن�سيتهم اللبنانية ،والذين تتوفر فيهم �شروط الناخب ،بحيث وردت أ��سما ؤ�هم يف القوائم
االنتخابية يف معزل عن مكان إ�قامتهم .وبالتايل ،ف إ�ن م� أس�لة املتحدرين من أ��صل لبناين واملغرتبني الذي فقدوا جن�سيتهم اللبنانية أال�صلية
أل�سباب خمتلفة ،تبقى ،خارج نطاق مهمة الهيئة.
وقد �ضمنت الهيئة م�شروع القانون املقرتح أ�حكام ًا متكن اللبناين غري املقيم ،الذي تتوفر فيه �شروط الناخب ،أ�ن يقرتع ،يف مكان وجوده خارج
تكر�سه أ�ي�ض ًا أ�كرث من  88دولة ع�ضو يف أالمم املتحدة.
لبنان ،ملر�شحي الدائرة االنتخابية التي ينتمي إ�ليها يف قيده ،وهو ما ّ
أ
أ
ثالثاً :خف�ض �سن االقرتاع من  21إ�ىل � 18سنة .لطاملا �شكلت هذه امل�س�لة يف لبنان مطلب ًا لل�شباب ولغالبية هيئات املجتمع املدين .وقد ر�ت
الهيئة خف�ض �سن االقرتاع من  21إ�ىل � 18سنة على اعتبار أ�ن �سن الـ  18هو �سن الر�شد القانوين يف لبنان ،كما أ�ن معظم دميوقراطيات
العامل باتت متنح ملن بلغ هذا ال�سن حق االقرتاع ،ال بل أ�ن النقا�ش دائر يف بع�ضها ،كما يف بريطانيا ،حول فكرة تخفي�ضه إ�ىل  .16وملا كان أالمر
ي�ستوجب تعدي ًال د�ستورياً ،فقد أ�درجت الهيئة ذلك من �ضمن م�شروع القانون الد�ستوري امل�شار إ�ليه أ�عاله.
وتقت�ضي خف�ضه هنا إ�ىل أ�ن الهيئة قد تداولت أ�ي�ض ًا فكرة خف�ض �سن الرت�شح من  25إ�ىل  23أ�و � 21سنة ،غري أ�نها قررت ا إلبقاء على ال�سن
املعتمد حالياً.
رابعاً :تخ�صي�ص «كوتا» للن�ساء على م�ستوى الرت�شيح بحيث تت�ضمن كل الئحة ،ب�صورة إ�لزامية ،عدد ًا ال يقل عن ن�سبة معينة من املر�شحات.
أ�ما أال�سباب املوجبة لهذا ا إللزام فهي من ناحية ،أ�نه رغم مرور أ�كرث من ن�صف قرن على منح املر أ�ة حق الت�صويت والرت�شيح فهي مل ت أ�خذ بعد
فر�صتها احلقيقية يف امل�شاركة ال�سيا�سية أل�سباب عديدة منها اجتماعية وثقافية مما جعل لبنان يحتل املرتبة الـ  125من  136على الئحة
التمثيل الن�سائي يف املجال�س الربملانية يف العامل .ومن ناحية أ�خرى ،يفر�ض ذلك االن�سجام مع اتفاق الق�ضاء على جميع أ��شكال التمييز �ضد املر أ�ة
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الذي ان�ضم إ�ليه لبنان مبوجب القانون رقم  572تاريخ  ،1996/7/24وكذلك مع إ�عالن م ؤ�متر بيجينغ لعام  1995الذي �صادق عليه لبنان
والذي يو�صي ب�ضرورة رفع متثيل املر أ�ة إ�ىل ن�سبة ال تقبل عن  30يف املئة بحلول عام .2005
و إ�ميــان ًا منــها أ�ن نظــام الكوتا هو متــييز إ�يجــابي (مبعنى  )Discrimination positiveيهدف إ�ىل ت�صحيح اخللل و إ�عادة والتوازن
املفقود يف املجتمع ،فقد قررت الهيئة اعتماد هذا النظام ب�صورة مرحلية لثالث دورات انتخابية متتالية ،بن�سبة  %30على م�ستوى الرت�شيح ،أ�ي يف
اللوائح االنتخابية يف الدوائر اخلا�ضعة للنظام الن�سبي كون ذلك يراعي حرية الناخب أ�كرث من الكوتا على م�ستوى املقاعد كما أ�نه ال يثقل النظام
االنتخابي بح�ص�ص حمفوظة جديدة ت�ضاف إ�ىل تلك املخ�ص�صة للمذاهب واملناطق .وقد جعل النظام املختلط املقرتح ،الذي ي أ�خذ ،جزئياً ،بالنظام
أالكرثي ،من غري املمكن ،عملياً ،فر�ض الكوتا املذكورة إ�ال بالن�سبة إ�ىل املقاعد املنتخبة على أ��سا�س الن�سبية ،يف إ�طار لوائح مقفلة.
غري أ�ن اعتماد الكوتا الن�سائية ،حتى على م�ستوى الرت�شيح ،قد ي�شكل خرق ًا ملبد أ� امل�ساواة بني املواطنني .لذلك ،حلظت الهيئة ن�ص ًا د�ستوري ًا يجيز
الكوتا ب�صورة موقتة ،مما ا�ستوجب اقرتاح تعديل الد�ستور وفق ًا مل�شروع القانون الد�ستوري املرفق ربط ًا بهذا التقرير.
وان�سجام ًا مع وثيقة الوفاق الوطني التي تن�ص على �ضرورة متثيل «�شتى فئات ال�شعب» ،ارت أ�ت الهيئة إ��صدار تو�صية تق�ضي ب أ�ن تنظر «الهيئة
الوطنية» املوجلة مبوجب املادة  95من الد�ستور «درا�سة واقرتاح الطرق الكفيلة ب إ�لغاء الطائفية» ،بعد ت�شكيلها يف م� أس�لة متثيل اللبنانيني الذين
ال يرغبون باالنتماء إ�ىل طائفة دينية معينة.
الف�صل الثاين:
يف الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات:

