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المقدمة

يأتـي هـذا الدليـل الخـاص بالناخـب خالصـة لمشـروع "تعزيـز ثقافـة الديمقراطيـة" الـذي تـّم 
تنفيـذه خـالل العـام 2017 بالشـراكة مـا بيـن جمعيـة ديمقراطيـة متقدمـة مـن أجـل السـالم 
المسـتدام ومؤسسـة كونـراد آدينـاور فـي مختلـف المناطـق اللبنانيـة. وقـد هدف المشـروع إلى 
توعيـة اللبنانييـن عمومـاً والناخبيـن مـن "الشـباب والشـابات" خصوصـاً علـى أهميـة العمليـة 
اإلنتخابيـة وأثرهـا علـى النظـام الديمقراطـي، ومـا يرافـق هـذه العمليـة مـن وجـوب التمثيـل 
الصحيـح للناخبيـن وتـداول للسـلطة، ومـا تتطلبـه هـذه العمليـة مـن معرفـة بالنظـم اإلنتخابيـة 
بصـورة عامـة وأشـكالها والمصطلحات األساسـية التي تسـتند لهـا القوانيـن اإلنتخابية؛ أضف 
إلـى ذلـك أثـر كل نظـام ومـا يرافقـه مـن ضوابـط أو بنود تسـاعد المشـرعين في بلـورة قانون 

إنتخابـي، يخـدم التطلعـات السياسـية لـكل دولـة. 

لقـد تـّم اعتمـاد منهجيـة واضحـة متسلسـلة تعتمـد علـى طـرح أفـكار ومصطلحـات وعـرض 
لوائـح تفسـيرية، كمـا تتضمـن بعـض األمثلـة والقواعـد الحسـابية، بمـا يسـاعد القـارئ عامـة 
والناخـب خاصـة علـى فهـم البنـود األساسـية المتعلقـة بالقانـون اإلنتخابـي 2017/44 الـذي 
سـتجرى اإلنتخابـات التشـريعية علـى أساسـه يـوم األحـد الموافـق فـي السـادس من شـهر أيار 

  .2018

يتضمـن دليـل الناخـب هـذا سـبعة بنـود. يختصـر فـي البنـد األول عالقـة النظـام الديمقراطـي 
باإلنتخابـات، وفـي البنـد الثانـي يوّضـح تداعيـات إسـتخدام إحـدى النظـم اإلنتخابيـة. أمـا البند 
الثالـث، فيقـارب بشـكل تسلسـلي علمـي أهـم المصطلحـات اإلنتخابيـة المعتمـدة فـي القوانيـن 
اإلنتخابيـة، فيقـدم تعريفـاً لـكل منهـا ومـن ثـّم يشـرحها، كمـا نّص عليهـا القانـون 2017/44. 
يتبعه البند الرابع الذي يسـاعد الناخب في فهم دوره األساسـي وكيفية إقتراعه يوم اإلنتخابات. 
فـي حيـن أّن البنـد الخامـس يقـدم للقـارئ جـدوالً يتضمن توضيحـاً مفصالً للمهـل الزمنية التي 
نـّص عليهـا القانـون 2017/44. يأتـي البنـد السـادس فيقـدم ويقـارن - بالنقـاط الرئيسـية - مع 
القانـون السـابق لإلنتخابـات 2008/25. كمـا ويتضمـن رابطـاً مختصـراً يسـتطيع مـن خالله 
القـارئ الوصـول للنـص الكامـل للقانـون اإلنتخابـي. ويختتـم الدليـل ببند سـابع نقّيـم من خالله 
القانـون اإلنتخابـي ونطـرح فيـه كّيفيـة تـدارك سـلبيات هـذا القانـون متمنيـن للبنانييـن عمومـاً 
والناخبيـن خصوصـاً التوفيـق فـي إيصـال أصواتهـم الى مقاعد فـي المجلس النيابـي المرتقب. 
يتبعـه جـدول رقـم -1- ملحـق بقانـون إنتخـاب أعضـاء مجلـس النـواب كمـا ورد فـي نـص 
القانـون، حيـث يبـرز الدوائـر اإلنتخابيـة والتوزيـع الطائفـي والمذهبـي للمقاعـد، إضافـًة الـى 

خريطـة توضـح تقسـيمات الدوائـر الجغرافية.
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)AD4Peace( ديمقراطية متقدمة من أجل السالم المستدام

ديمقراطيـة متقدمـة مـن أجـل السـالم المسـتدام هـي منظمـة غيـر حكومية تأسسـت فـي الواحد 
والعشـرين مـن شـهر أيلـول من العـام 2015.

الغاية:

تعمـل الجمعيـة علـى نشـر وتعزيـز ثقافـة الحـوار والديمقراطيـة، وتسـعى أيضـاً إلى منع . 1
نشـوب الصراعـات وحلهـا بالوسـائل السـلمية، للوصول إلـى مجتمع أكثر انفتاحـاً، يتمتع 

بإسـتقرار وسـالم مستدام.

تحقيقـاً لهـذه الغايـة، تقـوم الجمعيـة بأنشـطة عـدة وفقـاً للقوانيـن واألنظمـة، بما فـي ذلك، . 2
علـى سـبيل المثـال ال الحصـر، النـدوات وورش العمـل، الكتيبات والدراسـات، الحمالت 
الرياضـة،  التربويـة،  اإلجتماعيـة،  )الثقافيـة،  األنشـطة  مختلـف  وإجـراء  اإلعالميـة، 

الخ...(.

