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املدير التنفيذي لجمعية "الدي" عمر كبول.

عند كل استحقاق انتخايب، بلدي او نيايب، تتحرض الجمعية اللبنانية من اجل مراقبة 
دميوقراطية االنتخابات )"الدي"( لتكون الشاهد عىل نزاهتها وحسن تطبيق آلياتها 
القانونية واالجرائية. وهي بارشت التحضري ملتابعة االنتخابات النيابية ومراقبتها يف 

6 ايار. لكنها تشكو من بعض التعرث نتيجة اسباب تقنية ومالية

ملراقبة  اشهر  منذ  القامئة  تحضرياتها  ضمن 
االنتخابات النيابية، انجزت "الدي" كتيبني: االول 
املقاعد عىل  وتوزيع  االقرتاع،  آلية  يتضمن رشح 
االصوات.  احتساب  وكيفية  االنتخابية  الدوائر 
الجديد  االنتخايب  القانون  اساسيات  يضم  والثاين 
وماذا تغري بني القانون القديم والقانون الجديد، 
من  بدأت  التي  املفرتضة  االنتخابية  والروزنامة 
ايلول 2017 بتعيني هيئة االرشاف عىل االنتخابات 
عمل  بانتهاء  املقبل  الثاين  ترشين   6 يف  وتنتهي 
هيئة  وتعيني  االنتخابات  عىل  االرشاف  هيئة 
جديدة، مرورا باملهل القانونية كاملة وانتهاء والية 
املجلس النيايب القديم يف 21 ايار املقبل، وتحديد 
اخر مهلة لتقديم الطعون االنتخابية يف 7 حزيران.

بدأت الجمعية ايضا تأمني الكادر البرشي لالرشاف 
الحمالت  ومراقبة  االنتخابية،  العملية  سري  عىل 
بالتعاون مع  االنتخايب،  املايل  االنتخابية واالنفاق 

عدد من الجمعيات املعنية يف املجتمع املدين.
املدير التنفيذي لجمعية "الدي" عمر كبول رشح 
لـ"االمن العام" دورها وتحضرياتها والعرثات التي 
اىل  تطمح  الذي  الهدف  اىل  وتطرق  واجهتها، 

تحقيقه. 

دور  هو  ما  تحديدا  نعرض  ان  ميكن  هل   ■
الجمعية االسايس؟

البلدية  االنتخابات  مراقبة  االسايس  دورها   □
والنيابية، وقد بدأ عام 1996. بعد التطور الذي 
عام  النيابية  االنتخابات  يف  الجمعية  حققته 
الطالب  مجالس  انتخابات  مراقبة  بدأت   ،2005
بناء  النقابات،  بعض  وانتخابات  الجامعات  يف 
والنقابات.  الجامعات  ادارات  من  طلب  عىل 
تشمل  تفاهم  مذكرات  الجامعات  مع  نعقد 
نظام  وضع  واحيانا  الطالبية،  االنتخابات  مراقبة 
انتخايب للهيئات الطالبية. كام عقدنا هذه السنة 

مذكرات تفاهم مع الجامعة االمريكية والجامعة 
اليسوعية والجامعة اللبنانية - االمريكية يف بريوت 
وجبيل وجامعة هايكازيان وجامعة اللويزة. بعد 
تجميع املعطيات املتعلقة بالعمليات االنتخابية 
وتسجيل  املاضية،  السنوات  خالل  راقبناها  التي 
املخالفات التي رافقتها، ظهرت الحاجة اىل اصالح 
النظام االنتخايب. لذا بدأنا ورش عمل حول مسائل 
اصالح بعض املواد يف قانون االنتخاب يف محاولة 
منا للحد من املخالفات عىل االقل. ظهر للجمعية 
دور اخر غري املراقبة هو دور االصالح االنتخايب، 
وعقدنا عددا كبريا من اللقاءات يف عدد كبري من 
املناطق لرشح ثغر القوانني االنتخابية وما يجب 
اهمها:  االصالحات  من  عددا  طرحنا  اصالحه. 
النسبي،  النظام  اىل  االكرثي  النظام  من  االنتقال 
الكوتا  سنة،   18 اىل   21 من  االقرتاع  سن  خفض 
وضع  لبنان،  يف  املقيمني  غري  اقرتاع  النسائية، 
االنفاق  تنظيم  مسبقا،  مطبوعة  اقرتاع  قسيمة 
االنتخابيني،  واالعالن  االعالم  تنظيم  االنتخايب، 
االقرتاع يف مكان السكن، اجراء االنتخابات يف يوم 
واحد يف كل لبنان، تشكيل هيئة لالرشاف عليها. 
ناقشنا هذه االصالحات يف اكرث من 100 لقاء يف 
واملواطنني  واالحزاب  والنواب  الوزراء  مع  السنة 
لعرض تفاصيلها والحاجة اليها. تبنت "لجنة فؤاد 
بطرس" يف اقرتاحها قانون االنتخاب عددا من هذه 
االصالحات التي اقرها مجلس النواب يف القانون 

الحايل.

