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إشكاليات
الطعون
االنتخابية
عصام نعمة إسماعيل
أثار تغيير نظام االقتراع من األكثري
إلى النسبي جملة إشكاليات متصلة
ّ
بتعيني الجهة التي يحق لها الطعن
فـ ــي ن ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة،
وكــذلــك فــي م ــدى صــاحـيــة املجلس
الدستوري ّ
لبت هذا الطعن.
حـ ـ ــدد الـ ـنـ ـظ ــام الـ ــداخ ـ ـلـ ــي لـلـمـجـلــس
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري (امل ـ ـ ـ ــادة  )46صــاحــب
الصفة للطعن بأنه ّأي مرشح منافس
خــاســر فــي الــدائــرة االنـتـخــابـيــة ،وقد
ّ
فسر املجلس الدستوري هــذه املــادة
«:ب ـ ــأن ص ـفــة ال ـط ـعــن يـسـتـمــدهــا من
كونه أحد املنافسني من الطائفة ذاتها
والدائرة االنتخابية ذاتها اللتني ينتمي
إليهما املطعون في صحة نيابته (م.
د .قــرار رق ــم 97/6تــاريــخ1997/5/17
الـصــادر بالطعن في صحة انتخاب
النائب ّباسم السبع)».
ف ــي ظ ــل ال ـن ـظــام االن ـت ـخــابــي الـجــديــد
ال ـق ــائ ــم ع ـلــى االقـ ـتـ ــراع لــائ ـحــة وفــق
النظام النسبي ،ثمة إشكاليات ال بد
من تداركها:
اإلشكالية األول ــى :إن ّأي مرشح في
الئحة منافسة له حق الطعن في عدم
صحة انتخاب مرشح منافس ،ولم
يـعــد األم ــر مـقـتـصـرًا عـلــى أن يكون
الطاعن واملطعون في صحة انتخابه
منتميني إلى طائفة واحدة ،ألن نظام
تــوزيــع املـقــاعــد وفــق الـنـظــام النسبي
يـ ـل ــزم ف ــي ح ـ ــال اس ـت ـب ـع ــاد أص ـ ــوات
تفضيلية واعتبارها غير صحيحة
إع ــادة ترتيب سلم الناجحني ،وهــذا
األم ــر ق ــد يـتـيــح لـلـمــرشــح ف ــي الئـحــة
م ـنــاف ـســة ن ــال ــت ال ـح ــاص ــل أن يطلب
الحلول مكانه.
ّ
اإلشكالية الثانية :إذا انصب الطعن
على األص ــوات الـتــي حصلت عليها
الالئحة ،فإن هذا األمر يؤدي في حال
قبول الطعن إلى حرمان الالئحة من
هذه األصوات ،وبالتالي حرمانها من
مـقـعــد أو أكـثــر دون تـحــديــد لطائفة
امل ـط ـع ــون ف ـيــه أو الـ ــدائـ ــرة الـصـغــرى
املنتمي إليها هــذا املــرشــح ،وه ــذا ما
يفرض أيضًا إع ــادة تــوزيــع املقاعد،
بعد إعادة احتساب توزيع االصوات.
اإلش ـكــال ـيــة ال ـثــال ـثــة :ف ــي حــالــة قـبــول
ال ـط ـع ــن وإب ـ ـطـ ــال ع ـض ــوي ــة ن ــائ ــب أو
أكثر ،وفي الوقت ذاتــه كانت الالئحة
التي ينتمي إليها الطاعن مستوفية
ملـقــاعــدهــا بـحـيــث يستحيل منحها
مقعدًا إضافيًا يزيد على حصتها،
ه ـ ــذا األم ـ ـ ــر يـ ـط ــرح إش ـك ــال ـي ــة ح ــول
كيفية إس ـنــاد املـقـعــد ال ــذي خسرته
هــذه الالئحة ،ومــن هي الالئحة التي
تستفيد من بطالن االنتخاب؟
إن هذه اإلشكاليات وغيرها ،التي قد
تواجه املجلس الــدسـتــوري ،لم ينتبه
إليها املـشـتــرع ،مــا يجعل مــن مهمة
املجلس الدستوري أكثر صعوبة في
غياب النص الواجب التطبيق في مثل
هذه الفرضيات.
* أستاذ في القانون الدستوري

صالح سالم يترشح «بالتي هي أحسن»