األهداف:
نشـر وتعزيـز ثقافـة الحـوار، مـن خـالل تمكيـن األفـراد مـن المنهجيـة الحديثـة للحـوار . 1

حـال  فـي  وتسـويتها  الصراعـات  نشـوب  يمنـع  بمـا  اآلخريـن  وآراء  واحتـرام حقـوق 
السـلمية. بالوسـائل  حصولهـا 

نشـر الثقافـة الديمقراطيـة المتقدمـة وتطويرهـا مـن خـالل تقديـم الدراسـات واإلقتراحات . 2
القانونيـة واعتمـاد برامـج تعليميـة واجتماعيـة تسـمح لألفـراد بالمشـاركة مـن خالل نظم 

إنتخابيـة أكثـر تمثيالً.

تعزيز دور المرأة في صنع القرار وحل النزاعات وبناء السالم.. 3

وضع برامج توعية لآلباء واألمهات واألطفال لحل النزاعات األسرية سلمياً.. 4
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مؤسسة كونراد آديناور

مؤسسـة كونراد آديناور هي مؤسسـة سياسـية ألمانية، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحزب المسـيحي 
الديمقراطـي في ألمانيا. 

تعمـل مؤسسـة كونـراد آدينـاور مـن أجـل أن يتمتـع األفـراد بحـق تقريـر المصيـر بحريـة 
وكرامـة. ومـن خـالل دعـم المؤسسـة لهـذه القيـم، فإنها تسـاهم في مسـاعدة ألمانيا علـى الوفاء 

بمسـؤولياتها المتزايـدة فـي جميـع أنحـاء العالـم.

ومـع وجـود أكثـر مـن 80 مكتبـاً فـي العالـم ومشـاريع فـي أكثـر مـن 120 بلـداً، فإن مؤسسـة 
كونـراد آدينـاور  تسـاهم بشـكل فريـد في تعزيـز الديمقراطيـة والحوار والحد مـن الصراعات 

وتعزيـز المجتمـع المدنـي واقتصاد السـوق االجتماعي. 

وتتمثل مهمة البرنامج اللبناني في:

التزويد بالمعلومات عن القضايا السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية ذات الصلة وتقديم 	 
منصات التبادل والنقاش البناء.

المساهمة في التنمية السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية في لبنان.	 

تعزيز المعرفة حول أداء المؤسسات والشؤون السياسية.	 

دعم قوى االعتدال والتقدم السياسية. 	 

تعزيز الجمهورية اللبنانية كدولة ديمقراطية وتعددية من خالل دعم مؤسساتها.	 

تعزيز العالقات الثنائية بين ألمانيا ولبنان.	 

ولتحقيـق ذلـك، تعمـل مؤسسـة كونراد آديناور جنباً إلى جنب مع العديد من الشـركاء المحليين 
مثل المؤسسـات الحكومية واألحزاب السياسـية ومؤسسـات الفكر والرأي، وجمعيات المجتمع 

المدني ووسـائل اإلعالم، ومؤسسـات القطاع الخاص والجامعات والمؤسسات العلمية.

إّن مضمـون هـذا الدليـل ال يعكـس بالضـرورة الـرأي الرسـمي لمؤسسـة كونـراد آديناور. وعليـه، فإّن مسـؤولية المعلومـات واآلراء الواردة 

فيهـا تقـع علـى عاتق الكاتـب وحده.
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أوالً: النظام الديمقراطي وعالقته باإلنتخابات

تعتبـر اإلنتخابـات مـن أهـم ركائـز النظـام الديمقراطـي، حيـث مـن خاللهـا يتحقق شـرط حكم 
الشـعب، عبـر إنتخـاب ممثليـن عنـه، بإسـتخدام نظـام إنتخابـي يسـمح بتمثيـل صحيـح وتوزيع 

عـادل للمقاعـد، يترجـم أصـوات الناخبيـن الـى مقاعد فـي المجلـس النيابي.

ثانياً: تداعيات إستخدام نظام من النظم اإلنتخابية وموجباته

يمكـن الوصـول إلـى اإلنتخـاب والتمثيـل مـن خـالل مجموعـة مـن النظـم اإلنتخابيـة، تختلـف 
فـي تداعياتهـا ونتائجهـا بإختـالف	ثقافات	الشـعوب	وخصائصهم	وحاجاتهـم، ففي حين يتطلب 
النظـام األكثـري دوائـر صغـرى أو دائـرة فرديـة )مقعـد واحـد( للتمثيـل الصحيـح، يتطلـب 
النظـام النسـبي دوائـر كبـرى أو دائـرة واحدة )كل مقاعـد البرلمان(. كما أن الطبيعة السياسـية 
لـكل بلـد تتطلـب نـوع مـن النظـم اإلنتخابيـة. فاألحـزاب الكبـرى واسـعة اإلنتشـار يناسـبها 
النظـام النسـبي بدوائـر كبـرى، فـي حيـن أن األحـزاب الصغـرى أو محـدودي اإلنتشـار أو 
المرشـحين المسـتقلين فيناسـبهم النظـام األكثـري بدوائـر فرديـة. كمـا أّن نـوع الالئحـة لهـا 
تأثيـر أيضـاً، فـإذا كانـت مكتملـة المقاعـد تخـدم األحـزاب الكبـرى أو التحالفـات السياسـية. 
أمـا إذا كانـت غيـر مكتملـة، فتخـدم األحـزاب الصغـرى أو األحـزاب المناطقيـة، وتكثـر فيهـا 
عـدد اللوائـح المتنافسـة، مـا يـؤدي إلى تشـتت األصـوات. كذلك لشـكل الالئحة أثـر كبير على 
الحيـاة السياسـية، أكانـت مفتوحـة حيث التصويت ألشـخاص )للناخب حق ترتيـب الالئحة من 
خـالل الصـوت التفضيلـي والتصويـت ألفـراد داخـل الالئحـة(، أو مغلقـة )التصويت ألحزاب 
او لبرامـج إنتخابيـة(. فكلّمـا اتجهنـا نحـو اللوائـح المفتوحـة، زادت إمكانيـة تشـكيل التحالفـات 
السياسـية، وقلّـت إمكانيـة وجـود برامـج إنتخابيـة واضحـة وحقيقيـة. فـي حيـن أّن اللوائـح 
المغلقـة فـي دوائـر كبيـرة تمنـع األحـزاب الصغيـرة أو المرشـحين المسـتقلين مـن إمكانيـة 

منافسـة األحـزاب الكبـرى. 

