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 چكيده
هاي دور با اين نهـاد آشـنا      ها از گذشته اي در لبنان دارد و لبناني نهاد انتخابات سابقه تاريخي و ديرينه

ها در سطح محدودي در انتخاب حاكمانشان دخالت داشتند، اما به مرور زمـان         در ابتدا لبناني.  هستند
اصـالحات شـكيب    «اي بـا عنـوان        نامه  نظام 1845 نقش آنها در انتخابات بيشتر شد تا اينكه در سال 

معناي امروزي در لبنـان برگـزار و انتخـاب اعـضاي دو               تصويب شد كه طبق آن انتخابات به  » افندي
به دنبال همين توسعه انتخابات در لبنان بـود         .  مجلس قضات و مستشاران بر عهده مردم گذاشته شد  

صورت مستقيم و غيرمستقيم بر عهـده شـهروندان           كه انتخاب نمايندگان مجلس و رييس جمهور به    
ماده   140 اولين قانون انتخابات مجلس نمايندگان با     1922 به اين صورت كه در سال .  لبناني گذاشته شد

هاي واجد شرايط انتخـاب شـدند و از آن           صورت مستقيم توسط لبناني تصويب گرديد و نمايندگان به
تاريخ به بعد، قوانين انتخاباتي مجلس بارها دچار تغيير و دگرگوني شد كه آخرين آنها قانون انتخابـات      

ترين قانون انتخابات در بيـن قـوانين گذشـته          اين قانون جامع. است 2008 مجلس نمايندگان در سال 
گذار سعي كرده با وضع مقررات و احكام نسبتا جامع، بـه سـالمت و شـفافيت              شمار ميرود و قانون به

در كنار انتخاب نمايندگان مجلس و تغيير و تحوالت آن، با تصويب        .  هرچه بيشتر انتخابات كمك نمايد
رسـميت شـناخته شـد و         پست رياست جمهوري براي اولين بار به   1926 اولين قانون اساسي در سال 

انتخاب رييس جمهور به مجلس نمايندگان و سنا واگذار گرديد، اما امروز انتخاب رييس جمهـور تنهـا     
 .عهده نمايندگان مجلس است بر

 .تاريخچه انتخابات، انتخابات، مجلس نمايندگان، قانون انتخابات، رياست جمهوري: ها كليدواژه 
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 مقدمه
هاي يونان و روم، انتخابات نقشي در تعيين مقامات نداشت؛ زيرا دموكراسـي در          در دموكراسي

آن روز از نوع مستقيم بوده و شهرونداني كه حق راي داشتند، هـر روز در ميـدان عمومـي بـراي             
شدند و هنگامي كه تعييـن مقامـاتي بـراي بـر عهـده گرفتـن                 اتخاذ تصميمات عمومي جمع مي

واسطه قرعه انتخاب     شدند، بلكه به    مشاغل و مسايل عمومي الزم بود از طريق انتخابات تعيين نمي  
عنـوان روشـي بـراي انتخـاب فرمانروايـان            هاي قديم انتخابات را به      و اساسا دموكراسي    1 شدند مي

تـوان نـوزاد دموكراسـي        نپذيرفتند، در نتيجه تاريخچه برگزاري انتخابات به شكل امـروزي را مـي     
جديد دانست، يعني از زماني كه در نتيجه تحوالت سياسي جوامع، حـق فرمـانروا بـودن از يـك                 

ها و رفتار فرومانروايـان جـزو         گيري هاي خاصي سلب شده و حق نظارت بر تصميم شخص يا گروه
تـدريج وارد جريـان مـشاركت سياسـي           حقوق مشخصه عموم جامعه شناخته شد و عامه مردم به

شدند و مساله انتخابات جهت برگزيدن فرمانروايان و نمايندگاني از طرف مـردم مطـرح گرديـد و          
عنوان نخستين كشوري كه سـنگ بنـاي        انگلستان به 2 .مرور زمان دچارتحوالت زيادي را گرديد به

وسيله پادشاه اين كشور امضا       منشور بزرگ به  1215 ريزي شده است، در سال  انتخابات در آن پايه
خـصوص در زمينـه ماليـاتي مـورد           و طبق آن شورايي از اشراف و روحانيون عملكرد پادشاه را بـه  

خصوص در زمينه صنعت و در نتيجه افزايش قـدرت        دادند و در پي تحوالتي كه به نظارت قرار مي
در نتيجـه   .  دست آوردنـد    بورژوازي شهري صورت گرفت، اين گروه نيز نمايندگاني در اين شورا به       

اي ساده پايه انتخابـات در ايـن كـشور          گونه اين تغيير و تحوالت مساله انتخابات مطرح گرديد و به
اي كـه امـروزه       گونه  هاي اخير انتخابات راه تكاملي و منسجمي طي نمود، به   طي سال 3 .ريخته شد

 4 انتخابات شرط الزم براي ايجاد دموكراسي و انتخابات آزاد و منصفانه حد اعلي و اوج دموكراسـي        

با   18 و  17 بنابراين استقرار حقوقي و سياسي انتخابات در شكل نهايي آن، در قرون      .  شود تلقي مي
 »نظريه حاكميـت ملـي    «اي و متعاقب ظهور   پذيرش نظريه نماينده ساالري و ايجاد رژيم نماينده

  5 .انجام پذيرفت
توان گفت كه انتخابات در لبنان يـك سـنت تاريخـي         در مورد تاريخچه انتخابات در لبنان مي

هـاي گذشـته، انتخابـات را وارد عرصـه زنـدگي سياسـي                هـا از زمـان      دار است كـه لبنـاني     ريشه
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نمودند كه تا امروز نيز ادامه دارد و در واقع تجربه عمليات انتخابات در لبنـان محـور تمريـن            خود
شـود و باعـث توسـعه نظـام سياسـي لبنـان از حالـت                  حقيقي براي دموكراسي لبناني تلقي مـي  

عنـوان    ها به   هاي دور يعني از زمان فينيقي انتخابات در گذشته   6 .يافتگي شد ماندگي به توسعه عقب
مقامان در سطح محدودي براي انتخاب حاكمان و مجالـس      ساكنان اوليه لبنان تا قبل از دوره قائم

شد، بلكه تعـداد      البته نه انتخاباتي كه توسط عموم مردم برگزار مي    . شد شيوخ و عمومي برگزار مي
اندكي از مردم كه عضو مجالس شيوخ بودند و يا مقامات عالي طي يك نشستي، حاكم يـا بعـضي     

تـوان از دوره      لذا شـروع انتخابـات بـه معنـاي امـروزي آن را مـي               .  كردند  از مقامات را تعيين مي    
دانست و از آن زمان به بعد انتخابات در لبنان و قوانين انتخاباتـي   19 مقامان يعني اواسط قرن  قائم

اگرچه بر قوانين وضع شده در زمينه انتخابات ايرادات اساسـي      .  مجلس سير تكاملي را طي نمودند
خصوص در زمينـه نـاهمگون بـودن جمعيـت، طوايـف           وارد است اما با توجه به موقعيت لبنان، به

هاي موجـود در     هايي كه همواره بين گروه مذهبي گوناگون كه در اين كشور وجود دارد و درگيري
توان روند حركتي قوانين انتخابـاتي در لبنـان را خـوب          لبنان وجود داشته و عدم ثبات در آن، مي

امـا  .  باشـد   كه يك قانون نسبتا جامع و شفاف مـي        2008 خصوص قانون انتخابات  ارزيابي نمود؛ به
در ايـن دوران يعـني در       .  گردد  جمهور به دوران بعد از قيموميت فرانسه برمي      تاريخ انتخاب رييس

، اولين قانون اساسي لبنان كه متاثر از قانون اساسـي جمهـوري سـوم فرانـسه اسـت،          1926 سال 
جمهـور توسـط      اساس اين قانون، نوع حكومـت در لبنـان، جمهـوري و رييـس              شد كه بر تدوين 

. پژوهش پيش روي در سه گفتار ساماندهي شـده اسـت      .  شد مجلس نمايندگان و سنا انتخاب مي
هاي اوليه انتخابـات در لبنـان تـا دوره متـصرف             در گفتار اول، نگاهي گذرا به روند پيدايش هسته

در گفتار دوم، سـير     .  دست آورده شود    اي براي درك بهتر موضوع به    زمينه گيرد تا پيش صورت مي
مـورد    2008 تغيير و تحوالت قوانين انتخاباتي مجلس نمايندگان تا تصويب قانون انتخاباتي سـال     

 .گردد گيرد، و در گفتار سوم روند انتخاب رياست جمهوري مطرح مي بررسي قرار مي
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 هسته اوليه انتخابات: گفتار اول
 عهد فينيقي: بند اول

هـاي پادشـاهي مطلقـه و گـاهي مقيـد بـه              ها گاهي داراي حكومت به گفته مورخان، فينيقي
مجالس شيوخ و مجالس عمومي بودند كه رييس حكومتشان را براي زمان مشخصي انتخـاب و از     
بين اعضاي مجالس شيوخ، دو نفر را براي اداره امور دولتي و نظارت بر قضات و كاركنـان انتخـاب       

هـا در     هاي فينيقي جزو اولين ملـت     عنوان يكي از ملت توان به ها را مي بنابراين، لبناني 7 .نمودند مي
بخش شرقي محسوب نمود كه از شـيوه انتخـاب بـراي تعييـن حاكمـان و اعـضاي مجالسـشان                

  8 .كردند مي استفاده

 ها دوره رومي: بند دوم
ـا         هاي ملي در فئودال    ها كه لبنان را اشغال نمودند به حكومت رومي ـات ي ها اجازه برگزاري انتخاب

