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مقدّمة
 6في لبنان في النیابیة االنتخابات لمراقبة الوطني الدیمقراطي المعھد نظّمھا التي الدولیة البعثة عن التمھیدي البیان ھذا یصدر 

تقییم وإلى  مصداقیة،وذات سلمیة انتخابات إجراء أجل من لبنان بذلھا التي الجھود دعم إلى البعثة ھذه ھدفت . 2018أیار 
البالد في ستنظّم التي االنتخابات تحسین أجل من التوصیات تقدیم عن فضالً منحاز، وغیر دقیق نحوٍ على االنتخابیة العملیة 
االنتخابات قبل ما مرحلة لتقییم بعثةٍ بنشر قام عندما  2018آذار منذ لبنان في االنتخابیة العملیة مجریات المعھد یراقب . مستقبالً
یستند كما العام، ھذا من سابقٍ وقتٍ في صدر الذي االنتخابات قبل ما مرحلة تحلیل على مبنیة خطوةٍ في البیان ھذا یأتي . النیابیة

بالذكر الجدیر من . 2018آذار منذ البالد في یعمل والذي للبعثة التابع االنتخابي المحلّل إلیھا توصّل التي والنتائج البیانات إلى 
الوطني الصندوق قدّمھ الذي التمویل لوال لتتیسّر تكن لم االنتخابیة المراقبة بعثة لتنظیم المعھد بھا قام التي الجھود أنّ 

.للدیمقراطیة

مناطق من بلداً  13من االنتخابات شؤون في وخبراء ومدنیین سیاسیین قادة بین فرداً  31 الوطنيالدیمقراطي المعھد وفد ضمّ 
الدوائر في انتشروا فریقاً عشر خمسة على المراقبون توزّع أیار،  5في . الشمالیةوأمیركا وأوروبا وأفریقیا، األوسط، الشرق 

االقتراع، صنادیق افتتاح بمراقبة الوفد قام االقتراع، یوم وفي  .اللبنانیةاألراضي أنحاء مختلف في عشرة الخمس االنتخابیة 
. قلم اقتراع150 وعملیتي التصویت واحتساب األصوات في أكثر من

، األوروبیةللشؤون السابقة والوزیرة ؛ ماكايبیتر كندا، في  العاموالمحامي  لوطنيادفاع للالسابق الوزیر الوفد د قا
والزمیلة ؛ أوزینمحمد المغربي، النواب مجلس رئیس ونائب  ؛أولسونبیرجیتا السوید، في  المستھلكوحقوق والدیمقراطیة 

إلى إضافةً ؛ ویتسكوفمان تمارا ، األمیركیةالمتحدة الوالیات في األوسط الشرق سیاسات ومركز بروكینغز، مؤسسة في العلیا 
.الشریك األعلى والمدیر اإلقلیمي في المعھد الدیمقراطي الوطني، لیسلي كامبل

في الوفد یسعى ال وبالتالي، بعد، تختتم لم النتائج وإعالن الرسمیة الجدولة عملیة أنّ الوفد یقرّ إذ بطبیعتھ، أولیاً البیان ھذا یعتبر 
مصداقیة تحدید في الفصل الكلمة أنّ بدوره المعھد یقرّ وإذ . أیار 6انتخابات حول نھائیة استنتاجات تقدیم إلى الراھن الوقت 

اختتامھا حتى االنتخابیة العملیة بمراقبة سیستمرّ فھو المطاف، نھایة في اللبناني للشعب ستكون  لبنانفي وشرعیتھا االنتخابات 
.ویعمل على إصدار تقاریر إضافیة حسب االقتضاء

تقریر ملخّص 
جرت . 2009العام منذ األولى للمرة جدید نیابي مجلس النتخاب أیار  6في االقتراع صنادیق إلى اللبنانیون المواطنون توّجھ 

الحمالت تخلّلت . واالقتصادالمجتمع على بثقلھ أرخى الالجئین من كبیرة أعداد ووجود متوتر إقلیمي وضع ظلّ في االنتخابات 
الدیمقراطي المعھد یصدر . للفسادحدّ ووضع جدیدة لقیادات المدني المجتمع وأفراد اللبنانیین المواطنین جانب من مطالب أیضاً 

. تعود للبنانیین 2018الوطني ھذا البیان و ھو یقر أنّ الكلمة الفصل في تقدیر نجاح االنتخابات النیابیة لسنة 

جملة بین من مسبقاً، المطبوعة االقتراع وبطاقات النسبي التمثیل نظام اعتماد تضمّن جدید قانون بموجب االنتخابات إدارة تمّت 
أنّ إالّ الجدید، االنتخابي النظام مع التكیّف سواء حدّ على االقتراع وموظفي الناخبین على كان أنّھ من وبالرغم . أخرىتحسیناتٍ 



حوادث واآلخر الحین بین تخلّلتھا وإن عموماً، ھادئة أجواء وسط األحیان أغلب في جیدة ظروف في مرت التصویت عملیة 
وخارجھا، االقتراع مراكز داخل األمن حفظ بمسؤولیة اللبناني والجیش الداخلي األمن قوى من كلّ تكلیف تمّ  وقد .متفرقةعنف 

