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هيثم جمعة عن إقتراع املغتربني:
هناك ثغر يجب تالفيها

ينظرون اىل تخصيصهم بستة مقاعد نيابية
مثابة تع ّد عىل حقهم وعىل حريتهم يف االقرتاع
والرتشيح .لذلك اعترب ان املقاعد الستة غري
دستورية ألنها تخالف مبدأ املساواة املنصوص
عنه يف الدستور ،وتحقيقه اليوم يلزمه الكثري من
العمل ألنه وضع عىل عجل.

استعد لبنان لخوض تجربته الثانية يف فتح صناديق االقرتاع امام ابنائه من املغرتبني ،بعدما انتهت يف  20ترشين الثاين
املايض مهلة تسجيل الناخبني الراغبني يف التصويت ،وهو دور قد تكون له تداعيات كبرية عىل نتائج االنتخابات املقررة
يف العام  ،2022يف ظل مرحلة سياسية واقتصادية شديدة االستثنائية يف تاريخ البلد
للبنان" ،كيف يساهمون يف تعزيز بلدهم يف
الداخل ويف الخارج؟
□ نعم ان املغرتبني اللبنانيني هم الجناح االخر
للوطن ،ولبنان يرتفع بهذين الجناحني وينمو
بهام .املغرتبون جعلوا من وطنهم عاملا ال تغيب
عنه الشمس وحيثام ح ّلوا شاركوا يف صنع حياة
املجتمعات والدول واسسوا لحضور انساين وثقايف
واقتصادي مهم .لذلك ال بد من تعميق مفهوم
الرشاكة معهم خاصة يف االوضاع الصعبة التي
يعيشها اللبنانيون ،ال نرى معينا لنا عىل تخطي
االزمة سوى املغرتبني اللبنانيني ،لذلك ال يرفع
جناح لبنان املقيم واملصاب اال الجناح املغرتب
املتعايف ،لكن علينا يف لبنان واجبات يجب
املسارعة لها للنهوض من هذه الكبوة ،وذلك
بتطوير النظام السيايس يف لبنان بحيث ننتقل
من الدولة الطائفية الفاسدة اىل الدولة املدنية.
علينا توجيه املوارد البرشية ومعالجة االوضاع
االقتصادية واالجتامعية والنقدية واعادة اموال
املودعني السيام اموال املغرتبني الذين وثقوا
بوطنهم ووضعوا جنى العمر يف بنوكه وخاب
ظنهم يف الوطن.

املعنية باالنتخابات من اخطاء املايض وتقوم
بواجبها لجهة معالجة االشكاالت التي حصلت يف
انتخابات  2018السيام:
اوالً :عدم املساواة يف الحقوق بني الناخبني
وتفاوت اعداد مراكز االقرتاع بشكل كبري بني دولة
ودولة.
ثانياً :اختفاء عدد كبري من اسامء املواطنني الذين
سجلوا اسامءهم للمشاركة يف االنتخابات عىل
الرغم من حصولهم عىل املوافقة االلكرتونية.
ثالثاً :االختالف يف البيانات املعلنة السامء
املقرتعني عىل ابواب املراكز وتلك التي يف داخلها.
هذه بعض النقاط التي يتوجب عىل املعنيني
حلها ،وهناك قضايا كثرية كنت قد تقدمت
لوزيري الخارجية والداخلية املعنيني باالنتخابات
يف الخارج مبذكرة مفصلة حول النقاط واالخطاء
التي شابت االنتخابات عام .2018
ان عدد الناخبني عام  2018بلغ  82,589الف
صوت انتخب منهم  %45وساهمت اصواتهم يف
انجاح عدد ال بأس به من النواب ،ودعني اقول
ان املغرتبني بتصويتهم ساهموا يف اللعبة اللبنانية
الداخلية بطريقة دميوقراطية من وراء الحدود.