عمر غندور« ...يا شعب النجمة العظيم»
ُ َّ
ّ
اليوم عمر غندور ،ليس رئيسًا لنادي النجمة ،بل مرشح إلى االنتخابات النيابية ،عن دائرة
بيروت الثانية ،في الئحة يترأسها هو ،وتضم ممثلي حزب الله وأمل واألحباش
محمد نزال
وصـلــت أص ــداء «الـنـكـبــة» إلــى بـيــروت.
ه ــرول الـفـتــى إل ــى ال ـســاح ،إل ــى جيش
اإلنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي ،دفاعًا
ّ
ّ
ُ
كمل
عن فلسطني واألمة .لكن عمر لم ي ِ
الرحلة إلى النهاية ،إذ نجح والده ،عبد
القادر ،في إقناعه بأن يلعب دورًا آخر.
كان ذلك قبل سبعني عامًا .أخذ الفتى
على عاتقه ّ
مهمة استقبال الالجئني
بيروت ،في منطقة
الفلسطينيني ،في ّ
موفرًا لهم ما ّ
تيسر
الكرنتينا تحديدًا،
ِمــن حــاجــات أولـ ّـيــة .لــم تكن تلك عالقة
عمر غندور األولى بأهل فلسطني ،فقد
سمع قبل ذلــك «حرتقة» أقــدام الـثـ ّـوار،
ِ
ً
ي ــوم ك ــان ط ـفــا ف ــي ثــاثـيـنـيــات الـقــرن
امل ــاض ــي ،أث ـن ــاء م ــروره ــم ع ـلــى سطح
املـ ـن ــزل ف ــي مـنـطـقــة الـ ـن ــوي ــري .أخ ـبــره
والده الحقًا عن ّ
هوية أولئك العابرين.
لم يكن في النويري آنذاك سوى ثالثة
ّ
أساسية .أخـيـرًا ،أيقن عمر ،كما
مبان
ّ ٍ
ّ
كل العرب ،أنها «النكبة».
ش ـ ّـب الـفـتــى وم ـعــه ال ـغ ـضــب .س ـنــوات،
وي ـص ــل ن ـبــأ «ال ـ ـعـ ــدوان ال ـث ــاث ــي» إلــى
ب ـ ـيـ ــروت .م ـص ــر جـ ـم ــال ع ـب ــد ال ـنــاصــر
املرة لن ُي ّ
تحت النار .هذه ّ
ضيع الشاب
ُ
ْ
ال ـف ــرص ــة .إلـ ــى بـ ــور س ـع ـيــد در .ذهــب
بــرفـقــة شـقـيــق زوج ـتــه امل ـنــاضــل معني
ّ
حمود .هناك حمل السالحّ .فرغ بعض
غضبه الـقــديــم .بعد نحو عــامــن ،كان
عمر ينقل السالح ّ
سرًاِ ،من دمشق إلى
بـيــروت ،ضـ ّـد «حلف بـغــداد» .كــان ذلك
عام .1958
عربيةّ ،
ّ
ضد إسرائيل ،وال مكان
بيروت
ّ
ّ
يتحدث
الغربية فيها .هكذا
لألحالف
ال ـح ــاج ع ـمــر غ ـن ــدور الـ ـي ــوم .يـسـتــذكــر
تـلــك ّ
األي ـ ــام ال ـخ ــوال ــي .يـنـبــش ذاك ــرت ــه،
والنبش هنا يكاد يكون غير مجازي،
فهذا «الحاج» قد ناهز عمره  88عامًا.
كتاب تــاريــخ يمشي على قــدمــن .على
قدميه مشى ثــاث م ـ ّـرات ،إلــى سوريا،
ل ـج ـلــب الـ ـس ــاح .ال ـب ــداي ــة ِمـ ــن ب ـيــروت
إل ــى امل ـخ ـتــارة ب ـسـ ّـيــارة ،ث ـ ّـم مـشـيــا إلــى
قرية الال في البقاع الغربي ،ثم وادي
الـعـشــايــر ...فدمشق« :لــن أنـســى أولئك
الذين كانوا يستقبلونني أنا ورفاقي
في قرية الال ،بالترحيب والتكريم ،وقد
قاتلنا
ســألــت مـ ــرارًا عـنـهــم ألش ـكـ ّـرهــمّ .
ـأثــر،
ل ـي ـك ّــون ل ـب ـنــان ب ـل ـدًا ع ــرب ــي ــا» .ي ـتـ ّ
تتغير مالمح وجهه ،اآلن وقــد ابيض
شعر رأسه عن آخره« :أنا حزين اليوم
على ّ
األمة .أنظر أين أصبحنا».

الئحة
وحدة بيروت

ُ َ
أع ـ ِـل ــن ــت الئـ ـح ــة «وحـ ـ ـ ــدة بـ ـي ــروت»
ع ــن دائ ـ ــرة ب ـي ــروت ال ـثــان ـيــة ،أم ــس،
ب ــاحـ ـتـ ـف ــال ف ـ ــي ف ـ ـنـ ــدق «رام ـ ـ ـ ـ ــادا»
ّ
(ال ــروش ــة) .وضـ ّـمــت الــائـحــة ستة
ّ
مــرش ـحــن ،ه ــم :عـمــر عـبــد ال ـقــادر
غـنــدور وعــدنــان خضر طرابلسي
ومحمد أمني أنور بعاصيري (عن
امل ـق ــاع ــد ال ـ ُّـس ـن ـ ّـي ــة) ،وأم ـ ــن محمد
ش ـ ّـري ومـحـمــد مصطفى خــواجــة
(عــن املقعدين الشيعيني) ،وإدغــار
ج ـ ــوزف ط ــراب ـل ـس ــي (ع ـ ــن امل ـق ـعــد
اإلنجيلي).
عمر غندور :نادي النجمة هو حياتي (مروان طحطح)