االقتراع موظفي أما . حرفیةو عالیة بمھنیة مھامھم بأداء التقیناھم الذین العناصر قام وقد والبلدیات؛ الداخلیة وزارة مع بالتنسیق 
وبطریقة المناسب الوقت في البسیطة، االستثناءات بعض عدا ما االنتخابیة، المواد كل استالم تمّ وقد عملھم، في متفانین فكانوا 

 .تقریباًاالقتراع أماكن معظم في حاضرین والمرشحین اللوائح ممثلو كان وقد االقتراع، یوم جیداً تنظیماً األحزاب شھدت . آمنة
.في خطوة جدیرة بالتنویھ، اتخذ الناخبون خطوةً حاسمةً للرفع من عدد النساء في البرلمان

الستقبال مجھّزةً تكن لم بغالبیتھا االقتراع مراكز أنّ منھا التحسین، تستدعي التي المجاالت بعض الحال بطبیعة الوفد الحظ 
جرى كما . التصویتألقالم  ولوجھمتیسیر  شأنھامن التي التدابیر تأخذ ولم المسنین و الخاصة االحتیاجات ذوي من الناخبین 

في  المرشحینمندوبو ارتدى . االقتراعمراكز داخل دعایة وسائل وشوھدت االقتراع مراكز من مقربة على للحمالت تنظیم 
دعمھم على تدلّ وأغراضاً موادّ االقتراع أقالم داخل إلى معھم وأحضروا األحزاب شعارات حملت مالبس األحیان معظم 
إقفال وعند االقتراع، باب افتتاح أثناء سیما ال متفاوتة، بدرجاتٍ االقتراع إلجراءات فھماً االقتراع موظفو أبدى . معینلحزب 

في استخدمت إذ األولى، الصنادیق امتالء بعد جدیدة اقتراع صنادیق إحضار عملیة تتضح لم . األصواتواحتساب الصنادیق 
أصوات، شراء عملیات حدوث عن االدعاءات بعض المراقبین مسامع إلى تناھى  .مختومةغیر إضافیة صنادیق األحیان بعض 

. حصولھم على المال مقابل التصویت لالئحة معینة وفي مناسبة واحدة على األقل، علم المراقبون من بعض الناخبین
. 

أدّت قد الخارجیة وزارة وأنّ االنتخابات إدارة عن المسؤولة األولى الھیئة ھي والبلدیات الداخلیة وزارة أنّ إلى اإلشارة تجدر 
فیھا والمسؤولون الوزارة موظفو بذلھا التي الجھود فیھ تعدّ وقتٍ وفي . األولىللمرة المغتربین تصویت إدارة في ھاماً دوراً 

أنّ ویبقى . اإلدارةھیئات حیاد على تستند العملیة أنّ إالّ بالتنویھ، جدیرةً بالتحدیات محفوفة أجواء ظلّ في االنتخابات إلجراء 
.وزیري الداخلیة والخارجیة مرشحّین لالنتخابات، األمر الذي یطرح إمكانیة وقوع تضارب في المصالح

إحساس الناخبین لدى سجّل ولكن االنتخابي، الیوم محصّلة على كبیراً تأثیراً خلّف قد إلیھا المشار القصور أوجھ من أیاً أنّ یبد لم 
تنظیم من وبالرغم . 2009العام بانتخابات مقارنةً أدنى مشاركة بنسبة انعكس یكون قد الذي األمر المباالة بعدم ملحوظ 

كثیفاً إقباالً االقتراع یوم یشھد لم الطرقات، وعلى االجتماعي، التواصل ومواقع التلفزیون، شاشات عبر موسّع بشكلٍ الحمالت 
الوضع الستمرار مستسلمین بدوا ولكن التغییر في رغبتھم عن الناخبین من الكثیر عبّر الموعود، الیوم في . الناخبینقبل من 

البقاء في نیتھم عن معربین السیاسي، والنظام السیاسیة الفاعلة القوى حیال استیائھم عن آخرون عبّر حین في  .حالھعلى القائم 
جانب من االھتمام من المزید یستحق أمر الناخبین لدى الواضح الرضا بعدم مقرونةً لالنتخابات الجیّدة اإلدارة إنّ . بعیداً

.القیادات اللبنانیة

الطوائف مختلف على المقاعد أساسھ على تتوزّع والذي المتتبعین، من العدید حسب لبنان، في المعقد االقتراع نظام یحتمل ال 
 هللاحزب منھا السیاسي، العمل في ومشاركتھا المسلّحة المجموعات حضور یقیّده كما  .السلطةفي تحوّالت أو جذریة تغییرات 

البلد الستقرار مفتاحاً التسویة على النظام تشدید مثّل فیما . السیاسیةالعملیة تقویض بمثابة القوة الستخدام استعداده أبدى الذي 
 تداولو الحكم فعالیة حساب على ذلك أتى فقد السیاسي، النظام ضمن التوافق من معینة درجة على المحافظة وكفل أخیراً 
شھدتھا التي االضطرابات خلفیة وعلى الزمن من األخیر العقد مرّ على لبنان عرفھ الذي النسبي االستقرار أنّ ذلك  .السلطة

تمّ جدید بقانون قدماً المضيّ على السیاسیة األغلبیة تحفیز في الضغوطات أسھمت كما المواطنین، توقعات من زاد قد المنطقة 
لنقاش إخضاعھ دون من عجل على أقرّ لكونھ بانتقادات قوبل القانون أنّ غیر . البارزةالمحلیة السیاسیة القوى من بدعمٍ إقراره 