ت أ�مين ًا حل�سن تطبيق مبد أ� احلياد والنزاهة يف إ�جراء االنتخابات و إ�بعاد العملية االنتخابية عن نفوذ ال�سلطة ال�سيا�سية ،تقرر إ�ن�شاء «الهيئة
امل�ستقلة لالنتخابات» ،وهي هيئة إ�دارية ذات �صفة ق�ضائية تتمتع باال�ستقالل ا إلداري واملايل وتناط بها مهمة ا إلعداد لالنتخابات النيابية
و إ�دارتها وا إل�شراف عليها والعمل على تطوير الثقافة الدميوقراطية وتعزيز الوعي االنتخابي .واجلديد بالذكر هنا أ�ن معظم امل�شاريع املقدمة إ�ىل
الهيئة الوطنية �شددت على �ضرورة إ�ن�شاء جهاز م�ستقل إلدارة االنتخابات وا إل�شراف عليها .وهو أالمر الذي يتما�شى أ�ي�ض ًا مع االجتاه املتنامي يف
�سائر دميوقراطيات العامل.
أ
وجتدر ا إل�شارة إ�ىل أ�ن هذا االقرتاح يتكامل مع اقرتاح قيام حكومة من غري املر�شحني خالل فرتة االنتخابات النيابية ،تعزيز ًا ملبد� احلياد.
( أ�) تت أ�لف الهيئة املقرتحة من ع�شرة أ�ع�ضاء وفق ًا ملا ي أ�تي:
ـ رئي�س غرفة يف حمكمة التمييز يختار من بني ثالثة ر ؤ��ساء غرف ير�شحهم جمل�س الق�ضاء أالعلى (رئي�ساً).
ـ رئي�س غرفة يف جمل�س �شورى الدولة يختار من بني ثالثة ر ؤ��ساء غرف ير�شحهم مكتب جمل�س �شورى الدولة (نائب ًا للرئي�س).
ـ رئي�س غرفة يف ديوان املحا�سبة يختار من بني ثالثة ر ؤ��ساء غرف ير�شحهم جمل�س ديوان املحا�سبة (ع�ضواً).
ـ نقيب �سابق للمحامني يختار من بني ثالثة نقباء �سابقني ير�شحهم جمل�س نقابة حمامي بريوت (ع�ضواً).
ـ تقيب �سابق للمحامني يختار من بني ثالثة نقباء �سابقني ير�شحهم جمل�س نقابة حمامي طرابل�س (ع�ضواً).
للعالم (ع�ضواً).
للعالم يختار من بني ثالثة أ��سماء ير�شحهم املجل�س الوطني إ
ـ ع�ضو من املجل�س الوطني إ
أ
ـ ع�ضو من نقابة ال�صحافة يختار من بني ثالثة ��سماء تر�شحهم نقابة ال�صحافة (ع�ضواً).
أ
ـ ثالثة أ�ع�ضاء من الباحثني يف ال�ش أ�ن االنتخابي من حاملي �شهادة دكتوراه يف اخت�صا�صات مرتبطة باالنتخابات كالعلوم ال�سيا�سية �و ا إلدارية
أ�و العلوم االجتماعية أ�و ا إلح�صاء أ�و الدميوغرافيا.
(ب) يعني رئي�س الهيئة و أ�ع�ضا ؤ�ها مبر�سوم يتخذ بعد موافقة جمل�س الوزراء وبناء على اقرتاح رئي�س جمل�س الوزراء.
(ج) تتوىل الهيئة ،جميع ال�ش ؤ�ون املتعلقة باالنتخابات النيابية ،ال�سيما:
ـ ا إل�شراف على ح�سن إ�عداد لوائح ال�شطب وتنقيحها.
ـ تعيني أ�ع�ضاء جلان القيد والفرز وا إل�شراف على عمل هذه اللجان.
ـ حتديد مواقع أ�قالم االقرتاع وتعيني ر ؤ��ساء أالقالم ومعاونيهم.
ـ تلقي طلبات ت�سجيل املر�شحني واللوائح ودر�سها وبتها وفق ًا للقوانني أ
والنظمة النافذة.
ـ ممار�سة الرقابة على ا إلنفاق االنتخابي.
أ
ـ مراقبة تقيد اللوائح واملر�شحني وو�سائل ا إلعالم بالقوانني والنظمة التي ترعى الدعاية االنتخابية.
ـ ا إل�شراف على إ�دارة العملية االنتخابية وال�سهر على ح�سن تطبيق القوانني أ
والنظمة التي ترعاها ،وتلقي ال�شكاوى املتعلقة بهذه العملية والف�صل
بها.
ـ ا إل�شراف على عملية فرز أال�صوات وعلى احت�سابها و إ�عالن النتائج.
تعزيز ًا لدور هذه الهيئة ،تقرر منحها �صالحية فر�ض عقوبات على املخالفني على أ�ن ي�صار إ�ىل احرتام مبد أ�ي الوجاهية واملحاكمة على
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درجتني.
وقد مت أ�ي�ض ًا إ�قرار مبد أ� احلق يف مراقبة االنتخابات من هيئات املجتمع املدين وفق ًا ل�شروط معينة.
الف�صل الثالث :يف الدوائر االنتخابية ونظام االقرتاع وعدد النواب:

ا�ستحوذت م� أس�لة الدوائر االنتخابية ونظام االقرتاع على اهتمام الهيئة الرئي�سي ودار يف �ش أ�نها نقا�ش امتد على عدد كبري من االجتماعات
العامة والفرعية .وما يجدر التنويه به هنا هو أ�ن املناق�شات داخل الهيئة متيزت بال�شفافية التامة فطرحت جميع امل�سائل بو�ضوح و�صراحة
كاملني.
أ
ويف نتيجة هذا النقا�ش امل�سهب واملعمق ملختلف ال�صيغ املمكن اعتمادها بالن�سبة إ�ىل م�س�لة الدوائر االنتخابية ونظام االقرتاع ،تو�صلت الهيئة،
ب إ�جماع أ�ع�ضائها ،إ�ىل اعتبار أ�ن أ�ن�سب خيار يف هذه املرحلة من تاريخ لبنان لتحقيق أالهداف التي يجب أ�ن ي�سعى إ�ليها قانون االنتخاب العتيد،
كما حددها اتفاق الطائف (وهي ـ وفق ما بينا أ�عاله ـ �ضمان العي�ش امل�شرتك ،و�صحة التمثيل ال�سيا�سي ل�شتى فئات ال�شعب و أ�جياله ،وفعالية
التمثيل ،واملحافظة على وحدة أالر�ض وال�شعب وامل ؤ��س�سات) هو خيار اعتماد النظام املختلط الذي ي أ�خذ يف �آن واحد مب�ستويني من الدوائر
االنتخابية وباجلمع بني النظام أالكرثي يف م�ستوى والنظام الن�سبي يف �آخر.
وتعترب الهيئة أ�ن خيارها هذا ي�شكل مرحلة متقدمة نحو تطبيق مطلع البند «ج» من الف�صل الثالث من الباب أالول من اتفاق الطائف الذي ين�ص
على أ�ن «جتري االنتخابات النيابية وفق ًا لقانون انتخابات جديد على أ��سا�س املحافظة» ،وذلك بعد أ�ن تكون ال�سلطات املخت�صة قد قامت بـ « إ�عادة
النظر يف التق�سيم ا إلداري يف إ�طار وحدة أالر�ض وال�شعب وامل ؤ��س�سات» ،وهو أالمر الذي مل يتم بعد.
وجتدر ا إل�شارة هنا إ�ىل أ�نه لكل من النظام أالكرثي أ�و النظام الن�سبي ح�سنات عديدة ال يجوز نكرانها ،كما أ�ن أالمر ذاته ينطبق أ�يــ�ض ًا على كل
من الدوائر ال�صغرى أ�و الكربى ،مما جعل أالنظــمة املخــتلطة ،التي تــقوم على مبد أ� التــوفيق بني هذه العنا�صر ،تلقب من بع�ض علماء ال�سيا�سة
املعا�صرين ،مثل ماثيو �شوغارت ( )Matthew Shugartومارتن واتنربغ ( ،)Martin Wattenbergبـ « ،»The best of both worldsأ�و « أ�ف�ضل
ما يف العاملني».
يف النظام املختلط املبني على اجلمع بني النظام ا ألكرثي على م�ستوى الدائرة ال�صغرى وبني النظام الن�سبي على امل�ستوى الدائرة الكربى.