ّ
وتــأتــي «النكسة» .واحــد ِمــن قــلــة ،عمر
غـ ـن ــدور ،ل ــم ي ــأك ـل ــه الـ ـي ــأس آنـ ـ ـ ــذاك .مــا
ّ
اللبنانيون ،في بداية
العمل؟ سيعرفه
سبعينيات القرن املاضي ،كأحد أبرز
الذين حاربوا اليأس الوطني ،وسائر
م ـل ـح ـق ــات ــه ،لـ ـك ــن كـ ـي ــف؟ ب ــال ــري ــاض ــة.
ّ
ّ
صـحـيــح أن ن ــادي الـنـجـمـ ّـة ،ال ــذي ظــل
ّ
ي ــرأس ــه م ـ ــدة  35ع ــام ــا ،ح ــق ــق الـكـثـيــر
ّ
ّ
الرياضية ،إال ّأن عمر،
ِمــن اإلن ـجــازات
وإن ك ــان ي ـس ـعــده الـ ـف ــوز ،إال أنـ ــه كــان
أكـثــر سـعــادة بغايته األول ــى« :أن أجد
ّ
للشبان في الرياضة ،بعيدًا عن
مــاذًا
ّ
املـ ـخ ــدرات وال ـق ـم ــار وال ـت ـســكــع ،بـعـيـدًا
ع ــن املـ ـ ــوت ال ـع ـب ـث ــي» .ن ـج ــح ف ــي ذل ــك.
يشهد لــه رفـيــق درب ــه الـنـجـمــاوي ،في
ه ــذه ت ـحــدي ـدًا ،بـهـيــج ح ـم ــدان .األخـيــر
كـ ــان أم ـ ــس ،رغـ ــم ارتـ ـج ــاف جـ ـس ـ ّـده ،ال
يـهــدأ فــي حـفــل إع ــان غ ـنــدور ترش ّحه
ّ
لــان ـت ـخــابــات ال ـن ـيــابـ ّـيــة .ن ــظ ــم ل ــه زف ــة
ع ـل ــى ال ـط ــري ـق ــة ال ـن ـج ـم ـ ّ
ـاوي ــة .فـبـيـنـمــا
كــان الـحــاج عمر ُيلقي كلمته ،جاءته
إحداهن ووضعت على كتفه ذاك العلم
النبيذي ،علم النادي الذي أفنى عمره
ً
ألجله ،فارتبك الحاج قليال .أنزل العلم
ب ـيــده« :ه ــذا ال ـن ــادي هــو حـيــاتــي ،لكن
لطاملا جهدت في إبعاده عن السياسة،
ال أريد أن أفعلها اآلن» .لكن ،مع ذلك ،لم

يستطع إال أن ُي ّ
قبل تلك الراية .عندها
ان ـف ـج ــر ب ـع ــض الـ ـنـ ـجـ ـم ــاوي ــن ،ال ــذي ــن
حـضــروا تأييدًاِ ،مــن مختلف االعـمــار:
«نجمةِ ،نجمةِ ،نجمة».
ِ
ُ
ل ــو ك ــان ــت االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات تـ ـج ــرى وف ــق
لبنان دائــرة واحــدة ،وبعيدًا عن القيد
ال ـطــائ ـفــي ،مل ــا ك ــان ألح ــد أن ُي ـش ـ ّـك في
وصول عمر غندور إلى البرملان .تكفيه
ّ
محبة أجيال ِمــن جمهور الـنــادي .ذاك
الجمهور الرياضي األوسع في بالدنا.
الجمهور الذي لطاملا ناداه الحاج عمر،
ف ــي خـطــابــاتــه وب ـيــانــاتــه ،ب ـع ـبــارة «يــا
ّ
شعب النجمة العظيم»ُ .يعلق حمدان:
«هذا صحيح ،أساسًا جمهور النجمة
ه ــو ال ـطــائ ـفــة  19ف ــي ل ـب ـن ــان» .ح ـمــدان
ال ـ ــذي ال ي ـ ــزال ي ـح ـت ـفــظ ب ـص ــورت ــه مــع
غ ـنــدور ،قبل نحو خمسني عــامــا ،يوم
نجح األخير في استقدام نجم البرازيل
«بيليه» إلــى لـبـنــان .لعب فــي صفوف
النادي مباراة ّ
ودية على ملعب املدينة
ّ
الرياضية .ما ِمن نجماوي إال ويحفظ
ّ
لغندور ذاك العز .في عهده فاز النجمة
ع ـلــى نـ ــادي «أرارات» (ب ـط ــل االت ـح ــاد
السوفياتي السابق).
ق ـبــل اغ ـت ـيــال رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ب ــأع ــوام
ماليةَ ،
قليلة ،وقع النادي في أزمة ّ
ومن
يومذاك في لبنان ،في بيروت تحديدًا،