.  عام

بینھا مسافة السیاسیة األحزاب فیھ تأخذ مختلف مسارٍ في للتقدّم اللبناني السیاسي للمشھد الفرصة الجدید االنتخابي القانون أتاح 
عملت وقد  .متجددةرؤى تعكس سیاسات تقدّم برامج لتعتنق والقبلي العائلي المد و الطائفیة بین  المختلفةاإلیدیولوجیات بین و 

القانون أنّ إالّ . سنواتطیلة الرؤیا ھذه سبیل في جاھدین غیرھم و الشباب اللبنانیون والناشطون المدني المجتمع منظمات 
نحوٍ على التفضیلي الصوت واعتماد طائفي، أساس على المقاعد وتوزیع النسبي، التمثیل بین ما في جمع قد النھائیة بصیغتھ 
انتخابي سلوك لتبني المواطنین لبعض فرصة االنتخابیة اإلصالحات كانت وفیما . الراھنالسیاسي الوضع استمرار على یحافظ 

.جدید، وجد بعض المواطنون أنفسھم خارج اللعبة السیاسیة لغیاب نقاش وطني موسع یفسر مضامین القانون الجدید



استنتاجات الوفد ومالحظاتھ في یوم االقتراع

سیر العملیة االنتخابیة
عن أفید مما الرغم على بمراقبتھا، الوفد قام التي المناطق في منظّم نحوٍ وعلى عموماً ھادئة أجواء في التصویت عملیة جرت 

في ما نوعاً التوتر نسبة زیادة عن المراقبون أفاد . االنتخابيالیوم ساعات مرّ على والمرشّحین األحزاب مناصري بین  إشكاالت
األمن وقوى اللبناني الجیش لعناصر حضوراً المراقبون الحظ . التصویتفي المشاركة نسبة ازدیاد مع الظھر بعد ما فترات 

التزمت . توتّرحاالت أي حصول عند النظام حفظ من األمن عناصر تمكن وقد محیطھا، وفي االقتراع مراكز في الداخلي 
.األجھزة األمنیة بالصالحیات المسندة إلیھا في القانون وحافظت العناصر األمنیة على ھدوئھا واتزانھا

الخلیویة الھواتف باستخدام متعلقة تجاوزات وقوع من بالرغم المراقبون أفاد ما وفق عام، بشكلٍ االنتخابیة باإلجراءات التقیّد تمّ 
في  .بالتصویتلھم السماح قبل الحبر من الناخبین أصابع خلوّ ومن االقتراع، بطاقات  صحةمن والتحقق االقتراع، أقالم داخل 
من التحقق من أخرى حاالت في المسؤولون تخلّف حین في الشطب لوائح على التوقیع المقترعین من یطلب لم الحاالت، بعض 

.عدد بطاقات االقتراع والمغلّفات قبل فتح الصنادیق

إدارة مراكز االقتراع
بذل فقد . ومنظّمةھادئة انتخابیة بعملیة ترجم الذي األمر لمھامھم أدائھم في عالیةً ومھنیةً تفانیاً االقتراع أقالم موظفو أبدى 

.موظفو االقتراع جھوداً صادقةً للتقیّد بالقواعد والتعلیمات، وإن تفاوتت درجات إلمامھم باإلجراءات وفھمھم لھا

في االقتراع أبواب وافتتحت األساسیة االنتخابیة اللوازم جمیع على بزیارتھا الوفد أعضاء قام التي المراكز معظم حصلت 
تمّ المقابل، في . المراكزبعض في ومنفصلة بسیطة تأخیر حاالت سجّلت وإن صباحاً، السابعة الساعة تمام في المناسب الوقت 

اقتراع أقالم وثمة المسجّلین، الناخبین عدد من أقلّ بطاقات عدد على االقتراع أقالم أحد حصل إذ المشكالت، بعض عن اإلبالغ 
عام، بشكلٍ ). األصواتالحتساب الالزمة األوراق أو الرسمیة االستمارات قبیل من (معینة انتخابیة مواد على تحصل لم أخرى 

إضافیة صنادیق على االقتراع أقالم بعض حصول من بالرغم التصویت عملیة طیلة االنتخابیة اللوازم أمن على المحافظة تمّت 
احتساب عملیة أثناء االنتخابیة اللوازم سالمة ضمان عن االقتراع مسؤولي بعض تخلّف كما مختومةً أو مرمّزةً تكن لم 

.األصوات

االستمارات یفھموا لم االقتراع موظفي أنّ الحظوا قد المراقبین أنّ إالّ بفعالیة، األحیان معظم في التصویت عملیة جرت 
 .االقتراعأقالم من عددٍ في األصوات احتساب عملیة وخالل الصنادیق افتتاح أثناء الالزمة باإلجراءات القیام وكیفیة الرسمیة 

األصوات، احتساب عملیة أثناء االقتراع بطاقات لعرض والشاشات الكامیرات استخدام عدم االقتراع أقالم بعض اختارت وقد 
ازدحاماً أیضاً االقتراع أقالم بعض شھدت . االقتراعأقالم من العدید في االقتراع بطاقات بعض صحة حول إشكاالت وقعت كما 

