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تقرير

ّ
الحكومة تقر التمديد ...والنسبية
 10أي ـ ـ ـ ــام ب ــوثـ ـيـ ـق ــة تـ ـثـ ـب ــت ص ـح ـيــة
هويته .األمر مفاجئ بعض الشيء،
لـكـنــه أم ــر واق ـ ــع :أن يــذهــب شخص
إل ـ ـ ــى مـ ــركـ ــز االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراع ،وأن ي ـق ــول
لـلـمــوظــف املـعـنــي« :أن ــا ف ــان .رقمي
كــذا» .وينتخب ،ويغادر .هكذا ،بكل
بـســاطــة هــي أق ــرب إل ــى الـســوريــالـيــة
بمعاييرنا .بالتأكيد ،ال أحد يطالب
ب ــأن ي ـجــري ات ـب ــاع ال ـن ـظــام ذات ــه في
ل ـب ـن ــان .ل ـكــن ع ـلــى األق ـ ــل ،ال ينبغي
إلــزام الناخبني باالستحصال على
ب ـط ــاق ــة م ـم ـغ ـن ـطــة ،ف ــي ب ـل ــد ال ت ــزال
عشرات آالف بطاقات الهوية قابعة
في أدراج املختارين بعد إصدارها،
ألن أص ـحــاب ـهــا ل ــم ي ـت ـس ـل ـمــوهــا ،أو
ل ــم ي ـعــرفــوا ب ـص ــدوره ــا ،أو أن ـهــا لم
ً
ت ـصــدر أصـ ــا .وامل ـق ــارن ــة م ــع ال ــدول
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة تـ ـب ــدو ض ــرب ــا مـ ــن غــش
املــواطـنــن .فـفــي تـلــك ال ـبــاد ،يتسلم
امل ــواط ــن بـطــاقـتــه بــواس ـطــة ال ـبــريــد.
ً
أما هنا ،فال بريد أصال .في النقاش
األميركي بشأن بطاقة التعريف عن
ال ـنــاخــب (مـ ـج ــددًا ،ال ـن ـظــام املـعـتـمــد
فــي الكثير مــن ال ــواليــات األميركية
ي ـم ـنــح ال ـح ــق ل ـل ـنــاخــب بـ ــأن يـقـتــرع
م ــن دون إب ـ ـ ــراز أي ب ـط ــاق ــة ت ـع ـ ّـرف
عــن هــوي ـتــه ،ول ـهــذا الـسـبــب اشتكى
الرئيس األميركي دونالد ترامب من
أن ماليني املهاجرين غير الشرعيني
صـ ّـوتــوا ملنافسته) ،يجري الحديث
ع ــن ك ــون ط ـلــب ب ـطــاقــة ت ـعــريــف عن
الناخب أحد وجــوه وضع العراقيل
فــي طــريــق تـشـجـيــع املــواط ـنــن على
االقـ ـت ــراع .ه ـنــاُ ،ي ـط ـلــب م ــن الـنــاخــب
أن يـ ـتـ ـق ـ ّـدم ب ـط ـل ــب ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
بـ ـط ــاق ــة ،لـ ـك ــي ي ـس ـت ـح ــق االقـ ـ ـت ـ ــراع.
وطـ ـل ــب الـ ـبـ ـط ــاق ــة ي ـع ـن ــي ط ـل ـب ــا مــن
املـخـتــار ،وص ــورًا شمسية ،وإخ ــراج
قيد (هذا االختراع ال يزال موجودًا!)
وبـصـمــات ،وانـتـظــار عــودة البطاقة
بال أخطاء ،في الوقت املناسب!
نقطة سلبية إضافية يمكن وضعها
فــي سجل البطاقة املمغنطة ،وهي
قدرة األحزاب الكبرى على مساعدة
مــؤيــدي ـهــا ع ـلــى االس ـت ـح ـصــال على
ال ـب ـط ــاق ــة ،ف ــي م ـق ــاب ــل ع ـج ــز ال ـق ــوى
ال ـص ـغ ـيــرة ،واملــرش ـحــن املـسـتـقـلــن،
ع ــن ال ـق ـي ــام ب ــاألم ــر املـ ـم ــاث ــل .وك ــأن
الـ ـق ــوى الـ ـكـ ـب ــرى ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى دع ــم
إضافي لالنتصار على خصومها!
وبـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـدًا عـ ـ ــن ت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــات الـ ـبـ ـط ــاق ــة
امل ـم ـغ ـن ـطــة ش ـب ــه امل ـس ـت ـح ـي ـلــة ،وع ــن
كونها عبئًا إضــافـيــا على الناخب،
ث ـمــة حـقـيـقــة يـنـبـغــي م ـعــرفــة كيفية
التعامل معها :في بيروت اإلداريــة،
وف ــي ب ـي ــروت ال ـك ـب ــرى ،ال تستطيع
وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ت ـن ـظ ـي ــم ع ـم ـل ـيــة
اقـ ـت ــراع ال ـنــاخ ـبــن ح ـيــث يـسـكـنــون.
عـمـلـيــة االقـ ـت ــراع ف ــي دائ ـ ــرة ب ـيــروت
ال ـثــان ـيــة سـتـشـهــد ع ـلــى أقـ ــل تـقــديــر
تصويت  175ألــف بيروتيُ ،يضاف
إليهم نحو  175ألفًا آخرين .وبعض
التقديرات تقول إن الــرقــم اإلضافي
سيتجاوز عتبة ال ــ 350ألــف ناخب.
وفــي الضاحية الجنوبية لبيروت،
سيقترع أكـثــر مــن  30ألــف شخص،
ُيـضــاف إليهم نحو  70ألفًا آخرين،
ع ـل ــى أق ـ ــل ت ـق ــدي ــر .ه ــل ي ـم ـكــن أحـ ـدًا
ّ
تخيل قدر االزدحــام الذي ستشهده
م ــراك ــز االقـ ـت ــراع ف ــي ه ــذه امل ـنــاطــق؟
وم ـ ـ ــاذا ع ــن امل ـ ـ ــادة  92م ــن م ـش ــروع
ال ـقــانــون الـتــي تـقــول إن ع ــدد أوراق
االق ـتــراع الــرسـمـيــة املـطـبــوعــة سلفًا،
فــي كــل قلم اقـتــراع ،ينبغي أال يزيد
ع ــن عـ ــدد ال ـن ــاخ ـب ــن امل ـس ـج ـلــن فــي
الـقـلــم إال بنسبة  20فــي امل ـئــة؟ فهل
ي ـع ـنــي ذل ـ ــك أن ع ـل ــى ال ـن ــاخ ــب غـيــر
ّ
املسجل أن يبحث عــن مركز اقتراع
شاغر يوم االنتخاب؟ أم أن عليه أن
يسجل اسمه مسبقًا في مركز اقتراع
ُ
محدد؟ أم أن مراكز االقتراع ستترك
لتشهد يوم  6أيــار  2018تسونامي
مــن الـفــوضــى غـيــر الـخــاقــة ،ودائـمــا
على الطريقة اللبنانية؟

خرج الوزراء أمس من
جلستهم الحكومية،
قانون
مزهوين بـ«إنجاز» إقرار
ٍ
جديد لالنتخابات ،وفرحين
بتمديد والية مجلس النواب
لفترة  11شهرًا «ألسباب
باق أمام قانون الـ15
تقنية»ٍ .