شبيه به آن را براي انتخاب رؤساي ديني و ثروتمندان ملتشان، براي تشكيل مجلسي دادند كـه ايـن      
 9 .شد مي مجلس داراي اختيار انتخاب رييس مجلس بود كه در آن واحد رييس فئودال هم محسوب

 دوره المرده و مقدمين و اميران مغرب: بند سوم
ادامه داشت، حكام لبناني، يا اجبـاري انتخـاب        16 اين دوره كه از اوايل قرن هفتم تا آغاز قرن 

صـورت وراثـتي انتخـاب        به اين صورت كه حكام به .  شدند شدند يا اينكه با انتصاب برگزيده مي مي
مـرد و وارثـي نداشـت، در ايـن صـورت              رسيد، ولي اگر حاكم مي      شدند و از پدر به پسرها مي   مي

 10 .كردند كردند و بعد از بحث و مشورت حاكم را انتخاب مي اميران و اشراف نشستي برگزار مي

 ) 1516  -1697 (ها  حكومت معان: بند چهارم
هـاي لبنـاني را       آغاز شد و امير فخرالدين همـه گـروه          1516 اين دوره با فتح عثماني به سال   
باشد و در واقع در اين دوره        اش مي صورت ارثي در ميان خانواده جمع و اعالم نمود كه پادشاهي به

 11 .گونه دخالتي در تعيين حاكم خود نداشتند مردم هيچ
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 ) 1697 -1842 (دوره شهابيون: بند پنجم
ترين آنهـا نبـع     ها چندين نشست براي تعيين حاكم برگذار نمودند كه مهم در اين دوره لبناني

هنگامي كه امير ملحم به علـت بيمـاري نتوانـست         1754 در اين نشست به سال .  باشد باروك مي
وگو و مشورت بـا       حكومت كند و چون فرزندي نداشت كه بتواند انجام مسئوليت كند، بعد از گفت

 12 .عنوان حاكم انتخاب نمودند برادر امير، او را به

 13 مقامان دوره قائم: بند ششم
در لبنان در اواسـط قـرن       )  انتخاب حاكمان توسط مردم   (انتخابات به معناي كنوني و فني آن 

ايـن  .  گـردد   برمـي   »اصـالحات شـكيب افنـدي     «اي با عنوان  نامه مقامان و به نظام و دوره قائم 19 
هـا و     هـايي كـه بيـن دروزي        ، بعد از درگـيري  1845 نامه اوضاع جبل لبناني لبنان را به سال  نظام

ماده نظم بخشيد و شامل تعداد اعـضا و چگونگـي انتخـاب دو مجلـس                   38 ها رخ داد، در    ماروني
شوندگان در ايـن      قضات و مستشاران دروز و ماروني و حدود وظايف و ماموريتشان بود كه انتخاب      

 14 .نظام محدود به اعيان بودند
از شروط اعضاي اين دو مجلس، عدم حمايت از بيگانگان و عـدم تابعيـت از فرمانـدار محلـي             

عـضو كـه هـر طايفـه دو عـضو داشـت و حـق انتخـاب قـضات و                        12 دو مجلس هركدام    15 .بود
جنبه مهم ديگر اين نظام ايـن اسـت         .  شد  ها و عالمان و بزرگان دين داده مي   مستشارين به اسقف

  16 .صورت قانون درآورد گري ديني را در لبنان را تثبيت و به كه طايفه
نامه شكيب افندي به تقسيم قدرت در جبل لبنان بين دو اقليت      طور كه اشاره شد، نظام همان

گري مذهبي و تثبيت      بزرگ ديني ماروني و دروزي پرداخت، بنابراين سرآغاز قانونمندكردن طايفه  
اي   آن در نظام انتخاباتي و سياسي لبنان شد كه اين امر سبب تاسيس يك حكومت كوچك فرقـه   

وارد اولين قانون اساسي لبنان شد و نظـام           1926 و در سال   17 براي اولين بار در تاريخ شام گرديد
طور موقـت و      به1926 قانون اساسي     95 طبق اصل   .  اي تنظيم كرد شكل طايفه سياسي لبنان را به

طور عادالنه در مشاغل دولـتي و تركيـب وزارتـي حـضور               با هدف ايجاد عدالت و صلح، طوايف به   
وجود اين اصل در قـانون اساسـي        .دارند، بدون اينكه اين امر بتواند به مصلحت دولت ضرر برساند
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قانون   1990 گذار در اصالحيه سال     كه قانون طوري سبب عرف مستحكمي بين طوايف شده بود، به
گـري    گري را لغو كند و تنها بر اتخاذ تدابير الزم در آينده براي لغـو طايفـه       اساسي نتوانست طايفه

مجلس نمايندگان لبنان بر اساس مساوات ميان مسلمانان و مسيحيان، تـدابير الزم را     .  تاكيد نمود
. كنـد   بندي شده اتخاذ مـي  گرايي سياسي و الغاي آن بر اساس يك برنامه مرحله براي جذب طايفه

اي در تـشكيل دولـت حـضور دارنـد؛ و             شـكل عادالنـه     تمامي طوايف بـه  .  1 :در طول دوره انتقالي
شود و تخصص و صالحيت در مشاغل دولتي، مناصب قـضايي          اي لغو مي قاعده نمايندگي فرقه .2 

دولتي بـر اسـاس الزامـات آشـتي ملـي             هاي نظامي و امنيتي و مؤسسات دولتي و نيمه       و سازمان
طور مساوي    مشاغل مزبور به  .  شود  استثناي طبقه اول مشاغل يا مشاغل معادل، جايگزين آن مي  به

گردد و با رعايت اصـول تخصـصي و صـالحيت شـغلي بـه               بين مسيحيان و مسلمانان تقسيم مي
اين اصل مخالف برابـري تمـامي شـهروندان در برابـر              .شود  اي مشخص اختصاص داده نمي  طايفه

باشد؛ همـه     خصوص با اصل دو قانون اساسي در تضاد مي        قانون و دادن فرصت برابر به آنهاست، به
طور مساوي از حقوق مـدني و سياسـي برخـوردار           ها در برابر قانون يكسان هستند و بايد به لبناني

مندي آنها از اين حقوق باشد، اما چگونـه امكـان دارد كـه ايـن                   باشند بدون اينكه تفاوتي در بهره 
ها از امتيـازات      صورت واقعي و حقيقي وجود داشته باشد، در صورتي كه بعضي از لبناني        تساوي به

آيـا دموكراسـي داراي اعتبـار         18 .بهره هـستند    و حقوقي برخوردارند كه ديگر شهروندان از آنها بي  
است تا زماني كه حقوق مجزا بين شهروندان وجود دارد؟ حقوقي كه نه بر اساس شـهروند بـودن،      

صورت   اين تقسيم قدرت ميان طوايف بين نمايندگان مجلس به      19 .گري است بلكه بر اساس طايفه
تقسيم مساوي نمايندگان مسيحي و مسلمان است و در درون هريـك از ايـن اديـان بـاز شـاهد                   

 . ها هستيم تقسيم نمايندگي بين فرقه

 دوره متصرف: بند هفتم
بود كه توسط پادشـاه عثمـاني بـا         )  غيرلبناني(در اين دوره حاكم لبنان يك مسيحي عثماني      

نماينـدگان شـش كـشور      .  شد  هاي اروپايي براي مدت پنج سال انتخاب مي       موافقت سفراي دولت
 1861 ژوئـن   /  حزيـران   9 بزرگ اروپايي؛ يعني انگلستان، اتريش، آلمان، روس، فرانسه و تركيه در        
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نشستي در بيروت براي حل مشكالت لبنان به رياست فؤاد پاشا، نماينده پادشاه عثماني، تـشكيل       
نظـام متـصرفي    «گرفتـه، نظـام جديـدي را تحـت عنـوان              وگوهاي صورت   دادند كه بعد از گفت    

صـورت نهايـي      آن را به    1864 ايلول    6 ماده جايگزين نظام قبلي نمودند و در   17 در  »لبنان جبل
دوبـاره نظـام      1912 البته در سال    20 .ماده صادر كردند    18 در    »نظامات جبل لبنان«تحت عنوان 

بـه شـكل    1864 ايلـول     6 نامـه جبـل لبنـان كـه در           در نظام.  رو شد به جبل لبنان با اصالحاتي رو
وسـيله انتخابـات      كند كه اعضاي آن به   جديدي مورد اصالح قرار گرفت، به شوراي اداري اشاره مي

در واقـع،   .  شدند و اصل انتخاباتي بودن را مورد تأييد و حمايـت قـرار داد               اي برگزيده مي درجه دو
رشد پارلمان در قالب تحوالت تاريخي بر اسـاس اصـل مـشاركت در قـدرت در چـارچوب نظـام               

كه ازجمله وظـايف ايـن شـورا،       21 متصرفي و ايجاد شوراي اداري و برگزاري انتخابات اين شورا بود
ها و نظارت بر واردات و دادن راي مشورتي در اموري كه متصرف بـه آن      توان به توضيح ماليات مي

 .نمود، اشاره كرد ارجاع مي
عنـوان برگزيـدگان      وسيله مـشايخ صـلح بـه        نظام اصالحي، اعضاي اين شورا به  10 طبق ماده 

همين خـاطر بـه       به.  شدند  شدند كه يك سوم آنها هر دو سال يك بار تجديد مي    اهالي انتخاب مي
به اين صورت كه پس از انتخاب مشايخ صـلح       .  داده شد  22 »نمايندگان ثانوي«مشايخ صلح صفت 

