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االنتخابية  القوائم  جهوز  الفائت  شباط  بداية  يف  والبلديات  الداخلية  وزارة  اعلنت 
البلديات  اىل  عنها  نسخ  ارسال  وتم  الخارج،  يف  االقرتاع  اختاروا  الذين  للناخبني 
واملختارين ومراكز املحافظات واالقضية، واىل وزارة الخارجية واملغرتبني بهدف نرشها. 

وتبني تسجيل 92810 مغرتبني سيقرتع منهم 82900

فتح باب تسجيل املغرتبني ملرة واحدة عام 2013، 
لكن عرب السفارات اللبنانية يف الخارج وليس عرب 
املتجاوبني  عدد  يتجاوز  مل  االلكرتوين.  التسجيل 
االلكرتونية  التسهيالت  ان  اال  وقتها ثالثة االف. 
سمحت   2018 دورة  يف  استحدثت  التي 
للمنترشين بالتسجيل، ووصل عدد املسجلني اىل 
الذين  اما  يوما.  92810 مقرتعني يف غضون 53 

سجلوا سابقا، فكان عليهم التسجيل مجددا.
 17 يف  الصادر   44 رقم  االنتخاب  قانون  نص 
اللبنانيني  املغرتبني  حزيران 2017 عىل مشاركة 
يف االقرتاع للمرة االوىل، بدءا من انتخابات 2018 
تقسيم  بحسب  املغرتبون  فيها  سيصوت  التي 

الدوائر يف لبنان.
بعد 4 اعوام سيصّوت هؤالء لنواب من االغرتاب، 
وبالتايل سيتم ترشيح نواب  يف 6 قارات، ما يعني 
الحايل للربملان  العدد  اضافة 6 نواب جدد عىل 
امريكا  اوروبا،  افريقيا،  قارات:  يف   128 وهو 
الالتينية، امريكا الشاملية، اوقيانيا وآسيا، فيصبح 
عدد مجلس النواب 136 يف الدورة املقبلة. اما يف 
الدورة الثالثة، فسيتم ادخال هؤالء النواب الستة 
ضمن الـ128 بعد تقليص عدد املقاعد النيابية 

يف الداخل.
من  بدءا  املراحل  هذه  الخارجية  وزارة  تطبق 
الدورة الحالية عام 2018. وقد نص القانون عىل 
وزارة  مع  فنسقت  االلكرتوين،  التسجيل  امكان 
الالزمة  باالجراءات  والبلديات وقامت  الداخلية 

برسعة قصوى المتام هذا االستحقاق.
تقول مستشارة وزير الخارجية باسكال دحروج 
لبنان  يف  االوىل  للمرة  يحصل  االمر  "هذا  ان 
الكرتوين  موقع  انشاء  وتم  مسهلة،  وبطرق 
عىل  تطبيق  واستحداث  لغات،   5 يستخدم 
الهواتف الذكية للتسجيل، وجرت العملية برمتها 
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يف وزارة الخارجية واملغرتبني يف حضور مندوب 
دائم من وزارة الداخلية والبلديات".

اغلق باب الرتشيح )لالقرتاع( يف 22 ترشين الثاين 
2017، وكانت املهلة قصرية الن املوقع االلكرتوين 
والتطبيق مل يعمال قبل االول من ترشين االول 
ال  جدا  قصرية  مهلة  عن  عبارة  وهي  الفائت، 

تتعدى 53 يوما، اي اقل من شهرين.
متديد  اي  بأن  املختصة  اللجنة  يف  حديث  دار 
يحتاج اىل تعديل يف قانون االنتخاب الرقم 44، 
ارجئ  مطروحا  برمته  القانون  تعديل  كان  وملا 
طرح تعديل هذه املادة لتمديد مهلة التسجيل 
القانونية  املهلة  انتهاء  وبعد  اخر،  حني  اىل 
وزير  تقدم  الثاين 2017  كانون  للتعديل يف 18 
الخارجية واملغرتبني جربان باسيل مبرشوع قانون 
يرمي اىل تعديل بعض املهل امللحوظة يف القانون 
رقم 44، طلب فيه متديد املهلة املعطاة مبوجب 
املادة 113 من القانون للبنانيني غري املقيمني عىل 

االقرتاع يف الخارج وتسجيل اسامئهم، وتنتهي يف 
تسبق موعد  التي  السنة  الثاين من  20 ترشين 
املهلة  انقضت هذه  بالتايل  النيابية.  االنتخابات 
رغم عدم متكن جزء كبري من اللبنانيني املقيمني 

