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مديرة الشؤون السياسية والالجئني في وزارة الداخلية:
التحضيرات لالنتخابات تجري وفق الجدول الزمني

املقرر  النيايب يف موعده  الظروف النجاز االستحقاق  لتأمني كل  الداخلية والبلديات،  التحضريات بزخم يف وزارة  تتواصل 
واالمور  البرشي  الكادر  يصبح  حتى  مستمر  تصاعد  يف  االنتخابية  الورشة  هذه  الناخبة.  الهيئات  دعوة  مرسوم  بحسب 

اللوجستية واملادية عىل اتم االستعداد لليوم املوعود

وزير  فيها  ويؤكد  اال  مناسبة  متر  ال 
القايض بسام مولوي  الداخلية والبلديات 
ان العملية االنتخابية قامئة، وال احد عليه 
االنتخابات.  حصول  عدم  من  يخاف  ان 
العملية  وان  االنتخابات،  بحصول  ويجزم 
ذلك،  يف  شك  بال  قامئة  االنتخابية 
فليطمنئ املواطنون واملرشحون، وليعملوا 
ويتحرضوا لها. يف موازاة هذه التأكيدات 
تسري الخطة املوضوعة يف وزارة الداخلية 
اراح  والذي  لها،  الزمنية  املواقيت  وفق 
اىل  الوزراء  مجلس  عودة  هو  االجواء 
ان  من  بد  ال  قرارات  مثة  ألن  االنعقاد، 
يصدرها مجلس الوزراء لها عالقة بسالمة 
املتعلق  املرسوم  منها  االنتخابية،  العملية 
باالعتامدات املالية. اذ ان كل ما يجب ان 
مسبقة  موافقة  اىل  ويحتاج  جاهزا  يكون 
من مجلس الوزراء تم تحضريه ورفعه اىل 
االمانة العامة للمجلس كاولوية تدرج يف 

جدول االعامل لبحثها واقرارها. 
املهم ايضا ان لبنان ليس لوحده يف هذه 
املنظامت  هناك  بل  االنتخابية،  الورشة 
عىل  للمساعدة  تجندت  التي  الدولية 
الوزارة  مديريات  تحتاجه  ما  تأمني 
لوجستي  دعم  من  واقسامها،  ودوائرها 
والدعاية  القرطاسية  مجال  يف  السيام 
ينظر  الخارج  كام  الداخل  ألن  االعالنية، 
انه نقطة تحول  اىل هذا االستحقاق عىل 

يف كل املسارات اللبنانية.
السياسية  العامة للشؤون  اما يف املديرية 
والالجئني، فان خلية نحل تنشط وتقودها 
املديرة العامة فاتن يونس، ضمن منهجية 
يف  للوقوع  منعا  االمور  تستبق  واضحة 
خلل، بتنسيق لحظوي وعىل مدار الساعة 
النجاز  والبلديات  الداخلية  وزير  مع 

املقررة،  االنتخايب يف مواعيده  االستحقاق 
مع االخذ يف االعتبار كل ما ميكن ان يربز 

من صعوبات تتم معالجتها استباقيا. 
يونس رشحت لـ "االمن العام" كل االمور 
املديرية  بها  تقوم  التي  باملهامت  املتصلة 
ادارية  بسالسة  مير  االنتخاب  يوم  لجعل 

ولوجستية من دون شوائب تذكر. 

تقوم  التي  التحضريات  اصبحت  اين   ■

استعدادا  والبلديات  الداخلية  وزارة  بها 
ايار  شهر  يف  النيابية  االنتخابات  الجراء 

املقبل؟
والبلديات  الداخلية  وزارة  يف  نقوم   □
السياسية  للشؤون  العامة  املديرية   -
اللوجستية  بالتحضريات  والالجئني 
االنتخابات  الجراء  املطلوبة  واالدارية 
للجدول  وفقا   2022 لعام  العامة  النيابية 
وقد  تأخري.  اي  دون  من  املحدد،  الزمني 
النيابية  لالنتخابات  الرتشيح  باب  فتح  تم 
يف  املستخدمة  اللوازم  وبعض  العامة، 
العملية االنتخابية تأمنت من خالل دعم 
لبنان  يف  االمنايئ  املتحدة  االمم  برنامج 
الوزراء  مجلس  عودة  مع   .)UNDP(
الالزم  االعتامد  باعداد  قمنا  لالجتامع، 
وزير  معايل  من  عرضه  سيتم  والذي 
القايض بسام مولوي  الداخلية والبلديات 
نتمكن  حتى  الوزراء،  مجلس  مقام  عىل 
من اكامل الطريق وفق الخطة املوضوعة.

