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مقابلة
رضوان عقيل

مروان شربل :مع انتخاب املغتربني للنواب 128
ليكن اإلستحقاق في أيار وهيئة اإلشراف موجودة
ينتظر اللبنانيون رد املجلس الدستوري قبل  17كانون االول الجاري عىل الطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي،
وحسم مصري التعديالت التي ادخلت عىل قانون االنتخاب .وصل عدد املسجلني يف االغرتاب اىل  244242ناخبا ،ومثة
انقسام حيال طريقة تصويتهم للنواب الـ 128او حرصهم بـ 6نواب
انتهت رحلة قانون االنتخاب يف رحاب املجلس
الدستوري لبت مصري التعديالت التي شكلت مادة
انقسام بني الكتل النيابية ،وصوال اىل املواطنني
املنقسمني يف االصل الذين يدورون يف افالك
احزابهم او جمعيات املجتمع املدين ،فضال عن
اعداد غري املنتمني اىل اي جهة .ودرجت العادة
يف لبنان عىل ان يقوم املعنيون مبناقشة قانون
االنتخاب وترشيح مندرجاته ومواده ،والدخول يف
مناورات واشتباكات سياسية واعالمية قبل موعد
االستحقاق الذي يشغل اللبنانيني هذه املرة
مبشاربهم كافة ،وهم ميرون يف اوضاع اقتصادية
ومعيشية خانقة تسيطر عىل يومياتهم.
ستكون للمغرتبني الذين يبدون حامسة
واستعدادا للمشاركة يف هذا االستحقاق،
كلمتهم يف صناديق االقرتاع .لذلك يعمل
مختلف االطراف عىل كسب ودهم للفوز
باصواتهم ،السيام يف الحصول عىل اصواتهم
التفضيلية ورفع الحواصل االنتخابية للوائح .مثة
جهات حزبية اىل مرشحني مستقلني وناشطني يف
املجتمع املدين ،يعولون عىل اصوات االغرتاب
والتعويض عن ما سيخرسونه يف الداخل .واذا
كانت املقاعد الستة موزعة عىل الطوائف
الكربى ومناصفة بني املسيحيني واملسلمني:
ماروين وكاثولييك وارثوذكيس وشيعي وسني
ودرزي ،فثمة من يرى ان ناخبي االقليات مل
يقدموا بكثافة عىل صناديق االقرتاع يف الخارج
اذا تم حرص املغرتبني بالدائرة .16
وزير الداخلية والبلديات االسبق مروان رشبل
ييضء عىل العملية االنتخابية املقبلة ،وما اذا
كانت ستحمل مفاجآت عىل مستوى متثيل
االحزاب املمثلة يف الربملان ،وانتظار ما ميكن ان
تحققه جمعيات املجتمع املدين من خروق يف
الخارطة النيابية.

الوزير االسبق مروان رشبل.

ال وضوح بعد
في توزيع النواب الستة
على القارات

توزيع الطوائف عىل كل قارة ،وستنتهي اىل
هذه الطريقة التي اتحدث عنها .يجب ان تكون
الالئحة من ستة مرشحني ،فتسري االنتخابات
عندها يف الخارج وكأنها يف لبنان .اذا حصلت
الالئحة عىل مقعدين يكونان من نصيب االول
والثاين ،وهكذا دواليك.

■ ماذا لو قبل املجلس الدستوري الطعن
بالتعديالت التي ادخلت عىل قانون االنتخاب،
خصوصا يف بند املطالبة بتثبيت انتخاب  6نواب
يف الخارج .كيف سيكون شكل هذه الدائرة؟
□ اوال سيصدر مجلس الوزراء مرسوما لتحديد

■ بغض النظر عن طائفة املغرتب يقرتع الناخب
لالئحة التي يختارها؟
□ نعم يصوت لالئحة والصوت التفضييل الذي
يختاره ويفضله عىل االخرين يف الالئحة نفسها.
يف اختصار ،يقوم الناخب بهذه العملية وكأنه يف
دائرة انتخابية داخل البلد متاما.