دائرة مرحلة أخيرة ،يجتازها
يوم الجمعة ،على أن تجري
االنتخابات في  6أيار
ليا القزي
ه ــل هـ ــذا ه ــو الـ ـق ــان ــون ال ـن ـي ــاب ــي ال ــذي
شغلت القوى السياسية نفسها ،قرابة
ال ـث ـمــانــي س ـن ــوات ،وه ــي ت ـح ــاول عبثًا
إق ـ ـ ــراره؟ ه ــل يـسـتـحــق األمـ ــر أن يـخــرج
رئـيــس الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري ،بعد
انـتـهــاء جلسة مجلس ال ـ ــوزراء ،مــزهـوًا
ب ـ ــ«إن ـ ـج ـ ــاز» حـ ـك ــومـ ـت ــه ال ـ ـتـ ــي ع ـم ــره ــا
«خ ـم ـس ــة أشـ ـه ــر وت ـم ـك ـن ــت مـ ــن إن ـج ــاز
ق ـ ــان ـ ــون انـ ـتـ ـخ ــاب ــي جـ ـ ــديـ ـ ــد»؟ ال ـن ـق ـطــة
اإليجابية الرئيسية فــي امل ـشــروع ،هي
ّ
أن البالد اعتمدت أخيرًا نظام االقتراع
ال ـن ـس ـب ــي ،ودف ـ ـنـ ــت «ش ـ ـبـ ــح» ال ـق ــوان ــن
ّ
األكـ ـث ــري ــة الـ ـج ــائ ــرة .إال أن ذلـ ــك لـيــس
كافيًا لتطلب قــوى السلطة من الشعب
التصفيق لـهــا عـلــى «إن ـجــازهــا» ،وهــي
قد مارست معه لعبة «قطع األنفاس»،
واسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال املـ ـ ـه ـ ــل ح ـ ـتـ ــى الـ ـلـ ـحـ ـظ ــات
ـون مبتور
األخ ـيــرة .فـبــات الـقـبــول بـقــانـ ٍ
ال ُيحقق اإلصــاحــات املــوعــودة ،أفضل
باملؤسسات
مــن سيف ال ـفــراغ والـعـبــث
ُ
الــدسـتــوريــة وقــانــون ال ــدوح ــة ،املصلت
ف ـ ــوق الـ ـ ـ ـ ــرؤوس .ف ــي مـ ـي ــزان ال ـح ـس ـبــة،
شــوائــب الـقــانــون أكـثــر مــن اإليجابيات
التي ُيمكن االحتفاء بها .بدءًا من غياب
وحـ ـ ــدة امل ـع ــاي ـي ــر ف ــي ت ــوزي ــع امل ـق ــاع ــد،
م ــرورًا بحصر الـصــوت التفضيلي في
ً
الـقـضــاء ،ووص ــوال إل ــى ال ـفــرز الطائفي
فــي ب ـيــروت الـشــرقـيــة (ال ــدائ ــرة األول ــى)
وبـ ـي ــروت ال ـغــرب ـيــة (الـ ــدائـ ــرة ال ـثــان ـيــة).
وال ُي ـم ـك ــن م ـه ـمــا ت ـ ـعـ ـ ّـددت «األسـ ـب ــاب
ّ
امل ــوج ـب ــة» الـتـقـنـيــة ،إغ ـف ــال أن حـكــومــة
سعد الحريري طالبت بالتمديد الثالث
ّ
للمجلس النيابي ،حتى  21أيار ،2018
عـلــى أن تـجــري االنـتـخــابــات فــي  6أيــار
 .2018ال ـح ـس ـن ــة ال ــوحـ ـي ــدة ه ـن ــا مـنــح
املــرشـحــن الـجــدد مهلة كافية لــإعــداد
ـواب،
لالنتخابات .التمديد ملجلس الـنـ ّ
ي ـع ـن ــي الـ ـتـ ـم ــدي ــد ل ـل ـح ـك ــوم ــة ،وت ــأخ ــر
ان ـط ــاق ــة ع ـه ــد ال ــرئ ـي ــس م ـي ـش ــال ع ــون
ّ
ب ـ ــ«أدوات» جــديــدة .خــاصــة أن مـصــادر
الّـفــريــق الـعــامــل فــي بعبدا قــالــت سابقًا
إنه ُ
«يمكن البدء بمحاسبتنا من تاريخ
انتخاب مجلس نواب جديد».
