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عىل هامش تحضريات اجراء االنتخابات النيابية يف 15 ايار املقبل، توجهت االنظار اىل الورشة الكبرية التي تشهدها وزارة 
الداخلية والبلديات منذ اشهر عدة، السيام التحضريات االدارية واللوجستية الجارية يف الوزارة وخصوصا يف املديرية العامة 

لالحوال الشخصية واملديرية العامة للشؤون السياسية 

املدير العام لألحوال الشخصية: ال عائق 
دون اإلستحقاق االنتخابي في موعده

قوائم  اعداد  املديريتان  هاتان  تتوىل 
الشطب بالناخبني يف الداخل والخارج بعد 
واالخطاء،  الشوائب  من  وتنقيتها  تنقيحها 
والخارج  الداخل  االقرتاع يف  مراكز  ولوائح 
واملغرتبني  الخارجية  وزارة  مع  بالتنسيق 

من اجل امتامها يف افضل الظروف. 
العميد  الشخصية  لالحوال  العام  املدير 
"االمن  اىل  حديث  يف  اكد  الخوري  الياس 
اعدادها  تجاوزت عند  املديرية  ان  العام" 
كل  والخارج  الداخل  يف  الناخبني  لوائح 
املحدودة  باملهل  متثلت  التي  املصاعب 
يف  النصف  اىل  بدورها  تقلصت  التي 
تجاوزت  كام  النافذ.  الجديد  القانون 
االضافيني  بالناخبني  الخاصة  االشكالية 
بعد تحديد  االقرتاع  لهم  بات يحق  الذين 
االنتخابات  الجراء  جديدا  موعدا  ايار   15
النيابية العامة بدال مام كان متوقعا يف 27 
املرة  انها  اىل  خوري  العميد  ولفت  آذار. 
فيها  تستعن  مل   1998 العام  منذ  االوىل 
لتحضري  خاصة  رشكة  بأي  الداخلية  وزارة 
االدارة  انجزتها  بعدما  الناخبني  قوائم 

املحلية. 

العامة  املديرية  تعترب  درجة  اي  اىل   ■
لالستحقاق  جاهزة  الشخصية  لالحوال 
االنتخايب من ضمن املهل املتصلة بتحضري 

قوائم الناخبني ولوائح الشطب؟
□ املديرية العامة لالحوال الشخصية هي 
جزء ال يتجزأ من االدارة الشاملة للعملية 
االنتخابية، ومعها املديرية العامة للشؤون 
والبلديات  الداخلية  وزارة  يف  السياسية 
واالرشاف  االعداد  عملية  بها  نيطت  التي 
نعترب  وعليه،  االنتخابية.  العملية  عىل 

املدير العام لالحوال الشخصية العميد الياس الخوري. 

تجاوزنا املصاعب التي 
تمثلت باملهل املحدودة 

في القانون النافذ

لالحوال  العامة  املديرية  يف  جاهزون  اننا 
القيام  من  واثقون  نحن  بل  ال  الشخصية، 
املهل  ضمن  من  منا،  مطلوب  هو  مبا 
الناخبني  قوائم  اعداد  لجهة  املحددة، 
العامة  املديرية  اليداعها  الشطب،  ولوائح 
عىل  ستجري  التي  السياسية  للشؤون 

اساسها عملية اقرتاع الناخبني.

الشطب  لوائح  تجهيز  تم  اجواء  اي  ■ يف 
املصاعب  هي  وما  والخارج،  الداخل  يف 

التي واجهتكم؟
لالحوال  العامة  املديرية  واجهت   □
املهل  يف  متثلت  صعوبات  الشخصية 
املحدودة الواردة يف القانون  النافذ )رقم 
القصوى  الحدود  اىل  تقلصها  لجهة   )8
القوائم، ان من ناحية قوائم  العداد هذه 
عىل  املقيمني  غري  اللبنانيني  الناخبني 
االرايض اللبنانية او تلك الخاصة بالناخبني 
من  الرغم  عىل  اللبنانية.  االرايض  عىل 
علينا  فرضتها  التي  والظروف  الصعوبات 
واملالية  االقتصادية  جائحة كورونا واالزمة 
السباب  االعتامدات  توافر  عدم  لجهة 
الذي  الشلل  وطأة  اشدها  معروفة، 

