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النيابية  االنتخابات  عن  تفصلنا  التي  الزمنية  املدة 
املزمعة ال تتجاوز شهرين. لكن عىل الرغم من ذلك، فإن 
ارباكا شديدا عند  معظم املسوحات االحصائية تظهر 
الناخبني. بعضهم بدعوى التعقيد يف القانون الجديد، 
نحو  التغيري  من  بـ"يأس"  يتذرع  اآلخر  البعض  بينام 
الحاكمة  الطبقة  ان  االفضل العتقاده عن غري صواب 
ان  الحق  السياسية.  واجسامها  يتالءم  قانونا  فّصلت 
يف االمرين شيئا من الجدية السياسية. لكن ما يجب 
هي  االنتخابات  ان  هو  االذهان،  يف  حارضا  يبقى  ان 
السيايس،  النظام  لتطوير  االرقى  الدميوقراطي  الضامن 
واملواطن،  الدولة  عىل  حقوق  من  فيه  يندرج  وما 

وكذلك ما يرتتب من واجبات عىل االثنني.
الحال  فكيف  اجامع.  عليه  العامل  يف  يشء  ال  عمليا، 
اآلراء  تنوع  يكاد  لبنان  مثل  بلد  يف  انتخاب  بقانون 
بسبب  مواطنيه  عدد  يتجاوز  فيه  والتوجهات 
الهواجس الضيقة التي تتقدم عىل املواطنة؟ لكن يف 
الوقائع  بحسب  ـ  ُيعد  الجديد  القانون  فان  املقابل، 
معنى  من  للكلمة  ما  بكل  انجازا  ـ  املعقدة  اللبنانية 
تتيح  التي  النسبية  دخول  االول  جوهريني:  لسببني 
اما  الربملان.  اىل  الوصول  السياسية  التنوعات  لجميع 
السبب اآلخر فيتمثل يف اسقاط قانون الستني االكرثي 
عموما  اللبنانيني  عىل  اباطرة  ُينّصب  كان  الذي 
قادرة  االكرثية  عادت  ما  اآلن  خصوصا.  والطوائف 

عىل الغاء اآلخر او منعه.
توفري  االساس  مهمته  ـ  قانون  اي  ـ  االنتخاب  قانون 
بدوره  هو  الذي  النيايب  املجلس  يف  التمثيل  صحة 
الذي  الشارع  من  بدال  والحوار،  النقاش  ميدان 
واالستقرار.  االمن  عىل  ارتداداته  جميعا  نعرف 
ميكن  وكان  االفضل،  ليس  الحايل  القانون  ان  صحيح 
االصالحات كخفض  بعض  تضمن  لو  كذلك  يكون  ان 
البطاقة  اعتامد  النسائية،  الكوتا  اقرار  االقرتاع،  سن 
املمغنطة، او لو تجنب تقسيم دوائر معينة بطريقة 
طائفية، واسقاط املساواة يف تقسيم الدوائر، او لو مل 

يحرص الصوت التفضييل يف القضاء.
انفا  اليها  املشار  الشوائب  وجود   من  الرغم  وعىل 
املستحسن  كان من  التي  الحايل،  االنتخاب  قانون  يف 

امام  وابطال  مراجعة  مادة  تشكل  لئال  تصويبها 
القانون  فإن  دستوريا،  خالفا  او  الدستوري  املجلس 
مستوى  عىل  تغيري  اىل  ستؤدي  فرصة  يعترب  الجديد 
مفاجآت،  اىل  ايضا  وسيؤدي  ككل،  الربملان  تشكيل 
اصل  من  نائب  مئة  وصول  محسوما  يعد  مل  بحيث 

128 كام كان سابقا. 
الذي  التغيري  احداث  اللبنانيني  امكان  يف  صار  اآلن، 
يريدونه اذا ما كانوا صادقني يف اعرتاضاتهم التي ترتاكم 
يف امللفات االقتصادية واالجتامعية والبيئية والسياسية.

الذي  االقرتاع  منها  عدة،  متغريات  يحمل  القانون 
قسيمة  وهي  مسبقا،  مطبوعة  ورقة  عرب  سيكون 
الئحة  وكل  الدائرة،  يف  املوجودة  اللوائح  كل  تضم 
اىل  مضطر  الناخب  ان  كام  املرشحني.  اسامء  تضم 
بني  مفاضلة  اجراء  امكان  دون  من  لالئحة  االقرتاع 
اسامء ولوائح اخرى. هذه "الجربية" ـ اذا صح التعبري 
ـ ُترتب عىل الناخب التمهل كثريا قبل االدالء بصوته، 
يختارهم  من  عرب  واقعه  تغيري  العمل عىل  عليه  ألن 

للوصول اىل الندوة الربملانية.
االنتخابات املقبلة فرصة حقيقية بعدما جرى تبديدها 
حقوقه  احد  من  املواطن  فيهام  ُسلب  بتمديدين، 
الدستورية والقانونية. لن تكون فرصة اال بحسن االختيار 
والنفوس  الغرائز  وليس  والضمري،  العقل  ميليه  ملا  وفقا 
التداول يف  املشحونة، او املال االنتخايب بحسب ما يتم 

شأنه اذ يقال ان هذه االنتخابات ستكون االغىل.
االنتخابات  اىل  ندخل  اننا  ذلك،  كل  من  االهم 
واعد  مستقبل  يف  يكمن  اللبنانيني  جميع  وامل 
واالزدهار  بالسالم  خالله  يشعرون  وألبنائهم،  لهم 
العني،  وبأم  يوميا،  يشاهدوا  ان  من  بدال  واالمان، 
ابشع تالل القاممة، فيام صارت جبالنا الخرض اكوام 
والنفايات  الفساد  بروائح  انوفنا  وُزكمت  بحص، 

والكراهيات عىل انواعها.
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