األفراد بعض فیھا قام حاالتٍ المراقبون الحظ . المرشحینومندوبي الناخبین ألعداد یتسع یكن لم الذي المكان ضیق بسبب شدیداً 
.بالتدخل في عملیة االقتراع أو  تقدیم التوجیھات بشأنھا بالرغم من أنھم غیر مفوضین بذلك

نسبة المشاركین
دائرة في المشاركة نسبة سجّلت . وأخرىانتخابیة دائرة بین ملحوظ تفاوت مع بالمئة  49.2االنتخابات في المشاركة نسبة بلغت 
لم التي الثانیة بیروت دائرة فشھدتھا األدنى التصویت نسبة أما بالمئة،  63بلغت تصویت نسبة أعلى راشیا /الغربيالبقاع 

في أدّى ما العصر، فترة في المشاركة نسبة لترتفع الصباح، ساعات في خجوالً إقباالً المراقبون الحظ . بالمئة 31الـ تتجاوز 
المشاركة لمستوى  مختلفةتقییمات المراقبون قدّم . طویلةطوابیر في الناخبین  وانتظارالمراكز ازدحام إلى األحیان بعض 

من أكثر في االنتخابیة المعارك اكتستھ الذي المحلّي الطابع على یدلّ الذي األمر المناطق، مختلف في الدیموغرافي وطابعھا 
.دائرة



أوراق االقتراع المطبوعة سلفا
. التصویتطریقة فھم على مساعدتھم من عموماً األقالم موظفو وتمكن االقتراع، أوراق ملء بطریقة ملمّین الناخبین معظم بدا 
ومرشح واحدة الئحة اختیار وضرورة الجدیدة االقتراع اوراق اعتماد نتیجة الناخبین بین ارتباك حاالت المراقبون یشاھد لم 

.واحد من الالئحة نفسھا، رغم المخاوف من أن یشكّل النظام الجدید تحدیاً للناخبین

التصویت/سریة االقتراع
تضمن ال بطریقة المعازل وضعت فقد . المراقبونزارھا التي االقتراع أقالم من كبیر عددٍ في االقتراع سریة خرق تمّ 

ولموظفي األحزاب لمندوبي سمحوا أو إرادتھم بملء خیاراتھم عن الناخبون كشف األحیان بعض وفي الناخب، خصوصیة 
مختلفة انتخابیة دوائر وفي االقتراع أقالم من العدید في المتكرّرة الظواھر ومن . بطاقاتھمبرؤیة األمنیة العناصر أو االقتراع 
مساعدة إجراءات استغالل من قلق عن فیھا أفید حاالت تكرّرت كما . نفسھالوقت في العازل وراء واحد ناخب من أكثر مشاھدة 
أو مسنّین ناخبین عدة بمساعدة واحد شخص قیام مثالً  –الناخب خیار رصد بھدف التصویت على اإلعاقة ذوي من الناخبین 

.غیر ملمّین بالقراءة والكتابة أو من ذوي اإلعاقة على اإلدالء بأصواتھم

تنظیم الحمالت
على الناشطة الحمالت من العدید المراقبون الحظ االقتراع، مراكز " منمقربة على "االنتخابیة األنشطة تنظیم حظر رغم 

لمراكز المقابلة المباني على بكثرة ظاھرةً الحملة مواد بدت وقد  .تقریباًبزیارتھا قاموا التي االقتراع مراكز جمیع أبواب 
المرشحین مندوبو شوھد وقد . مباشرةًاالقتراع مراكز خارج حزبیة وأعالم صوت مكبرات مع سیارات ركنت كما االقتراع، 

مندوبي من العدید ارتدى  . المراكزداخل حتى أو المراكز، إلى دخولھم قبل معین السم التصویت الناخبین من یطلبون 
شراء من حاالت مباشرةً المراقبون شاھد وقد . وصورتھالمرشح اسم تحمل  قبعات واعتمروا وسترات قمصاناً المرشحین 
الناخبون أكّدھا النوع، ھذا من حالةً الجنوب دوائر على الموزعین المراقبین من فریق وشاھد ھذا . بتسجیلھاوقاموا األصوات، 

.الذین أفصحوا عن قبضھم مبالغ مالیة للتصویت لالئحة معینة

قابلیة الوصول إلى أقالم االقتراع
تضمن تجھیزات من المراكز جمیع وخلت بسھولة، إلیھا اإلعاقة ذوي الناخبین لوصول مجھّزةً كانت االقتراع أقالم من قلة 

لمساعدة بالتنویھ وجدیرةً جدیةً جھوداً بذلوا قد األمن مسؤولي أنّ فیھ شكّ ال مما . كرامتھمیضمن متساوٍ نحوٍ على مشاركتھم 
ذوي من الناخبین الستقبال الكافي بالحد المراكز تجھیز عدم فإنّ ذلك ومع االقتراع، أقالم إلى الوصول على الناخبین 

الطابق في كائنة االقتراع أقالم أنّ المراقبین معظم الحظ  .االنتخاباتفي مشاركتھم نسبة من قلّص قد الخاصة االحتیاجات 
اإلعاقة ذوي من الناخبین أو السنّ في الطاعنین یحملون اآلخرین الناخبین أو األمن عناصر وشاھدوا العلویة، الطوابق أو الثاني 

.عبر الساللم لیتمكنوا من اإلدالء بأصواتھم

مندوبو المرشحین واللوائح
عملیة یراقبون وھم اللوائح أو األحزاب أو المرشحین لمندوبي حضوراً االقتراع أقالم من الكبرى األكثریة في المراقبون الحظ 