ّ
حاضر لشراء كل شيء سوى الحريري؟
ّ
ّ
سلم غندور النادي ،ابنه الذي رباه ،إلى
ابن الحريري (بهاء) .الزعيم السياسي
ك ــان يطمع بـضــم جـمـهــور ال ـنــادي إلــى
ّ
جـمـهــوره ال ـخــاص .ح ــاول أن ُيـقــلــد في
ذلك الزعيم السابق ،صائب سالم ،تجاه
ّ
النادي نفسه .لكن هذه ّ
سيتصدع
املرة
الجمهور ،ويـتــزلــزل ال ـنــادي ،مــع تفاقم
ّ
الطائفية واملذهبية في لبنان.
الظاهرة
بعد اغتيال الحريري ستنهار اللعبة
ِمن أساسها ّ .هناك َمن الم غندور على
خـطــوتــه ،لـكــنــه ي ـقــول« :ل ــم يـكــن أمامنا
يومها ِمــن خـيــارات أخــرى .هل أقبل أن

صدفة أن
ليست
ّ
يكون الحص ِمن «أنزه
السياسيين وأشرفهم»،
برأي غندور

ّ
الثانية! هذا
تسقط النجمة إلى الدرجة
حرام .واآلن ال أريد أن أذكر آل الحريري
ّ
شخصية
إال بــال ـخ ـيــر» .ه ــذا ج ــزء ِم ــن
أيقونة نادي النجمة .أشياء كثيرة ُس ِلخ
ّ
جـلــدهــا فــي ب ـيــروت فــي ظ ــل الـحــريــري،
ً
فــاملــال ال ــذي ع ــزل سليم ال ـحــص ،مثال،
هــو أقــدر على «خــربـطــة» مسيرة أعــرق
ال ـن ــوادي الــريــاضـ ّـيــة فــي لـبـنــان .ليست
ص ــدف ــة أن يـ ـك ــون ال ـ ـحـ ـ ّـص ِم ـ ــن «أن ـ ــزه
ّ
السياسيني وأشرفهم» برأي غندور .إن
الطيور على أشكالها تقع ...لوال املال.
بـ ـع ــد الـ ـعـ ـم ــل الـ ــريـ ــاضـ ــي أص ـب ـح ـنــا
نسمع باسم غندور كرئيس لـ«اللقاء
اإلســامــي ال ــوح ــدوي» .الــرجــل ّ
متيم
بفكرة «الوحدة» .قبل سنوات ،وأثناء
تأديته صالة الصبح في أحد مساجد
ب ـي ــروت ،فــي شـهــر رم ـضــان تـحــديـدًا،
املنطقة وقالوا له:
جاء بعض أهالي
ّ
«يــا حــاج ،أنــت ُمسلم ُسني بيروتي،
ولكن أنت واقــف مع هوليك ،ليش؟».
س ــألـ ـه ــم« :م ـ ــن هـ ــول ـ ـيـ ــك؟» .أجـ ــابـ ــوا:
«ه ــولـ ـي ــك ،ه ــولـ ـي ــك» .غ ـ ـنـ ــدور م ـ ّ
ـؤي ــد
ّ
للمقاومة ،لكل َمن ُيقاوم اإلسرائيلي،
ّ
وم ــن ه ــذه الـخـلـفــيــة ذه ــب بـعـيـدًا في
ِ
تأييد مقاومة حزب الله .هذا الحزب
هــو «هــولـيــك» عند أولـئــك السائلني.
عـنــدهــا ق ــال ل ـهــم« :اس ـم ـعــوا ،هوليك

هوليك ،يلي عــم تقصدوهم ،هــم من
الـتـحـقــوا ب ــي ول ـيــس أن ــا َم ــن التحق
بهم ،هم ولدوا باألمسّ ،أما أنا فكنت
أح ـمــل الـبـنــدقـيــة ف ــي وج ــه إســرائ ـيــل
منذ سبعني عامًا .اآلن عندما ّولدوا
ُ
وقــات ـلــوا إســرائ ـيــل ت ــري ــدون مــنــي أن
أقف ّ
ضدهم! الله أكبر».
ّ
ظل ّ
مد ّة ال يرتاح في نومه إلى أن حسم
ّ
أمر ترشحه للنيابة .لم يكن متحمسًا
لـلـفـكــرة .لـكــن «عـنــدمــا حسمت املسألة
ارت ـح ــت ونـ ـم ــت» .ي ـق ــول غـ ـن ــدور« :أن ــا
شــايــف االن ـق ـســام املــذه ـبــي والـطــائـفــي
إلى أين سيوصلنا .آمل أن أساعد في
ردم ّ
الهوة .هذه بيروت .بيروت ّ
سيدة
العواصم ّ
وأم الجميع».
ّ
ك ـث ـي ــرون ِمـ ــن ال ـن ـج ـم ــاوي ــن ،أق ــل ــه فــي
بيروت ،يرون ُاالقتراع لغندور «كنوع
ِم ــن ال ــوف ــاء» .املـشـ ّـجــع محمد شـحــرور
يـ ـ ـق ـ ــول« :وال ـ ـل ـ ــه م ـ ــا كـ ـن ــت ب ـ ــدي أن ـ ــزل
ّ
أنتخب ،بس هلق صار في حكي ثاني،
صــوتــي إل ــك يــا ح ــاج عـمــر وتفضيلي
كمان» .نسأل غندور إن كان لديه كلمة
للنجماويني .ال ُيريد أن يدخل في هذه
املسألة .ال ُيريد للرياضة أن تتورط في
ّ
اللبنانية .ولكن ّأما
أوح ــال السياسة
ِمن كلمة مقتضبة؟ تلمع عيناه« :إني
ّ
أحبكم».