وعدم  الحكومي،  العمل  يف  منه  عانينا 
يف  نجحنا  وقد  الوزراء.  مجلس  انعقاد 
املتمثلة  املهمة  من  االول  القسم  اجتياز 
ونرشها  االولية  االنتخابية  القوائم  باعداد 
املهلة  ضمن  من  االلكرتوين  املوقع  عىل 
املايض  االول  كانون   15 بني  ما  املحددة 
ولغاية 31 منه )مهلة كانت مضاعفة من 
عىل  عملنا  كام  كامل(.  لشهر  متتد  قبل 
التزاما  وتنقيحها  الشطب  لوائح  تصحيح 
شباط  من  االول  يف  انتهت  التي  باملهلة 
االنتخابات  مستوى  عىل  اما  الجاري. 
وزارة  مع  قائم  فالتنسيق  الخارج،  يف 
تزودنا  كانت  التي  واملغرتبني  الخارجية 
املسجلني  بالناخبني  الخاصة  اللوائح  يوميا 
هذه  رؤساء  موافقة  بعد  السفارات  يف 
انتهت  ان  اىل  الدول  مختلف  يف  البعثات 
مهلة التسجيل التي كانت متاحة حتى 20 
ترشين الثاين املايض وما بني هذه املرحلة 
يف  والتحقيق  للتدقيق  املخصصة  وتلك 
املديرية  لدى  اياها  وايداعنا  االسامء، 
وزارة  يف  الشخصية  لالحوال  العامة 
الداخلية ضمن مهلة انتهت يف 30 ترشين 
الثاين املايض. يف الحقيقة، كان التحدي ان 
القصرية  املهل  ضمن  منا  طلب  ما  ننفذ 
من  الجديد  القانون  يف  لنا  حددت  التي 
اجل التدقيق باللوائح يف مهلة االيام الـ15 
 15 يف  منقحة  ونرشها  انجازها  واستطعنا 
كانون االول عىل املوقع االلكرتوين للوزارة.

يف  الناخبني  عدد  بني  الفوارق  هي  ما   ■
عام  دورة  بني  ما  االنتشار  وبالد  الداخل 
قامئة  كانت  التي  وتلك  االنتخابية،   2022

يف دورة عام 2018؟
بني  الداخل  يف  املسجلني  ارقام  تغريت   □
نستعد  التي  وتلك   2018 العام  انتخابات 
السكاين  فالتطور  املقبل.  ايار  يف  لها 
لهم  يحق  َمن  عدد  رفعها  طبيعي  امر 
و491  الفا  و746  ماليني   3 من  االنتخاب 
ناخبا  و73  الفا  و970  ماليني   3 اىل  ناخبا 
تغريت  كذلك   .%5,97 بلغت  بنسبة  اي 
التسجيل يف  االرقام بني مرحلة  الخارج  يف 
السفارات، وما انتهت اليه لوائح الناخبني 

املكتملة  غري  تلك  واستبعاد  تنقيحها  بعد 
مل  او  مرة  من  اكرث  تسجلت  التي  تلك  او 
اىل  باالضافة  سجالتنا،  يف  قيودا  لها  نجد 
االقرتاع  رشوط  فيها  تتوافر  ال  التي  تلك 

مل  عددهم  ان  او  شخصية  اسباب  وهي 
يصل اىل 200 ناخب ليحدد لها قلم اقرتاع، 
الذي  االويل  فالرقم  القانون.  يقول  كام 

ناخبا   244442 انه  وقيل  عنه  اعلن 

مقابلة
جورج شاهني

أرقام حول إعداد القوائم االنتخابية
 2021244,442تشرين الثاني 20عدد الناخبين غير المقيمين  الذي أعلن عنه في وسائل اإلعالم  في تاريخ 

 230,466عدد الناخبين غير المقيمين الذي ورد إلى وزارة الداخلية والبلديات
 2,740ناخب200ن عدد الناخبين الذين ال يحق لهم االقتراع في الخارج باعتبار أن عدد المسجلين في مركز االقتراع تقل ع

 1,178عدد الناخبين الذين تقدموا بأكثر من طلب
 681عدد الناخبين الذين ال تتوفر فيهم شروط االقتراع

 753(ال قيود لهم)عدد الناخبين الذين ادخلوا بياناتهم يدويا 
 2021225,114مجموع الناخبين غير المقيمين النهائي لعام 

20182021
4015(أيام)المهلة الزمنية للتدقيق في المعلومات   

 230,466 92,950عدد البيانات المستلمة
 229,785 82,900عدد البيانات المدققة 

%99.70%89.19نسبة المعلومات المدققة

.، التي تقوم اإلدارة بإعداد القوائم االنتخابية دون إجراء عقود مع الشركات الخاصة۱٩٩٨هي المرة األولى منذ العام : مالحظة