ثالثاً: مصطلحات إنتخابية 

الناخب:
كل مواطـن )لبناني/لبنانيـة( تتوفـر فيـه الشـروط القانونيـة واألهلية، وأكمل السـن المحددة في 
الدسـتور، أي أتـّم الواحـد والعشـرين مـن العمـر قبـل 31 آذار مـن السـنة التـي سـتجرى فيهـا 
اإلنتخابـات، ولـم يتجـاوز المئـة عـام فـي التاريـخ نفسـه، سـواء أكان مقيمـاً أم غيـر مقيـم على 
األراضـي اللبنانيـة، باسـتثناء العسـكريين غيـر المتقاعديـن مـن مختلـف الرتـب، سـواء أكانوا 
مـن الجيـش أم مـن قـوى األمن الداخلـي واألمن العام وأمـن الدولة والضابطـة الجمركية ومن 
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هـم فـي حكمهم.

المرشح:
كل مواطـن أتـّم الخامسـة والعشـرين مـن العمـر قبـل 31 آذار 
مـن السـنة التـي سـتجرى فيهـا اإلنتخابـات، ومقيـداً فـي قائمـة 

الناخبيـن، متمتعـاً بحقوقـه المدنيـة والسياسـية.

النظام	النسبي	)القائمة	النسبية(:
يسـتخدم هـذا النظـام دوائـر إنتخابيـة متعـددة التمثيـل، ويكـون أكثـر فاعليـة وتمثيـالً صحيحـاً 
فـي الدوائـر الكبـرى أو الدائـرة الواحـدة. حيـث يقـّدم كل حـزب أو قـوة سياسـية الئحـة مـن 
المرشـحين، يقتـرع الناخبـون لصالـح إحداهـا. تفـوز بنسـبة مـن المقاعـد تتـالءم مـع نسـبتها 
مـن األصـوات، وقـد إشـترط القانـون 2017/44 حصـول كل الئحـة متنافسـة علـى العتبـة 

اإلنتخابيـة، وهـو مـا يـوازي الحاصـل اإلنتخابـي فـي القانـون المذكـور. 

الدائرة	اإلنتخابية:
هـي منطقـة جغرافيـة أو سـكانية تتمثل بمقاعـد في البرلمان، يمكن أن تكـون المناطق اإلدارية 
مثـل القضـاء أو المحافظـة هـي ذاتهـا دوائـر إنتخابيـة. في القانـون 2017/44 قّسـم لبنان الى 
15 دائـرة، منهـا مـا هـو قضـاء مثـل: زحلـة، المتـن، بعبـدا، ومنهـا مـا هـو أكثـر مـن قضـاء 
مثـل دائـرة الشـوف-عاليه ودائـرة زغرتا-بشـّري-الكورة-البترون، ومنها ما هـو محافظة مثل 
دائـرة بعلبك-الهرمـل )مرفـق ربطـاً جـدول رقـم-1- ملحـق بقانـون إنتخـاب أعضـاء مجلـس 

النـواب، وخريطـة تقسـيمات الدوائـر جغرافياً(.

الحاصل	اإلنتخابي:
قاعـدة حسـابية تسـتخدم فـي نظـام التمثيـل النسـبي إلحتسـاب عـدد األصـوات المطلوبـة للفوز 
بمقعـد فـي البرلمـان. وجـرى تحديـده في القانـون 2017/44 على مسـتوى الدائـرة اإلنتخابية 
المقاعـد  عـدد  علـى  والمحتسـبة  بهـا  المدلـى  الصحيحـة  األصـوات  عـدد  بقسـمة  الكبـرى، 
المخصصـة لهـذه الدائـرة، حيـث يجـري إسـتبعاد اللوائـح التـي لـم تسـتحصل علـى الحاصـل 
اإلنتخابـي، مـن عمليـة توزيـع المقاعـد. ويصـار إلـى إعـادة إحتسـاب الحاصـل اإلنتخابي من 
جديـد، بعـد حسـم أصـوات اللوائـح التـي تـّم إسـتبعادها، بهـدف معرفـة الحاصـل اإلنتخابـي 
الجديـد الـذي سـوف يحـدد عـدد المقاعـد التـي فـازت بهـا كل الئحـة متأهلـة. تمنـح المقاعـد 
المتبقيـة للوائـح المؤهلـة التـي نالـت الكسـر األكبـر مـن األصـوات المتبقية من القسـمة االولى 
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بالتراتبيـة علـى أن تكـرر هـذه العمليـة بالطريقـة عينهـا حتـى توزيـع المقاعـد المتبقيـة كافـة.

على	سبيل	المثال: يوجد ثالث لوائح متنافسة، أ، ب و ج تتنافس على 10 مقاعد 

الالئحـة "أ" حصلـت علـى 50.000 صـوت، وحصلت الالئحـة "ب" على 40.000 صوت، 
أمـا الالئحـة "ج" فحصلـت علـى 9.000 صـوت، فـي حيـن أن آخـر 1,000 صـوت كانـت 

اوراقـاً بيضاء.