الناخبین على التأثیر األحیان بعض في حاولوا كما بصوتھم، أدلى قد الناخبین من األحیان أغلب في المندوبون تابع . التصویت
.كما شوھد وقوع إشكاالت بین المندوبین داخل أقالم أو مراكز االقتراع. أو التدخل في العملیة

السیاق والخلفیة
" الوطنيالوفاق "على السیاسیون القادة اتفق لبنان، استقالل عقب . 1943سنة استقاللھ منذ دوریة انتخابات إجراء لبنان شھد 
القائم للبلد الطائفي النظام على مؤكّدةً الدینیة المذاھب مختلف بین التمثیل في التوازن أقامت مكتوبة غیر وثیقة عن عبارة وھو 
. محددةلمجموعات معینة سیاسیة بمناصب ویحتفظ النواب، مجلس في الطوائف مختلف تمثیل النظام ھذا یكفل . 1860العام منذ 

برئیس یشترط فیما سنیاً مسلماً الوزراء ورئیس مارونیاً، مسیحیاً یكون أن الجمھوریة رئیس على اللبناني، الطائفي النظام وفق 
بحیث التحالفات في بتحوالت تمیز سیاسیاً مشھداً أنتجا ونظامٍ بتاریخ البلد ینفرد . الشیعیةالطائفة إلى ینتمي أن النواب مجلس 
كبیر حدّ وإلى أیضاً لبنان في السیاسیة الحیاة تتأثر  .شخصیةمصالح أو معین مذھب عن دفاعاً حلفاء السابقون األعداء یصبح 
ھذا ویتفاقم . السلطةعلى تتنافس سیاسیة أحزاب نفسھ الوقت في ولكنھا الدولة، سیطرة عن خارجة مسلّحة مجموعات بوجود 

.المشھد المتحوّل بواقع أنّ لبنان لطالما شكّل مسرحاً تتنافس القوى الفاعلة اإلقلیمیة في ما بینھا انطالقاً منھ



آذار  14و 8تحالفي بین منقسم نواب مجلس عنھا انبثق  2009العام في األخیرة للمرة لبنان في النیابیة االنتخابات عقدت 
حزب انسحاب بعد الحریري حكومة سقطت عامین، من أقلّ بعد . الوزراءمجلس رئاسة زمام الحریري سعد بواسطتھا وأمسك 

غادر وجیزة، فترة بعد . المتحدةاألمم من والمدعومة بلبنان الخاصة المحكمة إجراءات انعقاد خضمّ في منھا وحلفاؤه هللا 
جدید من البعض بعضھا ضدّ اللبنانیة التحالفات ثارت أن لبثت وما . أفادحسبما حیاتھ على التھدیدات من خوفاً البالد الحریري 

إلى الحدود عبر السوریین من اآلالف لجأ السیاسیین، بین التوتر حدّة تصاعد ومع . 2011العام في السوریة األزمة خلفیة على 
.داخل األراضي اللبنانیة ھرباً من أعمال العنف الدائرة في بالدھم

نجیب الحكومة رئیس استقال ، 2013آذار وفي . لبنانفي الحكم نظام التوترّ أشكال جمّدت التالیة، الثالثة األعوام مرّ على 
رغم حكومة تشكیل من البرلمان اختاره الذي السنيّ سالم تمام المشرّع یتمكن ولم . أخرىحكومة انھیار إلى أدّى ما میقاتي، 
إلى سلیمان میشال الجمھوریة رئیس والیة وصلت أخیراً، الحكومة تشكیل على فقط أشھر ثالثة وبعد . السنةیقارب ما مرور 
تشكیل أخرت التي نفسھا الجمود أزمة الرئاسة سدّة أصابت ما وسرعان . الحكمتقلّده على سنوات بعد  2014أیار في نھایتھا 

.الحكومة، وبقي لبنان من دون رئیس ألكثر من عامین

مدة  2013سنة في بنفسھ والیتھ النواب مجلس مدّد التشریعیة، االنتخابات انعقاد على أسابیع وقبل األحداث، تلك كلّ خضمّ في 
الفترة غضون في . المتردیةاألمنیة األوضاع بذریعة وذلك اللبنانیة، األھلیة الحرب اندالع منذ األولى ھي خطوة في شھراً،  17

ومجموعات األسد بشار السوري الرئیس جیوش بین اللبنانیة الحدود على دائرةً االشتباكات كانت التمدید، فیھا تمّ التي 
المناصرین بین البالد شماليّ طرابلس، مدینة في عنیفة صدامات شرارة اندالع إلى هللا حزب تدخّل وأدّى . المسلّحةالمعارضة 

.لنظام األسد والمعارضین لھ

وقوبل  .أخرىسنوات لثالث والیتھم النواب مجلس أعضاء مدّد ، 2014الثاني تشرین في المستمرّ الرئاسي الفراغ ظلّ وفي 
صیاغة دون من عرجاء بخطىٍ تقدّمھا لبنان في المتبقیة الحاكمة المؤسسات واستكملت . ودولیةمحلیة بإدانة بعد مرةً التمدید 