امتام  يف  تواجهكم  صعوبات  من  هل   ■
وما طبيعة هذه  التحضريات،  كامل هذه 

الصعوبات هل هي لوجستية او مادية؟
االنعقاد  اىل  الوزراء  مجلس  عودة   □
ستزيل عددا من الصعوبات، مثل تعديل 
ألن  والكاتب،  القلم  رئيس  تعويضات 
العام  انتخابات  يف  الذي رصف  التعويض 
2018 مل يعد يفي بالغرض نظرا اىل تدين 
الدوالر  رصف  سعر  بارتفاع  قياسا  قيمته 
فقد  الشأن  بهذا  يتعلق  ما  يف  االمرييك. 
تحضري  الوزير  معايل  من  بتوجيهات  تم 
مرشوع مرسوم يتعلق بتعديل قيمة هذا 
التعويض مع تعويض االنتقال، ونعّول عىل 
يتم  حتى  لالنعقاد  الوزراء  مجلس  عودة 

ستقوم  للتدريب  ورش  هناك  هل   ■
مبهامتهم  للقيام  املوظفني  تأهيل  مبهمة 

يف العملية االنتخابية؟
□ كل هذه االمور يجري اعدادها، وهي 
يف طريقها اىل ان تصبح جاهزة لنبارش يف 
التدريب  ورش  اطالق  يف  املحدد  الوقت 

واالعداد.

■ ماذا عن متويل العملية االنتخابية؟
□ تم اعداد مرسوم سيعرض عىل مجلس 
من  االنتخابية.  العملية  لتمويل  الوزراء 
الداخلية  وزير  معايل  عقد  اخرى،  ناحية 
الدول  مبشاركة  موسعا  مؤمترا  والبلديات 
بعض  عىل  االستحصال  تم  حيث  املانحة 
الذي ال ميس  واالداري  اللوجستي  الدعم 
سيادة الدولة، وذلك يف انتظار االعتامدات 

الالزمة.

ازمة  منها  برزت  اضافية  معوقات  مثة   ■
الكهرباء وتوفري الكهرباء يف مراكز االقرتاع 

والفرز كيف ستعالج؟
معايل  يعالجه  الكهرباء  موضوع   □
الوزير، وهناك خطة بديلة تم لحظها يف 
االعتامدات املطلوبة يعلن عنها يف حينه.

اللوجستية  الرتتيبات  كل  تصبح  متى   ■
ليوم  جاهزون  وانكم  جاهزة،  واملادية 

االنتخاب؟
يبدأ  للتحضريات  زمني  جدول  هناك   □
العمل عليه قبل ستة اشهر من االستحقاق 
ما  فرتة  طيلة  العمل  ويستمر  االنتخايب 
ألن  وبعدها،  االنتخابات ويف خاللها  قبل 
النتائج  اعالن  عند  تنتهي  ال  مسؤوليتنا 
الالحقة،  االجراءات  من  الكثري  هناك  بل 
النيابية  من دفع املستحقات اىل الطعون 
لغاية  وغريها.  طعون  هناك  كانت  اذا 
الزمني  الجدول  ضمن  نعمل  نحن  االن 

املحدد، واملهم تأمني االعتامدات.

من  مطلوب  ما  يشء  هناك  هل   ■
املرشحني كام من املواطنني ان يقوموا به 

قبل يوم االنتخاب؟

مديرة الشؤون السياسية والالجئني يف وزارة الداخلية فاتن يونس.

موافقة مجلسهم الكريم عىل االعتامدات 
شهر  من  اسبوع  اول  يف  نحتاجها  التي 
استدراجات  اجراء  ليتم  الجاري،  شباط 
عروض يف الوقت املناسب وال يحصل اي 

تاخري يعّوق العملية االنتخابية.