1415
عدد 101 - شباط 2022عدد 101 - شباط 2022

يف  التسجيل  باب  اقفل  عندما  تسجلوا 
الغربلة  يف  تراجع  والقنصليات  السفارات 
انجزت  وملا  ناخبا.   230466 اىل  االوىل 
عىل  استقررنا  الشاملة  التنقيح  عملية 
الرقم  225114 وهو الرقم النهايئ )راجع 
التي  واملهل  املرفقني  املفصلني  الجدولني 

والتنقيح(. التدقيق  بعمليتي  تحكمت 

■ كيف ميكن تجاوز املشكلة الناجمة عن 
االنتخاب  لهم  يحق  ملن  املختلفة  املهل 
بني  التضارب  بعد  عاما   21 امتوا  ممن 
القانون  من  و35   32 املادتني  مضمون 
موعدا  ايار   15 اختيار  بعد  النافذ، 
لالنتخاب بدال من 27 اذار والتي تجاوزها 
الطعن  يف  النظر  عند  الدستوري  املجلس 

املقدم بشان قانون االنتخاب؟
بني  الفوارق  هذه  تجاوزنا  بالفعل،   □
عىل  رصاحة  نصت   32 فاملادة  املادتني. 
الذين  الناخبني  اسامء  اضافة  يجب  انه 
بلغوا 21 من العمر بتاريخ يوم االنتخاب 
اذار. لكن، بعد  عندما كان متوقعا يف 27 
الناخبة  الهيئات  دعوة  مرسوم  صدور 
وتحديد 15 ايار موعدا نهائيا له، سمح لنا 
الذين  الناخبني  اسامء  بادراج  املديرية  يف 
القانوين يف املوعد الجديد   يبلغون  العمر 
ذلك  من  وانتهينا  االنتخابية،  القوائم  يف 
ضمن املهلة التي حددت لنا اقصاها االول 
من شباط، وهو ما سمح بتجاوز االشكالية 
التي يتحدث عنها البعض والتي باتت من 

املايض.

هذا  من  املستفيدين  عدد  هو  ما   ■
التعديل؟

□ قبل فرتة قصرية من انتهاء املهلة النهائية 
املقابلة، كنا قد تجاوزنا  وعند اجراء هذه 
االنتخاب  لهم  يحق  اضافيا  اسم   8000
من  االنتخابات  اجراء  موعد  تعديل  بعد 
27 اذار اىل 15 ايار ورمبا يزيد الرقم بضع 

مئات اضافية.  

■ اىل اي مدى تعترب املديرية انها جاهزة 
تعميم  سيتم  وكيف  املقبل،  لالستحقاق 

مع  بالتنسيق  العامل  يف  املنترشين  لوائح 
وزارة الخارجية؟

منذ  الخارجية  وزارة  قائم مع  التعاون   □
بالتحضريات  الخاصة  االجراءات  بدأت  ان 
يف  وقنصلياتنا  سفاراتنا  يف  االنتخابية 
وعندما  الثاين  كانون   15 يف  الخارج. 
البعثات  يف  التسجيل  عملية  انطلقت 
تردنا  بدأت  الخارجية،  الديبلوماسية 
وزارة  عرب  الداخلية  وزارة  اىل  االسامء 
من  املحددة  املراكز  وتحديدا  الخارجية 

ستتحول  والتي  وعناوينها  البعثات  تلك 
املديرية  ستبارش  لالقرتاع.  اقالم  مراكز 
واملديرية  السياسية  للشؤون  العامة 
لوائح  اعداد  الشخصية،  لالحوال  العامة 
والتي  مركز،  بكل  الخاصة  الشطب 
فيها  حقهم  مبامرسة  للناخبني  ستسمح 
متهيدا لتحضري القرار الذي ستوزع مبوجبه 
وفق  الخارج  يف  مركزا   59( املراكز  هذه 
رسميا  والذي ستصدر  املرفقني(  الجدولني 
قانونا  املخولة  الجهة  الداخلية  وزير  عن 

59 بلدان االقتراعمجموع

بلدان االقتراع
2021عدد الناخبين 2018عدد الناخبين البلدالتسلسل

 28,083 8,362الجمهورية الفرنسية1
 27,925 10,000الواليات المتحدة األميركية2
 27,413 11,438كندا3
 25,052 5,164دولة اإلمارات العربية المتحدة4
 20,602 11,820استراليا5
 16,156 8,351جمهورية ألمانيا اإلتحادية6
 13,095 3,184المملكة العربية السعودية7
 7,339 1,832دولة قطر8
 6,536 1,805المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية9