يف الخارج من مامرسة حقهم يف التسجيل. 
قدمها  التي  الواجبة  االسباب  دحروج  وعزت 
اخريا الجراء  اعطي  الذي  "الزخم  ان  اىل  باسيل 
التقنية  العقبات  تجاوز  النيابية من  االنتخابات 
لدى  اظهر  الالزمة،  املالية  االعتامدات  وتأمني 
اللبنانيني يف الداخل كام يف الخارج، جدية االدارة 
الذي  االمر  موعدها.  يف  االنتخابات  اجراء  يف 
شجع اللبنانيني يف الخارج عىل االقدام عىل اعالن 
رغبتهم يف االقرتاع وطلب تسجيل اسامئهم. اال 
ان املهلة القانونية انتهت واوصد باب التسجيل 
حاولوا  منهم  االالف  وان  خصوصا  امامهم، 
الدخول اىل املوقع االلكرتوين يف الساعات االخرية، 
بسبب  التسجيل  عملية  امتام  من  يتمكنوا  ومل 
التزام الوزارة اقفال التسجيل عند متام منتصف 
تطلب  القانون.  بحسب  الثاين  ترشين   20 ليل 

االمر التقدم مبرشوع القانون الحارض".
من الواضح انه بعد احالة املرشوع عىل اللجان 
املختصة وانقضاء املهل، ان اي متديد لن يحصل.

العالقات  يف  املتخصصة  دحروج،  وتشري 
الديبلوماسية والقانون الدويل، وهي شاركت يف 
وضع الدراسات االنتخابية وطرق االقرتاع، اىل ان 
"صعوبة العمل ال تكمن يف املهل القصرية فحسب، 
بكيفية  الخبارهم  املغرتبني  اىل  الوصول  يف  بل 
التسجيل، فتعاقدت الوزارة مع رشكة اعالنية بعد 
واسعة  اعالنية  حملة  وكانت  عروض،  استدراج 
اللبنانية  البعثات  الخارج، ونظمت  للوصول اىل 
انتهاء  بعد  للمغرتبني.  اآللية  لرشح  تجمعات 
هذه املهلة، وصلت مطالبات عدة من املغرتبني 
لتمديد املهلة، وخصوصا يف البلدان الكربى مثل 
االمريكية  املتحدة  والواليات  وفرنسا  اوسرتاليا 
وبريطانيا ويف دول افريقية مختلفة، مل يستطع 
عدد كبري التزام املهلة بعد اغالق باب التسجيل 
وقد   .2017 الثاين  ترشين   22 ليل  منتصف  يف 
رفضها الن  تم  الفي طلب  قرابة  الوزارة  تلقت 
املحصلة تسجيل 92810  انتهت، وكانت  املهلة 

مغرتبني لبنانيني".
ارسلت وزارة الخارجية "الداتا" اىل وزارة الداخلية 
امللفات  لدراسة  وقتا  االمر  وتطلب  والبلديات، 

عليه  ومن  التصويت  له  يحق  من  واختيار 

مستشارة وزير الخارجية واملغرتبني باسكال دحروج.
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توزيع الناخبني املقيمني في الخارج بحسب البلدان

االرايض اللبنانية، لالعالن عن رغبتهم يف االقرتاع 
يف الخارج وتسجيل اسامئهم اىل 15 شباط 2018 
ضمنا، عىل ان ترسل السفارات القوائم تباعا اىل 
املديرية العامة لالحوال الشخصية بواسطة وزارة 
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الخارجية واملغرتبني قبل 25 شباط 2018.
كانت املادة 113 من قانون االنتخاب قد وضعت 
حدا اقىص للمهلة التي ميكن ان تعطى للبنانيني 
يف  رغبتهم  عن  لالعالن  الخارج  يف  املقيمني 

الملف
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احكام. وملا كان القانون ينص ايضا عىل ان فتح 
قلم اقرتاع يتطلب وجود 200 شخص مسجل يف 
كل بلد، تبني لوزارة الداخلية والبلديات انه سيتم 

فتح مراكز اقرتاع يف 40 بلدا.
بناء عىل هذه النتيجة، اصدر رئيس الجمهورية 
الثاين  كانون   22 يف  الصادر  رقم 2219  املرسوم 
الهيئات  2018، حددت املادة االوىل منه دعوة 
املحددة  االنتخابية  الدوائر  جميع  يف  الناخبة 
مبوجب القانون رقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017 
للمواعيد  وفقا  النواب  مجلس  اعضاء  النتخاب 

االتية:
• اقرتاع اللبنانيني املقيمني عىل االرايض اللبنانية 
يوم االحد الواقع يف 6 ايار 2018، اقرتاع املوظفني 
الذين سيشاركون يف العملية االنتخابية يف 3 ايار 