يقوم هذا النظام على انتخاب عدد من أ�ع�ضاء جمل�س النواب على أ��سا�س النظام أالكرثي والدائرة ال�صغرى أ
(الق�ضية أ�و الوحدات االنتخابية)،
وعدد �آخر على أ��سا�س النظام الن�سبي والدائرة الكربى (واملق�صود هنا �ست دوائر ،أ�ي املحافظات اخلم�س التاريخية بعد ق�سمة حمافظة جبل لبنان
إ�ىل حمافظتني ن�سبة إ�ىل حجمها اال�ستثنائي باملقارنة مع املحافظات أالخرى يف �شكل متزامن ـ أ�ي يف دورة اقرتاع واحدة ،مما ي�ضمن ويف �آن
واحد متثيل اللبنانيني ،من خالل مناطقهم ومذاهبهم املختلفة ويف خياراتهم ال�سيا�سية التي لي�س لها بال�ضرورة قاعدة طائفية أ�و حملية .ويكون
ذلك وفق ًا أ
للحكام الواردة أ�دناه.
يف الدوائر االنتخابية:

الدوائر االنتخابية نوعان :دائرة كربى (مبثابة املحافظات) و�ضمنها دوائر �صغرى أ
(الق�ضية ،أ�و الوحدات االنتخابية) ،كا آلتي:
دائرة بريوت اخلا�ضعة للنظام الن�سبي ،وت�شمل الوحدات االنتخابية اخلا�ضعة للنظام أالكرثي ا آلتية:
منطقة بريوت أالوىل وت�ضم أال�شرفية ،ال�صيفي ،الرميل واملدور.
منطقة بريوت الثانية وت�ضم املزرعة ،امل�صيطبة والبا�شورة.
منطقة بريوت الثالثة وت�ضم ر أ��س بريوت ،دار املري�سة ،ميناء احل�صن ،زقاق البالط واملرف�.أ
دائرة البقاع اخلا�ضعة للنظام الن�سبي ،وت�شمل أالق�ضية والوحدات االنتخابية اخلا�ضعة للنظام أالكرثي ا آلتية:
زحلة ،والبقاع الغربي/را�شيا ،وبعلبك/الهرمل.
دائرة ال�شمال اخلا�ضعة للنظام الن�سبي ،وت�شمل أالق�ضية والوحدات االنتخابية اخلا�ضعة للنظام أالكرثي ا آلتية:
طرابل�س ،وعكار ،وال�ضنية/املنية ،وب�شري ،وزغرتا ،والكورة ،والبرتون.
دائرة اجلنوب اخلا�ضعة للنظام الن�سبي ،وت�شمل أالق�ضية والوحدات االنتخابية اخلا�ضعة للنظام أالكرثي ا آلتية:
�صيدا ،والزهراين ،وجزين ،و�صور ،والنبطية ،وبنت جبيل ،ومرجعيون ،وحا�صبيا.
أ
دائرة جبل لبنان ال�شمايل اخلا�ضعة للنظام الن�سبي ،وت�شمل أالق�ضية اخلا�ضعة للنظام الكرثي التالية:
املنت ،وك�سروان ،وجبيل.
أ
أ
دائرة جبل لبنان اجلنوبي اخلا�ضعة للنظام الن�سبي ،وت�شمل الق�ضية اخلا�ضعة للنظام الكرثي التالية:
ال�شوف وعاليه وبعبدا.
يحدد عدد املقاعد املخ�ص�ص لكل دائرة ويف ما بني الطوائف واملذاهب فيها وفق ًا ملا هو مبني يف اجلدول املرفق (م�ستند رقم .)8
وقد مت توزيع املقاعد الـ  128للمجل�س النيابي بني أالق�ضية والوحدات االنتخابية حيث يجري االنتخاب وفق النظام أالكرثي وبني الدوائر
الكربى حيث يجري االنتخاب وفق النظام الن�سبي على أ��سا�س املعايري املو�ضوعية ا آلتية:
 1ـ املنا�صفة بني الدائرة اخلا�ضعة للنظام أالكرثي والدائرة اخلا�ضعة للنظام أالكرثي والدائرة اخلا�ضعة للنظام الن�سبي عندما يكون عدد املقاعد
6

املخ�ص�ص ملذهب معني يف الق�ضاء ( أ�و الوحدة االنتخابية) مزدوجاً.
(مث ًال بالن�سبة إ�ىل املقاعد املارونية يف البرتون أ�و جزين ،أ�و املقاعد ال�شيعية يف بعلبك /الهرمل ،أ�و املقاعد ال�سنية يف �صيدا).
 2ـ ترجيح ح�صة الدائرة اخلا�ضعة للنظام أالكرثي على ح�صة الدائرة اخلا�ضعة للنظام الن�سبي عندما يكون عدد املقاعد املخ�ص�ص ملذهب معني
يف الق�ضاء ( أ�و الوحدة االنتخابية) مفرداً.
أ
أ
أ
أ
(مث ًال بالن�سبة إ�ىل مقاعد ال�سنة يف طرابل�س �و الروم الرثوذك�س يف الكورة �و املوارنة يف ك�سروان وزغرتا �و ال�شيعة يف النبطية).
أ
 3ـ عندما يكون هناك مقعد واحد ملذهب يف الق�ضاء ( أ�و الوحدة االنتخابية) يكون من ح�صة الدائرة اخلا�ضعة للنظام أالكرثي �شرط �ال يكون عدد
ناخبي هذا املذهب يف هذه الدائرة أ�قل من ن�صف احلا�صل فيه (واملق�صود أ�قل من ن�صف ناجت عدد عموم الناخبني امل�سجلني يف الدائرة مق�سوم ًا
على عدد املقاعد املخ�ص�صة لها).
(مث ًال يكون مقعد الروم أالرثوذك�س يف طرابل�س من ح�صة الدائرة اخلا�ضعة للنظام أالكرثي ،فيما يكون مقعد املوارنة من ح�صة الدائرة اخلا�ضعة
للنظام الن�سبي ،وكذلك يكون مقعدا الروم الكاثوليك أ
والقليات يف بريوت من ح�صة الدائرة اخلا�ضعة للنظام أالكرثي فيما يكون مقعدا الدروز
واالجنيليني من ح�صة الدائرة اخلا�ضعة للنظام الن�سبي).
 4ـ عندما يكون هناك مقعدان ملذهب يف الدائرة اخلا�ضعة للنظام الن�سبي ولكن يف ق�ضاءين ( أ�و وحدتني انتخابيتني) يكون من ح�صة الدائرة
اخلا�ضعة للنظام أالكرثي املقعد حيث ن�سبة ناخبي هذا املذهب هي أالكرب.
(ينطبق ذلك مث ًال على مقعدي العلويني يف ال�شمال أ�و الكاثوليك يف اجلنوب أ�و الروم أالرثوذك�س وال�شيعة يف بريوت).
يف الرت�شيح:

يتم الرت�شيح يف الدوائر اخلا�ضعة للنظام الن�سبي على م�ستوى الق�ضاء ( أ�و الوحدة االنتخابية) عن أ�حد املقاعد وفق ًا للتوزيع الطائفي واملذهبي
العائد إ�ليها .ويكون الرت�شيح يف هذه الدوائر على أ��سا�س اللوائح.
يجري الرت�شيح يف الدوائر اخلا�ضعة للنظام أالكرثي عن أ�حد املقاعد وفق ًا للتوزيع الطائفي واملذهبي العائد إ�ليها .ويكون الرت�شيح يف هذه
الدوائر على أال�سا�س ا إلفرادي.
على املر�شح أ�ن يختار بني أ�ن يرت�شح يف إ�حدى الدوائر اخلا�ضعة للنظام الن�سبي أ�و يف تلك اخلا�ضعة للنظام أالكرثي ،وال يحق له اجلمع بني
االثنني يف �آن واحد.
يف اللوائح:

ي�شرتط يف ت�شكيل اللوائح يف الدوائر اخلا�ضعة للنظام الن�سبي التقيد بتوزيع املقاعد على أالق�ضية ( أ�و الوحدات االنتخابية) ومن �ضمنها وفق ًا
للتوزيع الطائفي واملذهبي العائد إ�ليها.
تكون اللوائح مقفلة وم�سماة ،مكتملة أ�و غري مكتملة� ،شرط أ�ن ال يقل عدد أ�ع�ضائها عن أ�ربعة .ويف حال انق�ضت مهلة ت�سجيل اللوائح دون أ�ن
ت�ضم أ�ي منها مر�شح ًا عن مقعد معني ،يعترب كل من املر�شحني عن هذا املقعد غري املن�ضوين يف أ�ي الئحة مبثابة الئحة.
تدور الك�سور التي تعادل أ�و تتجاوز الن�صف.
يجب على كل الئحة أ�ن ت�ضم بني أ�ع�ضائها ن�سبة ال تقل عن ثالثني يف املئة من الن�ساء .على أ�ن ّ
يف االقرتاع:

لكل ناخب احلق:
أ
 1ـ يف االقرتاع يف الدائرة اخلا�ضعة للنظام الكرثي ،التي ينتمي لها ،لعدد من املر�شحني ي�ساوي عدد املقاعد املخ�ص�ص لهذه الدائرة وفق ًا
للتوزيع الطائفي العائد إ�ليها.
 2ـ باالقرتاع يف الدائرة اخلا�ضعة للنظام الن�سبي ،التي ينتمي لها ،لالئحة واحدة من بني اللوائح املتناف�سة.
ومن أ�جل ترتيب املر�شحني يف الالئحة التي يختار ،يكون للمقرتع احلق يف �صوتني تف�ضيليني يف ق�ضاءين ( أ�و وحدتني انتخابيتني) خمتلفــتني
ملر�شحني اثنني من أ�ع�ضاء هذه الالئحة .وقد أ�خــذت الهيئة ب أ��سلوب «االقرتاع التف�ضيلي» ( )Vote preferentialألنه أ��سلوب يو�سع من حرية
خيار الناخب ،فال يقيده برتتيب م�سبق ومفرو�ض مما يجعله أ��سري ًا العتبارات ر ؤ��ساء اللوائح أ
والحزاب يف ترتيب املر�شحني.
يجري االقرتاع يف القلم ذاته بوا�سطة ظرفني اثنني ،أالول خم�ص�ص لالقرتاع يف الدائرة اخلا�ضعة للنظام أالكرثي وي�ضعه املقرتع يف �صندوق
عائد لهذه الدائرة ،والثاين خم�ص�ص لالقرتاع يف الدائرة اخلا�ضعة للنظام الن�سبي وي�ضعه املقرتع يف �صندوق �آخر عائد لهذه أالخرية.
يف الفرز:

 1ـ على م�ستوى الدوائر اخلا�ضعة للنظام الن�سبي:
أ
أ
يجري تعداد أال�صوات التي نالتها كل الئحة ،بغ�ض النظر عن ال�صوات التف�ضيلية العائدة إ�ىل املر�شحني فيها ،وذلك من �جل حتديد ح�صة كل
الئحة من املقاعد .يجري تعداد أال�صوات التف�ضيلية لكل مر�شح وذلك من أ�جل ترتيب أال�سماء داخل كل الئحة وفق تف�ضيل الناخبني.
 2ـ على م�ستوى الدوائر اخلا�ضعة للنظام أالكرثي:
يجري تعداد أال�صوات التي نالها كل املر�شحني وذلك من أ�جل حتديد الفائزين من بينهم.
يف حتديد النتائج على م�ستوى اللوائح:
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حت�صل كل الئحة على عدد من املقاعد ي�ساوي ن�سبة أال�صوات التي حققتها من إ�جمايل أ��صوات املقرتعني ،ويكون ذلك بق�سمة عدد املقرتعني يف
كل دائرة خا�ضعة للنظام الن�سبي على عدد النواب فيها من أ�جل حتديد احلا�صل االنتخابي ،وتالي ًا منح كل الئحة عدد ًا من املقاعد ي�ساوي ق�سمة
عدد أال�صوات التي نالتها على احلا�صل االنتخابي .ويجري اعتماد الك�سر أالكرب للمقاعد املتبقية.
واملثال على ذلك أ�نه إ�ذا كان عدد املقرتعني يف دائرة انتخابية  ،100.000وعدد املقاعد  ،10كان احلا�صل االنتخابي  10/100.000أ�ي
 .10.000وعلى افرتا�ض أ�ن ثالث لوائح تناف�ست يف هذه الدائرة ،ونالت أالوىل � 50.000صوت والثانية � 30.000صوت والثالثة 20.000
�صوت ،ف إ�ن توزيع املقاعد بني اللوائح يتم كا آلتي :تفوز الالئحة أالوىل بـ  ،50000/10000أ�ي بخم�سة مقاعد ،والثانية  ،30000/10000أ�ي
بثالثة مقاعد ،والثالثة بـ  ،20000/10000أ�ي مبقعدين.
ولكن ،يف الواقع ،ال تكون نتيــجة ق�ســمة عدد أ��صوات اللوائح على احلا�صل االنتــخابي عــدد ًا �صحــيح ًا من دون ك�سور ما يبقي مقاعد
غري مــوزعة .وطريقة «الك�سر أالكرب» ( )Methode des plus grands restesتق�ضي أ�ن متنح املقاعد غري املوزعة للوائح �صاحبة الك�سر أالكرب.
واملثال على ذلك أ�نه لو كان ـ من �ضمن جمموعة املئة أ�لف �صوت ذاتها ـ عدد أ��صوات الالئحة أالوىل � 47614صوت ًا والثانية  32215والثالثة
 20171ألعطى التوزيع أالويل الالئحة أالوىل أ�ربعة مقاعد مع ك�سر من � 8614صوت ًا والالئحة الثانية ثالثة مقاعد مع ك�سر من � 2215صوت ًا
والالئحة الثالثة مقعدين مع ك�سر من � 171صوت ًا مما يبقي مقعد ًا غري موزع .فيتم منح هذا املقعد لالئحة أالوىل كونها قد نالت الك�سر أالكرب من
أال�صوات.
ويف حال بقاء مقاعد بعد توزيع الك�سور ،فتمنح للوائح امل ؤ�هلة ابتداء من الالئحة أالوىل .ور أ�ت الهيئة اعتبار أ�ن كل الئحة ال تنال عدد ًا من
أال�صوات ي�ساوي احلا�صل االنتخابي يف دائرتها االنتخابية تعترب غري م ؤ�هلة للفوز ب أ�ي مقعد.
أ�ما بالن�سبة إ�ىل عدد النواب ،فهم ينتخبون على أ��سا�س النظام املختلط وفق ًا ينتخبون على أ��سا�س النظام املختلط وفق ًا ملا ي أ�تي:
ـ �سبعة و�سبعون نائب ًا يتم انتخابهم وفق ًا للنظام أالكرثي يف الدوائر املحددة لذلك.
ـ واحد وخم�سون نائب ًا يتم انتخابهم وفق ًا للنظام الن�سبي يف الدوائر املحددة لذلك.
يف حتديد املر�شحني الفائزين:

 1ـ على م�ستوى الدوائر اخلا�ضعة للنظام الن�سبي:
أ
أ
أ
يبد أ� حتديد املر�شحني الفائزين مبنح أ�ول مقعد للمر�شح احلا�صل على �كرب عدد من ال�صوات التف�ضيلية إ�ىل �ية الئحة انتمى ،ومينح املقعد
الثاين للمر�شح احلا�صل على ثاين أ�كرب عدد من أال�صوات التف�ضيلية ،وهكذا بالتتايل حتى توزع مقاعد هذه الدائرة كاملة على مر�شحي اللوائح
امل ؤ�هلة ،على أ�ن ي�ستبعد املر�شح الذي حل دوره ،ويتم االنتقال إ�ىل من يليه يف عدد أال�صوات يف إ�حدى احلالتني التاليتني:
ـ املر�شح عن مذهب يف ق�ضاء أ�و وحدة انتخابية مت اختيار كل النواب العائدين إ�ىل هذا املذهب.
ـ املر�شح يف الئحة ا�ستكملت كل ح�صتها من املقاعد.
 2ـ على م�ستوى الدوائر اخلا�ضعة للنظام أالكرثي:
يعترب فائز ًا املر�شح الذي يح�صل على العدد أالكرب من أال�صوات بالن�سبة للمقعد الذي يرت�شح عنه.
يف مناق�شة امل آ�خذ املمكنة على هذا النظام:

حيث إ�نه من املمكن ،للوهلة أالوىل ،أ�ن يبدو للبع�ض أ�ن نظام ًا كهذا قد ي ؤ�دي إ�ىل قيام «فئتني» أ�و «طبقتني» من النواب ،لذلك نرى أ�نه ال بد من
إ�ي�ضاح أالمور ا آلتية:
أ� ـ لن ي�شكل الفارق الكبري يف عدد أال�صوات التي ينالها كل من املنتخبني يف الدوائر املعتمدة النظام أالكرثي ويف تلك املعتمدة النظام الن�سبي
عام ًال متييزي ًا بني النواب ،ألن فوز املنتخبني على �صعيد الدائرة املعتمدة النظام الن�سبي �سيكون بف�ضل أال�صوات التي نالتها الئحتهم كالئحة وبكل
أ�ع�ضائها ،ولي�س فقط بف�ضل االقرتاع ال�شخ�صي لهم كما هو أالمر يف الدوائر املعتمدة النظام أالكرثي.
ب ـ ال يظهر أ�ن الدول التي اعتمدت أ�نظمة �شبيهة ـ على تنوعها ،من أ�ملانيا إ�ىل اليابان ،مرور ًا ب إ�يطاليا واملك�سيك وكوريا وال�سنغال ونيوزيالندا
ـ ت�شكو وجود «طبقتني» من النواب عندها.
والواقع أ�ن عدد هذه الدول إ�ىل ازدياد كما يظهر جلي ًا من خالل تبني مبد أ� النظام املختلط يف عدد كبري من الدميقراطيات اجلديدة يف كل من
أ�وروبا ال�شرقية و�آ�سيا الو�سطى (مثل رو�سيا و أ�وكرانيا و أ�رمينيا وجورجيا و أ�ذربيجان وكازاخ�ستان وطاجيك�ستان و أ�لبانيا وهنغاريا) ويف الدول
النا�شئة (مثل حالة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية).
وقد يكون مفيد ًا أ�ن ن�شري هنا إ�ىل أ�ن الهيئة املكلفة درا�سة ا إل�صالحات املطلوب إ�دخالها على النظام االنتخابي الفرن�سي التي ت�شكلت برئا�سة
العالمة فيديل ( )Vedelعام  1992وع�ضوية فقهاء وممثلني عن كل الكتل النيابية ،وقد أ�و�صت يف تقريرها املرفوع يف تاريخ 1993/2/3
باعتماد نظام خمتلط يق�ضي بتخ�صي�ص ن�سبة من مقاعد الربملان لنواب ينتخبون على �صعيد الدائرة الوطنية الواحدة على أ��سا�س التمثيل
الن�سبي إ�ىل جانب مقاعد �سائر النواب املنتخبني يف الدوائر ال�صغرى باالنتخاب أالكرثي على دورتني.
ولعل أالهم هنا ،ن�سبة إ�ىل ت أ��صل العمل بالنظام أالكرثي الب�سيط يف بريطانيا ،ا إل�شارة أ�ي�ض ًا إ�ىل أ�ن تقرير الهيئة امل�ستقلة حول نظام االنتخاب التي
�شكلتها احلكومة الربيطانية ،واملعروف بتقرير جنكينز ( )Jenkins Reportاملرفوع إ�ىل الربملان الربيطاين يف ت�شرين أالول من عام  1998قد أ�و�صى
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بدوره ،ت�صحيح ًا ملا اعتربه اخللل امل�ســتمر الذي بات ي�شوب نظام االقرتاع أالكــرثي الب�سيط القائم على الدوائر الفردية ،باعتماد نظام خمــتلط
بحيث يتــم انتــخاب ن�سـبة تراوح بني  15و 20يف املئة من النواب على �صعيد املقاطعات الكربى ( )Top-up Seatsعلى أ��سا�س �صيغة من �صيغ
التمثيل الن�سبي هي «االقرتاع مع بديل» (.)Alternative Vote
ج ـ إ�ن كل النواب� ،سواء انتخبوا على �صعيد الدوائر ال�صغرى أ�و الكربى مت�ساوون كون حقوقهم وواجباتهم مت�ساوية أ�مام الد�ستور والقانون.
ويف مطلق أالحوال ،ومهما كانت طريقة انتخابهم ،وفق ًا للنظام أالكرثي أ�و الن�سبي ،ويف دوائر كربى أ�و �صغرى ،فيبقى أ�ن «ع�ضو جمل�س النواب
ميثل أالمة جمعاء» بح�سب ما جاء يف املادة  27من الد�ستور.
ويف بحث هذه امل� أس�لة ،جاء يف التقرير الذي رفعته الهيئة املكلفة درا�سة إ��صالح النظام االنتخابي الفرن�سي التي ت�شكلت برئا�سة العالمة فيديل
 ،lامل�شار إ�ليها أ�عاله ،ما حرفيته (�صفحة :)46