مقـام، نماينـده يـا        شدند و تحت نظارت قائم     مقام جمع مي توسط افراد روستاها، آنان در مركز قائم
سـال سـن و       15 وسيله افراد روسـتاها كـه         مشايخ صلح نيز به  .  كردند نمايندگانشان را انتخاب مي

 .شدند حداقل پنج سال اقامت متوالي در روستا داشته باشند، انتخاب مي
اصـالح    1903 نامه رسمي انتخابات مشايخ صلح وضـع و در سـال              اولين نظام 1902 در سال 

 .شد نامه انتخابات به شكل زير برگزار مي شد كه بر طبق اين نظام
مسئول برگزاري انتخابات بايد حداقل يك هفته قبـل از انتخابـات يـك روز تعطيـل را بـراي              

هـا و ميـادين و        هـاي عبادتگـاه     انتخابات اعالم كند و دستور پخش پوسترهاي انتخاباتي بـر درب         
هاي عمومي را بدهد، سپس مختار بايد در محل اجتماع حضور يابد و فهرستي از اهالي كـه            مكان
سال سـن و پنـج سـال متوالـي در             15 دهنده،    توانند راي دهند، تهيه نمايد كه از شرايط راي   مي

گيري با حضور افراد ذكر شده در بنـد دو آغـاز و بعـد از شناسـايي                     راي.  روستا اقامت داشتن بود  
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تواند راي دهد و اين كار بايـد توسـط           دهنده مي دهندگان و داشتن اهليت انتخاب كردن، راي راي
بـراي انتخـاب    .  خود راي دهنده صورت گيرد مگر اينكه كسي به كفالت از او انتخاب شـده باشـد         

نمود كـه بـسته بـه شـرايط،           اعضاي شوراي اداري، متصرف زمان و مكان انتخابات را مشخص مي 
كرد، به اين صورت كه اگر شرايط عـادي بـود شـيوخ صـلح روسـتاهاي                   مكان انتخابات تغيير مي

مجموعه شهرستان به رياست قائم مقام در مركز شهرستان جمع و به شخص مـورد نظـر راي      زير
هـاي مـورد نظـر        دادند و اگر شرايط اضطراري و غيرعادي بود، مشايخ شهرستان يا شهرسـتان   مي

ها در آغـاز تابـستان يـا زمـستان در          براي انتخاب عضو يا اعضاي متعلق به شهرستان يا شهرستان
 23 .دادند شدند و به شخص مورد نظر راي مي مركز متصرفي حاضر مي

عنوان يكـي از      هاي انتخاباتي به قبل از ورود به بحث قوانين انتخاباتي، الزم است در مورد حوزه
عوامل تاثيرگذار و بحث برانگيز در تصويب قوانين انتخاباتي و در مجمـوع نظـام انتخابـاتي لبنـان            

 .توضيحاتي داده شود
هاي انتخاباتي است كـه نقـش         يكي از محورهاي اساسي براي هر قانون انتخاباتي مساله حوزه    

هـاي انتخاباتـي      بسيار مهمي در تحقق يك انتخابات سالم و منصفانه دارد؛ چرا كه تعييـن حـوزه             
دهندگان و احـزاب و       گذارد، بلكه بر راي     ها در مجلس تاثير مي تنها بر نامزدها و نمايندگان حوزه نه

كـه    تر از همه بر نتايج انتخابات و تركيب قوه مقننه تاثير شگرفي دارد؛ به اين صورت   ها و مهم گروه
هـاي انتخابـاتي مـديريت فرآينـد انتخابـات را             توانند با دستكاري در حدود حـوزه        ها مي   حكومت

هـا و     دست گرفته و در نتيجه بر روند انتخابات تاثير بگذارند كه اين مساله از طريق ادغام حوزه      در
 24 .گيرد يا يك حوزه را به چند حوزه تقسيم كردن صورت مي

رو بوده اسـت،      به  هاي انتخاباتي در لبنان در زمينه ادغام يا تفكيك همواره با تغييراتي رو    حوزه 
پـي    در  هاي بارز نظام انتخاباتي لبنان همين تغييرات پي      توان گفت يكي از مشخصه كه مي طوري به

گردد كـه اكـثر آنهـا مـرتبط اسـت بـه               هاي انتخاباتي است كه اين به عوامل متعددي برمي  حوزه
هـا    بندي حوزه   گذاري، بدون اينكه تالشي در جهت تقسيم پراگماتيسم گروهي و شخصي در قانون

توان ناشي    پي را مي    در  بنابراين، تغييرات پي  .  بر روي معيار ثابت در جهت منافع ملت برداشته شود
 25 :از سه عامل اساسي دانست
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هـا و     اي كه بـراي رهـبران گـروه         مساله:  وجود مناطق نفوذ براي بعضي از رهبران در لبنان   .  1 
ها بود؛ به اين صورت كـه سـعي     طوايف در درجه اهميت قرار داشت، كوچك يا بزرگ كردن حوزه

هاي انتخابـاتي بـراي خـود         ها، بيشترين نفوذها را در حوزه نمودند با بزرگ يا كوچك نمودن حوزه
 . دست آورند به

ها داشـت،   بندي حوزه اين عامل نيز نقش اساسي در تقسيم:  گري و تحوالت آن عامل طايفه. 2 
هـا و ماهيـت آنهـا دربرگيرنـده بيـشترين تعـداد از                شـد وسـعت حـوزه       كه تـالش مـي      طوري  به

 .دهندگان يك طايفه باشد راي
نيروهاي سياسي حاكم بـراي ايجـاد كـسب بيـشترين          :  صالحديد نيروهاي حاكم بر كشور.  3 

ها در لبنـان      در واقع تقسيم حوزه    ها بودند،  كرسي نمايندگي خواستار كوچك و بزرگ شدن حوزه
 26 .گري بود هاي سياسي در داخل نظام طايفه بر اساس مصالح گروه

بينيم كـه گاهـي       بنابراين با توجه به مطالب ذكر شده و با مروري بر قوانين حاكم بر لبنان مي  
شـدند، ولـي      هاي كوچك و گاهي هم متوسط و بزرگ با هم استفاده مـي   استان، شهرستان، حوزه

براي آگاهي از چگونگي اين تغيير      .  ها بيشتر حول استان و شهرستان در گردش بود تغييرات حوزه
 . پردازيم و تحوالت به بررسي آن مي

 هاي كوچك حوزه) الف 
هاي انتخاباتي استفاده شد كـه    عنوان حوزه به)  حوزه  33 (هاي كوچك  از حوزه 1952 در سال 

اين محدوده تنها يك بار در قوانين انتخاباتي مورد استفاده قرار گرفت كه هـدف آن جلوگـيري از         
  27 .اي و سنتي بود پيروزي نيروهاي طايفه

 حوزه استان) ب
شهرسـتان مبنـاي تعييـن        1992 تـا     1954 استان محـدوده انتخابـاتي، و از         1954 تا سال  

نامه طائف دوبـاره اسـتان محـدوده       با توجه به توافق 1992 محدوده حوزه انتخاباتي شد و در سال 
شود؛ چراكه    گري تلقي مي    عنوان گامي مهمي در لغو طايفه   نامه طائف به توافق.  حوزه انتخاباتي شد
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هاي ديني نسبت به حوزه شهرستان از تنـوع بيـشتري برخـوردار            حوزه استان از نظر حضور گروه
ها بـا حـق انتخـاب بيـشتري راي            توانند به نامزدهاي ديگر گروه دهندگان مي است، در نتيجه راي

كنند تا بـه اقليـت        تبع آن نامزدهاي پيروز هم احساس تعلق بيشتري به كشور پيدا مي       دهند و به
عنوان محـدوده حـوزه انتخابـاتي موضـوع اختـالف بيـن               البته پيشنهاد استان به   .  قومي خودشان

خواستند كه بيـشترين      ها را به شكلي مي  ها و استان آنان تحديد حوزه. سياستمداران بوده و هست
تعداد نيروهاي آنها بتوانند وارد مجلس شوند و اختـالف آنهـا در ادغـام يـا تفكيـك يـك حـوزه                      

خواستند دو استان يك حوزه شود و بعـضي        به اين صورت كه بعضي از آنها مي.  باشد انتخاباتي مي
ها به دو حوزه يا بيشتر بودند، بدون اينكه معيار واحـدي بـراي ايـن             خواستار تقسيم بعضي استان

شود، ايـن اسـت       عنوان حوزه انتخاباتي وارد مي    ايرادي كه به استان به.  بندي در نظر بگيرند تقسيم
گردد يـا داراي      ها مي عنوان حوزه انتخاباتي منجر به عدم نمايندگي شهرستان كه پذيرش استان به

 .ها نيستند شوند كه نماينده حقيقي اين شهرستان نمايندگاني مي

 حوزه شهرستان) ج
محـدوده حـوزه      2008 و سـپس در سـال         1992 تـا     1945 هـاي     حوزه شهرستان در سال    

، لبنـان را بـه      1960 بر اساس توافق دوحه و با توجه به قـانون    2008 قانون انتخابات .  انتخابيه شد
: هـاي   جز حوزه  حوزه انتخابي تقسيم نمود و شهرستان را محدوده حوزه انتخابي تعيين كرد، به 26 

هـاي حـوزه      محـدوده (هـا     اين شهرستان .  ـ راشيا و بعلبك ـ الهرمل ـ حاصبيا، بقاع غربي مرجعيين
استفاده از  .  گيرد، متفاوت هستند    هايي كه به آنها تعلق مي      از نظر جمعيت و اندازه كرسي)  انتخابي

هـاي طوايـف در سـطح ملـي           شـد كـه كـشمكش       عنوان حوزه انتخاباتي باعث مـي       شهرستان به 
اما استفاده از اين حوزه نيز داراي نقـاط      .  تاحدودي كنترل شود و به سطح شهرستان كشانده شود