ُربما كان األجدى بناشر ورئيس
تحرير صحيفة «اللواء» صالح
تحويلها الى منبر
سالم،
ً
معارض ،بدال من دخول
معترك النيابة .من الكتابة
الى مجموعة العشرين،
ومن ثم المنازلة اإلنتخابية
في أيار المقبل .هي تجربة
وليست معركة ،اذ يحرص
سالم كل مرة على التأكيد
أنه ال ينافس سعد الحريري
ميسم رزق
َ
ـات ــه
ُال ي ـ ـنـ ــزع ص ـ ــاح س ـ ــام عـ ــن ك ـل ـم ـ ِ
ّ
ه ـ ــدوء ه ـ ــا .م ـه ـمــا ج ــرب ــت اسـ ـتـ ـف ــزازه
باألسئلة ،ال تـخـ ُـرج األم ــور عـنــده عن
َ
ـظ ــم غ ـي ــظ ــه ف ــي ال ـغ ــال ــب.
طـ ــورهـ ــا .ي ـك ـ ِ
ُ ّ
إذا ارت ـ ـ ــأى رف ـ ــع س ـق ـف ــه ،راح ي ـفــتــش
ع ــن إج ــاب ــات ال أثـ ــر ف ـي ـهــا ل ـ ّلـ ُـم ـحــارب
الشرس .هذه الفئة التي يصنف سالم
ف ــي خــان ـت ـهــا ،تـ ـ ّك ـ َـره ع ـ ــادة امل ــواج ـه ــة.
ّ
ُ
يهرب منها .يفضل حلها «بالتي هي
َ
أحـســن» .حــن قـيــل إن نــاشــر صحيفة
ّ
«ال ـل ــواء» ورئـيــس تـحــريــرهــا سيؤلف
الئ ـح ــة ت ــواج ــه الئ ـح ــة الــرئ ـيــس سعد
الـحــريــري فــي دائ ــرة ب ـيــروت الـثــانـيــة،
تـعــامــل الـبـعــض بــاسـتـهــزاء مــع األم ــر.
جاد؟ هل َ
هل هو ّ
يفعلها صالح سالم.
الحقيقة أن صالح سالم فعلها أخيرًا!
في مكتبه الــذي انتقل اليه في محلة
الـظــريــف (املـ ــا) ،آتـيــا مــن رأس النبع
ف ــي مـنـتـصــف ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات (بـشـكــل
م ــؤق ــت) ه ــرب ــا م ــن خ ـط ــوط ال ـت ـمــاس،
ت ـش ـ ُـعــر ب ــال ـش ــيء وع ـك ـس ــه .مـقـتـنـيــات
قديمة ّ
مرت عليها عقود ،ال تتناسب
الذكي الذي ُيتقن استخدام
والهاتف
ّ
تجد حرجًا
لم
قديمة»
ة
«دق
تطبيقاته.
ِ
في مواكبة التطورات التكنولوجية.
لـكـنــه وج ــد نـفـســه يـسـبــح عـكــس تـيــار
سعد الحريري .يريد للوريث أن يكون
ع ـلــى ص ـ ــورة والـ ـ ــده رف ـي ــق ال ـحــريــري
ونقطة ُعلى السطر.
لــم يـحــذ ســام حــذو ف ــؤاد الـسـنـيــورة،
الــذي اخـتــار االنسحاب مــن ساحة لم
ٌ
يـ ُـعــد ِملـثـلــه م ـك ــان ف ـي ـهــا .اخ ـت ــار ســام
منحى آخ ــر .االث ـنــان كــانــا فــي «خلية
الـ ـعـ ـش ــري ــن» ال ـ ـتـ ــي ان ـت ـف ـض ــت ب ــوج ــه
الـحــريــري ،رفـضــا للتسوية الـتــي أتت
ب ـم ـي ـشــال ع ــون رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة،
ف ــدف ــع أع ـض ــاء ه ــا ث ـمــن م ـعــارض ـت ـهــم،
ً
إقصاء.
تهميشًا أو
لـ ـك ــن عـ ـن ــدم ــا ي ـ ـقـ ــرر شـ ـخ ــص ك ـس ــام
م ـ ـ ـبـ ـ ــارزة الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري انـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــا فــي