التابع للنفایات الرئیسي المطمر إغالق تمّ عندما  2015العام صیف في ذروتھا المشكلة وبلغت . جدیدةتشریعات أو سیاسات 
أزمة على ردّاً  .الحكومةجانب من التحرّك لعدم نتیجة أعمالھا القمامة بجمع المكلّفة الشركة وعلّقت لبنان وجبل لبیروت 

األزمة تخلّفھا أن یمكن التي الصحیة التداعیات على احتجاجاً الشورع إلى المواطنین من اآلالف عشرات نزل النفایات، 
القطاعات مختلف من المواطنین من متنوعة لمجموعة عاكسةً مرآةً التظاھرات مثّلت . خلفھاالكامنة السیاسیة واألسباب 
مدّ سبل وتحسین لبنان في المھترئة التحتیة البنى إحیاء إلعادة الحاجة بینھم جمعت االقتصادیة واالجتماعیة والطائفیة السیاسیة 

وداعیةً اإلصالحات من بمجموعة مطالبةً وثیقة روابط تربطھا ال مدنیة حركات االحتجاجات عن انبثقت . بالخدماتالمواطنین 
.القادة السیاسیین لحلّ األزمة التي تضیّق الخناق على لبنان

إدارة أزمة حلّ كیفیة حول الحوار في شاركوا الذین البلدیات، ومسؤولو المدنیة المجموعات مارستھا التي للضغوطات كان 
ومن . 2016أیار في مقرّرةً كانت التي واالختیاریة البلدیة االنتخابات تنظیم على السیاسیین لبنان قادة أجبرت أن النفایات، 

االنتخابات خوض اعتزموا الذین المرشحین بین  اللوائح تشكلت السابق، العام صیف في البالد غزت التي االحتجاجات منطلق 
وإلى للسیاسات واضحة حلول إلى ودعوا بعلبك، إلى بیروت من مختلفة مناطق في الراسخة، السیاسیة اللوائح ضدّ البلدیة 
أنحاء مختلف في أسابیع أربعة مدى على األسبوع نھایة عطلة في البلدیة االنتخابات نظّمت . الحكمعملیات في الشفافیة اعتماد 

وھدوء بانسیابیة جرت التي البلدیة االنتخابات إدارة أثبتت وقد . اللبنانیةاألمن ألجھزة الساھرة األعین تحت اللبنانیة المناطق 
من السیاسیة لألحزاب تسنّى كما المجاورة، سوریا في االستقرار انعدام رغم االنتخابات تنظیم على قادرة الحكومة أنّ نسبیاً 

.خاللھا اختبار التحالفات والماكینات االنتخابیة بنسبة مخاطر متدنیة

من شھور وبعد . النیابیةلالنتخابات الطریق ومھّدت الرئاسي الفراغ أزمة معالجة في الرغبة البلدیة االنتخابات جدّدت 
میشال الجنرال انتخاب أجل من  2016العام من األول تشرین شھر في إجماع إلى الوصول تمّ البرلمان، أروقة بین المفاوضات 

األول، كانون شھر وفي  2005العام منذ األولى للمرة العامة المیزانیة البرلمان أقرّ نفسھ، الشھر في . للجمھوریةرئیساً عون 
سعد الوزراء رئیس والتزم . االختیاريالمنفى من لتوّه عاد الذي الحریري سعد المستقبل تیار رئیس رأسھا على حكومة تشكّلت 

.الحریري بإصالح قانون االنتخاب وعقد االنتخابات النیابیة على اعتبار ھذین البندین من سلّم أولویات الحكومة



أقرّ النواب، مجلس لوالیة وتمدیدین المسودّات، وعشرات بالفشل، باءت محاوالت عدّة وبعد ، 2017حزیران  17بتاریخ 
السیاسیون دعا القانون، إقرار وقت في . والیتھانتھاء موعد على فقط أیام ثالثة قبل جدیداً انتخابیاً قانوناً أخیراً اللبناني البرلمان 

باستیعاب والناخبین والمرشحین، االنتخابات، إدارة على للقیّمین للسماح  2018أیار حتى لالنتخابات " تقنيتأجیل "إلى أیضاً 
الجدید القانون صیاغة عملیة استمرّت  .االنتخابیةالعملیة على الجدید القانون اعتماد یفرضھا تغییرات أليّ والتحضیر القانون 

.لعدة سنوات ولكنھا عجّلت في األیام األخیرة السابقة إلقراره في ظلّ سعي القادة السیاسیین لتجنّب فراغ في المجلس

عدید ثغرات تتضمّن االنتخابات إلدارة معقدةً صیغةً أیضاً یعتمد ولكنھ حتماً، األمام إلى خطوةً الجدید االنتخابات قانون یمثّل 
انتخابي إطار على  44رقم القانون مرسوم ینصّ . وسیلةمن بأكثر تطبیقھ طریقة تفسیر إمكانیة من یزید الذي األمر محتملة 

التصویت یعتمد كما انتخابیة، دائرة عشرة خمس وتحدید الطائفیة، بالحصص االحتفاظ مع النسبي التمثیل على یقوم جدید 
اإلصالحات ھذه تترجم  .مسبقاًالمطبوعة البطاقات واستخدام المغتربین باقتراع ویقبل مفتوحة، لوائح على للمرشحین التفضیلي 
بحدّ لبنان في االقتراع سنّ یحدّد . النتائجوجدولة واالقتراع االنتخابیة، الحمالت تنظیم عملیات على تنعكس جذریة بتغییرات 

