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سياسة
قضية اليوم

النسبية تواجه مأزق البطاقة الممغنطة
حسن عليق
رسـ ـمـ ـي ــا ،ص ـ ــار ل ـل ـب ـن ــان ـي ــن ق ــان ــون
انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــي ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ،بـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة ل ــم
يـعـهــدوهــا مــن ق ـبــل .الـنـسـبـيــة باتت
أمـ ـرًا واق ـع ــا .وصـ ــدور ال ـقــانــون يــوم
الـجـمـعــة املـقـبــل عــن مـجـلــس الـنــواب
ل ــن ي ـك ــون س ــوى تـحـصـيــل حــاصــل.
والجلسة التشريعية ستمر بهدوء،
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء بـ ـع ــض االع ـ ـتـ ــراضـ ــات،
أبــرزهــا سـيـكــون مــن نصيب رئيس
حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـك ـ ـتـ ــائـ ــب الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب س ــام ــي
ّ
ال ـج ـمـ ّـيــل ،ال ــذي سـيـسـتـغــل الـفــرصــة
ل ـل ـت ـصــويــب ع ـل ــى خ ـص ــوم ــه ،وع ـلــى
رأسهم التيار الوطني الحر والقوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة .سـيـسـعــى ال ـج ـمـ ّـيــل إلــى
ال ـقــول إن ــه أك ـثــر الـسـيــاسـيــن شبهًا
ب ـ «املـجـتـمــع املــدنــي» ،وإل ــى تصوير
نفسه «خارج الطبقة السياسية».
قـبــل الــوصــول إل ــى مـجـلــس ال ـنــواب،

سيكون على «الداخلية» إيجاد آلية
لطبع أكثر من مليوني بطاقة،
في غضون أقل من  11شهرًا
من يضمن عدم اختراق
قرصان ما آلية الفرز اإللكتروني
للتالعب بالنتائج؟
سقطت غالبية «اإلصــاحــات» التي
نـ ـ ــودي ب ـه ــا إل ـ ــى ج ــان ــب الُـن ـس ـب ـيــة.
ّ
ال خ ـف ــض س ـ ــن االقـ ـ ـت ـ ــراع أق ـ ـ ـ ـ ّـر ،وال
«الكوتا النسائية» .وفــي الحالتني،
ل ــم ت ـش ـهــد الـ ـب ــاد ت ـظ ــاه ــرة واحـ ــدة
«تخيف» القوى التي طبخت قانون
االن ـت ـخ ــاب .ال ت ـحــركــات نـســائـيــة أو
شبابية كـبــرى ه ــدرت فــي ال ـشــوارع
ـالـ ـب ــة ب ــالـ ـك ــوت ــا ،وب ــإص ــاح ــات
مـ ـط ـ ِ
جــديــة .الـتـحــركــات كــانــت م ـحــدودة،
ك ـ ّـم ــا .وك ـ ــأن ب ـع ــض ال ـج ـه ــات كــانــت
«النظام الحاكم» منحها
تنتظر من
ّ
«إصالحات» تؤثر جديًا على صلب
ـام ،مجانًا ،وبــا أي جـهــد .ثمة
الـنـظـ ُ
حقيقة أثـ ِـبـتــت م ــرة جــديــدة ،هــي أن
الـقــوى التي تزعم تمثيل «األكثرية
الـ ـص ــامـ ـت ــة» عـ ــاجـ ــزة عـ ــن «ت ـح ــري ــك
الـجـمــاهـيــر» للضغط بــاتـجــاه إقــرار
إص ــاح ــات ج ــدي ــىة .ك ــان ــت مـعــركــة
الـ ـق ــان ــون ن ـق ــاش ــا ب ــن ن ـخ ـب ــة ،عـلــى
تحسني النظام االنتخابي ال أكثر.
القوى األخرى غابت تمامًا .بعضها
ش ــارك ف ــي ال ـن ـقــاش ،ف ـبــدا ج ــزءًا من
هامش النخبة .أما «املنت الشعبي»
الضاغط ،فلم يظهر أبدًا.
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة ،أن ـ ـت ـ ـجـ ــت الـ ـطـ ـبـ ـق ــة