شوند، در واقع نماينـده طايفـه خـود در آن         عنوان مثال نمايندگاني كه انتخاب مي ضعفي است؛ به
همچنيـن پـذيرش شهرسـتان        28 .شـوند   باشند و از نمايندگي ملي تاحـدودي دور مـي           حوزه مي 

نامه طائف است كه هركـدام سـعي          عنوان محدوده حوزه انتخاباتي مخالف قانون اساسي و توافق  به
گـري    نامه طائف بـراي لغـو طايفـه         به اين صورت كه توافق   . گري در سطح ملي دارند در لغو طايفه
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هاي مذهبي نسبت به شهرسـتان    ها و گروه سياسي، استان را كه داراي تنوع بيشتري از نظر اقليت
قـانون  .  گرايي بود، رد نمود  گري ومذهبي است، انتخاب و حوزه شهرستان را كه عامل تثبيت طايفه

بر لغو    24 و  22 دچار اصالحاتي شد و در اصل       1990 نامه طائف در سال  دنبال توافق اساسي نيز به
 .گري سياسي براي رسيدن به نمايندگي ملي تاكيد نمود طايفه

 حوزه متوسط و بزرگ) د
بـه ايـن    .  كـار گرفتـه شـد       ، دو حوزه بزرگ و متوسط با هم به     2000 در قانون انتخابات سال  

ها،  از اقليم اداري ثابت يعـني اسـتان از واحـدهاي اداري داخـل           بندي حوزه صورت كه در تقسيم
استان يعني شهرستان، استفاده نشد، بلكه واحدهاي اداري جديدي ايجـاد شـد كـه بـا نيازهـاي               

در اين قانون بدون اينكه از يك معيار واحـد اسـتفاده              29 .خواني نداشت شهروندان و منافعشان هم
شود، دو استان الجنوب و النبطه يك حوزه شدند و استان جبل لبنان بـه چهـار حـوزه و اسـتان                 

ايـراد ديگـري    .  الشمال به دو حوزه و البقاع به سه حوزه و استان بيروت به سه حوزه تقسيم شدند     
هـاي    ها وتعـداد كرسـي    ها وارد است، عدم تناسب بين تعداد حوزه كه در اين قانون و تقسيم حوزه

كـه    نماينده بود، در حـالي  23 طور مثال، استان بقاع داراي سه حوزه و  نمايندگي براي آن است؛ به
نظـر    بنابراين با توجه به مطالب گفته شده، به   .  نماينده به دو حوزه تقسيم شد 28 استان الشمال با 

گـري سياسـي و رسـيدن بـه           عنوان حوزه انتخابي براي لغو طايفه    رسد كه استفاده از استان به مي
تـر    هاي مردم لبنان مناسب     نامه طائف و خواسته گرايي با توجه به قانون اساسي و توافق مرحله ملي

عنوان حوزه انتخاباتي را هدف نهـايي قـرار داد، بلكـه           البته نبايد صرف پذيرفتن استان به. باشد مي
نامه طائف آمده، بايـد سـه موضـوع تـضمين زنـدگي مـشترك، سـالمت                    طور كه در توافق    همان

ادمون ربـاط     30 .هاي آينده را مد نظر قرار داد     نمايندگي سياسي و نيز كاركرد نمايندگي براي نسل
در ايـن نظـام بـراي       «:  گويد  كند و مي    گري، نظام حوزه فردي را پيشنهاد مي   براي خروج از طايفه

اش را در هـر       اي كه باشند اين حـق وجـود دارد كـه نـامزدي              همه شهروندان لبناني از هر طايفه  
ها به طايفـه مشخـصي       شرطي كه كرسي نمايندگي در اين حوزه اي كه بخواهد، ارايه دهد به حوزه

هايـشان و     دهنـدگان بـه برنامـه       اختصاص داده نشود كه در اين صورت نامزدهـا برنـده آراي راي            
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اش و در واقـع برنـده انتخـاب و تمايـل آزادانـه                 شخصيت او خواهند بـود، نـه مـذهب و طايفـه            
 31 ».دهنگان خواهند بود راي

 دوره لبنان بزرگ و تصويب اولين قانون انتخابات مجلس نمايندگان: گفتار دوم
/ بعد از خروج ارتش تركيه، جامعه ملل، لبنان را تحت قيمومت فرانسه قرار داد و در اول ايلول        

نماينـده از همـه       17 اي متـشكل از       كميتـه )  ژنرال غررو (نماينده فرانسه در لبنان    1920 سپتامبر
/ آذار  18 طوايف و مناطق تشكيل داد و آن را مامور وضع قانون انتخابات نمايندگي نمـود كـه در                

عنـوان اوليـن      جاي شوراي اداري صادر شد كـه بـه       قانون ايجاد مجلس نمايندگان به 1922 مارس
 32 .شود قانون انتخابات در دولت لبنان تلقي مي

) 1922 مارس/  آذار  8 (  33   1304 ماده به موجب دو مصوبه يكي به شماره         140 قانون جديد با 
هـا را     ها و تشكيل كميسيون     كه اختيارات حاكم كل و ايجاد مجلس نمايندگان و تعيين صالحيت  

كه در آن مراكز انتخابـاتي و     )  1922 مارس /  آذار 10 ( 1307 كرد، و ديگري به شماره  مشخص مي
بر اساس ايـن      34 .هاي انتخاباتي و تبليغات مشخص شده است    چگونگي تقسيم آنها، ايجاد فهرست

اي و بـر اسـاس        گيري غيرمستقيم و دو درجـه     قانون دوره نمايندگي چهار سال، نمايندگان با راي
به اين صورت كه ابتدا مردم نماينـدگان ثـانوي را كـه         35 .شدند هاي بزرگ استان انتخاب مي حوزه

سال سن و توانايي خواندن و نوشـتن داشـته باشـند، در               35 بايد لبناني بوده، داراي حق انتخاب، 
كردند، سپس اين نماينـدگان ثـانوي در مركـز            روز يكشنبه دو هفته قبل از انتخابات، انتخاب مي      

ــه قاعــده طايفــه               ــا توجــه ب ــني و مناطــق       اســتان جمــع و نماينــدگان مجلــس را ب گــري دي
 36 .كردند مي انتخاب

 دوره جمهوريت: بند اول
شـود و سـرآغار       اعالن مي    1926 37 مه/  ايار  23 در اين دوره اولين قانون اساسي لبنان به تاريخ  

شود كه بر اساس اين قانون نوع حكومت در لبنـان،        اي تازه در تاريخ انتخاباتي لبنان تلقي مي دوره
: شـد   توسـط مجلـس نماينـدگان و سـنا انتخـاب مـي              49 جمهور طبق اصـل     جمهوري و رييس
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گيري غيرعلني و با اكثريت دو سوم آرا توسط مجلس و نماينـدگان كـه در             جمهور با راي رييس«
 ».شود كه براي مدت سه سال انتخاب مي...شود  آيند، انتخاب مي كنگره گردهم مي

عضو بود كه هفت      16 قانون اساسي پيش از اصالح، مجلس سنا متشكل از    22 بر اساس اصل 
شدند و در تعيين و انتخابشان طوايـف و        جمهور تعيين كرده و بقيه انتخاب مي نفر از آنها را رييس

گونـه   توانستند بدون هيچ سال بوده و مي 6 دوره نمايندگي اعضا . شد مناطق بايد در نظر گرفته مي
پيـش از     1926 قانون اساسي     24 همچنين در اصل    .  هاي بعد انتخاب شوند محدوديتي براي دوره

مـارس    / آذار  10 مورخ    1307 اصالح آمده كه اعضاي مجلس نمايندگان طبق مفاد مصوبه شماره  
. شـوند   كه تا تدوين قانون جديد انتخابات توسط قواي مقننه كماكان مجراست، انتخاب مي   1922 

قانون اساسي لبنان دچار اصالحاتي شد كه به موجب اين اصالحات         1927 اكتبر/  در تشرين االول
دادنـد كـه      عضو را تشكيل مـي  45 دو مجلس سنا و نمايندگان در هم ادغام شده و يك مجلس با 

 38 ، قانون انتخابـات دچـار اصـالحاتي       1934 در سال   .  شدند سوم تعيين مي سوم انتخاب و يك دو
صـورت    و انتخابـات بـه    )  نفر منصوبي   7 نفر انتخابي و    18 (نفر رسيد    25 شد و تعداد نمايندگان به 

اي و مبدا توزيع نمايندگان مانند قانون قبلـي بـر اسـاس منـاطق و طوايـف               مستقيم و يك درجه
 .گرفت صورت مي

 2008 دوره استقالل لبنان تا سال : بند دوم
تعدادي قوانين انتخاباتي در لبنان به تصويب رسيد كه نتوانستند وحـدت ملـي     1943 از سال 
علت عدم كـارايي ايـن      .  ها را تقويت و دستاوردهاي دموكراسي مطلوب را محقق سازند   بين لبناني

 39 .كردند ها و انتظارات آنها را نمايندگي نمي قوانين، بازتاب مجالس نمايندگان بود كه آرمان نسل

 1943 قانون انتخابات . 1 
انتخابات نمايندگي برگزار شد و با برگزاري اين      1943/7/31 به تاريخ 312 طبق مصوبه شماره 