■ اال تتوقع تدخل السياسة يف توزيع مقعد كل
طائفة عىل هذه القارة او تلك؟
□ لن تدخل السياسة ،لكن سيحرض هذا املنحى
وسيتم اخذه يف االعتبار .عىل سبيل املثال ،سيحدد
املقعد املاروين يف القارة التي ينترش فيها اكرب عدد
من ابناء هذه الطائفة ،وينسحب االمر نفسه عىل
السنّة والشيعة واالخرين.
■ يف حال الرجوع اىل الدائرة  16هل يتم متثيل
االغرتاب افضل من مشاركتهم يف اختيار النواب
الـ128؟
□ يف حال اعتمدت الدائرة  16لن نتمكن من
فعل يشء .مثال ،اذا كان املغرتب يسكن يف امريكا
سينتخب الئحة ال يعرف اي واحد منها حتى لو
اختار املرشح عن قارته ومنحه صوته التفضييل.
فاذا كان الناخب الشيعي يسكن يف امريكا من
حقه ان يعطي صوته التفضييل للمرشح الشيعي
عن قارة افريقيا اذا كانت االخرية من حصة
املقعد الشيعي.
■ انت تفضل االبقاء عىل اقرتاع املغرتبني للنواب
الـ128؟
□ انا مع اقرتاع املغرتبني لجميع النواب .مثة
اشكالية وهي ان ال وضوح حيال نواب املقاعد
الستة وكيفية عملهم ،وما اذا كانوا سريتبطون
مبجلس النواب ،ووفق اي طريقة ومن اين
يحصلون عىل تعليامتهم وما هي عالقتهم
بالربملان ،وهل سيحرضون عند حصول جلسات
للمجلس ام ال؟
■ تخصيص املغرتبني وحرصهم بستة نواب ال
يخدم الدياسبورا اللبنانية؟
يعب الستة عن اصوات املغرتبني ،لكني
□ نعم ّ
اريدهم اكرث التصاقا بلبنان .من االفضل بدل
هؤالء الستة ،التوصل اىل دائرة انتخابية واحدة يف
لبنان .ما يهمني هو التصاق املغرتب وتعلقه اكرث
بوطنه كله وليس بحدود بلدته دائرته االنتخابية
فحسب.
■ االنقسام الحاصل حيال التعاطي مع انتخاب
املغرتب اىل اين سيؤدي؟
□ يف الخالصة ،اذا تشكلت الدائرة  16لن يرتشح

كرث يف هذه الدائرة االغرتابية ،وسينجح اكرثهم
بالتزكية.
■ ملاذا اعتدنا يف لبنان عىل فتح مندرجات قانون
االنتخاب قبل اشهر من موعد االنتخابات؟
□ هل وقف هذا االمر عىل قانون االنتخاب
فقط؟ مثة قانون عندنا يتم تعديله يف اللحظات
االخرية .درجت العادة انتظار انتهاء والية الربملان
لفتح ملف قانون االنتخاب .الطعن الحاصل اليوم

امام املجلس الدستوري هو ليس يف القانون بل يف
التعديالت التي ادخلت عليه .ال عالقة لهذا االمر
بتأجيل موعد االنتخابات او التمديد للمجلس،
فاذا كانت االنتخابات يف  27اذار سيصدر جواب
املجلس الدستوري قبل  17كانون االول.
■ يف حال اعتامد الدائرة  16سيصبح عدد النواب
134؟
□ يف هذه الدورة فقط ،وسيتم حسم عدد

منسى :ارفض تطييف االغتراب
والنواب الستة
متيل اكرث اراء املغرتبني يف الخارج اىل االقرتاع
للنواب الـ .128ومن بني هؤالء رئيس تجمع
رجال االعامل اللبنانيني يف باريس انطوان
منىس (رئيس املجلس االقتصادي سابقا يف
الجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل)" :ال تزال
شعرة معاوية تربط املغرتبني اللبنانيني ببلدهم
ورضورة مشاركتهم يف االنتخابات النيابية .اما
بالنسبة اىل موضوع الدائرة  ،16فال بد من
العودة اىل قراءة املادة  24من الدستور التي
تشري اىل مخالفة قد تقع اذا تم اعتامد ستة
نواب للخارج ،ألن تطبيقها مينع املساواة بني
اللبنانيني ،ومن غري املنطق ان يشارك املقيمون
يف انتخاب  128نائبا ويرتك للمغرتبني انتخاب
 6نواب".
اضاف" :اعتقد ان طرح الستة نواب يحتاج اىل
درس اكرب ،وتم اتخاذه برسعة السباب شخصية
ونيابية عند اعداد قانون االنتخاب يف عام
 .2017مل يأت هذا الطرح يف وقت مناسب
انذاك ،وكان يحتاج اىل درس اكرث .امتنى عىل
مجلس النواب املقبل ان يدرس االمر ورمبا
يصل اىل مخرج ما .انا اعيش يف االغرتاب منذ
 42سنة وولدت يف الخارج ،لذا ال اقبل بفرض
 6نواب عىل املغرتبني .ارفض تطييف االغرتاب
يف القارات ،مع االشارة اىل ان هذا االمر ممنوع
يف اوروبا وامريكا .علينا ان ال ننىس ان اعدادا
كبرية من اللبنانيني هربوا من البلد االم من
جراء هذا الطرح وغريه .عند حصول التعديالت
التي قضت بانتخاب املغرتبني للنواب الـ128
الحظنا التصاعد يف اعداد املسجلني .اعرف قلة

