
 لرابطة المارونيةلمشروع المجلس التنفيذي 

 حول قانون اإلنتخاب

  

، من دورها الوطنً ومن واجبها فً تحدٌد موقف واضح من مسألة إعادة تكوٌن السلطة فً لبنان طالقاً نإ

 مقّدمة الدستورمضمون إلى استناداً النٌابٌة تقارب الرابطة المارونٌة موضوع قانون اإلنتخابات 

 : ، وُتبدي رأٌها كاآلتًالطائفاتفاق و

  

 :في وظيفة قانون اإلنتخابات -أوالً 

 

          ً النٌابٌة فٌها اآللٌة األساس فً إنتاج اإلنتخابات تشكل  لبنان جمهورٌة ذات نظام برلمان

مجموعة عملٌات متكاملة إلقتراع فحسب، بل هً السلطة. ال تقتصر االنتخابات على ا

، بدءاً من تألٌف  ون على حد  سواءمرش حالو ونناخبحصولها وإجرائها الٌشارك فً مراحل 

ةالمنافسة المرشحٌن مروراً بالحمالت االنتخابٌة والدعائٌة فً مناخ من ال برامجاللوائح  ل  حر 

معرفٍة وقناعٍة  اً مننابع صوٌتفً الترشح واالقتراع، بحٌث ٌكون الت الطمأنٌنة والحرٌةو

 ومشاركٍة جماعٌة.

  

         ة التمثٌل السٌاسً من هنا ترى الرابطة المارونٌة أن ٌؤم ن القانون االنتخابً الجدٌد صح 

والطائفً والمناطقً من خالل الحفاظ على جدول توزٌع المقاعد النٌابٌة على الطوائف وعلى 

إذ أن أي مقاربة تمس  بقاعدة المشاركة المضمونة للطوائف والمناطق من شأنها  ،المناطق

ٌ ن على تعرٌض وحدة الشعب والوطن للخطر.  القانون االنتخابً الجدٌد أن ٌؤم ن كما أن ه ٌتع

فعالٌة التمثٌل، وهذا ٌعنً أن تتمث ل المناطق والطوائف بأفضل أبنائها وباألكثر تمثٌالً 

 وحاتها وهواجسها.لخصوصٌاتها وطم

 

 



 :في آليات تطبيقه -ثانياً 

ومطمئنًة فً إجراءاتها وشفافًة  ، فً تنظٌمها وآلٌة تحقٌقها ٌجب أن تكون عصرٌةً العملٌة االنتخابٌة 

وبحٌث تكون  ،بحٌث ال ٌبقى مجال النتحال صفة التمثٌل ،وإعالن النتائجاألصوات فرز عملٌة لجهة 

 لمكانة كل  مرش ح ولمدى تعبٌره عن حاجات المواطنٌن. حقٌقً ستفتاءمكاناً الصنادٌق االقتراع 

 

 في تحديد الدوائر االنتخابية وطريقة االقتراع: -ثالثاً 

 إن المـشروع االفـضل الذي تـــراه الرابــطة المارونٌـــة متوافــقاً مع مصلحة اللبنــانٌٌـن هـــو
 One Person One Vote.  إنما رغبة منها بتوسٌع افق المٌثاقٌة التً رعاها اتفاق

بعد تصحٌح توزٌع المقاعد بنقل ثالثة منها  Limited Voteالطائف، ترى إعتماد مشروع 
 من دوائر انتخابٌة إلى دوائر انتخابٌة اخرى وذلك وفقاً لآلتً:

 .   ٌصار الى نقل ثالث مقاعد نٌابٌة الى دوائر انتخابٌة أخرى على النحو التالً : أ

ٌنقل المقعد المخصص للطائفة المارونٌة من دائرة طرابلس اإلنتخابٌة إلى دائرة  – 1

البترون بحٌث تصبح المقاعد النٌابٌة فً هذه االخٌرة ثالثة مقاعد للطائفة 

 المارونٌة بدالً من اثنٌن.

ٌنقل كل من مقعد الطائفة االنجٌلٌة ومقعد األقلٌات من الدائرة الثالثة فً بٌروت  – 2

 إلى الدائرة األولى بحٌث ٌضاف هذان المقعدان الى المقاعد العائدة لهذه األخٌرة. 