La coexistence de deputes elus selon des modalites differentes ne parait pas soulever d'obstacle constitutionnel,
des lors qu'est respecte le principe d'egalite tant entre les electeurs que les elus: la voix de cahque electeur pese d'un
meme poids dans chacun des deu scrutins, les deputes disposent d'un statut et de prerogatives identiques, quell que
soit leur mode d'election

(وترجمة ذلك :ال يبدو أ�ن عقبات د�ستورية تواجه وجود نواب منتخبني بوا�سطة طرق خمتلفة طاملا أ�نه يتم مراعاة مبد أ� امل�ساواة بني الناخبني
واملنتخبني ،مبعنى أ�ن يعطى الوزن نف�سه ل�صوت الناخب يف كل من طريقتي االقرتاع ،أ�ما النواب ف إ�نهم يتمتعون بالكيان وال�صالحيات ذاتهما
مهما كانت طريقة انتخابهم).
الف�صل الرابع:
يف ا ألعمال االنتخابية التح�ضريية:

ينطوي امل�شروع املقرتح ،عموماً ،على قدر كبري من التحديث على �صعيد تقنيات العملية االنتخابية ،وهي أ�مور تتخطى حدود التقنيات البحتة،
لت�ساهم يف ت أ�مني أ�ف�ضل الظروف ملمار�سة الناخب حقه االنتخاب.
ـ أ��صبح إ�عداد القوائم االنتخابية منوط ًا بالهيئة امل�ستقلة لالنتخابات.
أ
ـ مت ا�ستحداث م�صلحة تدعى «م�صلحة �سجالت الناخبني» �ضمن املديرية العامة للحوال ال�شخ�صية مهمتها القيام دوري ًا بتدوين ا إل�ضافات
والتعديالت وال�شطب والت�صحيح على القوائم االنتخابية حتت إ��شراف الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات.
ـ ن�شر القوائم االنتخابية على �صفحة «الهيئة امل�ستقلة» على االنرتنت ( )Websiteمع إ��صدار أ�قرا�ص مدجمة تت�ضمن هذه القوائم وذلك ت�سهي ًال
ملهمة الناخبني واملر�شحني باالطالع عليها.
ـ إ�عطاء كل ناخب احلق يف أ�ن يطلب من جلنة القيد املخت�صة تدوين نقل مكان اقرتاعه من مكان هذا القيد إ�ىل مكان �سكنه على أ�ن يثبت هذا
ال�سكن ب إ�فادة من خمتار املحلة .وجتدر ا إل�شارة أ�ن ذلك ال يبدل من أ�نه يبقى على هذا الناخب االقرتاع للمر�شحني عن دائرة قيده.
ـ إ�عطاء قن�صل لبنان يف اخلارج ال�صالحيات املعطاة للمحافظ والقائمقام واملختار نف�سها يف ما خ�ص القوائم االنتخابية ،وذلك تطبيق ًا لفكرة
إ�عطاء املواطنني غري املقيمني حق االقرتاع.
بالن�سبة إ�ىل الدعوة لالنتخابات تقرتح الهيئة إ�جراء االنتخابات إ�لزامي ًا يف يوم واحد يف كل الدوائر.
الف�صل اخلام�س:
يف تنظيم املناف�سة االنتخابية:
( أ�) يف االنفاق االنتخابي

أ�دخل امل�شروع �ضوابط مهمة وجديدة على ا إلنفاق االنتخابي ت أ�مين ًا للمناف�سة ال�شريفة بني املر�شحني وللم�ساواة يف ما بينهم وذلك عن طريق
احلد من ت أ�ثري عن�صر املال وما ي ؤ�دي إ�ليه من ت�شويه ملعنى االقرتاع وت أ�ثري على حرية الناخب.
ولهذه الغاية ،أ�عطى امل�شروع تعريف ًا مف�ص ًال ملا يعترب نفقات انتخابية وميز �ضمنها بني النفقات امل�شروعة التي حدد لها �سقف ًا ال يحق للمر�شح أ�و
لالئحة جتاوزه أ�ثناء فرتة احلملة االنتخابية والنفقات غري امل�شروعة التي حظرها كلياً ،واعتربها مبثابة ر�شوة معاقب عليها جزائياً.
كذلك نظم امل�شروع م�صادر التمويل فحظر بع�ضها وو�ضع لبع�ضها ا آلخر �سقف ًا وحدود ًا بحيث يتم �ضبط هذه امل�صادر بهدف ت أ�مني �سالمة هذا
التمويل و�شفافيته.
أ
أ
أ
وتو�ص ًال إ�ىل ت أ�مني تطبيق هذا التنظيم وفعاليته� ،وجب امل�شروع على املر�شح �و الالئحة �ن يفتح ح�ساب ًا خا�ص ًا يدعى «ح�ساب احلملة االنتخابية»
يتم ا�ستالم كل امل�ساهمات ودفع كل النفقات عن طريق هذا احل�ساب ح�صراً ،وهذا احل�ساب غري خا�ضع لل�سرية امل�صرفية ،كما أ�وجب على املر�شح
أ�و الالئحة أ�ن يعني مفو�ض ًا مالي ًا واحد ًا من قبله تناط به ح�صر إ�دارة وحتريك احل�ساب املذكور ،ومدقق ح�سابات ألجل تدقيق ح�سابات احلملة.
ولقد أ�ن�ش أ� امل�شروع رقابة على التمويل وا إلنفاق االنتخابي أ�ناطها بالهيئة امل�ستقلة لالنتخاب و أ�وجب على املر�شحني واللوائح أ�ن يرفعوا إ�ليها
بيانات دورية باملقبو�ضات والدفوعات وااللتزامات املتعلقة باحلملة االنتخابية وبيان ًا ح�سابي ًا �شام ًال بعد انتهاء االنتخابات يت�ضمن بالتف�صيل
جمموع الواردات وجمموع النفقات املدفوعة أ�و املرتتبة خالل هذه احلملة االنتخابية ،ويرفق بكل الوثائق الثبوتية .و أ�لزم امل�شروع الهيئة التدقيق يف
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ح�سابات احلملة االنتخابية تو�ص ًال أ�ما لت�صديقها أ�و ردها أ�و تعديلها.
رتب امل�شروع على خمالفة أ�حكام ا إلنفاق عقوبات خمتلفة تتوزع بني عقوبات جزائية باحلب�س والغرامة أ�و ب أ�حدهما ،وعقوبات انتخابية تق�ضي
ب إ�عالن عدم أ�هلية املر�شح املخالف لالنتخاب ملدة �سنة ،وب إ�مكان إ�بطال انتخاب املر�شح من املجل�س الد�ستوري لدى وجود مراجعة طعن لديه بنيابة
للنفاق ت�سدد ل�صالح اخلزينة.
املر�شح املذكور ،و أ�خري ًا عقوبة مالية هي كناية عن غرامة قدرها ثالثة أ��ضعاف قيمة جتاوز ال�سقف املحدد إ
(ب) يف الدعاية االنتخابية:

نظم امل�شروع الدعاية االنتخابية يف و�سائل ا إلعالم املرئية وامل�سموعة وميز لهذه اجلهة بني ا إلعالن وا إلعالم االنتخابيني.
بالن�سبة إ�ىل ا إلعالن االنتخابي ،أ�جاز امل�شروع ا إلعالن املدفوع أالجر يف و�سائل ا إلعالم املرئي وامل�سموع ،وناط تنظيمه وحتديد م�ساحاته بالهيئة
امل�ستقلة لالنتخابات ،و أ�وجب على هذه أالخرية مراعاة مقت�ضيات ا إلن�صاف وحق املر�شحني يف امل�ساواة يف الظهور ا إلعالمي.
أ�ما بالن�سبة إ�ىل ا إلعالم االنتخابي ،فقد أ�عطى امل�شروع اللوائح واملر�شحني حق ًا با�ستعمال و�سائل ا إلعالم املرئية وامل�سموعة الر�سمية جمان ًا ألجل
عر�ض براجمهم االنتخابية وناط بالهيئة امل�ستقلة �صالحية حتديد برنامج مواعيد أ�وقات البث وتوزيعها بني خمتلف اللوائح واملر�شحني ت أ�مين ًا
للم�ساواة فيما بينهم ،كما كر�س حياد ا إلعالم الر�سمي يف جميع مراحل العملية االنتخابية.
كما خ�ص�ص امل�شروع مواد عديدة لتنظيم الدعاية يف ا إلعالم اخلا�ص املرئي وامل�سموع بحيث يتم ت أ�مني احرتام حرية التعبري ملختلف تيارات الفكر
والر أ�ي يف برامج و�سائل ا إلعالم املذكورة و أ�ناط بالهيئة امل�ستقلة �سلطة إ��صدار كل التوجيهات والتعليمات امللزمة التي تراها بهذا اخل�صو�ص ،مبا
ي�ضمن ت أ�مني العدالة والتوازن بني املر�شح ومناف�سيه ،وعدم التحيز يف املعاملة بني اللوائح واملر�شحني.
و أ�و�ضح امل�شروع �صراحة ،تالفي ًا ألية حماولة تهرب أ�و متييع بهذا اخل�صو�ص ،أ�ن الربامج املعينة ت�شمل جميع الربامج ا إلخبارية ال�سيا�سية
والعامة مبا فيها ن�شرات أالخبار واملناق�شات واملقابالت واللقاءات والطاوالت امل�ستديرة وخالفها.
وحظر على أ�ي و�سلة إ�عالمية إ�عالن ت أ�ييدها ألي الئحة أ�و مر�شح ،و أ�وجب عليها التفريق يف خمتلف براجمها بني الوقائع واحلقائق من جهة وبني
ا آلراء والتعليقات من جهة أ�خرى.
وحدد امل�شروع بع�ض املعايري والقواعد الواجب احرتامها كعدم الت�شهري وعدم إ�ثارة النعرات الطائفية وعدم حتريف املعلومات وعدم ممار�سة
ا إلعالن االنتخابي حتت �ستار ا إلعالم.
أ
كذلك حظر امل�شروع ا�ستعمال أالماكن العامة ودور العبادة للدعاية االنتخابية كما نظم و�ضع املل�صقات وا�ستطالعات الر�ي.
ون�ص امل�شروع على منع ت أ�ثريات الدعاية االنتخابية يف يوم االقرتاع أ
واليام ال�سابقة له ،فحظر توزيع أ�وراق اقرتاع أ�و من�شورات أ�و أ�ي م�ستندات
أ�خرى ل�صالح الئحة أ�و مر�شح يف يوم االنتخاب وعلى أ�بواب مراكز االقرتاع أ�و قربها ،كما حظر بث أ�ية دعاية انتخابية أ�و لقاء مع أ�ي مر�شح ابتداء
من �ساعة ال�صفر لليوم ال�سابق ليوم االقرتاع ون�شر أ�و بث أ�ية ا�ستطالع للر أ�ي خالل أال�سبوع الذي ي�سبق يوم االنتخابات.
وناط امل�شروع ب�صورة عامة بالهيئة امل�ستقلة لالنتخاب �سلطات الرقابة على و�سائل ا إلعالم املرئي وامل�سموع جلهة التقيد أ
بالحكام املتعلقة
بالدعاية االنتخابية ،و أ�عطاها �صالحية فر�ض عقوبات على و�سائل ا إلعالم املخالفة وهذه العقوبات ترتاوح بني التنبيه و إ�عطاء حق الرد للمر�شح
املت�ضرر حق الرد وفر�ض غرامة مالية ووقف و�سيلة ا إلعالم عن العمل جزئي ًا ملدة أ�ق�صاها ثالثة أ�يام أ�و كلي ًا ملدة أ�ق�صاها موعد إ�قفال �صناديق
االقرتاع يف يوم االنتخاب.
أ
أ
و�ضمان ًا حلقوق الدفاع ،جعل امل�شروع قرارات الهيئة قابلة للطعن ا�ستئناف ًا �مام غرفة من غرف حمكمة التمييز خالل خم�سة �يام من تاريخ
�صدورها.
الف�صل ال�ساد�س :يف عملية االقرتاع
أ�والً :يف اقرتاع املقيمني على ا ألرا�ضي اللبنانية

ـ حتدد الهيئة مراكز االقرتاع ومن �ضمنها مراكز خم�ص�صة للناخبني الذين يختارون االقرتاع خارج مكان قيدهم.
ـ تنظم الهيئة يف كل دائرة انتخابية ،عملية اقرتاع خم�ص�صة للموظفني املنتدبني إلدارة أالقالم ،وذلك يوم اجلمعة الذي ي�سبق يوم االنتخابات.
ـ يجري االقرتاع بوا�سطة أ�وراق اقرتاع ر�سمية ت�ضعها م�سبق ًا الهيئة بالن�سبة لكل دائرة انتخابية وتكون متوفرة فقط يف قلم االقرتاع .يقرتع
الناخب بهذه أالوراق ح�صر ًا دون �سواها.
أ
أ
ـ يثبت اقرتاع الناخب بتوقيعه على لوائح ال�شطب وبدمغ باهمه بحرب خا�ص توفره الهيئة جلميع القالم يكون من النوع الذي ال يزول إ�ال بعد �ربع
وع�شرين �ساعة على أالقل مما مينع أ�ي ناخب يكون حام ًال هذا احلرب على أ��صبعه من االقرتاع جمدداً.
ـ يكون على الهيئة أ�ن ت أ�خذ يف االعتبار حاجات أال�شخا�ص املعوقني عند تنظيم العمليات االنتخابية وت�سهل لهم ا إلجراءات التي ت�سمح لهم
مبمار�سة حقهم باالقرتاع دون عقبات و أ�ن ت�ضع الهيئة دقائق تطبيق ذلك بعد ا�ستطالع ر أ�ي جمعيات املعوقني وجمعيات اخلدمات املن�صو�ص
عنها يف قانون حقوق املعوقني رقم  220تاريخ .2000/5/29
ثانياً :يف اقرتاع غري املقيمني على ا ألرا�ضي اللبنانية

