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بعد سنتین ونصف من الفراغ والتعطیل، إنتخب المجلس النیابي العماد میشال عون رئیسًا للجمهوریة. إال ان العملیة االنتخابیة 
"الحرتقات" او "المسرحیة" كما وصفها البعض، وخصوصًا ان االقتراع في الدورة الثانیة أعید ثالث مرات بعدما لم تخلو من 

 ).(بعد استقالة النائب روبیر فاضل 127ظرفًا في الصندوق في حین أن عدد النواب  128تبّین وجود 

ّجه للنواب قائًال "لسنا لوحدنا في القاعة، لبنان كّله هذه الحادثة أحدثت هرجًا ومرجًا في قاعة المجلس ما دفع بري الى التو 
 ."یشاهدنا وهناك سفراء ومراقبون یتابعوننا، وهذا لیس موضوع فخر واعتزاز

التصویت االلكتروني یضبط ایقاع الجلسات االنتخابیة ویسمح بتفادي االخطاء واستدراك الخلل والثغر التي یمكن ان تصاحب "
انتخاب رئیس للجمهوریة او رئیس للمجلس او اعضاء هیئة مكتب المجلس او لرئاسة او عضویة اي  اي عملیة انتخابیة سواء

رئیس  هذا ما یؤكدهمن اللجان النیابیة، ومن شأنه اذا ُأقّر ان یضفي مزیدًا من الشفافیة على عمل وادارة مجلس النواب"، 
، الذي اوضح ان هناك مواد بالنظام الداخلي في orgKataeb.في حدیث لـ منظمة جوستیسیا الحقوقیة المحامي بول مرقص

مجلس النواب بحاجة الى تعدیل، مشیرًا الى ان النظام الداخلي هو قانون واي تعدیل یتطّلب قانونًا جدیدًا ُیعّدل القانون القائم، 



ة بعمل السلطة التشریعیة عمًال ولذلك یحتاج اما الى مشروع قانون یأتي من الحكومة، وهذا متعّذر الن الحكومة ال تتدّخل عاد
 .بمبدأ الفصل بین السلطات، او یأتي باقتراح قانون من قبل نائب او اكثر

واعلن مرقص ان إقرار التصویت االلكتروني وتمریره في الهیئة العامة لمجلس النواب، التي هي المرجع االخیر القرار القانون 
 .سات االنتخابیة، كما یؤّثر على ادارة الجلسات وتنظیمهابعد اللجان، هو امر حساس ومهّم في ادارة الجل

وتابع "هو لیس امرا تقنیًا كما یبدو في الظاهر الن هذا التنظیم من شأنه ضبط ایقاع الجلسات االنتخابیة وتفادي االخطاء 
قد تم تشغیل شاشة الكترونیة واستدراك الخلل والثغر التي یمكن ان تصاحب اي عملیة انتخابیة، علمًا انه في السنوات الماضیة 

 ".تُبّین موقف كل نائب من مشاریع واقتراحات القوانین المطروحة، إال انه سرعان ما تّم اطفاء هذه الشاشة السباب أجهلها

وشدد على ان التصویت االلكتروني یحسم الجدل حول مواقف النواب وینّزه العملیة االنتخابیة من اي شوائب ویعفي من البلبلة 
تي حصلت امس، إال انه أكد ان في الوقت عینه یجب أال یمّس التصویت االلكتروني بسریة االقتراع المنصوص علیها في ال

الدستور اللبناني لجهة انتخاب رئیس للجمهوریة او في مواد النظام الداخلي. واوضح ان على التصویت االلكتروني ان ُیفصح 
ُیفصح لمن اقترعوا، بخالف التصویت على مشاریع واقتراحات القوانین الذي یجب  عن هویة النواب الذین اقترعوا من دون ان

ان ُیبرز موقف كل نائب بوضوح ودون اي وجه من وجوه السریة. وقال "هذا االمر ال یمنع تقدیم مشروع قانون یجمع 
 ."الدستور اللبنانیة من 49االقتراحین مع هذا التمییز للحفاظ على سریة االقتراع المنصوص علیها في المادة 

وعن طلب رئیس الكتائب انشاء عازل یستخدمه النواب للتصویت كما یحصل في االنتخابات النیابیة والبلدیة، قال مرقص: 
"الملفت ان النائب سامي الجمّیل هو دائمًا شریك ایجابّي وحقیقّي وفعلّي في المناقشات النیابیة التي تجري وفي العملیة 

یمارس بالفعل دور النائب والمشّرع على حد سواء، وال استبعد عنه ذلك كونه محام وحریص على شفافیة التشریعیة، وهو 
 ."العملیات االنتخابیة الداخلیة التي تجرى في القاعة العامة لمجلس النواب وعلى صوابیة ادارة الجلسات التشریعیة

في السنوات الماضیة تساعد على حسن ادارة الجلسات  واضاف "هذا الموقف لیس االول له النه سبق ان طرح مواقف اخرى
النیابیة، واعتقد ان لدى الرئیس بري تلقفًا ایجابیًا لهذا االمر الن النزاهة والشفافیة والعلنیة في ادارة المجلس النیابي هي من 

ا یجب ان ُینظر الیه على نحو الصفات المالزمة لرئاسة المجلس والتي تكّرس جدیة هذه االدارة وصدقیتها وال تمّس بها، وهذ
 ".ایجابي تكاملي

ــ وفي معلومات  فإن المعدات الالزمة الجراء التصویت االلكتروني موجودة في مجلس النواب وُصرفت مبالغ  Kataeb.orgل
 !طائلة لشرائها وتركیبها... لكن لم ُتستخدم
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