 .2002حسب قانون  الدوائر اإلنتخابٌة الحالٌةُتعتمد             .ب                    

دة لكل  دائرة ب            .ج                 .توزٌعها الطائفًوبعدد المقاعد ُتعتمد الكوتا الحالٌة المحد 

 

 لكل  ناخب صوت واحد مقاعد 3فً الدوائر بٌن مقعد و 

 لكل  ناخب صوتان مقاعد 6و  4فً الدوائر بٌن 

 لكل  ناخب أصوات 3 مقاعد 10و  7فً الدوائر بٌن 

 

   

 

 النظام؟ما هي محاسن هذا 



من الفصل الثالث من الباب األول من وثٌقة الوفاق الوطنً، أي  "ج" ٌحترم البند                     .1
 لشت ى فئات الشعب وأجٌاله وفعالٌة هذا التمثٌل.صحة التمثٌل و العٌش المشترك ضمان

سات. وحدةٌحافظ على                      .2  األرض والشعب والمؤس 

ي إلى                      .3 ن تمثٌل الناخب، وٌدفع المرش ح إلى التواصل المباشر مع الناخب، وٌؤد  ٌحس 
اب بقدرتهم الذاتٌة، إضافة إلى دعم حزبهم أو تكت لهم.  وصول النو 

 ٌدفع األحزاب ورؤساء الكتل إلى تحسٌن مواصفات المرش حٌن فً كل  المناطق.                     .4

ح الخطاب الوطنً للمرش ح عبر رغبته فً استٌعاب كل  المواطنٌن على اختالف                      .5 ٌرج 
 .معظم األقضٌة فٌها اختالف طائفً ال سٌما أن    طوائفهم فً منطقته،

 بسبب طغٌان أكثرٌات طائفٌة على الغبنأو بالتهمٌشٌمحو شعور أي طائفة أو منطقة                      .6
ٌ نة، كما ٌخف ف الكباش الطائفً والمذهبً فً الدوائر المختلطة.  أقلٌات مع

هم سوف ٌنضم ون إلى ٌضمن حفاظ المرش حٌن على خطاب االعتدال باعتبار أن                       .7
عة فً البرلمان، مما  ٌ  تكت الت متنو  ٌ  ٌسه ل تشكٌل الحكومات بأكثر  .ة تعارضة تحكم وأقل

دٌة السٌاسٌة فً كل  طائفة، إضافة إلى تعزٌز فرص الشباب والهٌئات                      .8 ٌعزز التعد 
 المدنٌة.

ٌ ارات السٌاسٌة الحالٌة فً معاقلها، وفً كل لبنان، بل ٌحث ها على                      .9 ال ٌستهدف الت
 تحسٌن نوعٌة التمثٌل فً خٌاراتها.

دة الطوائف والمذاهب كً ٌ               .11 ٌختاروا مرش حٌن فسح المجال للناخبٌن فً الدوائر المتعد 
 .من طوائف أو مذاهب أخرى

11.                 ٌ ٌ  ٌحترم الخصوص ذلك  كعامل جوهري فً الهوٌة النٌابٌة واإلدارٌة. ة للقضاءة التارٌخ
تراثه وعاداته، على على وجود هذا القضاء و وامنذ عشرات السنٌن، اعتادٌن، اللبنانٌأن  
التعارف بٌن اللبنانٌٌن ٌبدأ إجماالً . فبهوٌته الجغرافٌة، قبل الطائفٌة ونمتمسك وهم

المهاجر ٌستمر  مرتبطاً بقرٌته ومنطقته وقضائه  فحتىمنطقة أنت؟  أي   بالسؤال: من
 نه وهو ٌعرفه وٌحبه. نأى عالذي 

  
 للنظام المناطقً والتقسٌم االنتخابً المتبع.ٌؤم ن االستمرارٌة                .12

 ٌسهل فهمه من قبل المواطنٌن.                .13

، فٌزٌد ٌدرك أن  لصوته أهمٌة إذ   االقتراعٌحف ز الناخب على اإلقبال على  من شأنه أن               .14
 .المقترعٌن نسبةفً 



، طالما أنها نص ت على ضرورة إعادة النظر فً التقسٌم وثٌقة الطائفٌحترم مضمون                .15
اإلداري بالنسبة لقانون االنتخاب، وهذا ما ٌحترمه هذا النظام، بعد تحوٌل األقضٌة 