ي ــوم «ق ــان ــون الـلـحـظــات األخـ ـي ــرة» ،كما
وصـفــه الـحــريــري ،بــدأ بخلوة بــن عون
ورئ ـيــس الـحـكــومــة ،اتـفـقــا خــالـهــا على
ّ
مدة التمديدّ .وبحسب مصادر سياسية
مـتــابـعــة لـلـمـلــف« ،ك ــان ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الـحـ ّـر ُي ــدرك منذ الـبــدايــة وج ــود عوائق
ُ
تقنية تحتم التمديد» .الدليل على ذلك،
«تبشير» وزراء تكتل التغيير واإلصالح
ّ
ب ـعــد ان ـت ـه ــاء ال ـج ـل ـســة ال ـح ـكــوم ـيــةّ ب ــأن
«ت ـقــاريــر وزارة الــداخ ـل ـيــة تــؤكــد أنـ ــه ال
يمكن إج ــراء االنـتـخــابــات قبل  7أشهر،
ّ
كــذلــك فـ ــإن ال ـب ـطــاقــة املـمـغـنـطــة بـحــاجــة
إلى وقت حتى تجهز .ولكن لعدم تزامن
االن ـت ـخــابــات م ــع عـيــد الـفـصــح أو شهر
رم ـض ــان ،اتـفـقـنــا أن ي ـكــون الـتـمــديــد 11
شهرًا» .طبعًا ال يفوت الــوزراء التذكير،
ب ــن ال ـف ـك ــرة واألخـ ـ ـ ـ ــرى ،ب ــأن ــه «ت ـمــديــد
ُتقني».
أقفلت أب ــواب قاعة االجتماعات خلف
ال ـ ـ ـ ــوزراء ن ـح ــو ث ـ ــاث سـ ــاعـ ــات ،ك ــان ــوا
ّ
خــالـهــا «يـتـســلـلــون» إم ــا للحديث مع
الـصـحــافـيــن أو التنسيق هــاتـفـيــا مع
قـ ـي ــاداتـ ـه ــم .رئـ ـي ــس ال ـ ـحـ ــزب الـ ـس ــوري

الـ ـق ــوم ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ال ـ ــوزي ـ ــر عـلــي
ق ــانـ ـص ــو كـ ـ ــان ال ــوحـ ـي ــد الـ ـ ـ ــذي س ـ ّـج ــل
اعتراضه على مشروع القانون« ،ولكن
سـ ـنـ ـص ــوت مـ ـع ــه فـ ــي ج ـل ـس ــة مـجـلــس
النواب ألننا ال نقبل بالفراغ ،أو الستني
أو ال ـت ـم ــدي ــد» ،ك ـمــا قـ ــال لـ ــ«األخـ ـب ــار».
ي ـس ـح ــب ق ــان ـص ــو ورق ـ ـ ــة ص ـغ ـي ــرة مــن
ُ
جيبهّ ،
دون عليها مالحظاته .تشبه،
فــي الـشـكــل ،الــورقــة الـتــي كــان يحملها
ال ـنــائــب ع ـلــي ح ـســن خ ـل ـيــل .تـحـفـظــات
ّ
قانصو تنطلق من أن القانون املطروح
ُ
«يشبه الستني .فالهدف منه يجب أن
يكون املساهمة في اإلصالح السياسي
ول ـ ـيـ ــس ت ــرسـ ـي ــخ الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـح ــال ـي ــة
وتشويه الديمقراطية».
