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  االسباب الموجبة

ين               ة ب تمكن من ترسيخ الوحدة الوطني م ت ة ل وانين انتخابي ذ استقالله، عدة ق ان، من عرف لبن

  .ابنائه، وتحقيق االنجازات الديموقراطية المنشودة

ادة النظ    وعن ألة إع ار مس ة بإ    د آل استحقاق انتخابي تث انون االنتخاب والمطالب صدار  ر في ق

  .ى عيوب القانون الراهنيتالفقانون جديد 

ن الشرعي  و االب انون االنتخاب ه ابي والسياسي وق امين االنتخ ين النظ ام السياسي، فب للنظ

ا نظام اال لفا. ترابط وتفاعل  ه من       بي يعكس صورة النظام السياسي    نتخ ل ب ا يحف ىء بم وينب

ات         وق والحري ة للحق رام وآفال ن احت ه م وي علي ا ينط اوىء، وم ن أو مس ة محاس ، الفردي

  .ات لقمعها او تكبيلهاوالجماعية، أو من نّي

مى   ي اس توره ه ة دس ي ديباج ها ف ان وآرس ا لبن ذ به ي اخ ة الت ة البرلماني والديموقراطي

ى الصعيد السياس ديموقراطيات او أفضلها عل ذه . يال ة ال تكتسب ه ذه الديموقراطي ولكن ه

  .القيمة اّال إذا إقترنت بوجود نظام انتخابي يضمن للناخبين حرية االقتراع

ة  ويالحظ الباحثون  أن فساد النظام االنتخابي يؤدي الى فساد الديموقراطية البرلمانية المطلوب

  .الصوت الواحد للفرد الواحد :لتحقيق المساواة السياسية بين المواطنين، التي تتجلى في مبدأ

ام    او ذ الع ان ، من ر لبن ة    ١٩٤٣ختب دوائر االنتخابي واع ال ع أن غرى ( ، جمي رى والص ) الكب

ام   ام   ١٩٦٠وجرّب االقضية آدوائر إنتخابية ما بين الع ام    . ١٩٧٢والع ذ الع  ١٩٩٢وأخذ من

 ثيًال نيابيًا صحيحاً نتخابية لم تنتج تمولكن جميع هذه الصيغ اإل. ئرتين الكبرى والصغرىابالد

  .وعادًال

ًا   ه    . ة للتصويت ت هو القاعدة الثاب  ونظام االقتراع االآثري آان دائم بعض ان تطبيق ر ال ويعتب

اذ   . ةداخلي  وبأسهم في عدم االستقرار السياسي المستمر وأوقع البلد في حر  ة االنق وان عملي

ر   تكمن بنظام االقتراع النسبي الذي يؤمن االندماج الوطني وعدا ى تغيي لة التمثيل ويساعد عل

تخدام    وات واس راء االص اهرة ش ن ظ تخّلص م ي ال هم ف ح، ويس ب والمرش لوك الناخ س

  .والتخفيف من آثار الطائفية السياسية "االنتخابيةالمحادل "

ادىء        ه المب أمّن من خالل ات عادل تت ومما ال شك فيه ان اللبنانيين يطمحون الى قانون انتخاب

  .وال سيما مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون العامة الدستورية،
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ت الطائف ي   يواذا آان راع ف اداة باالس عنا اّال المن ال يس ل ف ة العل ي عل ان ه ي لبن ية ف ة السياس

  .من الدستور/ ٩٥/ ، وفقًا للمادةإللغاء الطائفية السياسية تشكيل الهيئة الوطنية

دد الحالي   البقي على قانون انتخابي ُيوبانتظار تحقيق هذا الحلم نرى من المستحسن إصدار  ع

ين المس    للنواب، وعلى المناصفة ا  ا ب ين النسبي  بالنظام ين، ويأخذ  حيين والمسلم يلمعمول به

ات           ر من التطلعات والرغب م االصالحات التي تتجاوب مع آثي واالآثري معًا، ويتضمن أه

  .الشعبية

داء  قترحاتنا التي تتناووسنكتفي بعرض االفكار الرئيسية لم ل أهم النقاط المثيرة للجدل، مع اب

  .االستعداد ، في حال الموافقة عليها، لوضعها في صيغة قانونية

  

  مضمون االقتراحات االصالحية

  

ار آل            .١ ى خمس محافظات، واعتب مًا ال ة، مقس ة االنتخابي جعل لبنان، من حيث العملي

دائرة االن : لتبسيط  لونسميها  ( منها دائرة إنتخابية واحدة   رى التي تضم     ال ة الكب تخابي

ان ، في     ).  ةعدة دوائر انتخابية صغرى، هي دوائر األقضي دينا في لبن وبذلك يكون ل

 :مجال االنتخابي، خمس دوائر انتخابية آبرى مكونة من ال

o محافظة بيروت. 

o محافظة جبل لبنان. 

o محافظتا الشمال وعكار. 

o  الهرمل والبقاع –محافظتا بعلبك. 

o نبطيةمحافظتا الجنوب وال. 