رئيس تجمع رجال االعامل اللبنانيني يف باريس
انطوان منىس.

يف االغرتاب وهم من الحزبيني الذين يؤيدون
انتخاب  6نواب وهم ينتمون اىل حزب
واحد .بالنسبة اىل التسجيل الحظنا حامسة
كبرية يف هذه العملية ،وخلصت النتائج
اىل ان العدد االكرب يريد التسجيل واالقرتاع
للنواب الـ .128الحظت ان اكرث املسجلني
هم من عنرص الشباب وخصوصا يف فرنسا.
ينسحب هذا االمر عىل اكرث من دولة ،علام ان
املغرتبني يتوقون اىل احداث التغيري وانتخاب
نواب جدد .لن يتوقف املغرتبون عند حدود
املسجلني ،بل سيقوم عرب منصات قيام كل
شخص الطلب من  10افراد من ارسته واقربائه
السفر اىل لبنان للمشاركة يف االقرتاع".
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النواب الستة من الطوائف نفسها يف دورة
 .2026كام سيتم حذف مقعد من االكرثية التي
تتمثل فيها هذه الطائفة او تلك .انا ضد حذف
املقعد املاروين يف طرابلس عىل سبيل املثال اذا
اردنا تحقيق التعايش ،ومن غري املنطقي ايضا
حذف املقعد الدرزي يف بريوت.
■ انت من القائلني انك تفضل اجراء االنتخاب يف
 8ايار املقبل او  15منه ملاذا؟
□ اذا حصلت االنتخابات يف  27اذار نصبح امام
مجلسني ،الحايل والجديد ،فيحتاج الثاين عندها اىل
شهرين لتسلم مهامته .ستعمل الحكومة خالل
هذه املدة كام تريد وتنعدم الرقابة الربملانية
عنها .مع االشارة اىل ان الربملان الذي سيغادر
يكون نصف نوابه قد سقطوا يف االنتخابات او
من الذين مل يرتشحوا ،ولن يأيت هؤالء اىل املجلس
يف آخر شهرين.
■ ما هو انعكاس هذا االمر عىل الحكومة؟
□ االنعكاس االول يكمن يف عدم مراقبة الحكومة
للمشاريع والقوانني التي يتم تقدميها كام يجب.
ال يجب ان يعيش البلد خالل هذين الشهرين
االخريين عىل هذا املنوال ،لذا من االفضل اجراء
االنتخابات يف  8ايار او  15منه .لو كنت وزيرا
للداخلية القرتحت اجراء االنتخابات يف احد
هذين التاريخني ،وحسنا فعل وزير الداخلية
السابق محمد فهمي عندما وضع املرسوم
وحدد االنتخابات يف  8ايار .عندما اقول باجراء
االنتخابات يف هذا الشهر ال اتبنى وجهة نظر اي
فريق سيايس ،بل يأيت كالمي من باب املصلحة
الوطنية واالفضل لهذا االستحقاق .قلت هذا
الكالم قبل انعقاد الجلسة الترشيعية االخرية
للمجلس وقيام تكتل لبنان القوي بتقديم الطعن
يف هذه التعديالت.
■ ما هو مصري هيئة االرشاف عىل االنتخابات يف
هذه الحالة؟
□ الهيئة موجودة ،ويف امكان االعضاء فيها ان
يقوموا باملهامت املطلوبة منهم .يقول القانون
ان مهلة الهيئة تنتهي بعد مرور ستة اشهر من
انتهاء االنتخابات ،لذلك كان يجب انذاك تعيني
الحكومة هيئة ارشاف جديدة .يتم التعيني قبل