مالحظات عـ ّـدة قدمها عدد من الــوزراء،
ت ـم ـح ــورت أس ــاس ــا حـ ــول رفـ ــض حـصــر
ال ـصــوت التفضيلي فــي الـقـضــاء (علي
قــان ـصــو ،ي ــوس ــف ف ـن ـيــانــوس ،ب ـي ــار بو
عاصي ،علي حسن خليل ،حسني الحاج
ّ
حسن)؛ تأييد خفض ســن االقـتــراع إلى
 18س ـنــة (الـ ـح ــري ــري ،ق ــان ـص ــو ،ال ـحــاج
حسن ،مروان حمادة ،علي حسن خليل)؛
املطالبة بالكوتا النسائية (الـحــريــري،
ج ــان أوغــاس ـب ـيــان ،ح ـمــادة ،عـلــي حسن
خليل ،قانصو)؛ عــدم وجــود وحــدة في
املعايير (قانصو ،معني املرعبي)؛ الوزير
طــال أرس ــان طالب بــأن تكون الشوف
ـ ـ عــال ـيــه ـ ـ ب ـع ـبــدا دائ ـ ــرة واحـ ـ ــدة .وفـيـمــا
اعـ ـت ــرض ع ـل ــي ح ـس ــن خ ـل ـيــل ع ـل ــى نـقــل
مقعد األقـلـيــات مــن بـيــروت الثانية إلى
األولى ،طالب الوزير اودايس كيدانيان
بنقل مقعدي األقليات واإلنجيليني إلى
الدائرة األولــى .فنينانوس وبو عاصي
أيــدا حق ترشيح رؤســاء البلديات بعد
ت ـح ــدي ــد مـ ــدة االس ـت ـق ــال ــة ب ـس ـتــة أش ـهــر
ُّ
(اتـ ـف ــق أن يـسـتـقـيــل رؤسـ ـ ــاء ال ـب ـلــديــات

الراغبني في الترشح ،في مهلة شهر من
صــدور القانون فــي الجريدة الرسمية،
واستثنائيًا) .أمــا جبران باسيل ،فغير
موافق على أن تفقد الالئحة غير املكتملة
مقعدًا إذا لــم يكن لديها مــرشــح ملقعد،
ومــع استبداله بمقعد آخــر ،مقترحًا أن
يكون الفرز على أساس طائفي أو على
مـسـتــوى الـقـضــاء ول ـيــس ال ــدائ ــرة .أبــرز

ُ
ست ّ
عد وزارة الداخلية
نظام البطاقة
ُ
الممغنطة ،ويصدر
مجلس الوزراء مرسومها

ّ
النسائية كانا
املعارضني إلدراج الكوتا
الـقــوات اللبنانية وحــزب الله ،فيما أيد
التيار العوني اللوائح املختلطة ،ولكن
ب ـعــد أرب ـ ــع سـ ـن ــوات« ،ب ـح ـجــة تحضير
الـ ـ ـك ـ ــادر الـ ـنـ ـس ــائ ــي واملـ ـجـ ـتـ ـم ــع ل ـه ــذه
الخطوة» .في وقت أصــدرت فيه رئيسة
الهيئة الوطنية لـشــؤون امل ــرأة كلودين
ع ــون روكـ ــز ،مــوقـفــا راف ـض ــا لـ«تهميش
املواطنات في القانون االنتخابي» .أما
ّ
رف ــض خـفــض س ــن االق ـت ــراع ،فـقــد تــواله
التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية
ُ
ّ
«ألن مــدارس ـنــا وجــامـعــاتـنــا ال تحضر
ُ
ال ـش ـبــاب لـلـعـمــل ال ـس ـيــاســي ،ف ــا يـمـكــن
إدخــال ـهــم ف ــي الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة من
دون تمهيد» ،كما يقول وزير عوني.

ّ
رفض التيار والقوات خفض سن االقتراع ،ورفضت القوات والتيار وحزب الله
الكوتا (داالتي ونهرا)

خالف «إنمائي» بين التيار والقوات
الخالف «اإلنمائي» بني التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية كان حاضرًا من خالل
مشادة كالمية بني الوزيرين غسان حاصباني وسيزار أبي خليل على خلفية
توقيع العقود مع املستشفيات بنفس
األسقف املالية لعام ُ .2016يطالب أبي
خليل «بالتوزيع العادل لألموال ،فغير
مقبول أن تحصل مستشفى أوتيل
ديو على  7ماليني و 900ألف ،في حني
ّأن عني وزين تحصل على  73مليون
ليرة» ،بحسب املصادر .وقد رفض التيار
الوطني الحر املوافقة على هذا البند،
«مشترطًا أن يتوقف العمل باملعامالت
التي سبق أن وافق حاصباني عليها
ً
في أيلول ،على أن ُي ّ
قدم جدوال آخر إلى
مجلس الوزراء ليوافق عليه».