ستكون مراكز االقتراع متصلة بشبكة إلكترونية ،للفرز ،ولمنع الناخب من االقتراع أكثر من مرة (هيثم الموسوي)

ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ق ـ ــان ـ ــون ـ ــا أف ـ ـض ـ ــل م ــن
ص ــورتـ ـه ــا .ه ــو أف ـض ــل م ــا يـمـكـنـهــا
إنـ ـت ــاج ــه .ولـ ـ ــوال الـ ـتـ ـش ــوه ــات ال ـتــي
أدخـلــت على الـقــانــون ،ألمـكــن القول
ِ
إن ـ ــه أفـ ـض ــل مـ ــن املـ ـمـ ـك ــن .أب ـ ـ ــرز تـلــك
الـ ـتـ ـشـ ــوهـ ــات ف ـ ــي دائـ ـ ـ ـ ــرة «صـ ـ ـي ـ ــدا ـ
جزين» .فهذه الدائرة تضم قضاء ين
غـيــر مـتـصـلــن جـغــرافـيــا ،إذ تفصل
بينهما قرى قضاء الزهراني ،الذي
ُيـسـمــى أيـضــا «ق ـضــاء قــرى صـيــدا».
ُ
ضـ ـ ـ ــع الـ ــزهـ ــرانـ ــي مــع
ورغـ ـ ــم ذلـ ـ ــك ،و ِ
ص ـ ـ ــور ،وص ـ ـيـ ــدا مـ ــع جـ ــزيـ ــن .حـتــى
ّ
غازي كنعان ،في عزه ،لم يجرؤ على
فـعــل ذل ــك .فـفــي قــانــون االنـتـخــابــات
عام  ،2000وضع بشري مع الضنية
وعكار .ورغــم التباعد بني األقضية
ال ـثــاثــة ،فــإن ـهــا ع ـلــى األقـ ــل متصلة
ج ـغ ــراف ـي ــا ،ع ـل ــى ال ـخ ــري ـط ــة .ت ـش ـ ّـو ٌه
آخر يتصل بدائرة «صيدا ـ جزين»،
يكمن في أنها تضم  5مقاعد فقط.

وفــي الـعــادة ،إذا أردن ــا الـتـحـ ّـدث عن
عـ ــدالـ ــة ان ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وج ـ ــب اع ـت ـم ــاد
ّ
علمي» ،ينص على أال
معيار «شبه
يفوق عــدد املقاعد في أكبر الدوائر
ض ـع ـفــي ع ـ ــدد امل ـق ــاع ــد ف ــي ال ــدائ ــرة
األصغر .وفي حالة القانون الراهن،
كــان يـجــب أال يـتـجــاوز عــدد املقاعد
فــي أكـبــر الــدوائــر عتبة ال ــ 10مقاعد
(أك ـ ـبـ ــر ال ـ ــدوائ ـ ــر ح ــال ـي ــا هـ ــي دائ ـ ــرة
الـشــوف ـ عاليه ،وتضم  13مقعدًا)،
ّ
أو أال ي ـقــل ع ــدد امل ـقــاعــد ف ــي أصـغــر
الدوائر عن  6مقاعد.
ً
عما ّ
وفضال ّ
تقدم ،ثمة ثغرة كبيرة
ت ـع ـتــري إم ـكــان ـيــة تـطـبـيــق ال ـقــانــون،
هي البطاقة املمغنطة .وهذه الثغرة
لـ ــم تـ ـج ــد بـ ـع ــد مـ ــن ي ـ ـجـ ــزم ب ــإم ـك ــان
ت ـجــاوزهــا .طــابـخــو الـقــانــون اتفقوا
عـلــى أن ي ـعـ ّـرف الـنــاخــب عــن نفسه،
ببطاقة خــاصــة ،ممغنطة ،تتضمن
م ـع ـل ــوم ــات ش ـخ ـص ـيــة عـ ـن ــه .وهـ ــذه

