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أشھر من موعد االنتخابات النیابیة، برز مطلبان أساسیان من الكتل السیاسیة في مجلس النواب. االول، إعطاء الحق  7قبل 
سنة، الشراك الجیل الشبابي  18الـ  ، والثاني، تخفیض سن االقتراع حتى2018للمغتربین باالقتراع، كما حصل في العام 
االقتراحین، ظھر معارضون ومؤیّدون بشدّة لھما. ولعّل من داعمي حّق المنتشرین  الجدید في عملیة صنع القرار. وبین ھذین

والتیار الوطني الحر والكتائب اللبنانیة) التي نالت الحّصة الكبیرة من  القوات اللبنانیة) بالتصویت ھم االحزاب المسیحیّة
أصواتھم في االنتخابات النیابیة االخیرة. أما من جھة ثانیة، فإن مقدمي إقتراح تعدیل السّن القانوني للناخبین، ھم من كتل 

  .""المستقبل" و"اللقاء الدیمقراطي" و"التنمیة والتحریر
 

نجیب میقاتي وقد عاد الحدیث عن موضوع االنتخابات النیابیة فور تشكیل الرئیس حكومتھ. وشدد االخیر مع وزیر الداخلیة  
م مولوي على أن االستحقاق سیتم بموعده. في المقابل، یري مراقبون للوضع السیاسي أن الدفع نحو اقتراع والبلدیات بسا

، من شأنھما أن یؤخرا االنتخابات. وبحسب المراقبین، أتت أزمة المحروقات والنقل 18المغتربین، وخفض سّن االقتراع إلى الـ
شاء "المیغاسنتر" للتوفیر على الناخبین من كلفة التنقل إلى مراكز االقتراع لتزید الطین بلّة، وارتفعت االصوات المطالبة بإن
اتفاق جمیع الكتل السیاسیة على خفض سّن االقتراع لعدّة أسباب أھمھا ضیق   التقلیدیة في بلداتھم وقراھم. وشّكك المراقبون في

ھذه الخطوة من شأنھا أن تزید عدد الناخبین بحوالي  الوقت لدرس اقتراح القانون من قبل االحزاب المسیحیة، باالضافة إلى أن
بالمئة من المسیحیین، ما سیخلق مشكلة طائفیة ودیمغرافیة، ستكون عائقا  33بالمئة منھم من المسلمین، مقابل  67ألفا،  280الـ

یة الدستوریة المعتمدة لتعدیل أمام ممارسة الجیل الشبابي الجدید حقّھ الول مّرة بصنع القرار. ولكن، یبقى السؤال، ما ھي االل
 سّن االقتراع؟

 
 
 

 عاما؟ 18ھل یُخفض سن االقتراع الى 

 
 

 "الشباب التقدمي": لخفض سن اإلقتراع

 
" إن "خفض سن االقتراع إلى 24، رئیس مؤسسة "جوستیسیا" الحقوقیة لـ"لبنانبول مرقص في السیاق، یقول المحامي الدكتور

لبنان سنة اعتمدتھ الكثیر من دول العالم". ویُذكر أن "في 18الـ والقیادة في عمر الشخص یبدأ بتحمل مسؤولیاتھ وواجباتھ  
. ویُؤكد أنھ "لیس من الطبیعي أن یُسأل من بلغ الثامنة عشرة من عمره عن موجباتھ وان یحرم من حقوقھ، خصوصا 18الـ

االنتخاب  حق ". 
 