اعلنت وزارة الخارجية واملغرتبني يف بيان ان
مهلة تسجيل اللبنانيني غري املقيمني باالرايض
اللبنانية لالقرتاع يف االنتخابات النيابية املرتقبة
عام  ،2022انتهت يف  20ترشين الثاين ،2021
وان العدد الكيل للمسجلني فاق كل التوقعات
وبلغ  244442مقارنة بـ 92810يف انتخابات عام
.2018
ليس رسا القول ان عدد املسجلني السامئهم،
قد ال يتطابق مع عدد من سيدلون بأصواتهم
فعليا ،وهو ما تجىل بوضوح يف االنتخابات االوىل
التي شارك فيها املغرتبون يف العام  ،2018حيث
كان هناك تفاوت بني صوتوا وبني من سجلوا
للتصويت.
"االمن العام" حاورت املدير العام السابق
للمغرتبني يف وزارة الخارجية هيثم جمعة،
وهو رئيس املنتدى اللبناين للهجرة والتنمية،
الذي عمل لسنوات طويلة يف ملفات املغرتبني
وحقوق ارتباطهم بوطنهم واهتامماتهم السياسية
واالنتخابية وما اذا يف امكانهم التأثري يف نتائج
االنتخابات.

■ بناء عىل التجربة السابقة ،كيف كان دور
املغرتبني يف اللعبة الدميوقراطية يف لبنان ونسب
مشاركتهم؟
□ تجربة مشاركة املغرتبني اللبنانيني يف االنتخابات
النيابية العام  2018كانت تجربة يف ذاتها ،اذ انها
املرة االوىل الذي يشارك فيها املغرتبون اللبنانيون
يف االنتخابات النيابية اقرتاعا وتعترب هذه املشاركة
اوىل الخطوات يف مسألة ارشاك الجاليات يف اطار
العمل املؤسسايت والسيايس .لقد كانت تجربة
مفيدة شابها الكثري من الثغر ،ككل عمل مشابه
■ وصفت سابقاً املغرتبني بانهم "الجناح الثاين يؤىت به الول مرة ،ونأمل يف ان تستفيد الجهات

■ هل االنتخابات املقبلة يف العام  ،2022ستكون
مختلفة عام جرى سابقاً بالنسبة اىل املغرتبني؟
كيف؟
□ من خالل متابعتنا للتسجيل النتخابات 2022
الحظنا الحامسة املمزوجة باملرارة لدى املغرتبني
اللبنانيني .طبعا ،يتطلعون اىل تغيري االوضاع يف
البلد ،االوضاع التي اصابتهم بالصميم السيام
لجهة ودائعهم ولجهة االحوال التي يعيشها
اهلهم يف لبنان .لذلك ارى ان صوتهم سيكون
مؤرشا واملالحظة ان الحامسة للتسجيل تختلف
من منطقة اىل منطقة اخرى وكلها عىل صلة

■ ملاذا من املهم تعزيز دور املغرتبني يف الحياة
السياسية بوطنهم االم؟
□ من الطبيعي جدا ان نعزز دور املغرتبني
اللبنانيني يف الحياة العامة اللبنانية ،اذ انهم من
اهم العنارص الوطنية التي يتشكل منها لبنان،
وعلينا ايجاد قناة حوار دامئة ومسؤولة مع
نغي النظرة اىل املغرتبني من
املغرتبني ،ويجب ان ّ
كونهم بيت املال الذي يرفد الوطن مببالغ حياتية
اوقات الشدّة اىل نظرة الرشيك الوطني الذي
يجب ان يساهم ايضا يف الحياة السياسية.

املدير العام السابق للمغرتبني يف وزارة الخارجية هيثم جمعة.

بالتعقيدات السياسية املتصلة بالساحة اللبنانية،
السيام اننا الحظنا ويف كل القارات نشاطا الفتا
لكل االحزاب اللبنانية ،واظن ان لكل منهم حصته
يف كفة التسجيل ،كذلك ال ننىس نشاط املجتمع
املدين يف بعض املناطق التي ال تستطيع االحزاب
الوصول اليها.
■ قانون اقرتاع املغرتبني هل من مالحظات لك
عليه؟ ما هي ثغره وايجابياته؟
□ عىل الصعيد الشخيص كنت آمل يف ان ينتقل
لبنان اىل قانون عرصي وطني يقوم عىل مبدأ
النسبية وعىل اساس الدائرة الكربى ومن دون
قيد طائفي وتطبيق اتفاق الطائف لجهة ايجاد
مجلس للشيوخ مي ّثل الطوائف .لكن ويا لالسف،
بالقانون الحايل عدنا اىل الوراء وتقوقعنا كل يف
طائفته ال من اجل الطائفة امنا من اجل املصلحة
الشخصية ،وغادرنا الذي يجمعنا اىل الذي يفرقنا
السباب محض شخصية وذاتية .ان القانون الحايل
ال يجمع اللبنانيني وال ننتظر منه تقدما يف الحياة
السياسية اللبنانية .آمل يف ان نعود جميعا
اىل البحث عن كيفية العبور بلبنان من الدولة
الطائفية ومن النظام الطائفي البشع اىل النظام
الذي يؤ ّمن العيش املشرتك للبنانيني ،واعني هنا
بالعيش املشرتك "دولة املواطنية" بحيث يكون