■ هناك معوقات تتعلق باملوظفني الذين 
لالنتخابات  التنفيذية  بالعملية  سيقومون 
مبهامت  يقومون  الذين  االساتذة  السيام 
لهم مطالب  اقالم وكتاب، وهؤالء  رؤساء 
تتعلق بوضعهم كاساتذة، اال تخشون من 
يوم  يف  للمهمة  االستجابة  عن  امتناعهم 

االنتخاب؟
مبطالب  املرتبطة  املسألة  هذه   □
االدارة.  عاتق  عىل  تقع  ال  االساتذة 
قلم  رئيس  الف   17 اىل  حاجة   نحن يف 
لكن  االنتخابية،  العملية  المتام  وكاتب 
املتوافر يف االدارة العامة اليوم ما يقارب 
حوالىي  مشاركة  مع  موظف  االف   5
هي  الرواتب  مسألة  استاذ.  الف   12
وليست  العام  القطاع  تطاول كل  مسألة 
هذا  بعينها.  وزارة  او  محصورة مبؤسسة 
الدولة،  موظفي  كل  عىل  ينسحب  االمر 
االساتذة.  مطالب  احقية  مع  ونحن 

مقابلة

العملية  يف  املشاركة  موضوع  يف  لكن 
ليس  االستاذ  او  املوظف  فان  االنتخابية 
ان  حيث  عدمها،  او  باملشاركة  مخريا 
واالمتناع  وطني  واجب  هو  االمر  هذا 
الصحية  الظروف  عىل  يقترص  عنه 
طبي  تقرير  اىل  حينها  ويحتاج  الطارئة 
الرسمية، واال  الطبية  اللجنة  مصدق من 
التفتيش  من  واملالحقة  للمسائلة  يخضع 
ان  واالساتذة  املوظفني  وحق  املركزي، 
ما  وهذا  املناسب،  التعويض  يتقاضوا 
والبلديات  الداخلية  وزير  معايل  به  قام 
البدل  تعويض  تعديل  اقرتاح  لناحية 
بحيث  واالنتقال  النقل  وتعويض  الخاص 
وسعر  االقتصادية  الضائقة  مع  يتناسب 

رصف الدوالر االمرييك.

نحتاج  الى 17 الف رئيس 
قلم وكاتب التمام العملية 

االنتخابية

داود رمال
aborami20@hotmail.com

االنتخابات  عىل  االرشاف  هيئة  تزال  ال 
قامئة منذ االنتخابات النيابية العامة عام 
الذي  الوزراء  مجلس  يف  يفرتض   .2018
جديدة  هيئة  تعيني  اجتامعاته،  عاود 
ان  انتخابات 2022، مع  يك ترشف عىل 
بعض اآلراء يقول تبعاً لقانون االنتخاب 
هيئة  تعنّي  ان  اىل  تستمر  الهيئة  ان 

جديدة تخلفها.
نصت املادة 11 يف قانون االنتخاب عىل 
االنتخابات  عىل  االرشاف  هيئة  تعيني 
مبرسوم  االعضاء  يعني  وقالت:  وواليتها 
عىل  بناء  الوزراء  مجلس  يف  يتخذ 
وتبدأ  والبلديات،  الداخلية  وزير  اقرتاح 
مرسوم  صدور  تاريخ  من  الهيئة  والية 
الوزراء،  مجلس  قرار  عىل  بناء  تعيينهم 
امتام  تاريخ  من  اشهر  ستة  بعد  وتنتهي 
العامة. وعىل مجلس  النيابية  االنتخابات 
شهر  قبل  الهيئة  اعضاء  تعيني  الوزراء 
وتستمر  القامئة،  الهيئة  والية  انتهاء  من 
حني  اىل  يومية  متابعة  يف  القامئة  الهيئة 

تعيني هيئة جديدة.