٢.    

ن    - أ واب م س الن ألف مجل ا ١٢٨يت اس   " نائب ى أس فهم عل ب نص ينتخ

 .والنصف اآلخر على أساس النظام األآثري   النظام النسبي

اطقي       يتم الترّش - ب ع الطائفي والمن ى اساس التوزي وائح عل ح وتأليف الل

 .المعمول به حاليًا
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ًا ل   يتم توزيع المقاعد  -ج ة وفق ع الطائفي والجغر  النيابي افي المحدد   لتوزي

  .في الجدول المرفق

 

طة   .٣ رة بواس ل دائ ي آ راع ف ينيجري االقت بي، : مغلف راع النس االول مخصص لالقت

ة   مغلفوهذا يعني ان الناخب يضع في ال. والثاني لإلقتراع االآثري االول الئحة آامل

ى صعيد المحافظة     بين من  دائرة  ( اللوائح المتنافسة تحمل أسماء المرشحين عل اي ال

دائرة        ) برىالك ك ال . وال يجوز ان يتجاوز عددهم نصف عدد المقاعد المخصصة لتل

ا ال فام ل ناخب      مغل اس ان لك ى اس ردين عل حين المنف ماء المرش ل اس ر فيحم اآلخ

 .صوتًا واحدًا

 

راع صندوقان .٤ م االقت ي قل ون ف ي : يك فاالول الالصندوق يضع الناخب ف ذي  مغل ال

ى ص وائح المتنافسة عل ى . عيد المحافظةيتضمن احدى الل ا عل ويكون التصويت هن

اني ال  في الصندوق ويضع . اساس النظام النسبي ذي يتضمن اسماء عدد      مغلف الث ال

ى اساس النظام      ا عل من المرشحين المنفردين في دائرة القضاء، ويكون التصويت هن

 .االآثري

 

رتين وفي آن  النظامين، اي الترش على أساسح ال يحق ألي مواطن الترش .٥ واحد،   ح م

 ).القضاء(وفي الدائرة االنتخابية الصغرى) المحافظة(الكبرى  في الدائرة االنتخابية

 

رك أمام آل إسم   يتو  .جائي لالسماءلمرشحين على اللوائح بالترتيب الهتدرج أسماء ا .٦

 :وتكون اللوائح خانة فارغة لتحديد خيارات الناخب ، 

o ،مقفلة 

o ،مكتملة أو غير مكتملة 

o  الئتالف قوى سياسيةلتيار سياسي أو مسماة لحزب او. 

ال  ي ح ائفي   ف وع الط ل التن ًا بتمثي د حكم ة يتوجب التقي ر مكتمل ة غي كيل الئح تش

  .للدائرة االنتخابية
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ا، ودون      الئحة التي   ينتخب الناخب ال  .٧ ديل او تشطيب فيه ا دون اجراء اي تع يختاره

 .ليهاإإدخال اية إضافة 

 

د  .٨ ك  يحق للناخب ، عن ا، وذل د فيه ة، اعالن تفضيله لمرشح واح ة معين ار الئح اختي

 .بوضع اشارة الى جانب اسمه في الئحة االسماء

 

ا        تحصل آل الئحة على عدد من المق   .٩ وازي نسبة االصوات التي حصلت عليه اعد ي

رعين الي أصوات المقت ن اجم واب  . م دد ن ى ع رعين عل دد المقت مة ع ك بقس تم ذل وي

ة المتو دائرة لمعرف د    ال ا للمقاع ور العلي دوير الكس ع ت د م وز بالمقع ط المتوجب للف س

 .الفائضة

     الئحة لتحديد حصة اليتم تعداد اللوائح بغض النظر عن تفضيل األسماء داخل      -                                                                                            

 .آل الئحة من المقاعد             

  يتم تعداد األصوات التفضيلية لكل مرشح بهدف ترتيب األسماء وفق    -                                                                                                      

 .إختيارات الناخبين داخل ّآل الئحة            

ة          - ي ألهلي رط أساس ل آش ى األق ابيين عل دين ني وز بمقع دأ الف اد مب تم إعتم ي

  الالئحة

  .مكانية التمثيل آل الئحة ال تحقق عدد األصوات المقابل لمقعدين تفقد إ   -

 

دوائر  . يرةدائرة انتخابية صغ ٣٢م لبنان الى تقسييتم    .١٠  الصغرى ويتم الترشيح في ال

 .على اساس التوزيع الطائفي للمقاعد، حسب الجداول المرفقة

 

ري تتضمن أسماء المرشحين من       الاعتماد بطاقة اقتراع موحدة في   يتم   .١١ نظام االآث