النقاشات حول القانون داخل الجلسة،
اس ـ ـتـ ــوجـ ــب إج ـ ـ ـ ـ ــراء تـ ـصـ ـحـ ـيـ ـح ــات فــي
صياغة بعض الـبـنــود .فتشكلت لجنة
مؤلفة مــن الـ ــوزراء :محمد فنيش ،علي
حـســن خـلـيــل ،سـلـيــم جــريـصــاتــي ،نهاد
املـشـنــوق ،أيـمــن شقير ،غـطــاس خــوري،
بيار أبو عاصي ،يوسف فنيانوس ،وقد
انضم إليهم الخبراء القانونيني .فيما
تابع بقية الــوزراء ،مع عون والحريري،
درس جـ ـ ــدول األع ـ ـمـ ــال امل ــؤل ـ ّـف م ــن 48
ُ
ُّ
بندًا .اتفق في النتيجة أن تحضر وزارة
الداخلية «نظام البطاقة املمغنطة ،على
أن ُيـصــدر مجلس ال ــوزراء مرسومها».
وفـ ـيـ ـم ــا بـ ـ ـ ــدأت دول عـ ـ ـ ـ ّـدة ف ـ ــي ال ـع ــال ــم
التخلي عن البطاقة املمغنطة إلمكانية
اختراقها وظهور مشاكل في احتساب
األصـ ـ ـ ـ ــوات ،لـ ــم ت ـت ـضــح ب ـع ــد إجـ ـ ـ ــراءات
التصويت (إلكتروني أو عــادي) والفرز
(من مكان السكن أو الدائرة االنتخابية).
فـ ـ ــرز األص ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ـيـ ـك ــون إل ـك ـت ــرون ـي ــا،
ّ
«ت ـتــولــى وزارة الــداخ ـل ـيــة أي ـضــا وضــع
ال ـن ـظ ــام الـ ـخ ــاص ب ــه ل ـي ـص ــدر م ــرس ــوم
ب ـشــأنــه» ،بـحـســب م ـصــادر الـ ـ ــوزارة .أمــا
آلـ ـي ــة اح ـت ـس ــاب األصـ ـ ـ ــوات «ف ـس ـت ـجــري
عبر برامج حسابية ،نحن بحاجة إلى
 3أشـهــر لتطويره ،وشهرين لتجربته،
وشـ ـ ـه ـ ــر ل ـ ـتـ ــدريـ ــب املـ ــوظ ـ ـفـ ــن عـ ـلـ ـي ــه».
أع ـيــدت صـيـ ّـاغــة بـنــد اق ـتــراع املغتربني،
«لتوضيح أنه في االنتخابات التي تلي
ُ
والي ــة مجلس ال ـنــواب املقبلة تـحـســم 6
ً
مقاعد من الدوائر األقــل تمثيال ،وليس
من مقاعد املغتربني التي أضيفت» .وفي
مــا خـ ّـص املقعد ال ــذي تخسره الالئحة
غير املكتملة في حال عدم وجود مرشح
لديها لشغله« ،فاتفق أن يــؤول إلــى من
لديه أعلى نسبة أصــوات تفضيلية في
الـقـضــاء والـطــائـفــة» .الــائـحــة املطبوعة
ّ
مسبقًا «ستضم كــل الـلــوائــح فــي دائــرة
م ـ ــا ،وعـ ـل ــى الـ ـن ــاخ ــب أن ي ـض ــع إش ـ ــارة
على الــائـحــة الـتــي يقترع لها وإش ــارة
أخـ ــرى أمـ ــام االسـ ــم الـتـفـضـيـلــي» .إن لم
يـنـتـبــه امل ـق ـتــرع إل ــى وض ــع إش ـ ــارة أم ــام
ال ــائـ ـح ــة واكـ ـتـ ـف ــى ب ــاخ ـت ـي ــار ال ـص ــوت
الـتـفـضـيـلــي«ُ ،يـحـســب ص ــوت لــائـحــة».