ُ
بيروت ،فإلى مــاذا يسند ظهره؟ ملاذا
لم يكتف بتحويل جريدته الــى منبر
م ـع ــارض «ض ــد ال ـس ـل ـطــة» ،كـمــا تشي
بذلك صفحتها األولــى منذ أسابيع؟
ومل ــاذا قــرر أن يختم مسيرة إعالمية
عمرها أكثر من  ٤٠عامًا بالغطس في
وحل االنتخابات؟
الـ ـ ــرجـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ــذي ع ـ ــاي ـ ــش الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات
اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـك ـ ـب ـ ــرى م ـ ـنـ ــذ نـ ـه ــاي ــة
ال ـس ـت ـي ـن ـيــات وم ـط ـلــع الـسـبـعـيـنـيــات،
وكاد يكون شهيدًا مع حركة فتح في
األردن ،حيث أصيب بجراح في غارة
إســرائ ـي ـل ـيــة خ ــال تـغـطـيــة الـعـمـلـ ّيــات
الـ ـف ــدائـ ـي ــة فـ ــي وادي األردن ،ف ــضــل
أن ي ـ ـجـ ــازف ،أن ي ـص ـب ــح ف ــدائـ ـي ــا فــي
هــذه اللحظة ،ولــو أن نتائج عمليته
الفدائية في العاصمة غير مضمونة.
يـ ـ ـع ـ ـ ّـرف س ـ ـ ــام ع ـ ــن نـ ـفـ ـس ــه بـ ــأنـ ــه مــن
األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ال ـ ــذي ـ ــن حـ ــاف ـ ـظـ ــوا ع ـلــى
ث ـ ــوابـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ــوط ـ ـن ـ ـي ـ ــة ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــزمـ ـ ــوا
ال ـق ـضــايــا ال ـعــرب ـيــة (ال سـيـمــا قضية
فلسطني) .إسالميًا ،يطرح نفسه من
أصـ ـح ــاب ال ـخ ــط امل ـع ـت ــدل واالن ـف ـت ــاح
والـحــوار .يبدو من األشـخــاص الذين
يستصعبون التغيير ،أو االنتقال من
مرحلة الى أخرى .هو من الجيل الذي
م ــا زال يـعـيــش ك ـمــا ل ــو أن ــه ف ــي عهد
رفيق الحريري .أقله في الالوعي .كما
لو أن األخير ما زال على قيد الحياة.
ي ــرى أن ال ـح ـق ـبــة ال ـحــريــريــة (مــرحـلــة
األب) حقبة ذهبية للبنان وبـيــروت.
ص ـح ـيــح أن ــه ك ــان يـخـتـلــف م ـعــه عـنــد
بعض املـفــاصــل ،لكن رفـيــق الحريري
«كـ ـ ـ ـ ـ ــان ح ـ ــريـ ـ ـص ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى اس ـ ـت ـ ـي ـ ـعـ ــاب
الجميع» .ال مآخذ على سعد بل على

صالح سالم يواجه وال يريد أن يواجه (أرشيف)

ف ــري ــق ع ـم ـلــه ،ل ــذل ــك ،تـصـبــح امل ـقــارنــة
ب ــن ف ــري ـق ــي ع ـم ــل األب وابـ ـن ــه ظــاملــة
للحريري األول.
يقول سالم إن االفتراق بدأ مع ترشيح
العماد عــون للرئاسة .زاد الطني بلة
أداء الحكومة ،ومــن بـعــده مــا يسميه
سـلـسـلــة ال ـت ـض ـح ـيــات ال ـت ــي ل ــم يــأخــذ
سـعــد ال ـحــريــري شـيـئــا مـقــابـلـهــا .هــذا
الــواقّــع «خلق حالة مــن اإلحـبــاط عند
ـروت ـيــن» .هــذا
ال ـســنــة ،وت ـحــدي ـدًا ال ـب ـيـ ّ
االنـقــاب فــي امل ــزاج الـســنــي ،على ذمة
س ــام ،ك ــان داف ـع ــا لـتـشـكـيــل الــائـحــة.
هنا يـشــرح أكـثــر .فقد كنا أمــام خيار
من اثنني :إما االنكفاء وجعل البيارتة
يستسلمون أمام الواقع الحالي ،وإما
القيام بخطوة تحرك الستاتيكو الذي
ك ــان م ــوج ــودًا ،وت ـشـ ّـجــع ال ـن ــاس على
اختيار من يمثل صوتهم الحقيقي.
ما يقوله رئيس التحرير هل ينطبق
على مرحلة ما بعد احتجاز الحريري
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاض؟ يـ ـجـ ـي ــب سـ ـ ـ ــام بـ ــأن
«العطف الكبير الذي حصل ،لألسف،
لـ ــم ُي ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـن ـظ ـي ـمــه وت ـحــوي ـلــه
ال ــى ت ـيــار ش ـع ـبــي» .بــل عـلــى الـعـكــس،
«اس ـت ـم ــرت املـ ـم ــارس ــات ال ـســاب ـقــة فــي
إهمال الجمهور وعــدم الحرص على
تحصيل الحقوق».
يريد ســام أن يواجه سعد الحريري
مــن دون أن يواجهه .أن يؤلف الئحة
وال ت ـ ـكـ ــون مـ ـن ــافـ ـس ــة ل ــائـ ـح ــة ت ـي ــار
املستقبل .هي فقط «لتصحيح مسار
مـ ـع ـ ّـن» .ف ــال ـح ــري ــري ي ـ ِـج ــب أن يـكــون
فــي مــوقــع ال يـنــازعــه عـلـيــه أح ــد! ّلكن
الـ ـخـ ـط ــاب ال ـس ـي ــاس ــي ال ـ ـ ــذي ي ـت ـبــنــاه
ّ
يحوله من زعيم طائفي إلى طرف في