البطاقة ستحل ،في مركز االقتراع،
محل بطاقة الهوية وج ــواز السفر.
وسـ ـيـ ـك ــون عـ ـل ــى وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
إيـجــاد آلية لطبع أكثر مــن مليوني
بطاقة ،في غضون أقل من  11شهرًا
تفصل عن موعد االنتخابات .ورغم
ص ـعــوبــة تـحـقـيــق ه ــذا الـ ـه ــدف ،فــإن
«ال ــداخـ ـلـ ـي ــة» ت ـج ــزم ب ـق ــدرت ـه ــا عـلــى
فـعــل ذل ــك .ل ـكــن ،مــا ال ـهــدف مــن هــذه
البطاقة؟ الجواب هو تمكني الناخب
مــن االقـ ـت ــراع ،ملــرشـحــي دائ ــرت ــه ،من
حـيــث يـسـكــن (وه ــذا ه ــدف «ث ــوري»
إلــى حـ ّـد مــا ،باملقاييس اللبنانية).
وال ضــرورة معها إلــى االنتقال إلى
الــدائــرة الـتــي ينتمي إليها الناخب
ملـمــارســة ال ـحــق ب ــاالق ـتــراع .فـفــي كل
ق ـل ــم اق ـ ـتـ ــراع ،س ـي ـك ــون أم ـ ــام رئ ـيــس
الـقـلــم ج ـهــاز مــوصــول بكومبيوتر.
وف ـ ـ ــور ت ـم ــري ــر ال ـب ـط ــاق ــة امل ـم ـغ ـن ـطــة
ع ـلــى ال ـج ـه ــاز ،س ـت ـظ ـهــر م ـع ـلــومــات

الالئحة المقفلة والالئحة المفتوحة
في النسبية ،ال يعني تعبير «الالئحة املفتوحة» ّأن في
مقدور الناخب «التشطيب» أو زيادة أسماء عليها .وتعبير
«الالئحة املقفلة» ال يعني العكس .في الحالتني ،ال يمكن
الناخب اللبناني ممارسة «غريزة التشطيب» .الالئحة
ّ
املقفلة تعني أن الالئحة تكون مرتبة سلفًا ،بما يمنح
أفضلية الفوز للمرشحني املدرجة أسماؤهم أعلى الالئحة.
ً
مثال ،إذا تنافست في بعلبك ـ الهرمل الئحتان :الئحة حزب
الله والئحة تيار املستقبل ـ القوات ،وإذا حصلت األولى على
 70في املئة من األصوات ،فإنها تحصل على  70في املئة
من املقاعد العشرة .وتلقائيًا ،يفوز أول سبعة مدرجني
على الالئحة .الئحة املستقبل حصلت على  30في املئة
من األصوات ،فإنها تاليًا ستحصل على  30في املئة من
املقاعد ،أي  3مقاعد .يفوز تلقائيًا أول  3مرشحني في
الالئحة .لكن اعتماد اللوائح املقفلة مستحيل في لبنان،

ً
بسبب التوزيع الطائفي واملذهبي للمرشحني .فمثال ،إذا
ّ
رتب حزب الله مرشحيه في الالئحة املقفلة في بعلبك
الهرمل وفق اآلتي:
 1ـ سني
 2ـ ماروني
 3ـ سني
 4ـ كاثوليكي
 5ـ شيعي
 6ـ شيعي
 7ـ شيعي
 8ـ شيعي
 9ـ شيعي
 10ـ شيعي
وإذا استخدم تيار املستقبل الترتيب نفسه لالئحته،

عندها ،سيفوز أول  7مرشحني على الئحة حزب الله،
ّ
وهم سنيان وماروني وكاثوليكي و 3شيعة ،وسيفوز من
الئحة تيار املستقبل سنيان وماروني .ما يعني أن الفوز
سيكون من نصيب  4نواب سنة ،ومارونيني ،وكاثوليكي،
و 3شيعة .وهذه النتيحة مستحيلة ،ألن القانون ّ
يوزع
النواب في هذه الدائرة وفق التوزيع املذهبي اآلتي 6 :شيعة،
سنيان ،ماروني ،كاثوليكي.
ولتفادي هذه الفرضية املستحيلة التطبيق ،ال بد في لبنان
من استخدام الالئحة املفتوحة ،أي الالئحة التي ال يستطيع
الناخب إضافة اسم أو شطب اسم منها ،لكنه يمنح «صوتًا
تفضيليًا» إلى مرشح واحد فيها .والصوت التفضيلي
ّ
يعني أن يضع الناخب عالمة قرب اسم املرشح وصورته،
ملنحه أفضلية للفوز على زمالئه املرشحني على الالئحة
نفسها.