هيئة اإلشراف 
على االنتخابات
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اهمها  االمور،  من  الكثري  هناك   □
القوائم  يف  اسمه  ورود  من  التأكد 
االنتخاب.  يوم  انتظار  وعدم  االنتخابية 
املواطن كيفية االقرتاع،  االهم هو معرفة 
تبني  السابقة  االنتخابات  عىل  بناء  النه 
اىل  تردنا  كانت  الفرز  عمليات  اثناء  يف 
متالحقة  اسئلة  املركزية  العمليات  غرفة 
السيام  الناخبني،  اقرتاع  كيفية  حول 
الصحيحة  االشارة  ووضع  االسم  تحديد 
اوراق  من  والبعض  املناسب،  املكان  يف 
االقرتاع الغيت بسبب عدم االقرتاع بشكل 
اعالنية  بحملة  سنقوم  لذلك  صحيح. 
كيفية  حول  املواطنني  لتثقيف  واعالمية 
ان  يجب  املرشحني  اىل  بالنسبة  االقرتاع. 
يكونوا مهتمني جدا مبتابعة كل ما يصدر 
وهناك  والبلديات،  الداخلية  وزارة  عن 
الذي   www.elections.gov.lb موقع 
ميكن ان يدخل املرشح اىل زاوية مخصصة 
يهمه  ما  للمرشحني حيث سيجد كل  فيه 

وكل ما يصدر عن املديرية العامة.

االعالنية  الحملة  ستبارشون  متى   ■
لتعريف املواطن كام املرشح عن العملية 

االنتخابية؟
االعالنية  الحملة  □ يف خالل شهر سنبدأ 
موعد  من  زمنيا  قريبة  تكون  بحيث 
برنامج  وفق  سيتم  ذلك  كل  االنتخابات. 
تدريب  مثال  توقيته،  امر  ولكل  محدد 
يوم  من  شهر  قبل  يحصل  املوظفني 
حواىل  قبل  االعالنية  والحملة  االنتخاب، 
شهرين حتى تبقى االمور حارضة يف ذهن 

املواطن.

■ هل ستكون حملة تقليدية تقترص عىل 
االعالم التقليدي ام ستستخدمون وسائط 

التواصل االجتامعي؟
□ عىل املستوى الشخيص اشجع عىل اعتامد 
الحملة  يف  االجتامعي  التواصل  وسائط 
االنتخابات.  موعد  ستسبق  التي  االعالنية 
املتطورة  االفكار  من  العديد  هناك 
املطروحة التي تدرس حاليا، وبرنامج االمم 

املتحدة االمنايئ يساعدنا يف ذلك.

تنص املادة 45 عىل ان كل من يرشح نفسه لالنتخابات النيابية ان يقدم: 
• ترصيحا اىل وزارة الداخلية والبلديات - املديرية العامة للشؤون السياسية والالجئني 
موقعا منه شخصيا، ومصادقا عىل توقيعه لدى الكاتب العدل وفقا المنوذج  تضعه 
هذه االخرية، ويتضمن: اسم املرشح الثاليث، تحديد املقعد اما يف الدائرة الصغرى او يف 

الدائرة التي ال تتألف من دوائر صغرى التي يرغب يف ترشيح نفسه عنها. 
• يرفق ربطا بالترصيح املستندات االتية: اخراج قيد افرادي ال يتجاوز تاريخه شهرا 
واحدا، سجل عديل ال يتجاوز تاريخه شهرا واحدا، صورتان شمسيتان مصدقتان من 
بثالثني  املحدد  الرتشيح  رسم  ايداعه  يثبت  املالية  صندوق  من  مايل  ايصال  املختار، 
مليون لرية لبنانية، افادة مرصفية تثبت فتح حساب الحملة االنتخابية املنصوص عليه 
يف هذا القانون تتضمن اسم املفوض تحريك الحساب املعتمد من املرشح، نسخة عن 
قوائم الناخبني النهائية موثقة من املدير العام لالحوال الشخصية تثبت قيد املرشح 
العام 2022، ترصيح من  النيابية يف  االنتخابات  تعتمد يف  التي  الناخبني  قوائم  عىل 
املرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات عىل ان يودع نسخة 
مصادق عليها لدى هيئة االرشاف عىل االنتخابات النيابية،  كتاب منظم لدى الكاتب 
العدل يعطي الهيئة االذن باالطالع والكشف عىل الحساب املرصيف املتعلق بالحملة 

االنتخابية الخاصة باملرشح.

شروط الترشح للنيابة