املغتربون وثقوا
بالوطن وبنوكه وهم
ليسوا بيت املال فقط

املواطن متساويا مع غريه بالحقوق والواجبات،
ويكون اللبنانيون متساوين كاسنان املشط
يعملون جميعا لبلدهم وازدهاره وخالصه.
■ انت تؤيد انتخاب  6نواب ميثلون االغرتاب،
ام اعتامد االلية السابقة بتصويتهم ضمن الدوائر
الـ 15كام جرى عام 2018؟
□ عدّل مجلس النواب القانون االنتخايب بحيث
ابقى االلية السابقة املعتمدة يف  2018وانا اؤيد
هذه االلية ألن حقوق املغرتبني يف املشاركة يف
الحياة السياسية اللبنانية يجب ان تكون مساوية
للبنانيني املقيمني ،وعندما ننادي بارشاك املغرتبني
يف الحياة العامة اللبنانية فامنا نريد هذه املشاركة
كاملة من دون انتقاص من حقوقهم .حسب
خربيت وعالقتي باالغرتاب اللبناين ،فان املغرتبني

■ ملاذا يبدو ان اطرافا حزبية وناشطة تع ّول عىل
اصوات الناخبني يف الخارج هذه املرة اكرث مام
مىض؟
□ كل فريق سيايس لبناين له الحق يف ان ينشط
سياسيا لتأكيد وجوده عىل الساحة السياسية
اللبنانية ،وانتخابات  2022تأيت يف خضم مخاض
كبري يعيشه لبنان عىل كل الصعد االقتصادية
واالجتامعية والسياسية ،لذلك فان االفرقاء
السياسيني ينظرون باهمية بالغة اىل هذه
االنتخابات ،ومن هنا اهتاممهم بعملية تسجيل
املغرتبني اللبنانيني .املغرتبون اللبنانيون مؤثرون
يف الداخل والخارج ،وعلينا ان نعلم جميعا ان
 %51من الشعب اللبناين يعيش عىل تحويالت
املغرتبني ،لذلك صوتهم مهم يف الداخل والخارج.
من هنا ال نستغرب الحضور الالفت ملمثيل
االحزاب والحركات واملجتمع املدين يف بلدان
االغرتاب ،وهذا الحضور هو الذي حفز املغرتبني
عىل التسجيل ليتخطى العدد املئتي الف.
■ هل يؤثر تزايد اعداد الناخبني املسجلني
واملقرتعني يف الخارج عىل موازين القوى الرابحة
والخسارة املحتملة يف االنتخابات املقبلة؟ اين
ثقلهم االنتخايب؟
□ كل صوت من اصوات املغرتبني مهم جدا
وسيكون فاعال ومرجحا يف الكثري من املناطق التي
تحتدم فيها املنافسة ،ولذلك سيكون تأثريه كبريا
يف بعض املناطق اللبنانية .عندما تنرش القوائم
االنتخابية للمغرتبني نستطيع عندها معرفة
املناطق اللبنانية التي تسجل ابناؤها لالنتخابات،
لكن حسب خربيت ومواكبتي للعملية االنتخابية
يف بلدان االغرتاب استطيع ان اقول ان االحزاب
والجمعيات تعلم متام العلم ،ولو بصورة تقريبية،
اتجاهات املسجلني ألن عملية التسجيل بالنسبة
اىل االحزاب كانت عملية انتخاب اولية تحدد
اتجاهات املسجلني من املغرتبني.
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