الحاصل	اإلنتخابي:	عدد	أصوات	)أ+ب+ج+األصوات	البيضاء(=	100.000=10.000=العتبة	اإلنتخابية	
			عدد	المقاعد																							10 	 																										

فتكـون كل مـن الالئحـة "أ" و "ب" قـد تأهلتـا، فـي حيـن أن الالئحـة "ج" لم تتأهل بسـبب عدم 
حصولهـا علـى األقـل علـى عشـرة آالف صوت، وبذلك ُيعاد إحتسـاب الحاصـل اإلنتخابي.

 
الحاصل	اإلنتخابي	لتوزيع	المقاعد	=	عدد	أصوات	)أ+ب+األصوات	البيضاء(=	91.000	=	9.100   

						عدد	المقاعد																						10 	 	 																							

فتكـون	الالئحـة	"أ"	قـد	حصلـت	على:	9.100/50.000	=	5.49	)5	مقاعد	+	1	بالكسـر	
األكبر	0.49(.

أمـا	الالئحـة"	ب"	فتحصـل	علـى:	9.100/40.000	=	4.39	)4	مقاعـد(،	وبذلـك	تحصـل	
الالئحـة	"أ"	علـى	6	مقاعـد	و	الالئحـة"	ب"	علـى	4	مقاعـد.	

إّن الناحيـة السـلبية فـي هـذا القانـون تكمن فـي أن الالئحة "ج" تمثـل 9.000 ناخب ولم تتمثل 
بمقعـد واحـد، فـي حيـن أن االئحـة "أ" حصلـت على مقعـد إضافي فقط بــ 4.500 صوت من 

خالل الكسـر )0.49(.

العتبة	اإلنتخابية	/	عتبة	الحسم:
هـي الحـد األدنـى مـن عـدد األصـوات الصحيحـة أو عـدد المقاعـد الـذي يحتاجـه حـزب أو 
قائمـة أو مرشـح لضمـان تمثيلـه فـي المجلـس المنتخـب. وقـد حـددت فـي القانـون اإلنتخابـي 
2017/44 بمـا يسـاوي الحاصـل اإلنتخابـي فـي كل دائـرة علـى حـدة، أي مـا يـوازي مقعـداً 
علـى األقـل. هـذا مـا سـيؤدي إلى إختـالف في قيمة عتبة الحسـم بيـن دائرة وأخـرى، وبالتالي 

إلـى عـدم مسـاواة بيـن اللوائـح بإختـالف الدوائـر اإلنتخابيـة. 
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الصوت	التفضيلي:	
بترتيـب  للناخبيـن  يسـمح  القوائـم.  علـى  اإلقتـراع  فـي  يسـتخدم 
المرشـحين حسـب تفضيلهـم، أو إختيـار مرشـح واحـد مـن الدائـرة 
اإلنتخابيـة الصغـرى )كمـا حدد في القانـون 2017/44( من ضمن 
الالئحـة التـي يكـون قـد إختارهـا، بهـدف زيـادة حظـوظ المرشـح 
فـي حجـز مقعـد مـن المقاعـد التـى قـد تحصـل عليهـا الالئحـة التي 
تـّم التصويـت لهـا. بحيـث يفـوز مـن يحصـل علـى أعلـى نسـبة 
مـن األصـوات التفضيليـة )فـي كل مذهـب حسـب عـدد المقاعـد 
المخصـص لهـذا المذهـب في الدائرة الصغـرى(، بعد أن يتم ترتيب 

أسـماء مرشـحي الدائـرة فـي قائمـة واحدة مـن األعلى الى األدنـى وفقاً لما ناله كل مرشـح من 
النسـبة المئويـة لألصـوات التفضيليـة فـي دائرتـه الصغـرى أو فـي دائرتـه التـي ال تتألـف من 
دوائـر صغـرى. مرفـق ربطـاً خريطـة تقسـيمات الدوائـر االنتخابيـة بألـوان مختلفـة، يتضمن 
بعضهـا أقضيـة أو مناطـق جغرافيـة  تعّبـر عن الدائرة الصغرى. كذلـك يوجد جدول رقم -1- 
ملحـق بقانـون إنتخـاب أعضـاء مجلـس النـواب يتضمن في العامـود الثاني الدوائـر الصغرى. 
مثـالً: دائـرة الشـوف-عاليه، فـإّن الدائرة الصغرى هي قضاء الشـوف منفـرداً أو قضاء عاليه.

تحتسـب النسـبة المئويـة مـن األصـوات التفضيليـة لـكل مرشـح علـى أسـاس قسـمة أصواتـه 
التفضيليـة علـى مجمـوع األصـوات التفضيلية التي حـازت عليها	اللوائـح	المؤهلة	في	الدائرة	

الصغـرى أو فـي الدائـرة التـي ال تتألـف مـن دوائـر صغـرى. مثـل: دائـرة بعبدا.

تجـري عمليـة توزيـع المقاعـد علـى المرشـحين الفائزيـن بـدءاً مـن رأس القائمة الواحـدة التي 
تضـم جميـع المرشـحين فـي اللوائـح المؤهلة، فُيعطـى المقعد األول للمرشـح الذي حصل على 
أعلـى نسـبة مئويـة مـن األصـوات التفضيليـة وُيمنـح المقعـد الثانـي للمرشـح صاحـب المرتبة 
الثانيـة فـي القائمـة وذلـك ألي الئحـة انتمـى، وهكـذا بالنسـبة للمقعـد الثالث حتـى توزيع كامل 

مقاعـد الدائـرة للمرشـحين المنتميـن لباقي اللوائـح المؤهلة.