ملراقبة  تحضريات  من  الجمعية  اعدت  ماذا   ■
العملية االنتخابية يف ايار املقبل، وما هي منهجية 

عملها؟
الجمعية من  □ عام 2017 تطور عمل منهجية 
مراقبة يوم االنتخابات فقط اىل مراقبة ما قبلها، 
لها  املرافقة  والنشاطات  االنتخابية  الحمالت  اي 

مسائل  يف  االعالم  ومحتوى  انتخابية،  دعاية  من 
التحريض عىل العنف وخطاب الكراهية واالنفاق 
االنتخايب. نحن نحتاج يف عملية املراقبة اىل نحو 
من  تدريبهم  بدأ  وعامال  متطوعا  عنرصا   2550
قانون  لرشح  عمل  ورش  عرب  شباط  منتصف 
االيجابية،  والحيادية  املراقبة،  وآلية  االنتخاب، 
عن  والتبليغ  املراقبة،  عملية  يف  الصمت  والتزام 
املخالفات. يف عملية التبليغ عن املخالفات، طورنا 
آلية العمل عرب استحداث تطبيق للهواتف الذكية 
سنطلقه يف مرحلة الحقة. ميكن املواطن استخدام 
التدقيق  بعملية  نقوم  ونحن  التطبيق  هذا 
من  مختلفا  نوعا  ادخلنا  السنة  هذه  واملتابعة. 
املراقبة يتعلق بنسبة مشاركة النساء يف االنتخابات 
امرأة ميكن ان تكون عىل  ترشيحا واقرتاعا، وكم 
رأس الئحة مقارنة بالرجال، وتحديد عديد القوى 
االمنية من النساء التي تضمن امن وحسن سري 
مبوضوع  يتعلق  االمر  وهذا  االنتخابية،  العملية 
النسائية ملعرفة مدى تقبل املجتمع دور  الكوتا 
املرأة، كام يتعلق بتعميم ثقافة للمجتمع حول 

اهمية دور املرأة ومشاركتها يف االنتخابات.

■ متى يبدأ عملكم يف مراقبة االنتخابات، وهل 
اصبحتم مستعدين لذلك؟

شباط،  اوخر  من  املراقبة  تحضريات  اطلقنا   □
التنظيمية.  التعديالت  بعض  مع  ذلك  وتزامن 
لكننا تأخرنا يف اطالق العملية بسبب تأخر اللجنة 
االنتخاب  قانون  تنفيذ  مناقشة  املكلفة  الوزارية 
والخالف الذي حصل حوله، ونتيجة وجود االرباك 
والرتدد لدى القوى السياسية يف خوض االنتخابات. 
كام تأخرنا بسبب تلكؤ الجهات املانحة كاالتحاد 
االورويب الرشيك االسايس للجمعية واالمريكيني يف 
تقديم الدعم، وهذه السنة قرر االتحاد االورويب 
دعم االدارة اللبنانية املرشفة عىل االنتخابات، اي 
املعنية. كذلك  الجمعيات  وليس  الداخلية  وزارة 
تبلغنا من الجانب االمرييك املعني بهذا املوضوع، 
املعهد الوطني الدميوقراطي االمرييك، عدم امكان 
متويلنا هذه السنة نتيجة ظروف داخلية تخص 
التمويل  االمريكيني. لذا نحن منر يف مرحلة عدم 

الكايف، وهذا يؤثر سلبا عىل جهوزيتنا وتحضرياتنا 
يف  وفكرنا  التمويل  سبل  حاليا  ندرس  وعملنا. 
سياسة  والتزمنا  الخاص  القطاع  نحو  التوجه 
اساسية للتعاون. كام ان االتحاد االورويب يدرس 
اهتامم  مثة  ما.  اوروبية  دولة  عرب  التمويل  سبل 
والرنوج  واسبانيا  هولندا  سفارات  من  باملوضوع 
وسويرسا واملانيا، لكن هذه املسألة حساسة جدا. 
الجمعية  العمل يف  اطالق  املفرتض  كان من  لذا 
العنارص  تدريب  لجهة  املايض  الثاين  كانون  من 
للهواتف  االلكرتوين  التطبيق  وانجاز  املتطوعة 
الذكية وسوى ذلك من تحضريات، ولكننا تأخرنا 

بسبب نقص التمويل.

■ كيف تتم عملية مراقبة االنتخابات؟
□ نقسم العمل اىل مراحل، ومثة مرحلة ما قبل 
هذا  يف  االعالم.  فيها  نراقب  التي  االنتخابات 
املوضوع لدينا رشيك اسايس يف عملنا هو جمعية 
"مهارات" التي تتوىل مراقبة االعالم، واملساحات 
املخصصة للمرشحني وهل هناك عدالة يف توزيع 
الهواء املبارش بينهم. كام نراقب مع "مهارات" ما 
ميكن ان يكون قد غفل عنه قانون االنتخاب، مثل 
الحمالت االنتخابية يف مواقع التواصل االجتامعي 
مل  القانون  الن  اسايس،  بشكل  و"الفايسبوك" 
التي  املواقع  تنظيم وطريقة عمل هذه  يلحظ 
االنتخايب.  الصمت  تنطبق عليها مثال مرحلة  ال 
عىل  موزعني  250مراقبا  نحو   لدينا  سيكون 
االقضية ملراقبة الحمالت واملهرجانات االنتخابية، 
ولدينا يف هذه املهمة رشيك اسايس هو الجمعية 