توان بـه ايـن       از نكات مهم اين قانون مي   .  انتخابات، مقدمات استقالل لبنان از فرانسه فراهم گرديد
هـر اسـتان يـك حـوزه انتخاباتـي          .  2 نفـر بـود؛       55 تعـداد اعـضاي مجلـس     .  1 :موارد اشاره كرد    
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سـال سـن و توانـايي خوانـدن و نوشـتن              25 نامزدها بايد حداقل  . 3 ؛ )استان 5 (شد  مي محسوب
جمـع بيـن نماينـدگي و       .   5 سال تمام داشته باشـد؛       21 دهنده بايد حداقل  راي.  4 داشته باشند؛ 

برگـزار شـدن    .   6 گيرنـد، ممنـوع اسـت؛         مشاغل عمومي يا ديني كه از خزانه دولت حقـوق مـي       
؛ و  )كسب اكثريت مطلق در دور اول و اكثريت نـسبي در دور دوم        (اي  صورت دومرحله انتخابات به

 . واجب بودن سرشماري عمومي ساكنان در مدتي كه از دو سال تجاوز نكند. 7 

 1950 قانون انتخابات . 2 
وسـيله    اولين قانون انتخابـات مـصوب مجلـس پـس از اسـتقالل لبنـان بـه                  1950/8/10 در  
ماده و دو جدول پيوسـت بـه        63 جمهور اعالن و منتشر شد كه اين قانون در هفت فصل و  رييس

 :توان به آنها اشاره كرد عبارتند از مواردي كه در اين قانون مي. آن صادر شد
عنـوان    و اسـتان بـه    )  مـاده يـك   ( نماينده افزايش يافـت     77 نفر به     55 تعداد نمايندگان از .  1 

نماينـدگي در آن         كرسـي   15 هايي كه  داراي  به جز استان.  محدوده حوزه انتخاباتي محسوب شد
هستند كه در اين صورت بيش از يك حوزه انتخاباتي دارند؛ مثل دو استان جبـل لبنـان و لبنـان       

 40 شمالي كه به سه حوزه تقسيم شدند؛

سال و بايد توانايي خواندن و نوشتن داشـته باشـند و از حقـوق مـدني و                    25 سن نامزدها .  2 
 ؛)قانون انتخابات 6 ماده (مند باشند سياسي بهره

 سال سن داشته و مرد باشند؛  21 دهندگان بايد  راي. 3 
آوردنـد، تنهـا پـس از گذشـت پنـج سـال از تابعيتـشان                  دست مي كساني كه تابعيت را به. 4 
توانند درخواست نامزدي بدهند؛ كه اين براي اولين بار بود به كساني كه تابعيت لبناني كـسب        مي
 كردند اجازه نامزد شدن داده نشد مگر بعد از سپري شدن پنج سال از تابعيت؛  مي

 ؛ )قانون انتخابات 25 ماده (عدم جمع نمايندگي و مشاغل ديني و عمومي .  5 
شـد    نامزدها بايد پنج هزار ليره لبناني به وديعه بگذارند و در صورتي به آنان پس داده مـي      .   6 
 دست آورند؛ و دهندگان را به درصد آراي راي 15 كه  

شد؛ به اين صورت كـه نامزدهـا بايـد در دور اول               اي برگزار مي   صورت دومرحله انتخابات به. 7 
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درصـد آرا باشـد و در صـورتي كـه             40 دست آورند و اين حداكثر نبايد كمـتر از         حداكثر آرا را به
درصـد را     15 نامزدها نتوانند برنده اكثريت آرا شوند، دور دوم با حـضور نامزدهـايي كـه بيـش از                

 ).قانون انتخابات 51 ماده (شد  دست آورده باشند، برگزار مي به

 1952 قانون انتخابات. 3 
و   1952/11/14 به وسيله دو مصوبه قانوني به شماره شش، مصوب         1950 اوت/  آب 10 قانون 

ازجمله اصـالحات صـورت گرفتـه در        .  مورد اصالح قرار گرفت 1953/11/12 شماره هفت مصوب 
 : توان به اين موارد اشاره نمود اين قانون مي

 ؛)قانون انتخابات 1 ماده (نماينده  44 كاهش تعداد نمايندگان به . 1 
 ؛)قانون انتخابات 3 ماده (حوره انتخابيه  33 تقسيم لبنان به . 2 
عدم پذيرش حق راي براي زنان در لبنـان، هـم بـا         .  اعطاي حق راي به زنان براي اولين بار.  3 
اعالميه جهاني حقوق بشر كه لبنان يكي از امضاكنندگان اين اعالميه بود، در تضاد بود و        21 ماده 

تمامي مردم لبنان در مقابل قانون با هـم     «دارد  كه مقرر مي 1926 هم با اصل هفت قانون اساسي 
آنها همچنين از حقـوق مـدني و سياسـي يكـسان برخـوردار و بـه يـك مـيزان                      .  باشند  برابر مي 
بنابراين، قانون اساسي بـدون    ».ها و وظايف عمومي را بدون هيچ تبعيضي بر عهده دارند مسئوليت

هـا چـه زن و مـرد          هيچ تبعيضي حقوق مدني و سياسي ازجمله حق انتخاب را براي همه لبنـاني   
اوت /  آب  10 خـصوص قـانون       بـه   1952 اما قوانين انتخاباتي تا قبـل از سـال        . رسميت شناخت به

داند و با ناديده گرفتن مفاد اصـل        هاي انتخاباتي را مخصوص مردها مي صراحت فهرست ، به1950 
بنـابراين بـراي اصـالح قـانون انتخابـات،          .  كند  هفت قانون اساسي،  زنان را از حق راي محروم مي  

صورت گرفت كـه نتيجـه ايـن          »كميته حقوق سياسي زنان    «هايي چون  هايي توسط گروه تالش
طبق اين    41 .بود  1952 نوامبر  /  تشرين الثاني 4 صادره در  6 ها صدور مصوبه قانوني به شماره  تالش

مصوبه قانوني، زنان لبناني در صورتي كه گواهي تحصيلي ابتدايي داشته باشند يا كالس پنجـم را         
اما بر شرط گذاشته شده براي زنـان انتقـاداتي وارد         .  توانند راي دهد با موفقيت گذرانده باشند، مي
/ شـباط   18   -37 ها بود كه مـصوبه قـانوني بـه شـماره              ها و تالش    شد و در نتيجه همين اعتراض 
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تنها شرط محدوديت حق راي زنان را حذف كرد، بلكه به آنان حق نامزد شـدن           نه 42   1953 فوريه
 43 نيز داده شد؛

لـيره لبنانـي      100 تـا     500 اجباري كردن راي و جريمه كردن شخص متخلف به پرداخت  . 4 
شد؛ ازجمله، نبـودن در       شد و مشمول جريمه نمي  بنا به مواردي موجه تلقي مي 23 كه طبق ماده 

. لبنان، بيماري، انجام وظيفه يا انجام كاري در جهت مصلحت عموم، و وقـوع حادثـه غيرمنتظـره            
 اند؛ و زنان از چنين مجازاتي مستثني شده 1953/2/18 البته طبق مصوبه قانوني 

مـاده  (دست آورد   اي شدن انتخابات و برنده شدن نامزدي كه بيشترين راي را به مرحله يك.   5 
 ).قانون انتخابات 51 

 1957 قانون انتخابات . 4 
طبق اين قانون   .  باشد  ماده و دو جدول پيوست به آن مي    64 داراي هفت فصل و  1957 قانون 

حـوزه    27 اي و لبنـان بـه         مرحلـه   نماينده افزايش يافـت، انتخابـات يـك         64 تعداد نمايندگان به    
كردند، بعد از سـپري شـدن ده سـال            انتخاباتي تقسيم شد، و كساني كه تابعيت لبناني كسب مي

 ).قانون انتخابات 6 ماده (توانستند نامزد شوند  مي

 1960 قانون انتخابات .  5 
ماده و يك جـدول پيوسـت بـه آن            73 در هفت فصل و   1960 آوريل/  نيسان 26 اين قانون در 

، لبنان را در بازي   1960 قانون «گفته غانم نورالدين  جمهور اعالن و منتشر شد كه به وسيله رييس به
ها دامن زد كه نمونـه        مدت قرار داد و به افزايش اختالف ميان لبناني     طوايف و مناطق و منافع كوتاه
در حـل داليـل جنـگ         1972 توان در عدم توانايي مجلـس در سـال     عدم موفقيت اين قانون را مي

 :است از موارد مهم اين قانون عبارت 44 ».ور شد، مشاهده نمود شعله 1975 داخلي كه در سال 
 نماينده؛ 99 به  66 افزايش تعداد نمايندگان از . 1 
حـوزه    26 هـا كـه در مجمـوع          محدوده حوزه انتخاباتي شهرستان شد، مگر مراكـز اسـتان    .  2 

 شد؛ انتخاباتي مي
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 بود؛ 1957 دهنده و نامزد شدن بدون تغيير و مثل قانون  سن راي. 3 
توانند وديعه خود را كه سه ميليون ليره لبناني است پس بگيرند كـه    نامزدها در صورتي مي.  4 

 دست آورند؛ درصد آرا را به 25 
هـا، رؤسـاي شـوراهاي        كارمندان گروه اول و دوم، قضات، رؤساي شهرداري و مراكز استان .  5 

هاي شهرداري در مراكـز      موسسات عمومي و مديران و اعضاي آنها، فرمانداران و رؤساي كميسيون
توانند نامزد شوند كه حداقل شـش مـاه قبـل از انتخابـات اسـتعفا داده                   شهرستان در صورتي مي

 ؛)قانون انتخابات 30 ماده(باشند 
كـه    45 اختياري بـودن راي را مـورد پـذيرش قـرار داد             1960 بار قانون انتخابات براي اولين.   6 

 شود؛ و عنوان يكي از اصول نظام انتخاباتي لبنان تلقي مي به
كار رفته و در واقع ابتكار جديدي بود كه براي اوليـن بـار در          دو ماده جديد در اين قانون به.  7 