ُيراعى	في	توزيع	المقاعد	على	اللوائح	الشرطان	اآلتيان:

أن يكون المقعد شـــاغراً وفقـــاً للتوزيع الطائفـــي للمقاعد و/أو فـــي الدائرة الصغرى. 	 
إذ بعـــد إكتمال حصـــة مذهب و/أو الدائـــرة الصغرى ضمن الدائـــرة اإلنتخابية يخرج 
حكماً من المنافســـة باقي مرشـــحي هـــذا المذهب و/أو الدائرة الصغـــرى بعد أن يكون 
إســـتوفى حصته مـــن المقاعـــد. أي في حـــال وجود مقعـــد واحد إلحـــدى المذاهب، 
وقـــد حصل مرشـــحان أو أكثـــر من هـــذا المذهب على أعلى نســـبة مـــن األصوات 

التفضيليـــة في الدائـــرة، ال يفوز ســـوى واحد فقط.
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ــة 	  ــت عملي ــإذا بلغ ــد، ف ــن المقاع ــدد م ــا المح ــتوفت نصيبه ــد اس ــة ق ــون الالئح أن ال تك
ــم تجــاوز هــذا  ــى الئحــة إســتوفت حصتهــا مــن المقاعــد يت ــع مرشــًحا ينتمــي إل التوزي

ــه. ــذي يلي ــى المرشــح ال المرشــح ال

الورقة	البيضاء:	
هي القائمة اإلنتخابية الرسـمية والتي لم يتم وضع أي إشـارة 
عليهـا، أي أّن الناخـب عندمـا يدخـل خلـف المعـزل )إلزامياً( 
إعتبـرت  )وإال  اإلقتـراع  قسـيمة  إشـارة علـى  أي  ال يضـع 
ملغـاة(، بـل يكتفـي بطّيهـا ويخـرج ويضعهـا فـي الصنـدوق. 
وقـد نـّص القانـون 2017/44 علـى ما يلـي: "تعتبر األوراق 
التـي لـم تتضمـن أي إقتـراع لالئحـة ولألصـوات التفضيليـة 
أوراقـاً بيضـاء ُتحتسـب مـن ضمـن عـدد أصـوات المقترعين 

المحتسبين."

القائمة	المفتوحة:		
تسـمح للناخـب إختيـار مرشـحيه المفضليـن ضمـن الالئحـة التـي صـّوت لهـا، وإعـادة ترتيب 
المرشـحين داخـل الالئحـة، وفـي القانـون 2017/44 إعُتِمـَدت الالئحـة المفتوحـة وأعطـى 
للناخـب الحـق بصـوت تفضيلـي واحد فقط، بما يسـمح بفـوز المرشـحين الحاصلين على أعلى 

نسـبة مـن األصـوات التفضيليـة بمـا يـوازي عـدد المقاعـد التي فـازت بهـا الالئحة. 

الالئحة	غير	المكتملة:
هـي الالئحـة التـي يمكـن تشـكيلها بعدد من المرشـحين أقل من عـدد مقاعد الدائـرة اإلنتخابية، 
وقـد نـّص القانـون 2017/44 علـى مـا يلـي: "يتوجب على المرشـحين أن ينتظمـوا في لوائح 
علـى أن تضـم كل الئحـة كحـٍد أدنـى 40% )أربعـون فـي المائـة( من عـدد المقاعد فـي الدائرة 
اإلنتخابيـة بمـا ال يقـل عـن 3 مقاعـد وعلـى أن تتضمـن مقعـًدا واحًدا على األقل مـن كل دائرة 

صغـرى فـي الدوائـر المؤلفة مـن أكثر من دائـرة صغرى".

ورقة	اإلقتراع	أو	ورقة	التصويت:
ورقـة يسـتخدمها الناخـب لتحديـد خياراتـه فـي اإلنتخابـات. تتضمـن أوراق اإلقتراع الرسـمية 
جميـع اللوائـح المتنافسـة في الدائـرة اإلنتخابية، كما تتضمن المواصفـات المحددة في النموذج 
الـذي تعـّده الـوزارة السـّيما لجهـة لـون الالئحـة وإسـمها ووجود خانـة فارغـة مخصصة لكل 
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واحـدة منهـا، واإلسـم الثالثي لكل مرشـح ومذهبـه والدائرة الصغرى أو الدائـرة التي ال تتألف 
مـن دوائـر صغـرى التـي يترشـح عنهـا. توضع إلى جانب إسـم كل مرشـح صورة شمسـية له 
وإلـى جانبهـا مربـع فـارغ يخصـص لممارسـة الناخـب حقـه فـي اإلدالء، من ضمـن الالئحة، 

بصوتـه التفضيلـي، وفقـاً ألحكام هـذا القانون.

مالحظـة: يقتـرع الناخـب بهـذه األوراق حصـراً مـن دون سـواها وال يجـوز لـه إسـتعمال أيـة 
أوراق أخـرى ألجـل ممارسـة حـق اإلقتـراع . مـن إيجابيـات إسـتخدامها، أنهـا تحمـي سـرية 

اإلقتـراع وتخفـف الضغـط علـى الناخبيـن مـن قبـل المرشـحين أو األحـزاب.