سجّل ینتقل الزواج وعند العائلة، سجالّت أماكن في تلقائیاً الناخبون یسجّل  .للترشّحأدنى كسنّ عاماً  25مقابل عاماً  21ھو أدنى 
.المرأة إلى عائلة زوجھا

والشؤون العدل، وزارات من مسؤولین مع بالتنسیق االنتخابات، تنظیم عن األساسیة المسؤولة والبلدیات الداخلیة  وزارةتعتبر 
سنویة تسجیل عملیة خالل من (الناخبین لوائح بإعداد والبلدیات الداخلیة وزارة تقوم . والمالیةوالتربیة، واإلعالم، الخارجیة، 

وتوزیع إعداد تتولّى كما االقتراع موزظفي وتدریب الوطنیة، الھویة بطاقات إنتاج على وتعمل ) شباطشھر في تلقائیاً تجري 
المشنوق، نھاد والبلدیات الداخلیة وزیر أنّ إالّ . االقتراعیوم في األمنیة الشؤون وتنسیق االقتراع أقالم وتنظیم االنتخاب، مواد 
على اإلشراف لجنة عن بعیدةٍ خطوةٍ وفي . لالنتخاباتبدوره ومرشّح المستقبل تیار إلى ینتمي سیاسة رجل الواقع في ھو 

على الجدید االنتخابي القانون نصّ ، 2009العام انتخابات في والبلدیات الداخلیة وزارة من جزءاً تشكّل كانت التي االنتخابات 
ویكون . والبلدیاتالداخلیة وزارة من بإشراف تعمل مستقلّة شبھ تنظیمیة ھیئة وھي االنتخابات على اإلشراف ھیئة إنشاء 

اإلشراف ھیئة تتولّى . التصویتفي الحق یملك ال ولكن كافة اجتماعاتھا وترؤس الھیئة عمل على اإلشراف في الحق للوزیر 
تسجیل على واإلشراف الحمالت، وتنظیم باإلعالم المتعلّقة األنظمة وضع مسؤولیة عضواً  11من المكوّنة االنتخابات على 

أشھر الثالثة مھلة ضمن  2017أیلول في بمھامھا االنتخابات على اإلشراف ھیئة كلّفت . الحملةبقواعد وتقیّدھم الناخبین 
صالحیاتھا مع یتناسب الذي والموارد الموظفین من الكافي العدد إلیھا یسند لم ولكن القانون إقرار تاریخ من اعتباراً المطلوبة 
من سوى تتمكن لم لذلك، نتیجةً . والبلدیاتالداخلیة وزارة من لھا المخصص التمویل وتأخر محدودة میزانیتھا أنّ كما الموسّعة، 

.تقدیم توجیھات قلیلة للمرشحین واإلعالمیین في ما یخصّ أدوارھم، وقوّضت قدرتھا على المراقبة إلى حدّ كبیر

المھلة وبحلول . امرأة 113بینھم مرشحاً  976المسجّلین المرشّحین عدد بلغ آذار،  7في المرشحین تسجیل باب إقفال مع 
من أكثر لالنتخابات ترشّح وقد . امرأة 86بینھم مرشحاً  597تضمّ الئحة  77تشكّلت آذار،  27في اللوائح لتشكیل النھائیة 
. والمرشحیناللوائح أو األحزاب بین متقطعة عنف حوادث تخلّلھ اإلجمالي بالھدوء الحملة فترة اتسمت . الحالیینالوزراء نصف 

االنتھاكات رصد على االنتخابات على اإلشراف لھیئة المحدودة القدرة مع االنتخابي لإلنفاق العالي السقف إلى نُظر ما وإذا 
أسعار من التلفزیونیة القنوات رفعت . االنتخابیةالحمالت تنظیم في المال لعبھ الذي الكبیر الدور مالحظة یمكن ومعاقبتھا، 

االنتخابات غرار وعلى . المناصبوشاغلو الراسخة واألحزاب األثریاء المرشحون منھ استفاد الذي األمر اإلعالمي، الظھور 
واألحزاب المدني المجتمع ممثلو فیھ عبّر وقتٍ في األصوات، شراء من متعدّدة حاالت وقوع عن أفید لبنان، في السابقة 

وعدم الحملة على اإلشراف على االنتھابات على اإلشراف ھیئة تخلّف حیال استیائھم عن المستقلون والمرشحون الصغرى 
حمالتھم في الدولة موارد استخدموا قد المعینین أو المنتخبین المسؤولین من المرشحین بعض أنّ زعم كما االنتھاكات، معاقلة 

.االنتخابیة

التوصیات
االنتخابات في الثقة لتعزیز اتخاذھا الممكن الخطوات حول التالیة التوصیات الوفد یقدّم الدولي، التعاون لروح استحضارا  

حتى االنتخابیة العملیة بمراقبة الوطني الدیمقراطي المعھد یستمرّ وإذ . لبنانفي الدیمقراطیة المؤسسات وتوطید المستقبلیة 
.اختتامھا، فقد یقدّم توصیات إضافیة في وقتٍ الحق



تنظیم مشاورات شاملة لمراجعة االنتخابات
 وأفراد السیاسیون والمتنافسون االنتخابیة، السلطات فیھم بمن باالنتخابات، المعنیین الشأن أصحاب یجتمع أن ینبغي