و ديگري، وجـود      49 هاي انتخاباتي در ماده   قانون انتخابات لبنان وارد شد؛ يكي راي دادن با كارت
تريـن    سـري بـودن راي يكـي از مهـم         .   50 اتاقك مخصوص راي در همه مراكز انتخاباتي در ماده     

گيري است؛ چرا كه امكان فشار از طرف نامزدها يـا نماينـدگان         شرايط براي صحت و سالمت راي
دهندگان براي راي دادن به نامزدي خاص وجود دارد و در واقع ضمانتي براي تحقق آزادي          بر راي
هـا سـبب      به همين خـاطر وجـود ايـن اتاقـك         .  باشد  دهنده در انتخاب نامزد مورد نظرش مي  راي
دهندگان با آرامش خاطر بيشتري راي دهند و همچنيـن باعـث شـفافيت و سـالم                  شد تا راي مي

 .شود شد؛ چيزي كه تا امروز در انتخابات مجلس رعايت مي برگزار شدن انتخابات مي
برگزار شـد و      1972 و  1968 ،  1964 ،  1960 هاي    طبق اين قانون چهار دوره انتخابات در سال

دليل شرايط جنـگ داخلـي كـه از           انتخابات جديد برگزار شود، ولي به  1976 قرار بود كه در سال 
ادامه داد و اتفـاق       1992 كار خود تا سال    به 1960 شروع شد، مجلس با همان قانون  1975/4/13 

نامـه در قوانيـن       نامه طائف بود كه اين توافق رخ داد، توافق 1989 مهمي كه طي اين دوره در سال 
صـورت    نامه بود كه نمايندگان مجلس به     انتخاباتي بعد تاثيرگزار بود؛ چرا كه بر اساس همين توافق

نفـر    108 نامه تعداد نمايندگان بـه      طبق اين توافق.  مساوي بين مسلمانان و مسيحيان تقسيم شد
صورت استثنايي و تنها براي يك بار از طـرف حكومـت وفـاق       هاي جديد به افزايش يافت و كرسي
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گري سياسـي     ملي تعيين شدند و استان محدوده حوزه انتخاباتي شد تا گامي در جهت لغو طايفه      
 .برداشته شود

 1992 قانون انتخابات .  6 
در ايـن قـانون تعـداد نماينـدگان        .  را اصالح نمود 1960 قانون  1992 سال  154 قانون شماره 

نامه طائف آمده، استان محدوده حوزه انتخابـاتي شـد و در       طور كه در توافق نفر شده و همان 128 
همچنيـن  .  جدول پيوست شده تعداد نمايندگان هر استان با توجه به طوايف مشخص شده اسـت  

تخلف از مواد اين قانون عالوه بر مجازات طبق قـانون مجـازات، متخلـف مـشمول            9 برطبق ماده 
 .جريمه يك ميليون ليره خواهد شد

  1996 قانون انتخابات . 7 
از موارد مهم اصالحات صـورت گرفتـه در         .  اصالحاتي وارد نمود    1960 اين قانون نيز بر قانون 

هاي بيروت، شمال     عنوان حوزه انتخاباتي در استان     زمينه حوزه انتخاباتي بود كه طبق آن استان به
عنـوان    و بقاع محسوب شد و دو استان جنوب و نبطيه يك حوزه و شهرستان در جبل لبنـان بـه           

 ).قانون انتخابات 3 ماده (حوزه انتخاباتي تلقي شد 

 2000 قانون انتخابات .  8 
مـاده و دو      119 داراي نه فصل و       2000 ژانويه  /  مصوب ششم كانون الثاني     171 قانون شماره 

توان بـه ايـن گفتـه         بر اين قانون نيز انتقادهايي وارد شده كه مي   .  جدول پيوست شده به آن است
هـاي قوانيـن      كند و بـدي   اين قانون عدالت، تساوي و منطق را حاكم نمي«:  معن بشور اشاره نمود
ترين انتقادات وارده بـر ايـن قـانون           از جمله مهم    46 ».هاي آنها در خود دارد گذشته را بدون خوبي

. ها را تابع مالحظـات سياسـي نمـود          بندي حوزه   باشد كه تقسيم  هاي انتخاباتي مي زمينه حوزه در
بـه دو قـسمت تقـسيم شـد و هريـك بـه حوزهـاي                )  الضفية  -المنية  (عنوان مثال، شهرستان   به

اش جـدا و بـه        مختلفي ملحق شدند و يا شهرستان بشري از منطقه سياسـي، اجتمـاعي و اداري           
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اي   كننـده   شهرستان عكار و منطقه الضفيه ملحق شد، بدون اينكه ارتباط عمراني و داليـل توجيـه    
توان به پشيماني نبيه بري، رييـس مجلـس نماينـدگان             همچنين مي .  بين آنها وجود داشته باشد 

تـوان بـه      از موارد مهم اين قانون مي        47 .اشاره نمود 2000 لبنان، از راي دادنش به قانون انتخاباتي 
 :نكات زير اشاره كرد

حوزه انتخابيه تقسيم شد كه شامل محالت         14 نفر بوده و لبنان به  128 تعداد نمايندگان .  1  
 ؛)قانون انتخابات 2 و  1 ماده (باشد  ها و مناطق مي و شهرك

 ؛)قانون انتخابات 5 ماده (اي بود  گيري عمومي و سري و يك مرحله راي. 2 
 كند؛ اشخاص محروم از حق انتخاب را ذكر مي  6 ماده . 3 
دانـد و      كنـد و آنهـا را دايمـي مـي           هـاي انتخابـاتي اشـاره مـي         به فهرست   14 و  13 ماده .  4  
 ها ثبت شود؛  دهندگان بايد نامشان در فهرست راي

درصد آرا اسـت     10 وديعه گذاشته شده ده ميليون ليره و پس گرفتن آن در صورت كسب.   5 
 ؛ و)قانون انتخابات 35 ماده (

 ).قانون انتخابات 42 ماده (حضور ناظران مردمي در كنار ناظران نامزدها و حكومت .  6 

  2008 قانون انتخابات. 9 
. اسـت   2008 آخرين تحولي كه در نظام انتخاباتي لبنان رخ داد، تصويب قانون انتخابـات سـال     

مـاده    117 فـصل و      11 اين قانون در جهت تحقق برگزاري يك انتخابات دموكراتيك و منصفانه در 
ايـن  .  مورد اصالح قرار گرفت     2008/12/27 به تصويب مجلس رسيد و در     2008/10/8 48 در تاريخ 

كـرده   گزار سعي رود و قانون شمار مي ترين قانون انتخابات لبنان در بين قوانين گذشته به قانون جامع
در .  با وضع مقررات و احكام نسبتا جامع به سالمت و شفافيت هرچه بيشتر انتخابات كمـك نمايـد         

گـيري    شـوند و راي     اين قانون، نمايندگان هر چهار سال يك بار بر اساس نظام اكثريتي انتخاب مي        
 ).قانون انتخابات 1 ماده (اي خواهد بود  صورت عمومي و سري و يك مرحله به

هاي انتخاباتـي     برگزاري انتخابات را در تمامي حوزه       2008 براي اولين بار قانون انتخابات سال  
كه در اين قانون شهرستان است، يك روز مشخص كرد؛ امري كه در قوانين انتخاباتي گذشـته در        
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دهنـدگان ماننـد قـانون        شرايط نامزدهـا و راي    49 .شد طور متوالي برگزار مي چهار روز آخر هفته به
كننـد تنهـا پـس از         كساني كه كـسب تابعيـت مـي       .  1 :شد، جز در دو مورد   2000 انتخابات سال 

و بهتر بود ايـن سـن        50 دادن را دارند كه يك شرط غيرمنطقي است شدن ده سال حق راي سپري
زنان خارجي كـه بـا     .  2 داد؛ و  داد و تنها براي نامزدها سپري شدن ده سال را قرار مي را كاهش مي

در ).  قـانون انتخابـات     5 مـاده   (كنند، مستثني از شـرط تابعيـت هـستند        مردان لبناني ازدواج مي
شـد، امـا      دهنده اسـتفاده مـي      عنوان سند شناسايي راي از كارت انتخاباتي به 2000 انتخابات سال 

خاطر معايبي كه داشت از جمله جعل آنها، در اين قـانون كنـار گذاشـته شـد و شناسـنامه يـا                 به
و   88 مـواد   (دهنده بـراي راي دادن محـسوب شـد           گذرنامه معتبر لبناني تنها سند شناسايي راي

شكايتي در مورد جعل شناسنامه يـا گذرنامـه از            2009 و در انتخابات سال    )  قانون انتخابات 110 
طرف راي دهندگان و نامزدها به شوراي قانون اساسي ارايه نشد و اين خود بر موفـق بـودن ايـن                

هاي انتخاباتي توسط اداره كـل ثبـت احـوال بـر اسـاس              فهرست.  گذارد گزار صحه مي روش قانون
اين قانون در دو زمينه نسبت بـه قوانيـن      ). قانون انتخابات 26 ماده (شوند  احوال شخصيه تهيه مي

گـزار    هاي انتخاباتي و در واقع قانون     وضع قواعد و مقررات براي وجه و هزينه.  1 :گذشته، نوآور است
خصوص با تعيين سقف      به.  با اين كار سعي كرده تا نقش سرمايه در مبارزات انتخاباتي را كم نمايد   

هاي انتخاباتي بـر پايـه تعييـن حداكثـر         فلسفه تنظيم هزينه. هاي ثابت و سيار براي نامزدها هزينه
هاست تا بدين وسـيله نامزدهـاي داراي امكانـات بـسيار از هزينـه                 يعني تعيين سقف براي هزينه