إّن الصـورة أدنـاه هـي تصـّور أّولي لشـكل ورقـة اإلقتراع، وقد اسـتخدمنا الدائـرة األكبر بين 
الدوائـر اإلنتخابيـة، وهـي دائـرة الشـوف-عالية التـي تتضمـن 13 مقعداً. ويتبين فـي الصورة 
أنهـا ورقـة إقتـراع ناخبـي الشـوف الذيـن يمتلكـون حـق التصويـت بصـوت تفضيلـي لمرشـح 
واحـد فقـط مـن المرشـحين الثمانيـة المخصصيـن لمنطقـة الشـوف، وبذلك يظهر فـي الصورة 
خانـة أو دائـرة لـكل الئحـة يتـم التصويـت لصالـح إحـدى اللوائـح الموجـودة. ودائـرة جانـب 
إسـم كل مرشـح عـن الشـوف، بحيـث يتـم وضـع إشـارة الصوت التفضيلـي فيهـا ولصالح أحد 
المرشـحين عـن المقاعـد المخصصة للشـوف من ضمـن الالئحة التي تـّم اختيارها. كما نعطي 
مثـاالً عـن كيفيـة عـدم إكتمـال اللوائـح بمـا ال يقـل عـن 40% مـن عـدد مقاعـد الدائـرة. وعـن 

حريـة ترتيـب أسـماء المرشـحين وطوائفهـم داخلها.
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ضمان	سرية	اإلقتراع
ف	المعزل	ل

مالحظة:	يرجى	طي	القسيمة	قبل	الخروج	من	خل
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الصمت	اإلنتخابي:
هـي الفتـرة التـي تسـبق يـوم اإلنتخـاب، بحيـث تتوقـف الحمـالت اإلنتخابيـة وُيحّظـر علـى 
المشـاركين في العملية اإلنتخابية، وال سـيما المرشـحين ووسـائل اإلعالم، اإلدالء بتصريحات 
أو القيـام بعمـل يـروج ألحـد المرشـحين أو إلحـدى اللوائـح خاصـًة مـا ُيسـمى بالدراسـات 
اإلحصائيـة لتّوجـه الناخبيـن، وأي عمـل مـن شـأنه التأثيـر علـى الناخبيـن. وقـد نـّص القانـون 
2017/44 علـى مـا يلـي: "إبتـداًء مـن السـاعة الصفـر لليـوم السـابق ليـوم اإلنتخابـات )أي 
بدايـة يـوم السـبت( ولغايـة إقفـال صناديـق اإلقتـراع، ُيحظـر علـى جميـع وسـائل اإلعالم بث 

أي إعـالن أو دعايـة أو نـداء إنتخابـي." 

مركز	اإلقتراع:	
مـكان يجـري فيـه اإلقتـراع ويمكـن أن يحتـوي علـى أكثـر مـن قلـم إقتـراع، ويكـون عـادة 
مدرسـة أو بلديـة أو قاعـة كنيسـة أو جامـع أو أي مـكان تتوفـر فيـه إمكانية قيـام محطة إقتراع 
ـم الدائـرة  ومـا تسـتلزمه مـن خصوصيـة. وقـد نـّص القانـون 2017/44 علـى مـا يلـي: " تقسَّ
اإلنتخابيـة بقـرار مـن الوزيـر إلـى عـدد من مراكـز اإلقتراع تتضمـن عدداً من األقـالم. يكون 
لـكل قريـة يبلـغ عـدد الناخبين فيهـا مائة على األقـل وأربعمائة على األكثر قلـم إقتراع واحد."

هيئة	قلم	االقتراع:
هي الطاقم البشـري إلدارة العملية اإلنتخابية في كل قلم إقتراع، وقد نّص القانون 2017/44 
علـى مـا يلـي: "يعيـن المحافـظ أو القائمقـام كل فـي نطاقـه، لـكل قلـم إقتـراع رئيسـاً وكاتبـاً أو 
أكثـر، يكلفـون مـن بين موظفي الدولة". "يسـاعد رئيس القلم معاونـان إثنان يختار أحدهما من 

الناخبيـن الحاضريـن عنـد إفتتـاح قلـم اإلقتـراع، ويختـار الناخبون 
اآلخـرون المعـاون الثانـي مـن بينهـم علـى أن يعـرف المعاونـان 
القـراءة والكتابـة، يسـجل رئيـس القلم اسـمَي المعاونين في محضر 
قلـم اإلقتـراع المنصـوص عنـه في هذا القانـون مع أخـذ توقيعهما. 
يتوجـب علـى رئيـس القلـم والكاتـب أن يكونـا حاضريـن طـوال 
مـدة العمليـة اإلنتخابيـة. يتمتـع رئيـس قلـم اإلقتـراع وحـده بسـلطة 
المحافظـة علـى النظـام داخـل القلـم، وال يجـوز ألي مـن عناصـر 
القـوى األمنيـة التواجـد داخـل القلـم إال بطلب منه وبصـورة مؤقتة 

وحصـراً ألجـل تأميـن سـالمة العمليـة اإلنتخابية."

المعزل	اإلنتخابي	أو	مقصورة	اإلقتراع:
سـاتر يقتـرع الناخـب خلفـه بحريـة. وهو عبـارة عن مقصـورة أو 
مـكان محجـوب بسـتار أو أي وسـيلة تؤّمن سـرية اإلقتـراع. يجب 
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توفـر واحـد علـى األقـل في كل قلم إقتـراع. وقد نّص القانون اإلنتخابي علـى إلزامية اإلقتراع 
خلـف المعـزل: "يكـون لقلـم اإلقتـراع معزل واحـد أو أكثر. يحّظـر إجراء أي عمليـة إنتخابية 

مـن دون وجـود المعـزل تحـت طائلـة بطـالن العملية في القلـم المعني."