 .خانة فارغة لتحديد خيارات الناخبوتوضع بجانب آل اسم . آل المذاهب
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ر              .١٢ ال أآب ذي ن د االول للمرشح ال نح المقع ائزين في النظام النسبي بم ار الف يبدأ اختي

وائح ي الل ن االصوات التفضيلية ف دد م ي . ع اء ف ذي ج اني للمرشح ال د الث نح المقع ويم

 :ن التاليتين على أن يهمل إسم المرشح في إحدى الحالتي وهكذا دواليك. المرتبة الثانية

  . اتم إختيار نّوابه الدائرة الصغرى التيالمرّشح في     -      

 . المّرشح في الئحة إستكملت حصتها من المقاعد     -      

لية              ت االفض يلية، آان وات التفض ن االص اٍو م دد متس ى ع حان عل ل مرش واذا حص

ا     ز مش ان وتعزي د دم البرلم ي تجدي ًة ف ك رغب نًا وذل اة  لألصغر س ي الحي باب ف رآة الش

  .السياسية

 

دائرة الصغرى    .١٣ و في   . يعتبر فائزًا المرشح الذي حاز أآبر عدد من االصوات في ال

 " .األصغر سناالمرشح " حال تعادل األصوات يعتبر فائزا

 

ادة       يتم تأمين سرية االقت    .١٤ ًال بالم ازل عم دخول وراء الع إلزام الناخب بال / ٤٩/راع ب

 .الحالي من القانون االنتخاب

 

ة     . بمدة والية المجلس النيابي، وهي أربع سنوات التقيد  .١٥ وعدم اللجوء تحت اي ذريع

ى      اعمًال باحك . أو تمديد أي فترة الى تجديد هذه الفترة ذي يحظر عل اني ال م الدستور اللبن

 .الوالية البرلمانية ان تتجاوز فترة االربع سنوات القانونية

 

ين  جميع المحافظات للح  في  نتخابات في يوم واحداالاجراء   .١٦ وى  أي ؤول دون تمك ق

راع  متنفذة من تجميع  آل امكاناتها واجهزتها االنتخابية في دائرة انتخابية واحدة يوم االقت

ات              غب ائج انتخاب ا بنت رة م أثر الناخب في دائ ادي ت ة، ولتف اخبين من جه أثير في الن ية الت

 .خرى ثانيةأدائرة 

  

ام       ونشير ان السلطات اللبنانية  .١٧ إجراء  ١٩٥٣وعدت ، بمرسوم اشتراعي في الع ، ب

  .إّال اذا اقتضت سالمة األمن غير ذلكفي يوم واحد في جميع الدوائر،   االنتخابات
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ة ، و     .١٨ ة االنتخابي ة للعملي ام مكنن تخدام نظ ة ، وا  اس ة االنتخابي اد البطاق تراط شاعتم

 .بهذه البطاقةحصرًا االقتراع 

 

ين المرشحين، ووضع ضوابط لتنظيم استخدام االعالم       تأمين مبدأ تكأفؤ الفرص ب   .١٩

 .واالعالن االنتخابيين، وذلك للحؤول دون خضوع االعالم واالعالن لهيمنة معينة

 

ة اال    .٢٠ ى عملي راف عل ة االش ة مهم ة    اناط ا الحكوم تقلة تعينه ة مس ى هيئ ات ال نتخاب

رقابة على العملية وتعطيها الصالحية الكاملة مع اعطاء هيئات المجتمع المدني حق ال

 .االنتخابية

 

ا      وجوب فص  .٢١ ع الجمع بينهم وزارة ، اي من ة عن ال ه من الصعوبة     . ل النياب حيث أن

ًا     بمكان على  وزير ان يكون حيادي يما      النائب ال ة، وال س في ممارسة السلطة التنفيذي

ى   د   عندما يتعلق االمر بناخبيه وابناء دائرته االنتخابية، وان النائب الذي يطمح ال مقع

ة    لطة التنفيذي األة الس ى مم ا ان. وزاري يضطر ال ع آم ين الجم وظيفتين ي ب كل ال ش

 .انتهاآًا  لمبدأ الفصل بين السلطات

  

الم       تخفيض سن االقتراع ، ا  .٢٢ ة الساحقة من دول الع ة عشرة، أسوة بالغالبي . لى الثامن

ة التجارة،           زوج ويمارس مهن ّن ان يت ذه الس اذا ال  واذا آان يحق لكل من أآمل ه فلم

ر             اد آل اصالح وتغيي واب؟ إن الشباب عم ه في مجلس الن ار من يمثل ه اختي . يحق ل

 فكر وواشتراك عنصر الشباب في العملية االنتخابية يمّد الحياة السياسية بروح جديدة 

 .جديد 

  

  