من الدستور،  21ویلفت مرقص إلى أن "لھذا الموضوع عقبات سیاسیة، وأخرى دستوریة. فالعقبات الدستوریة تكمن في المادة 
ً  21ّص على أن سّن االقتراع ھو التي تن أو محددا   عاما. ویُشیر إلى أن "ھناك من یعتبر ھذا النص ناظما للحقوق، ولیس منشئأ

لھا". ویُضیف: "اال أنھ من االسلم اعتماد التفسیر اآلمن، وتالیا، من المستحسن أن یتم تعدیل ھذا النص". ویوضح أن "آلیة 
، صعبة، فتتطلب ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، والمرور 77في الدستور في المادة تعدیل سّن االقتراع المنصوص علیھا 

 ."بالحكومة". ویُحذر من "فتح الشھیة أمام تعدیالت دستوریة أخرى
 

ویعتبر مرقص أن "العقبة الثانیة أمام تعدیل سّن االقتراع طائفیة ودیمغرافیة. وھذا االمر یجب بحثھ في العمق ضمن إطار 
بحث في النظام الدستوري اللبناني، ككل، من خالل مؤتمر وطني، في التوقیت المناسب؛ ولیس بموجب جزئیات من ھنا إعادة ال

 ."وھناك، وإن كانت محقّة
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، وھو أحد الموقعین على اقتراح قانون خفض سّن االقتراع، فیقول فیصل الصایغ أما عضو "اللقاء الدیمقراطي" النائب
" إن "ھذا المطلب تاریخي بالنسبة للحزب "التقدمي االشتراكي. اما بالنسبة للیوم، فھناك ثالث نقاط مھمة في ما 24لـ"لبنان

سنة یحق لھم القیام بكافة الحقوق المدنیة والخاصة، وال یحق لھم المشاركة  18یبلغون  یخص ھذا الموضوع. االولى أن الذین
سنوات. إذا، ال  4في االنتخابات". ویُتابع أن "النقطة الثانیة ھي موضوع العدد. وإذا لم یقترع الشباب الیوم، فھم سینتخبون بعد 

مسلمین، أم المسیحیین". ویؤكد الصایغ أن "النقطة الثالثة واالھم یمكن الھروب من ھذا الموضوع، أكان ازداد عدد الناخبین ال
لیست متعلقة بالعدد الطائفي، وإنما بالشباب المتحررین من "الواسطة" والسیاسة والطائفیة، الذین یختلفون عن الفئة العمریة ما 

سنة  18وظائف الدولة، فیما شباب الـ عاما". فاالخیرون بحسب قولھ "استفادوا مثال بالدخول عبر السیاسة إلى 21فوق الـ
متحررین". ودعا إلى "تمثیل ھذه الشریحة"، وأشار إلى أن "الھدف من االنتخابات عكس تمثیل كل شرائح المجتمع اللبناني، 

 وسماع صوت الشباب وثورتھم وانتفاضتھم وطموحھم". وشدد على أنھ "ال یجب قمع البلد بسبب زیادة بعدد الناخبین في طائفة
 ."معّینة، بل یجب تطویره

 
ویوضح الصایغ أن "ھذا النقاش مفتوح، وال نقول إنھ إذا لم یطبق "نزلت الدني"، وسنسعى إلى تطبیقھ في ھذه الدورة، وإن لم 

ننجح سنستمر بھذا السعي والطموح". ویؤكد أن "الھدف لیس فتح سجال طائفي أو سیاسي، بل یعكس قناعاتنا بدولة مدنیة، 
ة وتمثیل الشباب في الحیاة السیاسیة". ویُضیف أنھ "یجب مناقشة خفض سن االقتراع حتى الوصول إلى نتیجة". والمساوا

 ."ویلفت إلى أن "الموضوع لیس طائفیا بتاتا، وتأمین ثلثي االصوات في مجلس النواب لیس سھال
 

لبنان في موعدھا، كداللة على التزاموتجدر االشارة إلى أن المجتمع الدولي یتطلّع الجراء االنتخابات النیابیة  بمواعیده  
الدستوریة، وقیامھ باالصالحات. ویرى مراقبون أن "من سیضع العراقیل أمام االستحقاق االنتخابي، بھدف تأجیلھا، ستطالھ 

غربیة حتماً العقوبات ال ". 
24خاص "لبنان  :المصدر " 
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