الجدید االنتخابي اإلطار بموجب االنتخابیة العملیة تحلیل أجل من االنتخابات انتھاء بعد واإلعالمیون، المدني المجتمع 
.تحلیالً مفتوحاً وصریحاً، وتوثیق التغییرات من أجل تعزیز الشفافیة في العملیات اإلصالحیة المستقبلیة

 ًفھم أجل من الجھود مضاعفة الجدید المجلس في السیاسیین للقادة ینبغي السنة، ھذه الواضح المباالة عدم إلى نظرا
.مخاوف المواطنین ومعالجتھا

تعزیز اإلطار االنتخابي
 لسلطة االنتخابات إدارة مسؤولیة تخضع أن ینبغي سیاسي، انحیاز دون من االنتخابات إدارة في الثقة تعزیز بھدف

.ھیئة إشراف مستقلة تتمتع بموارد مناسبة وفریق عمل دائم، وبمیزانیة مستقلة
لتحقیق تمثیل متساو للناخبین في البرلمان، ینبغي إعادة توازن طریقة توزیغ الناخبین لكلّ مقعد.
 وینبغي . باستمرارتخرق لكونھا فیھا النظر وإعادة االقتراع یوم في االنتخابات بتنظیم المتعلّقة القواعد مراجعة ینبغي

.أن تنفّذ القواعد الجدیدة بشكلٍ منتظم
 الصعب من اإلعاقة، ذوي واألشخاص المسنین للناخبین المساعدة األمن وعناصر االقتراع موظفو فیھ یقدّم وقتٍ في

اإلعاقة وذوي السنّ في الطاعنین الناخبین لتزوید جدیدة إصالحات إدخال ینبغي . االقتراعأقالم إلى الوصول علیھم 
.بالقدرة على الوصول دون عوائق إلى مراكز وأقالم االقتراع

تحسین قدرات ھیئة اإلشراف على االنتخابات
 اآللیات، ومراقبة الحملة، تمویل أنظمة وتحسین مراجعة على تعمل أن االنتخابات على اإلشراف لھیئة ینبغي

.وممارسة صالحیات لمالحقة اللوائح والمرشحین الذي ینتھكون القانون
 ھیئة لوالیة وفقاً المعلومات، وتبادل الناخبین لتثقیف الالزم الوقت إلتاحة مسبق وقت في القرارات اتخاذ ینبغي

.اإلشراف على االنتخابات
 التقاریر لمراجعة المدققین ونشر إضافي تدریب في االستثمار إمكانیة في النظر االنتخابات على اإلشراف لھیئة ینبغي

.المالیة لفترة الحملة وتشجیع المرشحین على التقیّد بھا بانتظام

توسیع نطاق الشمولیة السیاسیة
 نطاق وتوسیع االنتخابات، ھذه في تحقیقھا تمّ التي اإلنجازات من انطالقاً معزّزة إجراءات تطبیق إلى الحاجة تدعو

االنتخابیة التشاریع في الجندریة الكوتا إدراج في النظر إعادة ذلك في بما المنتخبة، المناصب في المرأة تمثیل 
.المستقبلیة

 في والعضویة االقتراع سن خفض إجراءات ذلك في بما الشباب، مشاركة لتشجیع الالزمة الخطوات اتخاذ ینبغي
.البرلمان

 
تعزیز ثقة المواطنین في المؤسسات السیاسیة في لبنان

 واضحة حلول وضع على التركیز آن في والجدیدة الراسخة السیاسیة لألحزاب ینبغي المواطنین، ثقة قلة على للتغلّب
.للسیاسات تعالج مخاوف المواطنین، ویكون بمقدور الناخبین استخدامھا لتقییم أدائھا

 صیاغة في دوره وتعزیز اإلشرافیة البرلمان قدرات بممارسة االلتزام المنتظرین الجدد النواب مجلس ألعضاء ینبغي
.السیاسات والقوانین

تشجیعاً على المشاركة السیاسیة الھادفة، ینبغي للحكومة دعم مبادرات التوعیة المدنیة الموجھة إلى الشباب.
 ًالمجتمع ألفراد یمكن االنتخابات، ونتائج الجدید بالقانون المتمثلة المدني للمجتمع المتواضعة اإلنجازات من انطالقا

.المدني االستفادة من الفرصة إلحداث مزید من التغییر بعد ھذه االنتخابات

المعھد الدیمقراطي الوطني ھو منظّمة غیر ربحیة وغیر منحازة تعمل في سبیل دعم وترسیخ المؤسسات الدیمقراطیة في جمیع 
على مرّ الخمس وعشرین عاماً سنة الماضیة، قاد المعھد ما . أنحاء العالم، وتعزیز ثقافة االنفتاح والمساءلة في مؤسسات الحكم

وللمعھد مكتب دائم في . 1998عمل المعھد للمرة األولى في لبنان عام . دولة 62بعثة لمراقبة االنتخابات في  150یزید على 



یقود المعھد برامج في لبنان تتناول المساعدة التقنیة لمراقبي االنتخابات المحلیین، وفي مجاالت مشاركة . 2000لبنان منذ العام 
المرأة واستطالعات الرأي العام لألحزاب السیاسیة كافة، وتموّل برامجھ من مكتب وزارة الخارجیة والكومنولث في المملكة 

.المتحدة والصندوق الوطني للدیمقراطیة