هذه الطائفة.
هــل يـقــف الـسـعــوديــون وراء ك؟ يؤكد
ســام أن اململكة لــم تتدخل سلبًا وال
إي ـجــابــا فــي مــوضــوع الئ ـح ـتــه .النفي
يكون أحيانًا بمثابة تعبير عن جواب
م ـض ـمــر ل ـي ــس وقـ ــت الـ ـب ــوح بـ ــه .أن ال
تطلب السعودية من سالم االنسحاب
م ــن امل ـعــركــة االن ـت ـخــاب ـيــة ،يـعـنــي ذلــك
م ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــة ضـ ـمـ ـنـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـتـ ــرشـ ــح،
ولينجح من ينجح!
ّ
س ــام الـ ــذي يـعـتـبــر نـفـســه أن ــه يـمــثــل
ح ــال ــة اع ـت ــراض ـي ــة ،م ـت ـفــائــل الـ ــى ح ـ ّـد
ت ــوقـ ـع ــه فـ ـ ــوز الئـ ـحـ ـت ــه ب ـم ـق ـع ــدي ــن أو
ث ــاث ــة .ل ـكــن مـ ــاذا ف ــي ح ــال ل ــم ينجح
هـ ــو ن ـف ـس ــه؟ فـ ــي  ١٤شـ ـب ــاط امل ــاض ــي
ً
كتب ســام مـقــاال عــن رفـيــق الحريري
بعنوان «دولــة الرئيس  ...سامحنا».
قـ ـص ــد الـ ــرجـ ــل االع ـ ـ ـتـ ـ ــذار عـ ــن الـ ـح ــال
ال ـت ــي وص ــل ال ـي ـهــا ال ـب ـلــد .ف ــي  ٧آي ــار
املقبل ،هــل يكتب صــاح ســام لسعد
الحريري ويقول له «دولــة الرئيس....
سامحنا» فــي حــال خالفت حسابات
الـحـقــل الـبـيــروتــي حـســابــات ب ـيــدره....
وأتت ملصلحة رئيس الحكومة؟

مناورة الداخلية :احتساب األصوات إلكترونيًا
أسابيع قليلة تفصل لبنان
عن أول انتخابات نيابية
يشهدها وفق القانون
النسبي .االمتحان الفني
واللوجستي هو األساس.
وزارة الداخلية تعمل لتوفير
عملية انتخابية غير معقدة
إن لناحية آلية االقتراع أو
لجهة احتساب النتائج

غادة حالوي
يـشـهــد ل ـب ـنــان ف ــي الـ ـس ــادس م ــن أي ــار
امل ـق ـب ــل أول ان ـت ـخ ــاب ــات ن ـيــاب ـيــة مـنــذ
ت ـســع سـ ـن ــوات ،ب ـعــدمــا كـ ــان الـتـمــديــد
تـلــو الـتـمــديــد قــد جـعــل والي ــة املجلس
الحالي تسع سـنــوات بــدل  4سـنــوات.
هذه االنتخابات لن تكون وفق النظام
األكـ ـث ــري ،وع ـم ــره م ــن ع ـمــر املـجــالــس
النيابية منذ عهد االنتداب الفرنسي،
بل وفق نظام نسبي وصوت تفضيلي
وإف ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاح املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال أم ـ ـ ـ ـ ــام تـ ـص ــوي ــت
املـغـتــربــن فــي ب ـلــدان إقــامـتـهــم ،للمرة
األولى في تاريخ لبنان.

من هذه الزاوية الجديدة في القانون
االن ـت ـخ ــاب ــي ،ت ـق ــارب الـلـجـنــة التقنية
املولجة التحضير لالنتخابات ثالثة
عناصر أساسية هي اآلتية:
 األوراق امل ـط ـب ــوع ــة س ـل ـف ــا ،وال ـت ــييحصل عليها الناخب مــن داخــل قلم
االقتراع .وتتضمن اللوائح االنتخابية
بـ ـحـ ـس ــب ل ـ ـ ـ ــون ك ـ ـ ــل مـ ـنـ ـه ــا وأس ـ ـم ـ ــاء
املرشحني في الدائرة وصورهم.
 ال ـ ـ ـعـ ـ ــازل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي الـ ـ ـ ــذي ص ـمــموفــق معايير جــديــدة تحفظ للناخب
خصوصية االقتراع وسريته.
 الـعـمــل عـلــى تحضير كــل التقنياتاملتعلقة بانتخاب املغتربني كصناديق

(مروان طحطح)