املجتمع  مشاركة  اشكالية  يطرح  البعض   ■
املدين يف عضوية هئية االرشاف عىل االنتخابات، 
الهيئة االرشاف عىل عملكم  بينام من مهامت 

خالل االنتخابات. كيف توفقون بني االمرين؟
□ يف االنتخابات السابقة طرح وزير الداخلية 
اسم ممثيل املجتمع املدين، بينام اختاروا حاليا 
املدين،  املجتمع  لتمثيل  جمعيات  ثالث  بني 
فساد"  "ال  وجمعية  املقعدين  اتحاد  وهي: 
وجمعيتنا، وطلبوا من كل جمعية تسمية ممثل 
اتحاد  عن  ممثلة  واختاروا  الهيئة،  لعضوية 
اللقيس  سيلفانا  االتحاد  رئيسة  املقعدين هي 
لالتحاد  ورئاستها  عضويتها  تعلق  ان  رشط 
وهي  االرشاف،  هيئة  يف  عضوا  تعيينها  مبجرد 
"الدي"  لجمعية  العامة  الهيئة  يف  عضو  ايضا 
وقد جمدنا عضويتها اىل حني انتهاء االنتخاب. 
بل  االرشاف  لهيئة  تقنيا  دعام  نقدم  ال  نحن 
نراقب ايضا عمل هيئة االرشاف، وهنا يحصل 
الهيئة.  وعضوية  الجمعية  عضوية  بني  الفصل 
عالجنا هذا التناقض بان متارس سيلفانا اللقيس 
مهامتها ودورها كعضو يف هيئة االرشاف وليس 

يف اتحاد املقعدين.

وزارة  تحضريات  عن  راضون  انتم  هل   ■
الداخلية، وهل من تنسيق بينكم وبينها؟

□ نتواصل بشكل دائم مع وزارة الداخلية، لكن 
او يف عمل ميداين  التنسيق يف استشارة تقنية 
الوزارة ويف  اداء  نراقب  ان  مل يحصل. ال ميكن 
الننا  معها،  تنسيق  عىل  نكون  ذاته  الوقت 
حال  ويف  االرشاف.  هيئة  نعامل  كام  نعاملها  
مخالفة  االمر  هذا  يكون  معها  التعاون  تم 
اذا  لكن  كمراقب.  لدورنا  اخالقية  ومسؤولية 
معني  امر  حول  معها  تواصلنا  الحاجة  فرضت 
نقوم بذلك، مثل تقديم نصائح لها حول كيف 
وهل  االقرتاع،  قسيمة  شكل  يكون  ان  يجب 
يحصل  انه  مبعنى  ال؟  ام  مغلف  يف  توضع 
توضيح او تتم االجابة عن اسئلة او رشح ملسائل 
تقنية وال يحصل تبادل خربات وتعاون. بالنسبة 
الوزارة فهي سائرة بشكل جيد،  اىل تحضريات 
مثل مبارشة تدريب املوظفني والتزام املهل اىل 
اعضاء  تسمية  يف  تأخري  حصل  لكن  كبري.  حد 
لجان القيد االبتدائية والعليا، وتدريب اعضائها 
االصوات  وفرز  االنتخابية،  العملية  اجراء  عىل 

واحتسابها وفق القانون الجديد.

تطبيقا  استحدثنا 
للهواتف الذكية لالبالغ عن 

االنتخابية املخالفات 

سنحدد نسبة مشاركة 
النساء ترشيحا واقتراعا

الملف
غاصب مختار

التي  فساد"(  )"ال  الشفافية  لتعزيز  اللبنانية 
تراقب االنفاق االنتخايب، ولكن الدور االسايس هو 
مراقبة املخالفات التي تحصل يف يوم االنتخاب. 
نحن نركز عىل كيفية حصول االقرتاع النه سيتم 
بلوائح  سلفا  املطبوعة  االنتخابية  القسيمة  عرب 
ال  املواطنني  من  الكثري  ان  وبخاصة  املرشحني، 
العملية  تعقيد  نتيجة  االقرتاع  كيفية  يعرفون 
االنتخابية. كذلك نراقب مثال الدعاية االنتخابية 
قرب مركز االقرتاع او يف داخله، والتصويت خارج 
العازل، وضغط املاكينات االنتخابية عىل الناخبني 
يف اقالم االقرتاع، وتدخل رئيس القلم يف العملية 
االنتخابية، وكل هذه االمور مينعها القانون. بعد 
نراقب  الصناديق،  واقفال  االقرتاع  عملية  انتهاء 
االصوات  عدد  احتساب  وكيفية  الفرز،  عملية 
ووضع املحارض ورفعها اىل لجان القيد العليا، عىل 

ان تتوىل فرق ليلية هذه املهمة.

من مراقبة اإلنتخابات إلى إصالح القانون
"الدي": 2550 عنصرا متطوعًا لـ6 أيار 