لوائح	الشطب:
الئحـة رسـمية تحتـوي علـى أسـماء الناخبيـن الذيـن لهـم حـق اإلنتخاب فـي منطقة معينـة )قلم 
أو مركـز إقتـراع أو دائـرة إنتخابيـة(. تتضمـن بصـورة إلزاميـة، اإلسـم الثالثـي لـكل ناخـب 
وإسـم والدتـه، ورقـم سـجله كمـا هـو وارد فـي سـجالت األحـوال الشـخصية وجنسـه وتاريـخ 
والدتـه ومذهبـه، ورقـم بطاقـة الهويـة، ورقـم جـواز السـفر. وكذلـك ثـالث خانـات تخصـص 
األولـى لتوقيـع الناخـب، والثانيـة لتوقيـع عضـو القلـم المكلـف بالتثبـت مـن اإلقتـراع والثالثـة 
للمالحظـات التـي يمكـن أن ترافـق عملية اإلقتـراع. تكون جميع أوراق الئحة الشـطب العائدة 

لـكل قلـم مرتبطـة ببعضهـا البعـض ومرّقمـة ومؤشـراً عليهـا بختم الـوزارة.

مالحظـة:	ال يجـوز ألحـد أن يقتـرع إال إذا كان إسـمه مقيـداً في الئحة الشـطب العائـدة للقلم أو 
إذا كان قـد اسـتحصل مـن لجنـة القيـد المختصـة على قرار بقيد إسـمه قبل الخامس والعشـرين 

مـن شـهر آذار بعد مراجعـة الوزارة.

رابعاً: طريقة إقتراع الناخب

علـى الناخـب الـذي بلـغ الواحـد والعشـرين سـنة قبـل نهايـة آذار ولم يتجـاوز المئة عـام، أوالً 
التأكـد مـن ورود إسـمه وبشـكل صحيـح علـى قوائـم الناخبيـن قبـل 10 آذار مـن العـام الـذي 

سـتجرى فيـه اإلنتخابات.

علـى الناخـب أن يتوجـه يـوم اإلنتخابات إلى مركز اإلقتراع التابع لـه، مصحوباً ببطاقة هويته 
أو جـواز سـفره الصالـح )غيـر منتهـي الصالحيـة(، بيـن السـاعة السـابعة صباحـاً والسـابعة 
مسـاًء. وعنـد دخولـه لمركـز اإلقتـراع، عليـه معرفـة قلـم اإلقتـراع التابـع لـه، باإلطـالع على 
قوائـم الناخبيـن الملصقـة داخـل مركـز اإلقتـراع، والتي تحدد أرقـام السـجالت والطائفة التابع 
لهـا الناخـب. وعنـد معرفـة قلـم اإلقتـراع يتّوجـه إليـه، ويبـرز الناخـب بطاقـة هويتـه لرجـل 
األمـن الموجـود علـى بـاب القلـم، ثـم يتّوجـه مباشـرًة إلـى الطاولـة التـي يوجد عليهـا صندوق 
اإلقتـراع، حيـث يقـف خلـف الصنـدوق رئيـس القلـم، فيبـرز له بطاقـة هويته أو جواز سـفره، 
وتتـم تـالوة بياناتهـا علـى المـأل، بحيـث يتأكـد الكاتـب مـن ورود إسـم الناخـب علـى لوائـح 
الشـطب. يتـم وضـع إشـارة جانـب إسـم الناخـب، ثـم يوّقـع رئيـس القلـم والكاتب علـى الجانب 
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الخلفـي لورقـة اإلقتـراع الرسـمية ومـن ثـم يختمهـا ويعطيهـا للناخـب، الـذي بـدوره يمكـن أن 
يطلـب شـرح كيفيـة التصويـت، علـى أن يكـون الشـرح من قبـل رئيس القلـم أو الكاتب شـفهياً 
دون التلميـح إلـى أحـد اللوائـح أو المرشـحين. ثم يلزمه رئيس القلم التوجـه إلى خلف المعزل، 
حيـث يقتـرع لالئحـة مـن اللوائـح الموجـودة داخـل قائمـة اإلقتـراع، ويقـوم باختيـار مرشـح 
واحـد مـن الالئحـة التـي إقتـرع لهـا مـن خـالل الصـوت التفضيلي جانب إسـم المرشـح. وعند 
االنتهـاء يطـوي قائمـة اإلقتـراع  ومـن ثـّم يخـرج من المعـزل ويتّوجـه إلى صنـدوق اإلقتراع 
ويضـع ورقـة اإلقتـراع المطوّيـة بنفسـه في الصندوق بعـد أن يأذن له بذلك رئيـس القلم، الذي 
بـدوره يتأكـد أنهـا قائمـة واحـدة فقـط وال يوجد عليها أي عالمات، شـرط عدم لمسـها. ثم يوّقع  
المقتـرع جانـب إسـمه علـى لوائح الشـطب، ويضـع إبهامه في الحبر أو أي وسـيلة أخرى تأّكد 

اقتراعـه ويأخـذ الناخـب هويتـه ويغـادر القلـم دون التحدث مـع المندوبين.
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خامساً: الجدول الزمني لمراحل القانون اإلنتخابي 2017/44
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سادساً: مقارنة عامة بين القانون 2017/44، والقانون 2008/25

يختلـف القانـون الجديـد 2017/44 إلنتخـاب أعضـاء مجلـس النـواب عـن القانـون السـابق 
2008/25 التـي جـرت اإلنتخابـات البرلمانيـة األخيـرة علـى أساسـه عـام 2009 بمـا يلـي:

تغييـر شـكل النظـام مـن األكثـري متعـدد المقاعـد )نظـام الكتلـة( إلـى النسـبي )القائمـة . 1
النسـبية( ومـا يتبعـه مـن ضـرورة إحتسـاب حاصـل إنتخابـي، ُيسـتتبع بطريقـة توزيـع 

للمقاعـد تسـتند للكسـر األكبـر وللنسـبة األعلـى مـن األصـوات التفضيليـة.