االقـ ـت ــراع وال ـق ــوائ ــم االنـتـخــابـيــة وغـيــرهــا
بـ ـه ــدف إرسـ ــال ـ ـهـ ــا قـ ـب ــل م ــوع ــد ان ـت ـخ ــاب
املغتربني املحدد في  27و 29نيسان .2018
ال يـحــدد مستشار وزي ــر الــداخـلـيــة خليل
جبارة موعدًا النتهاء التحضيرات التي
يعمل عليها وفــريــق عمله ،لكنه يوضح
أن هناك مجموعة أمور يتم العمل عليها
ب ــالـ ـت ــدرج« ،وق ـ ــد أن ـج ــزن ــا الـ ـج ــزء األك ـب ــر
املطلوب ال سيما مع انتهاء مدة مراجعة
القوائم االنتخابية املحددة في الثالث من
شهر نيسان املقبل».
ي ـقــول ج ـب ــارة لـ ــ»األخـ ـب ــار» إن «األول ــوي ــة
ح ــالـ ـي ــا لـ ـت ــأم ــن مـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات ال ـع ـم ـل ـيــة
االنتخابية للمغتربني .ستعمل الداخلية

على إرس ــال كــل االحتياجات االنتخابية
قبل  27نيسان لتمكينهم مــن االنتخاب
وفــق املــواعـيــد امل ـحــددة فــي الـقــانــون ،لكن
عملية فرز األصــوات ستتم في لبنان مع
التشديد على عدم إمكانية اقتراع املغترب
إال فــي بـلــد إقــامـتــه حـيــث تـسـجــل ،وليس
في لبنان في حال خطر له تعديل رأيه أو
صودف وجوده في لبنان يوم االنتخاب».
م ـح ـل ـيــا ،ي ـض ـيــف ج ـ ـبـ ــارة ،ت ـت ــاب ــع وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة عـمـلـيــة ت ــدري ــب رؤسـ ـ ــاء اق ــام
االقتراع مناطقيًا ،وقد شارفنا على إتمام
عملية تصحيح القوائم االنتخابية التي
سـتـكــون ج ــاه ــزة نـهــايــة الـشـهــر ال ـج ــاري،
كذلك صناديق االقتراع الجديدة وعددها

 10آالف صندوق صارت جاهزة والعوازل
ً
الجديدة فضال عن لجان القيد».
أم ــا لـنــاحـيــة آل ـي ــة االن ـت ـخ ــاب ،فـيـتـحــدث
جبارة عن ما يسميها «األوراق املطبوعة
سلفًا» ،والتي تعد تجربة أولى وصممت
لتتضمن اللوائح االنتخابية مع ألوانها
وأسماء املرشحني وصورهم .يتم طبعها
بحسب الدوائر الصغرى بما يسهل على
املقترع عملية إعطاء الصوت التفضيلي،
مشيرًا إلــى أن ال ــوزارة فــي صــدد طباعة
 20باملئة أكثر من عدد األوراق املطلوبة
طبقًا ملا ينص عليه القانون.
معظم األمور اللوجستية انتهت وتبقى
ال ـت ـف ــاص ـي ــل امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـم ــواك ـب ــة ال ـي ــوم

االنتخابي حيث تحتاج الــوزارة إلى ما
ي ـقــارب  25أل ــف عـنـصــر أم ـنــي و 15ألــف
ً
موظف بــن أمــن قلم وكــاتــب فضال عن
فــريــق عمل متخصص بــإدخــال األرق ــام
إل ـ ــى ال ـب ــرن ــام ــج اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي امل ـع ـت ـمــد،
إض ــاف ــة إلـ ــى ل ـج ــان ال ـق ـي ــد املـ ـك ـ ّـون ــة مــن
قضاة.
يـ ـش ــدد ج ـ ـبـ ــارة ع ـل ــى أن ه ـ ــذه ال ــورش ــة
تهدف إلنجاح اليوم االنتخابي في كل
لبنان والحيلولة دون أيــة مخالفات أو
عـمـل ـيــات ض ـغــط ع ـلــى امل ــواط ـن ــن حيث
يمنع تصوير األوراق املطبوعة للوائح،
خصوصًا لحظة إدالء الناخب بصوته
أو إخراجها خارج أقالم االقتراع.

أم ــا لـنــاحـيــة إعـ ــان ال ـن ـتــائــج ،يستبشر
جبارة خيرًا في إمكان جمع واحتساب
الـنـتــائــج إلـكـتــرونـيــا وإص ــداره ــا تباعًا
وف ــق ن ـظ ــام رب ــط إل ـك ـتــرونــي ب ــن لـجــان
القيد والــدوائــر ،على أن تكون النتائج
مكتملة مع ساعات الصباح األولى.
وت ــافـ ـي ــا ألي أخـ ـط ــاء م ـم ـك ـن ــة ،يـكـشــف
جـبــارة أن الــداخـلـيــة ستجري األسـبــوع
املقبل «مناورة إلكترونية حية» لعملية
جـمــع واح ـت ـســاب األص ـ ــوات إلـكـتــرونـيــا
ل ـه ــدف ــن ،ت ـج ــرب ــة ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ال ـن ـظــام
اإلل ـك ـتــرونــي ال ـحــديــث املـعـتـمــد وإع ــان
ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي وقـ ــت قـيــاســي
وأسرع من املرات السابقة.