وإن اختار صوتني تفضيليني«ُ ،يلغيان
ُ
ويـحـســب صــوت لــائـحــة ف ـقــط» .طريقة
اح ـ ـت ـ ـسـ ــاب األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات س ـ ـت ـ ـكـ ــون ع ـلــى
مرحلتني .في ّ
املرة األولى الالئحة التي
ال ت ـن ــال ال ـح ــاص ــل االن ـت ـخ ــاب ــي (قـسـمــة
عـ ــدد امل ـق ـتــرعــن ع ـلــى عـ ــدد ال ـنــاخ ـبــن)
ُ
تـخــرج مــن الـسـبــاق وت ـحــذف أصــواتـهــا.
مجموع
فـ ُـيـعــاد فــي امل ـ ّـرة الثانية ،خلط
ً
األصــوات الباقية ،وتــوزع املقاعد نسبة
ل ــأص ــوات الـتـفـضـيـلـيــة .ومـ ــن أب ـ ــرز ما
تضمنه مـشــروع الـقــانــون« ،تفعيل دور
هـيـئــة اإلش ـ ــراف عـلــى االن ـت ـخــابــات عبر
ّ
جعلها دائمة وإعطائها صفة املستقلة،
وجعلها تتألف من  11عضوًا».
ال ـت ــواف ــق ال ـس ـيــاســي ع ـلــى الـ ـق ــان ــون ،ال
يلغي وجود متضررين أكثر من غيرهم،
قــد يـكــون أبــرزهــم تـيــار املستقبل الــذي
ُ
بحسب ماكينته االنتخابية ستخسره
النسبية عــددًا كبيرًا مــن املـقــاعــد ،وألنــه
كان من أشــرس املعارضني لهذا النظام
االن ـت ـخــابــي ،راف ـض ــا «الـنـسـبـيــة ف ــي ظل
س ــاح ح ــزب الـ ـل ــه» .م ـص ــادر ب ـ ــارزة في
تيار املستقبل ال توافق على ذلك« ،بعد
ال ـت ـســويــات ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي حـصـلــت،
ّ
ّ
النقطة» .كذلك إن
تخطى النقاش هــذه
ُ
ّ
ّ
«الــدافــع الــذي أدى إلــى أن نبدل نظرتنا
إلـ ـ ـ ــى الـ ـنـ ـسـ ـبـ ـي ــة هـ ـ ــو ح ـ ـصـ ــر ال ـ ـصـ ــوت
التفضيلي فــي ال ـق ـضــاء ،فـلــم يـعــد أحــد
ُ
ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـت ــأث ـي ــر ب ــاملـ ـق ــاع ــد» .ت ـص ـ ّـر
ّ
املصادر على أن «هذا القانون هو أفضل
املمكن ،وهو نتيجة جهود طويلة .ولكن
االتـفــاق ظهر فــي آخــر  48ساعة ألنــه لم
يـعــد بــاسـتـطــاعــة ال ـقــوى أن تستمر في
عملية شـ ّـد الـحـبــال» .أمــا مــا ُيحكى عن
ّ
أن البطاقة املمغنطة هــي حـ ّـجــة تقنية
ُ
لتمرير تمديد سياسي متفق عليه بني
ّ
فترد
الـتـيــار الــوطـنــي الـّحــر واملستقبل،
مصادر األخير بأنه «كنا أمام خيارين،
إمـ ـ ــا ت ـط ـب ـيــق قـ ــانـ ــون ج ــدي ــد ب ــوس ــائ ــل
مـتـخـلـفــة ،أو إدخ ـ ــال اإلص ــاح ــات م ـ ّـرة
واحدة».