.2018
• املرحلة االوىل القرتاع اللبنانيني غري املقيمني عىل 
االرايض اللبنانية ستكون االحد يف 29 نيسان 2018 
اوسرتاليا،  الكومنولث،  االتية:  الدول  يف  وذلك 
فرنسا،  املانيا،  االمريكية،  املتحدة  الواليات  كندا، 
الكوت ديفوار، الربازيل، السويد، بريطانيا، ايرلندا 
الباراغواي،  بلجيكا،  نيجرييا،  فنزويال،  الشاملية، 
سويرسا، ايطاليا السنغال، غانا، اسبانيا، االرجنتني، 
ارمينيا،  كولومبيا،  االتحادية،  الكونغو  املكسيك، 
الجمهورية  الدامنارك،  رومانيا،  افريقيا،  جنوب 
جزيرة  هولندا،  الغابون،  سيرياليون،  الهيالنية، 

الغوادلوب، جمهورية بنني، ليبرييا وغينيا.
املقيمني  اللبنانيني غري  الثانية القرتاع  املرحلة   •
عىل االرايض اللبنانية يوم الجمعة يف 27 نيسان 
العربية  اململكة  االتية:  الدول  يف  وذلك   2018
الكويت،  املتحدة،  العربية  االمارات  السعودية، 

قطر، سلطنة عامن ومرص.
بلغ عدد الذين يحق لهم االقرتاع 82900 ناخب 
التي صدرت  االولية  االنتخابية  القوائم  بحسب 
منشورة  وهي  والبلديات،  الداخلية  وزارة  عن 
حاليا يف موقع الوزارة. اما فارق 10 االف مقرتع، 
فيعود اىل رفض بعض االشخاص بسبب االحكام 
سجلوا  اشخاص  وجود  واىل  عليهم،  املوجودة 
سجلوا  ناخب  شخص   2700 قرابة  ومثة  مرتني، 
العدد فيها اىل 200 فلم يتم  يف بلدان مل يصل 
فتح اقالم اقرتاع، وبالتايل مل تدرج اسامء هؤالء يف 

القوائم االنتخابية.
يقرتع  ان  امكان  دراسة  الخارجية  وزارة  تحاول 
او  الخارج  يف  لهم  مكان  اقرب  يف  اسم   2700

توزيع الناخبني املقيمني في الخارج بحسب املذاهب

النسبة عدد املسّجلنياملذهبمتسلسل
من مجموع الناخبني
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وهؤالء  اآللية  ندرس  "نحن  لبنان:  اىل  املجيء 
عدة"  دول  ويف  واوروبا  افريقيا  يف  موزعون 

بحسب دحروج.
وزارة  يف  املعنيون  توقف  السياق،  هذا  يف 
الخارجية عند بعض االرقام الالفتة. تشري دحروج 
اىل ان "التسجيل الكثيف كان متوقعا يف بلدان 
املتحدة  والواليات  وفرنسا  وكندا  اوسرتاليا  مثل 
اللبنانية،  الجاليات  اكرب  توجد  حيث  االمريكية، 
وكان الفتا تسجيل عدد ضئيل من اللبنانيني يف 
يف  اللبنانية  الجاليات  اكرب  تضم  التي  الربازيل 
املسجلون  يتجاوز  اذ مل  )قرابة 7 ماليني(  العامل 
العدد  هذا  دحروج  وتعيد  لبناين".  االف  ثالثة 
الضئيل اىل انه  "يرتتب عىل اللبناين الذي يريد 
االقرتاع ان يكون حامال الجنسية اللبنانية بحسب 
الربازيل  يف  اللبنانيني  من  كثريون  ومثة  القانون، 
ليس لديهم جنسية لبنانية، الن التصويت يحتاج 
اىل جواز سفر او هوية، وبالتايل ال متكن املقارنة 

عىل عدد املغرتبني بل عىل نسبة حاميل الجنسية، 
وقلة تحملها يف الربازيل. يف حني ان اللبنانيني يف 
فرنسا وافريقيا مثال يحملون جميعهم الجنسية 
اللبنانية. مثة دول ال تسمح بان يحمل مواطنوها 
املثال  سبيل  عىل  وكوبا  هولندا  مثل  جنسيتني 
لديهم  الدول  املقيمني يف هذه  لكن  الحرص،  ال 
وتم  هولندا  يف  سجلوا  اشخاص  ومثة  الجنسية، 

فتح قلم اقرتاع هناك".
"عدد  ان  دحروج  تقدمها  التي  الخالصة  يف 
املغرتبني الذين سجلوا يعد خطوة اساسية لوزارة 
الخارجية واملغرتبني عىل الرغم من رهان الجميع 
عىل فشلها، وقد ادت اىل نتيجة 92810 مغرتبني 
مسجلني ما فاجأ الجميع. ولو مددت املهلة لكنا 
وصلنا اىل رقم اكرب بكثري. لكن يف االحوال كلها 
يف  للتفكري  اساسيا  دافعا  النتيجة  هذه  شكلت 
االغرتاب بطريقة مختلفة، وبات الجميع يحسب 

حسابا للمغرتبني اللبنانيني".