ع ــن ال ـنــاخــب :هــويـتــه وم ـك ــان قـيــده.
ّ
سيدله رئيس القلم إلــى الصندوق
املـخـصــص لــدائــرتــه (وه ــذا يفترض
وجـ ــود  15ص ـنــدوقــا داخـ ــل ك ــل قلم
اقتراع) .وثمة احتمال آخر أن يكون
ّ
موحدًا ،ألن الفرز سيكون
الصندوق
إلكترونيًا .ما يعني أن كل قلم اقتراع
سـيـكــون مـجـ ّـهـزًا بــآلــة ل ـقــراء ة أوراق
االنـ ـتـ ـخ ــاب .وهـ ـ ــذه اآللـ ـ ــة مــوصــولــة
بكومبيوتر ،موصول بدوره بشبكة
كـ ـب ــرى ،ت ـص ــل ك ــل م ــراك ــز االقـ ـت ــراع
ّ
ب ـمــركــز إل ـك ـتــرونــي ض ـخــم ،سـيـمــكــن
مــن تسجيل اس ــم كــل نــاخــب (ملنعه
من االقـتــراع مــرة ثانية) ،وسيسمح
بـفــرز األص ــوات .مــا يـجــري الحديث
ع ـن ــه ه ــو ن ـظ ــام ي ـن ـت ـمــي إلـ ــى عـصــر
أحدث التقنيات في العالم ،لكن في
ب ـلــد بـنـيـتــه الـتـحـتـيــة ون ـظ ـمــه تـكــاد
تنتمي إل ــى عـصــور مــا قـبــل الـثــورة
الصناعية.
ً
أسئلة عديدة تطرح هنا :هل فعال أن
تحقيق
الدولة اللبنانية قادرة على
ّ
ذل ــك؟ ومــا ال ــذي يضمن عــدم تــدخــل
قرصان ما ،للتالعب بالنتائج التي
ُ
ستفرز إلكترونيًا (مـجــددًا ،ينبغي
ال ـتــذك ـيــر بــأن ـنــا ف ــي ل ـب ـن ــان)؟ ومل ــاذا
إل ـ ـ ــزام امل ــواطـ ـن ــن ب ــال ـح ـص ــول عـلــى
بطاقة ممغنطة خاصة باالنتخاب؟
ملــاذا ال ُينشأ نـظــام إلكتروني قــادر
ع ـلــى ق ـ ــراء ة ب ـطــاقــة ال ـهــويــة وج ــواز
الـ ـسـ ـف ــر ،ب ـ ـصـ ــورة إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،مــا
يتيح للمواطن االقـتــراع بهما ،بدل
إل ــزام الـنــاخـبــن بــاسـتـصــدار بطاقة
خ ــاص ــة ل ــان ـت ـخ ــاب ــات؟ ص ـح ـيــح أن
ال ـب ـط ــاق ــة م ـع ـت ـمــدة ف ــي ال ـع ــدي ــد مــن
دول الـ ـع ــال ــم ،ل ـك ــن ف ــي ب ـع ــض تـلــك
الـ ــدول ،يـمـكــن املــواطــن أن يستخدم
ً
بـ ـط ــاق ــة ه ــويـ ـت ــه ب ـ ـ ــدال مـ ـنـ ـه ــا .وف ــي
بـعــض ال ـ ــدول ،كــالــواليــات املـتـحــدة،
ال ي ـح ـتــاج ال ـنــاخــب إل ــى أي بـطــاقــة
ت ـع ــري ــف (ف ـ ــي ث ـل ــث ال ـ ــوالي ـ ــات عـلــى
األق ـ ـ ــل) .ح ـتــى ف ــي ب ـعــض ال ــوالي ــات
ال ـتــي تـطـلــب مــن ال ـنــاخــب ّأن يـعـ ّـرف
عــن نفسه ،بـمـقــدوره أن يــوقــع ورقــة
ً
ب ــأن ــه فـ ـع ــا ال ـش ـخ ــص ع ـي ـن ــه الـ ــذي
ّ
يــزعـمــه ،عـلــى أن يـتـقــدم فــي غضون