 6,068 2,344جمهورية كوت ديفوار10
 5,752 1,878دولة الكويت11
 4,014 1,910مملكة السويد12
 3,088 1,052مملكة بلجيكا13
 2,844 2,106الجمهورية الفدرالية البرازيلية14
 2,598 889اإلتحاد السويسري15
 2,580 1,263جمهورية نيجيريا اإلتحادية16
 2,129 728الجمهورية اإليطالية17
 1,240 347المكسيك18
 1,223 376مملكة اسبانيا19
 1,011 375جمهورية غانا20
 991 1,496جمهورية فنزويال البوليفارية21
 965 228مملكة هوالندا22
 901 296سلطنة عمان23
 848 251الجمهورية الغابونية24
 722 259جمهورية سيراليون25
 710 250الدانمارك26
 707 257جمهورية مصر العربية27
 707 400جمهورية السنغال28
 695 270رومانيا29
 648 341جمهورية الكونغو الديمقراطية30
 528 256الجمهورية الهيالنية31
 519 217بنين32
 405 312جمهورية جنوب أفريقيا33
 374 211جمهورية ليبيريا34
 354 439جمهورية غينيا35
 272 325جمهورية كولومبيا36
- 311جمهورية أرمينيا37
- 392جمهورية األرجنتين38
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عمال  عنها  لالعالن  متهيدا  املهمة  هذه 
املادة  وتحديدا  الجديد،  القانون  باحكام 
هذا  الخارجية.  وزير  مع  بالتعاون   116
التعديالت  للمرة االوىل بعد  ينفذ  االجراء 
كانت  التي   160 املادة  اجريت عىل  التي 
امر  وهو  مبرسوم،  املراكز  بتوزيع  تقول 
عىل  الجديد  التعديل  مبوجب  انطبق 
باتت  التي  القيد  لجان  تشكيل  كيفية 
الداخلية يف معزل  تشكل بقرار من وزير 
القانون  يقول  كان  كام  العدل،  وزير  عن 

القديم قبل تعديله.

اليوم  انجز حتى  ما  تقّيم  ■ ختاما، كيف 
يف شأن التحضري للعملية االنتخابية، وهل 
اللحظات  من عقبات ما زالت متوقعة يف 

الفاصلة عن املهل النهائية؟
اليوم  اننا  ارتياح،  بكل  القول  ميكنني   □
افضل من االمس، وكل اسبوع يأيت مبا هو 
افضل مام سبقه. استئناف جلسات مجلس 
او  اشكال  اي  مبعالجة  سيسمح   الوزراء 

املتصلة  تلك  وابرزها  تصادفنا،  قد  عقبة 
املقبلة  باملراحل  املرتبطة  بالخطوات 
املخصصة  االعتامدات  رصف  وخصوصا 
اصعب  من  كانت  التي  لالنتخابات، 
العقبات التي واجهتنا سابقا. وهنا اسمح 
عام  منذ  االوىل  املرة  انها  بالقول  لنفيس 
1998 تقوم االدارة املحلية باعداد القوائم 
مع  عقود  اي  اجراء  دون  من  االنتخابية 
من  يحصل  كان  كام  الخاصة  الرشكات 
هو  مبا  القيام  يف  مستمرون  نحن  قبل. 
املحددة  املهل  ضمن  من  منا  مطلوب 

مستنفرة  واالدارة  الداخلية  وزارة  قانونا. 
املديرية  يف  قدرات  من  متوافر  هو  مبا 
العامة للشؤون السياسية، كام يف املديرية 
العامة لالحوال الشخصية، عىل الرغم من 
االقتصادية  االزمة  فرضتها  التي  املصاعب 
لتذليل  جاهزون  نحن  كورونا.  وجائحة 
اي من العقبات واملصاعب التي ميكن ان 
الجميع  تواجهنا. نعمل يف ظروف صعبة، 
يعرف ان حضور املوظفني محصور بنسب 
احيانا،  عددهم  نصف  تتجاوز  ال  مختلفة 
تأثروا  انهم  نخفي  وال  الجائحة  نتيجة 
استهلكت  التي  املحروقات  اسعار  بغالء 
االجراءات  تجاوزت  اذا  رواتبهم.  معظم 
الحكومية الجديدة واملقبلة هذه العقدة، 
سنستعيد  الجائحة  انتشار  خطر  وتراجع 
كل  يف  للموظفني.  الطبيعي  الحضور 
اجراء  الحاالت، لن يكون هناك ما يعّوق 
املمكنة  الظروف  افضل  يف  االنتخابات 
للعملية  االسس  من  فهي  وبشفافية، 

االنتخابية التي نسعى اىل امتامها.

االشكالية الخاصة بالناخبني 
االضافيني بني موعدي

27 اذار و15 ايار باتت وراءنا