تغيير عدد الدوائر اإلنتخابية من 26 إلى 15 )مرفق ربطاً جدول الدوائر اإلنتخابية(.. 2

تغييـر نـوع الالئحـة مـن الئحـة حـرة ُيسـمح بتشـكيلها كمـا يشـاء الناخـب، إلـى الئحـة . 3
مفتوحـة غيـر مكتملـة تسـمح بصـوت تفضيلـي لمرشـح واحـد فقـط . 

تّم إعتماد ورقة إقتراع رسمية لكل دائرة. . 4

 تّم إعتماد الصوت التفضيلي.. 5

تّم إقرار حق المغتربين في اإلقتراع.. 6

تّم تشكيل هيئة إشراف على اإلنتخابات تتضمن ممثل عن هيئات المجتمع المدني.. 7

 تـّم إعتمـاد عتبـة إنتخابيـة، تعتبـر عاليـة بالمقياس الدولـي )5% ومـا دون(. وهي توازي . 8
الحاصـل اإلنتخابـي فـي كل دائـرة وتختلـف مـن دائـرة الـى أخـرى، مـا ال يسـمح بمبـدأ 

المسـاواة بيـن اللوائـح والمرشـحين علـى الصعيـد الوطني.

لم يعد مسموحاً شطب أو إضافة أسماء مرشحين على الالئحة.. 9

لإلطالع على النص الكامل للقانون 2017/44:

 http://bit.ly/2ycXgo3

سابعاً: نظرة نحو المستقبل 

يبقـى أّن لـكل عمليـة إنتخابيـة أهميـة فـي التأكيـد علـى ديمقراطيـة الدولـة، مـن خـالل حكـم 
الشـعب عبـر إدالء الناخبيـن بأصواتهـم،  بحيـث تتأثـر أي سـلطة سياسـية بمـدى شـرعيتها 
اسـتناداً لعـدد الناخبيـن المقترعيـن، ومـا يرافـق العملية اإلنتخابيـة من إجراءات تؤمـن التمثيل 

الصحيـح والتوزيـع العـادل للمقاعـد، كمـا وتؤمـن الحريـة والسـرية فـي اإلقتـراع للناخـب. 
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نذكـر هنـا بـأّن القانـون اإلنتخابـي 2017/44 لـم يلحـظ الكوتـا الشـبابية، بـل وأنـه أعطـى 
األولويـة فـي نصوصـه لألكبـر سـناً. كمـا ولـم يلحـظ كوتـا نسـائية، بمـا يهّمش شـريحة كبرى 
مـن الناخبيـن فـي ظـّل النظام الذكـوري، كما وأعتمد عتبـة إنتخابية مرتفعة مع آلية إلحتسـاب 
الحاصـل اإلنتخابـي وآليـة لتوزيـع المقاعـد ومـا يرافقهـا من شـروط، إضافًة الى وضع سـقف 
مرتفـع مـن اإلنفـاق المالـي مـع إٍسـتحالة مراقبتـه )مئـة وخمسـون مليـون لـكل مرشـح مضافاً 
لهـا خمسـة آالف ليـرة عـن كل ناخـب فـي الدائـرة، إضافـة الـى مئـة وخمسـون مليـون عـن 
كل مرشـح فـي الالئحـة(، وإمكانيـة تشـكيل أكثـر مـن الئحـة فـي كل دائـرة مـن جهـة أحزاب 

السـلطة فـي ظـل وجـود لوائـح غيـر مكتملة. 
إّن كل ذلـك يصـبُّ فـي صالـح األحـزاب الكبـرى وتحالفـات الطبقـة السياسـية للفـوز بأكثريـة 
المقاعـد فـي كل دائـرة علـى حسـاب األحـزاب الصغيـرة أو الجديـدة واللوائـح المسـتقلة، مـا 
يمنـع الّنخـب الجديـدة مـن الوصـول إلـى المجلـس النيابـي، وبالتالـي يـؤدي إلـى عـودة الطبقة 
السياسـية ذاتهـا إلـى الحكـم، ممـا يطـرح عالمات اسـتفهام حول مبـدأ تداول السـلطة في النظم 

الديمقراطية.  

 يبقـى األمـل الوحيـد فـي الحـد مـن سـلبيات القانـون 2017/44 عبـر توعيـة أكبـر عـدد مـن 
الناخبيـن علـى الرهانـات المنبثقـة عـن العمليـة اإلنتخابيـة فيمـا يخـص مسـتقبلهم ومسـتقبل 
أوالدهـم وعبـر مشـاركة أكبـر نسـبة مـن الناخبين فـي عملية اإلقتـراع  في انتخابـات 2018، 
كمـا لـو أن القانـون ُيلـزم الناخبيـن علـى اإلقتـراع، بحيـث يعـّول علـى الفئـة التـي دأبـت على 
مقاطعـة اإلنتخابـات، تأميـن وصـول نخـب جديـدة وشـابة بمفاهيـم سياسـية سـليمة، تؤمـن 
بالديمقراطيـة الحقيقيـة، وتعتمـد مبـدأ دولـة القانـون والمؤسسـات والفصـل الصارم للسـلطات 

الـذي بـدوره يؤّمـن دولـة الشـفافية والمحاسـبة.
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يظهر	في	هذه	الخريطة	تقسيمات	الدوائر	اإلنتخابية	الخمسة	عشر	حسب	القانون	2017/44
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