كردن بيش از اين حد منع شوند و در واقع نقش سـرمايه مـالي در عمليـات انتخابـات كمرنـگ                     
چيزي كه امروز مورد توجه اكثر كشورها قرار گرفته و نامزدها و احزاب را ملزم بـه رعايـت       51 شود؛

هاي انتخاباتي باعث شـفافيت بيـشتر         همچنين تنظيم هزينه  .  اند  هاي انتخاباتي نموده   سقف هزينه
هاي سياسـي در انتخابـات        عمليات انتخاباتي و باال بردن سطح مسئوليت نامزدها و احزاب و گروه       

توانـد    طبق قانون حداكثر مبلغي كه هر نامزد در زمان مبارزات انتخابـاتي در لبنـان مـي          .  شود مي
 :شود آيد، مشخص مي هزينه نمايد بر اساس آنچه در زير مي

 ميليون ليره لبناني است؛15 ـ بخش ثابت و مقطوع 
وسيله مصوبه هيأت وزيـران       دهندگان در حوزه انتخابيه به      ـ بخش متغير با توجه به تعداد راي
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طبـق مـصوبه هيـأت وزيـران در         .  شـود   ها تعييـن مـي      بر مبناي پيشنهاد وزير كشور و شهرداري  
توانند در طول مبـارزات انتخـابي هزينـه كننـد،          حداكثر مبلغ متغير كه نامزدها مي  2009/3/26 

 .ليره لبناني است 4000 
بـا  .  گيري از شهروندان لبناني غيرمقيم در لبنان آمده اسـت    در فصل نهم قانون انتخابات، راي 

اين كار زمينه حضور شهروندان لبناني مقيم خارج در سرنوشت كشورشان و همچنين اعمال حق       
خصوص اينكه جمعيت اين شهروندان حدود چهار برابر       به.  شان در انتخابات مجلس فراهم شد راي

جمعيت مقيم در لبنان است و در نتيجه احساس مسئوليت در بيـن ايـن شـهروندان نـسبت بـه           
 52 .شود كشورشان ايجاد مي

ها و تبليغات در طول دوره مبارزات انتخاباتي نـسبت    تري در مورد رسانه قواعد و مقررات جامع
در لبنان متنوع و      53 هاي صوتي ـ تصويري و چاپي       رسانه.  به قوانين گذشته در اين قانون وضع شد

آزادي ابـراز   «:  قانون اساسي آزادي آنها را در زمينه پخش و نشر تـضمين نمـوده اسـت               13 اصل 
در محدوده مقـرر در قـانون اساسـي تـضمين شـده             ...  انديشه از طريق سخن و قلم، مطبوعات و   

شـان    ها در فرآيند انتخابات و فعاليت تبليغاتي       همچنين قانون انتخابات، حضور فعال رسانه ».است
مبـارزاتي كـه در زمينـه شناسـاندن         .  رسـميت شـناخته اسـت       را در طول مبارزات انتخابـاتي بـه   

هـا، مدرسـه      نظـرات و ديـدگاه      هاي نامزدها با احترام به اختالف ايـن نقطـه           نظرات و ديدگاه   نقطه
هـا    دهند؛ چرا كه دموكراسي فقط جمـع اختـالف          حقيقي براي آموزش دموكراسي را تشكيل مي   

هاي مزبـور را ايفـا       توانند نقش ها مي بنابراين رسانه.  هاست نيست بلكه تضمين حق در اين اختالف
آگاهي دادن بـه افكـار عمومـي؛        .  2 تشويق شهروندان به مشاركت فعال در انتخابات؛      ..  1 «:  نمايند

اي بـه سـطح سياسـي و ملـي؛            ها از شكل سنتي و منطقـه        انتقال رقابت بين نامزدها و ليست     .3 
فراهم كردن زمينـه نظـارت بـر انتخابـات بـراي            .   5 ها؛    دهندگان و حوزه    رساندن اخبار به راي  .4 

نهادهـاي مـدني و نماينـدگان       (و نظارت بـر انتخابـات، هـم توسـط نـاظران داخلـي                  54 »ناظران
صورت گرفـت و هـم توسـط نـاظران          )  ها و شوراي قانون اساسي      دهندگان و نامزدها و ليست راي
دهنـدگان و نامزدهـا       خصوص راي   گزار افزايش اعتماد بين شهروندان به       المللي كه هدف قانون بين
خـصوص    اين ناظران ملزم به رعايت قانون انتخابات و قواعد و مقررات مرتبط به آن هستند؛ به .  بود
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المللـي و     هاي بيـن    معروف به منشور شرف در مورد هيات    )    2009 مايو /أيار(    635 تصميم شماره 
در مـورد شـرايط همراهـي       )  2009 /  26/2 (  1517 ملي حاضر در فرآيند انتخابات و مصوبه شماره 

ها نسبت به روند انتخابات توسط      المللي در فرآيند انتخابات، اما رسيدگي به اعتراض هاي بين هيات
 . گيرد شوراي قانون اساسي صورت مي

 تاريخچه انتخابات رياست جمهوري: گفتار سوم
هاي جديـدي در تـاريخ لبنـان آغـاز          دوره 1926 با تصويب اولين قانون اساسي لبنان در سال 

جمهور توسط مجلـس   شده است كه بر اساس اين قانون نوع حكومت در لبنان، جمهوري و رييس
گـيري غيرعلـني و بـا         ، رييس جمهور با راي    49 شد و بر اساس اصل   نمايندگان و سنا انتخاب مي

آينـد، انتخـاب      اكثريت دو سوم آرا توسط مجلس سنا و نماينـدگان كـه در كنگـره گـردهم مـي              
دوره رياسـت جمهـوري سـه       .  گيري، اكثريت مطلق كافي است      پس از دوره نخست راي   .  شود مي

توانـد    وي براي سومين بار فقط پس از حد فاصل يك دوره زمـاني سـه سـاله مـي           .  باشد سال مي
باشـد،    هيچكس واجد صالحيت انتخاب شدن براي رياسـت جمهـوري نمـي       .  مجددا انتخاب شود

بـار در تـاريخ لبنـان،         بنـابراين بـراي اوليـن       .مگر اينكه واجد شـرايط نماينـدگي مجلـس باشـد          
صورت غيرعلني براي     عنوان نماد وحدت ملي توسط دو مجلس نمايندگان و سنا به   جمهور به ريس

. جمهور مانند نمايندگان مجلس تعيين شد       شد و شرايط انتخاب رييس   مدت سه سال انتخاب مي
 1307 ، اعضاي مجلس نمايندگان طبق مفاد مـصوبه شـماره           1926 قانون اساسي     24 طبق اصل 

كه تا تدوين قـانون جديـد انتخابـات توسـط قـواي مقننـه كماكـان               1922 مارس /آذار 10 مورخ 
، 1307 از جمله شرايط نامزدهاي مجلس طبق مفاد تـصميم شـماره          .  شوند مجراست، انتخاب مي

سـال    35 كه براي نامزدهاي پست رياست جمهوري الزم است، لبناني بودن، داراي حق انتخـاب،      
از آن تاريخ تا امروز رؤساي جمهور در لبنان توسـط مجلـس              .  سن و توانايي خواندن و نوشتن بود

. شـوند  ـ انتخاب مي ـ به جز يك دوره كه توسط دو مجلس نمايندگان و سنا انتخاب شد نمايندگان
براي روشن شدن موضوع، تاريخ انتخابات رياست جمهوري در دو دوره قيموميت و استقالل مورد        

 :گيرد بررسي قرار مي
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 ) 1946 ـ 1920 (رؤساي جمهور دوره قيموميت : بند اول
، لبنان جزو امپراتوري عثمـاني بـود ولـي بـا            1920 قبل از اعالميه ژنرال غورو در اول سپتامبر

پيكـو و توافقـات سـان         -موجب معاهده سـايكس     شكست عثماني در جنگ جهاني اول، لبنان به      
 55 .ريمو، كه بين نيروهاي پيروز جنگ منعقد شد، تحت قيموميت فرانسه در آمد

، دو مجلس نمايندگان و سنا موظف بودند كـه در جلـسه         1926 قانون اساسي  49 طبق اصل 
جمهور را انتخاب كنند، بنا بر همين تكليف، دو مجلس نمايندگان و سنا در تاريـخ     مشترك رييس

اي به رياست شيخ محمد الجسر، رييس مجلس سنا، برگزار كردنـد و در        جلسه 1926 مه /  ايار 26 
را بـا اكثريـت آرا و         56 آن جلسه، بدون بحث و مناقشه شارل دباس كه يك مسيحي ارتدكسي بود  

عنـوان    بنابراين شارل دباس بـه   .  عنوان اولين رييس جمهور لبنان برگزيدند تنها يك راي مخالف به
جمهور لبنان تا امروز است كه توسـط دو مجلـس سـنا و نماينـدگان انتخـاب شـد؛                   اولين رييس

موجـب ايـن      قانون اساسي لبنان دچار اصالحاتي شد و بـه          1927 اكتبر  /  كه در تشرين االول  چرا
سـوم   عضو تشكيل شـد كـه دو       45 اصالحات با ادغام دو مجلس سنا و نمايندگان، يك مجلس با 

 27 پس از اين دوره سه ساله، مجلس نماينـدگان در جلـسه          .  شدند انتخاب و يك سوم تعيين مي
راي موافق و يك راي مخالف، دوباره شـارل دبـاس را         42 مجلس نمايندگان با  1929 مارس / آذار