 .إلى محافظات انتخابٌاً  اإلدارٌة

 

 توضيحات في هذا المجال

 آخرينرّب قائل إن بعض النواب قد يفوزون بأصوات أكثر من نواب     .1

 ونالنواب المنتخب التً فاز بها صواتاألأن التارٌخ السٌاسً لم ٌذكر ٌوماً عدد  هو الجواب

ٌُنتَخب بعدد أصوات ٌزٌد على ممثلو األمة.  ما  مالٌٌن، فً 5فً والٌة كالٌفورنٌا مثالً، 

 ولم ٌحصل أي تعٌٌر ،ألف صوت للنجاح 200الجنوبٌة إلى ٌحتاج المرش ح فً والٌة داكوتا 

ٌتفاوت أصوات النواب المنتخبٌن وفقاً لهذا النظام ذلك فً فرنسا،  بهذا الصددوال اعتراض 

 بٌن نائب وآخر.

فاز بأكثر من فً دٌر األحمر  المارونًوعلى سبٌل المثال ال الحصر، إن  النائب عن المقعد  

ٌ  فقطمائة ألف صوت. بٌنما فاز نواب آخرون بعشرة آالف صوت  رقام من ر هذه األ. ولم تغ

  ٌ  من األرقام التً حصل علٌها زمالؤه. ة انتخاب النائب الذي فاز بأرقام أقل  قانون

 

  رّب قائل إن بعض األثرياء قد يشترون أصواتاً     .2

ل بشكٍل مباشر أو غٌر  الجواب أن إمكانٌة شراء األصوات قائمة أساساً، فهناك من كان ٌمو 

السابقة. ولكن باعتماد هذا النظام ٌمكن الحد  من نسبة الرشاوى مباشر اللوائح فً االنتخابات 

وشراء األصوات، وبذلك فإن نسبة المرش حٌن الناجحٌن بفضل األصوات التً اشتروها تكون 

 ضئٌلة.

 

 رّب قائل بأن الزعامات السياسية الحالية قد تخسر بعض المقاعد    .3

لوصاٌة السورٌة، قد أنتج تكتالت سٌاسٌة تفتقد الجواب أن  اتفاق الطائف الذي ُطب ق فً ظل  ا

بعدد النواب  ةفً معظمها إلى الشرعٌة الشعبٌة، بمعنى قبول الناس أن ممارسة الحكم مرتبط

 لرئٌس كل كتلة. التابعٌن



نة من عدد كبٌر من النواب إذن، لٌس من الضروري أن تكون كتلة الرئٌس الحرٌري مكو  

ة المسلمٌن السنة حتى لو كان عنده نواب أقل، وإن العدٌد من ، بل هو ٌمث ل عزوالتابعٌن له

 النواب المستقلٌن قد ٌلتفون حوله من أجل تشكٌل الحكومة.

ٌُنَتَخب رئٌساً للجمهورٌة، باعتبار  كما أنه لٌس ضرورٌاً أن تكون كتلة العماد عون كبٌرة كً 

 عموماً. أنه ٌمثل رمزٌة معٌنة لدى الطائفة المارونٌة ولدى المسٌحٌٌن

وكذلك األمر بالنسبة لرئاسة المجلس النٌابً، خصوصاً أنه ال ٌمكن ألي طائفة أن توصل 

 مرشحٌها إلى المراكز العلٌا بدون توافق وطنً.

فً الخالصة، ٌعترف جمٌع السٌاسٌٌن بأن النظام السٌاسً مأزوم، وٌطالبون بضرورة إٌجاد 

نٌة بأن تجدٌد النخب السٌاسٌة وفقاً لمشروع مخارج لتطوٌر النظام، وتعتقد الرابطة المارو

 القانون المقترح هو الحل الممكن والقابل للتطبٌق.

إنها دعوة للسٌاسٌٌن أن ٌتنازلوا عن حسابات الحصص، كً ترتفع قٌم الحداثة والحرٌة  

  والمساواة والتعاون.

باعتماد هذا النظام، غٌر  ونقول فً النهاٌة إن كل  القوى السٌاسٌة قد تعتقد أنها تخسر شٌئاً ما

ة كل  من هذه القوى، د مسبقاً حص   أن اعتماده لن ٌحد 

 .مساواة في عدم التنبؤ بالنتائج حيث يكون الجميع متساوينوفً ذلك 
 


