الجمهوريّةّاللبنانيّةّ ّ
وزارةّالداخليّةّوالبلديّات ّ
هيئةّاالشرافّعلىّاإلنتخابات
ّ
صدرّعنّهيئةّاإلشرافّعلىّاإلنتخاباتّالتوضيحّالتاليّالمتعلقّبمفهومّالدعايةّ
واإلعالنّاإلنتخابيّوأثرهاّعلىّاإلنفاقّاإلنتخابيّللمرشحين ّ
ّ
ّ
تتحقق ما إذا كان أي برنامج أو لقاء أو ظهور
يحق لهيئة اإلشراف على اإلنتخابات في ك ّل وقت أن
.1
إعالمي يخفي تحت ستار االعالم اعالنا ً أو دعاية انتخابية مستترين في اطار التمييز بين اإلعالم واإلعالن
االنتخابي وأن تتّخذ التدابير القانونية لوضع حدّ لهذا األمر وذلك استنادًا للمادة  72فقرة  7من قانون
االنتخاب.
ّ .2
إن هذا التدبير ينطبق على جميع وسائل االعالم واالعالن سواء تلك التي تقدّمت بطلباتها للمشاركة في
االعالن والدعاية االنتخابيين أم لم تشارك.
 .3تُعتبر نفقات انتخابية جميع النّفقات المدفوعة من قبل الالئحة أو المر ّ
شح بما في ذلك نفقات الدعاية
ّ
محطة ّ
بث إذاعية أو
االنتخابية ونفقات استطالع الرأي وأية نفقات تُدفع في سبيل الحملة االنتخابية الى أي
تلفزيونية أو صحيفة أو مجلّة أو أي وسيلة نشر اخرى بما فيها االلكترونية وذلك استنادًا لنص المادة 58
من قانون االنتخاب.
 .4تلتزم الجهة المر ّ
شحة أو وكيلها القانوني ووسيلة االعالم التصريح عن النّفقات الناتجة عن االعالن
والدعاية االنتخابية.
ّ.5الحظت الهيئة اقتصار الجانب األكبر من اإلعالم واإلعالن اإلنتخابي للمر ّ
شحين واللوائح االنتخابيّة
المطولة التي يظهر فيها هؤالء في مختلف وسائل اإلعالم المرئية
على الظهور اإلعالمي عبر المقابالت
ّ
سياسية بما في ذلك نشرات األخبار
والمسموعة والمقروءة في البرامج الخاصة أو البرامج اإلخبارية ال ّ
وبرامج المناقشات السياسية والمقابالت واللقاءات والحوارات والنّقل المباشر للمهرجانات االنتخابية دون
اللجوء إلى اإلعالنات والدعاية اإلنتخابية المدفوعة األجر بصورة صريحة أو مباشرة.
ّ.6وإذا كان القانون يعتبر أن الت ّغطية االعالمية للنشاطات المذكورة تبقى مجانيةّ ،إال أن استعمالها بشكل
واسع على النحو المبيّن أعاله ليس بريئًا بحيث أصبحت كل وسيلة اعالمية تعمد إلى تغطية النشاطات
اإلنتخابية لجهة ما ،دون تحقيق الحدّ األدنى من التوازن المطلوب بين المر ّ
شحين والجهات السياسية استنادًا
لنص المادة  71فقرة  5من قانون االنتخاب.

وبما أنّه يمنع على وسائل االعالم واالعالن قبول االعالنات المجانيةّ ،
فإن الهيئة وفقا ً للصالحيّات اإلستثنائيّة
المعطاة لها ،والمستمدّة من روح القانون ،ال يمكنها اعتبار هذه النشاطات اإلنتخابيّة مجانيّة بصورة مطلقة
بل أن معظمها يتض ّمن إعالنا ً أو دعاية إنتخابيّة بصورة مستترة،

لذلك ّ
نأمل من جانب وسيلتكم االعالمية ،المعروفة بمناقبيتها ،إفادة هيئة اإلشراف على اإلنتخابات عن كل نشاط
أو ظهور إعالمي للمر ّ
شحين واللوائح االنتخابية والجهات السياسية التي ينتمون إليها على النحو المذكور
والتي يجب إعتبارها من المساهمات اإلنتخابيّة للفريق المستفيد منها وفقا ً لألصول وإدخالها ضمن اإلنفاق
اإلنتخابي والتصريح عن النفقات المقدّرة الناتجة عنها من جانبكم ومن الجهة المستفيدة منها ،حتى ولو كانت
هذه النشاطات تت ّم ظاهريا ً وكأنّها بدون بدل.
مع اإلشارة إلى أنّه يعود للهيئة ،خالل دراسة البيانات الحسابيّة الدوريّة أو الشاملة ،مراقبة مدى اإللتزام
والتقيّد باألحكام المشار إليها أعاله وتقرير ما يلزم بشأنها.
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