قانون اساسـي، طـول       1929/5/8 در اصالحيه   .  عنوان رييس جمهور برگزيد  براي سه سال ديگر به
مـشمول    49 دوره رياست جمهوري به شش سال افزايش پيدا كرد، كه طبق بنـد انتقـالي اصـل             

 . شد جمهور كنوني نمي رييس
ميان دو نامزد مسيحي رياست جمهوري، يعـني اميـل اده و بـشاره الخـوري                   1932 در سال 

رقابت درگرفت و چون مجلس در انتخاب يكي از آنها نتوانست به نتيجه برسـد، پيـشنهاد داد تـا                
اما فرانـسه بـا ايـن اقـدام         .  نام شيخ محمد الجرر به رياست جمهوري برگزيده شود يك مسلمان به

رتبـه فرانـسه را بـا         و نماينده عالي    57 مخالفت كرد و رياست دباس براي يك سال ديگر تمديد شد 
رتبـه    نماينـده عـالي     1934 در سال  .  قانون اساسي به حالت تعليق درآورد. ر.ل/ 55 تصميم شماره 

عنوان رييس جمهور براي يك سال منصوب كرد كه يك سال ديگر نيـز          فرانسه، حبيب سعد را به
عنوان رييس جمهور توسط مجلس انتخاب شـد كـه تـا              اميل اده به  1936 در سال  58 .تمديد شد
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طور رسـمي مـستقل اعـالم         در اين سال فرانسه، لبنان را به     .  رييس جمهور لبنان بود 1941 سال 
جمهور لبنان منـصوب      عنوان رييس   ، الفرد نقاش توسط فرانسه به1943 تا  1941 آوريل  8 از .  كرد
عنـوان رييـس      يوليو، ايوب ثابت از خانواده مسيحيان پروتستان بـه      21 مارس تا  19 سپس از .  شد

آخرين رييس جمهور در دوره قيموميـت بـترو طـراد از خـانواده مـسيحيان               .  جمهور انتخاب شد
 59 .انتخاب شد 1943 ارتدكس بود كه در سال 

 .باشند جمهور غير ماروني لبنان مي بترو طراد در كنار دباس و ثابت، سه رييس

 رؤساي جمهور دوره استقالل: بند دوم
عنوان   ها توانستند به قيموميت فرانسه بر كشورشان پايان دهد و به     لبناني 1943 نوامبر  22 در 

پـس از اسـتقالل، رييـس جمهـور توسـط مجلـس             .  الملل شوند   كشوري مستقل وارد عرصه بين 
به اين صورت كـه پـس از كـسب اسـتقالل            .  شد  نمايندگان از ميان مسيحيان ماروني انتخاب مي

ايـن  .  عنوان نخست وزير انتخـاب شـدند      عنوان ريس جمهور و تقي الدين صلح به بشاره الخوري به
ايـن ميثـاق    .  اي كردند كه به ميثـاق ملـي لبنـان معـروف شـد               توافق نانوشته  1943 دو در سال 

طبق اين ميثاق، رييس جمهور مـسيحي مـاروني،      .  دهد هاي اساسي نظام لبنان را تشكيل مي پايه
باشد و شرايط نامزدهـاي رياسـت جمهـوري همـان           نخست وزير سني و رييس مجلس شيعه مي

 1990 و    1947 اصـالحيه     49 شرايط نامردهاي نمايندگي مجلس است كه اين مـساله در اصـل          
 .مورد اشاره قرار گرفته است

نوامبـر    11 تـا     1943 بشاره الخوري اولين رييس جمهور لبنان در دوران استقالل از سپتامبر          
جمهوري او با     تمديد دوره رياست .  است 1952 سپتامبر  18 تا  1943 نوامبر  22 و سپس از  1943 

، انتخـاب   49 بـه موجـب اصـالحيه اصـل         .  ايجاد شـد، صـورت گرفـت        49 اصالحي كه در اصل     
پـس از   .  پذير شد   جمهور كنوني، يعني بشاره الخوري، براي يك دوره شش ساله ديگر امكان  رييس
جمهوري بشاره الخوري، چندين رييس جمهور ديگر توسط مجلس انتخاب شدند كـه بـه            رياست

 :شود اسامي اين رؤسا با سال دوره انتخابشان اشاره مي
تا   1958 سپتامبر    23 ؛ فؤاد شهاب،    1958 سپتامبر    22 تا  1952 سپتامبر  23 كميل شمعون، 



16
9

 

 

 

؛ سـليمان فرنجيـه،     1970 سـپتامبر     22 تـا     1964 سـپتامبر     23 ؛ شارل حلو،  1964 سپتامبر  22 
سـپتامبر    22 تـا   1976 سـپتامبر     23 ؛ الياس سركيس،    1976 سپتامبر    22 تا    1970 سپتامبر  23 

تـا  1982 سـپتامبر     23 ؛ اميـن الجميـل،      1982 سـپتامبر     14 آب تـا    23 ؛ بشير الجميـل،     1982 
 1989 نوامبر    24 نوامبر؛ الياس الهراوي،      22 تا    1989 نوامبر   5 ؛ رينيه معوض، 1988 سپتامبر  22 
 .2008 ؛ و  ميشل سليمان، 2007 نوامبر  23 تا  1998 نوامبر  24 ؛ اميل لحود، 1998 نوامبر  24 تا 

 گيري نتيجه
هاي دور شاهد برگزاري انتخابـات   عنوان يكي از كشورهاي منطقه خاورميانه از گذشته لبنان به

اما انتخابـات بـه معنـي       .  اند  هاي انتخابات حاكمان كم و بيش آشنا بوده   بوده و مردم لبنان با شيوه
گـردد كـه در آن قـضات و           نامه شكيب افندي بـر مـي       و نظام 19 امروزي در لبنان به اواسط قرن 

نامـه داراي جنبـه مهـم         ايـن نظـام   .  شـدند  صورت انتخاباتي توسط اعيان انتخاب مي مستشاران به
گري ديني در اين كشور بود كه بعدها يكي از تاثيرگـذارترين و           ديگري هم بود و آن تثبيت طايفه

گـري    نظام طايفه .  خصوص نظام انتخاباتي شد  ترين موضوعات در نظام سياسي لبنان به آفرين نقش
هاي نمايندگي مجلس بين طوايف ديني لبنان، تقـسيم و بـه اديـان        ديني باعث گرديد كه كرسي

بر اين نظـام انتخابـاتي و       .  هاي نمايندگي اختصاص يابد  مسيحي و اسالم سهم مشخصي از كرسي
هاي نمايندگي بين     در راس آن قوانين انتخاباتي مجلس ايراداتي وارد است؛ از جمله، توزيع كرسي    

تـرين نقطـه ضـعف نظـام انتخابـاتي لبنـان اسـت؛ زيـرا                  طوايف مشخص شده كه اين خود مهم      
اي   كننده حاكميت ملي و هويت ملي است و در واقع باعث چيرگي هويت قومي و طايفـه  مخدوش

بر هويت ملي است و با محدود كردن نامزدها بين چند طايفـه، نماينـدگي ملـي را كـه در اصـل              
 »عضو مجلس نماينده تمام ملت است     «كند   قانون اساسي مورد پذيرش قرار گرفته، نقض مي 27 

بنابرايـن  .  گري گويا نمايندگان مجلس، نماينده طوايف هستند نه نماينده ملـت       و با پذيرش طايفه
توان گفت كه نمايندگان، نماينده تمام ملت هـستند        گري حل نشود، نمي زماني كه بحث طايفه تا

گري است    ها براي نمايندگان مستقل از قيد طايفه   و اولين قدم در حل اين مشكل، پذيرش كرسي
نامه طائف ذكر شده است تـا         عنوان حوزه انتخابيه؛ چيزي كه در توافق و سپس قرار دادن استان به
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همچنيـن تغيـير نظـام اكثريـتي بـه نظـام تناسـبي و               .  تر شـود    اي كمرنگ   هاي طايفه   كشمكش
شود، منع نظاميـان      ايراد ديگري كه وارد مي  .  تر احزاب در انتخابات كردن زمينه حضور فعال فراهم

باشد و بخشي از شهروندان را از دخالت          از راي دادن است كه اين خود نقض حقوق شهروندي مي
تـوان سـير      گـري، مـي     نظر از بحـث طايفـه       اما صرف .  كند  در تعيين سرنوشت كشورشان منع مي  

تاريخي قوانين انتخاباتي مجلس را خوب ارزيابي كرد و به مرور زمان اين قوانين در زمينه رعايـت          
انـد،    هـاي مثبـتي برداشـته       دهنـدگان و نامزدهـا گـام        حقوق شهروندي و ايجاد اعتماد بيـن راي       

ترين قانون انتخابات در بين قوانين گذشته اسـت           كه كامل  2008 خصوص قانون انتخابات سال  به
اما انتخاب رييـس    .  هاي مؤثر و محكمي در زمينه شفافيت و سالمت انتخابات برداشته است      و گام

جمهور كه بعد از دوره قيموميت فرانسه و با اعالن اولين قانون اساسي در لبنان توسط دو مجلـس  
عنوان يك كشور جمهوري شـناخته        گرفت، سبب شده است لبنان به     سنا و نمايندگان صورت مي
و كسب استقالل لبنان، رييس جمهـور چنـدين دوره توسـط              1943 شود؛ اگرچه تا قبل از سال    

شد، اما بعد از اين دوران رييس جمهـور شخـصيتي           رتبه فرانسه در لبنان انتخاب مي نماينده عالي
مستقل از دولت فرانسه شناخته شد و تنها توسط مجلس نمايندگان و بدون دخالت دول خارجي       

 .شد خصوص فرانسه انتخاب مي به
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