ـ يعترب قلم ًا لالقرتاع كل �سفارة أ�و قن�صلية لبنانية يف اخلارج .وكذلك كل مركز �آخر تعينه الهيئة بالتن�سيق مع وزارة اخلارجية واملغرتبني.
ـ يجوز لكل لبناين غري مقيم يف لبنان ويرغب يف ممار�سة حق االقرتاع أ�ن ي�سجل ا�سمه لهذه الغاية لدى القن�صلية اللبنانية املعتمدة يف البلد
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الذي يقيم فيه.

الف�صل ال�سابع:
يف أ�عمال الفرز و�إعالن النتائج

ـ يجري الفرز أالويل أ
لل�صوات أ�مام جلنة القيد املخت�صة التي تتلقى جميع �صناديق وحما�ضر أالقالم الداخلة �ضمن نطاقها ،ولي�س يف أ�قالم
االقرتاع كما كان يجري.
أ
أ
آ
ؤ
ـ يتم ع ّد أال�صوات بوا�سطة �لة ع ّد تربط بحا�سوب مربمج و�شا�شة كبرية لعر�ض النتائج ،با إل�ضافة إ�ىل �ية جتهيزات �خرى ت�من مكننة العملية
االنتخابية يف �شكل �سلم.
أ
حيث إ�ن التعديالت الكثرية التي �دخلت على قوانني االنتخاب النيابية املتعاقبة منذ قيام اجلمهورية اللبنانية اهتمت ب�صورة رئي�سية بحجم
الدوائر االنتخابية وعدد املقاعد يف كل منها ،ومل تع ّدل نظام االنتخاب إ�ال من �ضمن النظام أالكرثي نف�سه ،يهم الهيئة أ�ن ت ؤ�كد ما تعترب أ�نه أ�برز
ميزات النظام الن�سبي الذي تقرتح إ�دخاله ولو جزئي ًا �ضمن قانون االنتخاب العتيد ،وهي أ�نه:
ـ يوفر عموم ًا �صحة أ�كرب يف التمثيل ألنه ي�سمح بتمثيل �صادق الجتاهات الر أ�ي العام مبختلف تياراته وم�صاحله االجتماعية ،وهو أ�كرث عد ًال من
غريه ألنه يحول دون إ�ق�صاء أ�ي من أالقليات ال�سيا�سية ،بل ميثلها مبا يتنا�سب مع حجمها الذي تعك�سه �صناديق االقرتاع .وهو أالمر الذي ي�ساهم
أ�ي�ض ًا يف تعزيز اال�ستقرار ال�سيا�سي يف البالد.
ـ ي�ساهم يف حتديث احلياة ال�سيا�سية وعقلنتها ألنه يحد من �شخ�صنة اخليارات ال�سيا�سية باعتماده قاعدة التناف�س بني لوائح يفرت�ض أ�ن
تت�شكل على أ��سا�س برامج خمتلفة.
ـ يقود �إىل رفع ن�سبة امل�شاركة يف احلياة العامة عن طريق االنتخابات النيابية ألنه ي�ضمن جلميع املقرتعني عدم ذهاب أ��صواتهم إ�هداراً ،بل
ي�ضمن أ�نها �ستتمثل أ�ي ًا تكن الالئحة التي اقرتعوا لها.
ـ ي�شجع على �إن�شاء اجلبهات والتكتالت القائمة على أ��سا�س الربامج ال�سيا�سية وينمي احلياة احلزبية .كما أ�نه يف�سح يف املجال أ�مام
النخب ال�سيا�سية اجلديدة والقوى االجتماعية ال�صاعدة لدخول جمل�س النواب .وغالب ًا ما ي ؤ�خذ على اقرتاح اعتماد النظام الن�سبي غياب حياة
حزبية متطورة يف لبنان .غري أ�ن العالقة بني االثنني هي يف الواقع لي�ست أ�حادية ،بل إ�نها عالقة ت أ�ثري متبادل ،مبعنى أ�نه كما أ�ن وجود حياة
حزبية متطورة يدفع عادة نحو تبني النظام االنتخابي الن�سبي ،ف إ�ن اعتماد النظام االنتخابي الن�سبي ي�شجع بدوره على إ�ن�شاء أالحزاب واجلبهات
ال�سيا�سية املنظمة وعلى تنمية احلياة ال�سيا�سية القائمة على أ��سا�سها كما بني ذلك العالمة الفرن�سي موري�س ديفرجيه منذ حواىل ن�صف قرن.
ختاماً ،إ�ن الهيئة التي مل�ست ،من خالل عملها ،دقة املو�ضوع االنتخابي ،واختربت انتماءه إ�ىل امل�سائل أالكرث إ�ثارة للجدل ،حاولت أ�ن تقارب
ا إل�صالح االنتخابي يف لبنان انطالق ًا من أالهمية التي يعلقها اللبنانيون واللبنانيات على إ�نتاج حالة متثيلية حقيقية ت�شرك اجلميع وال تلغي أ�حداً،
بل تعرب فع ًال عن غنى لبنان وتنوعه يف وحدته.
وبعد حواىل ت�سعة أ��شهر عملت خاللها الهيئة كفريق واحد ،ال ي�سعها إ�ال أ�ن ت�شكر مقام جمل�س الوزراء للثقة التي أ�والها إ�ياها ،متمنية أ�ن يكون
عملها قد �ساهم يف الت أ��سي�س مل�ستقبل أ�ف�ضل مبني على دميقراطية يذهب يف اجتاهها مواطنون أ�حرار ،وحرية يح�صنها مواطنون دميوقراطيون،
بقوة القانون و�سمو حقوق ا إلن�سان.
مت إ�عداد التقرير احلا�ضر من الهيئة الوطنية اخلا�صة بقانون االنتخابات النيابية املعينة من قبل جمل�س الوزراء مبوجب القرار رقم  58تاريخ
 2005/8/8وامل ؤ�لفة من ال�سادة:
ف ؤ�اد بطر�س (رئي�ساً) .غالب حمم�صاين .مي�شال تابت .زهري �شكر .غ�سان أ�بو علوان .زياد بارود .نواف �سالم (الذي عهدت إ�ليه الهيئة مبهام
أ�مانة ال�سر) .عبد ال�سالم �شعيب .فايز احلاج �شاهني .بول �سامل .خلدون جنا .أ�ردا اكمكجي.
ـ يرفق بهذا التقرير املالحق املبينة يف امل�ستند رقم  9ربطاً.
(«النهار»)2006/6/7 ،
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