حداد :الدائرة  16مشروع
استراتيجي لالنتشار
يدافع الناشط يف االغرتاب رئيس الجمعية الطبية
اللبنانية  -االوروبية الدكتور اييل حداد عن
الدائرة  .16ويرى ان عدد املسجلني لالقرتاع يف
الدورة االنتخابية املقبلة "جاء عددهم اكرث من
دورة  ،2018لكن هذا العدد يبقى قليال بالنسبة
اىل مجموع املوجدين يف الخارج ،اذ يقدر عدد
الذين يحق لهم باالقرتاع بنحو  963الفا عىل
الرغم من كل الحمالت مل يكرتث املغرتبون كام
يجب بهذا التسجيل ،وتبني ان اكرث الذين تسجلوا
هم من الحزبيني واملس ّيسني .مثة مجموعات
تسجلت النها ترتبط بصالت قرابة مع كوادر
حزبية تعمل يف لبنان او تقطن يف الخارج.
تختلف معركة االقرتاع عن التسجيل ألن يف االوىل
قد يقرتع نصف الذين تسجلوا ،علام ان اللبناين
يف االنتشار يتم استعامله حطبا يف املعركة من
اجل تكسري الرؤوس وشد الحبال ولعبة الكباش".
اضاف" :الغالبية الساحقة من الجيل الجديد
ال تعرف الجغرافيا اللبنانية ،واذا عرفتها فمن
خالل االرسة وليس من الجانب السيايس كام
ينبغي .لذلك ،ان الدائرة  16تشكل فكرة
اسرتاتيجية لالنتشار اللبناين وتغري الواقع كليا،
ألن املنترش يحتاج اىل َمن يستمع اىل صوته.
لدينا هموم كثرية يف الخارج وعدد كبري من
االولويات واملشكالت التي تحتاج اىل حلول.
ماذا يفيدنا ان نقرتع ملرشح يف بريوت او
الشامل او اي منطقة اخرى ،وهل املطلوب
هنا ان يفرح قريبي مني؟ الدائرة االغرتابية
تعمق فكرة االنتشار بدل االغرتاب ،ونحن نريد
االلتفات اىل املنترش الذي يعيش يف الخارج وال

رئيس الجمعية الطبية اللبنانية  -االوروبية الدكتور
اييل حداد.

يجب النظر اليه عىل انه شخص هاجر وغادر
بلده .يف النهاية ،نحن جزء من شجرة االرز
التي توجد جذورها يف لبنان ،لذا نرص عىل
نوابنا الـ  6ورفعهم اىل  12يف الدورات املقبلة،
وال شك يف ان هؤالء ميكنهم تغيري املعادلة
يف لبنان .النائب املنتخب يف الخارج يجسد
هموم املغرتبني ويغري االجواء يف قلب الربملان.
هناك كذبة كبرية عند القول ان املغرتب يقرتع
للنواب الـ ،128ونحن نعرف انه ال يستطيع
االقرتاع الكرث من نواب دائرته ويختار صوتا
تفضيليا الحدهم .ما نريده هو ارتباط املغرتب
اكرث بوطنه من خالل البطاقة االنتخابية بغية
تأكيد االنتامء والتواصل مع الوطن".

شهر من موعد اجراء االنتخابات ،ويف االمكان
تعيني اعضاء يف االماكن الشاغرة يف الهيئة واالتيان
بوجوه جديدة.

□ يف تقديري نعم ،وسيكون تأثريه عند كل
الطوائف بنسب معينة ،لكن عند املسيحيني
بنسبة اكرب.

■ يبدو ان املناخات الطائفية واملذهبية التي
تسبق االنتخابات تتجه اىل تصاعد؟
□ حتى لو ارتفع الخطاب الطائفي يف البلد لن
يؤثر عىل االنتخابات ،ألن الرصاع سيكون ضمن
الالئحة الواحدة.

■ كيف رأيت ارتفاع عدد املسجلني يف الخارج
وتخطيهم عتبة  240الفا؟
□ هذا امر جيد ومشجع .ارى ان غالبيتهم
سينتخبون ضد االحزاب ومن الرضوري الحفاظ
عىل حق املغرتب يف االقرتاع ومشاركته .رمبا سيتم
رفع عدد ممثيل االغرتاب يف املستقبل ،وال مانع
اذا اصبح عدد نواب االغرتاب  12بغية تعزيز
التعايش يف الخارج.

■ هل يستطيع املجتمع املدين ان يحقق شيئا يف
االنتخابات؟

