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افتتاحية العدد
منذ سنوات رفعنا الصوت وتظاهرنا ُمطالبني باعتامد النظام النسبي يف االنتخابات النيابيّة. 

وعندما طُرِحت النسبيّة جدياً عىل بساط البحث يف مجلس النواب هللنا لذلك. لكّن التمني 

تحّول إىل خيبة، والنظام النسبي الذي انتظرناه طويالً صار بسحر الطبقة السياسية الحاكمة 

نظاماً ُمشّوه املضمون، ُمرتّب عىل قياس قوى األمر الواقع.

انتظرنا أن يتخلص نظامنا السيايس من نظام أكرثي رّشع املَحادل وثبّت احتكار الطبقة 

السياسيّة الحاكمة للتمثيل السيايس يف لبنان لسنوات طوال، فُفوجئنا بخدعة نظام جديد، 

ضاَع يف دهاليز تعقيداته ُمبتكروه، قبل أن نضيع بدورنا نحن!

لسنا مبُتشامئني، لكّن نظام االنتخابات الجديد ال ميكن أن يُريض القوى الطامحة إىل تطوير 

النظام السيايس يف لبنان من خالل وضع قانون انتخاب حديث يعتمد نظام االقرتاع النسبي 

ما يُحّقق التمثيل الصحيح للمواطنني. 

فرَض النظام الجديد عودة خطاب التجييش الطائفي إىل الواجهة، كام فرضت رشوط 

"الحاصل االنتخايب" و"الصوت التفضييل" و"الدوائر املُصّغرة" تفرّق حلفاء األمس كٌل يف 

الئحته الخاصة، واجتامع ُمتنافيس األمس يف لوائح ُموحدة، فغابت املشاريع لصالح املصالح 

الضيقة واملنافسات و"الحظوظ املفرتضة للمرشحني"، وعّم الهرج واملرج الساحة االنتخابيّة.

كام لو أن الطبقة السياسية يف لبنان أرادت - ولو بشكل غري مبارش- أن يطفح الكيل 

باللبنانيني من هذا النظام ويتمنوا الخالص منه حتى قبل تطبيقه!

تشهد الساحة االنتخابية اليوم عجقة ُمرشحني، منهم جزء ال بأس به من الناشطني 

املدنيني الرافضني لألمر الواقع والساعني إىل التغيري، لكن حظوظ القوى املُعارضة للسلطة 

واملُرشحني املستقلني تبقى ضعيفة يف هذه االنتخابات، وإمكانية خرق هؤالء تظل صعبة 

يف ظل القانون الحارض. 

املسرية ُمستمرّة، سواء حصلت الخروقات أم مل تحصل، والسعي سوف يتجدد بعد السادس من 

أيار لتصحيح التشويهات التي اعرتت قانوننا االنتخايب اليوم، عىس أن ننجح يف فرض اعتامد النسبية 

الصحيحة وباقي اإلصالحات يف القانون االنتخايب الالحق. فنحن ال منلك سوى اإلرادة واألمل.
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يارا نصار األمينة العام للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات

أجرى املقابلة: أديب محفوض

لم تكن السلطة لُتسقط من يدها طوعًا ومن خالل قانون انتخاب جديٍد، بعضًا من هيمنتها وإطباقها 
على الحياة السياسّية بكل مفاصلها. احتاج األمُر إلى نضاٍل انتظم في هيئات ُمتعّددة، فكانت 

الجمعّية اللبنانّية من أجل ديمقراطّية االنتخابات )LADE( أهم مرتكزاتِه.

نّصار لـ»تواصل مدني«: تقسيم الدوائر 
والصوت التفضيلي شّوها مبدأ النسبيّة، 

ومبدأ حياد إدارة االنتخابات غير مؤمَّن

ِأّما أبرز تجلّياته فتمّثلت يف الحملة املدنّية لإلصالح االنتخايب، التي 
أخذت عىل عاتقها عرب ُمختلف مكّوناتها )مجموعة كبرية من هيئات 

املجتمع املدين( نرش اإلصالحات الواجب إدخالها عىل قانون االنتخاب 
بني املواطنني يف سبيل جعلها مطلباً شعبّياً، والتأكيد من خالل ذلك 
عىل بطالن ادعاء بعض ُمكّونات السلطة بأن النسبّية نظاٌم انتخايٌب 

َعِصٌ عىل الفهم، وتوعيتهم عىل رضورة املطالبة بها مبختلف الوسائل 
الدميقراطية، والضغط عىل السلطة بُغية تضمني قانون االنتخاب 

املأمول تلك اإلصالحات. وكام هو واقع الحال دامئاً يف بلٍد كلبنان، 
فأّول الغيث قطرُة قانون االنتخاب رقم 44\2017، الذي سقط من 

سامء ساحة النجمة بكل ما يحمله من إصالحات وتشّوهات.

عن قانون االنتخاب الجديد، وعن االنتخابات النيابّية املرتقبة يف 
6 أيّار املُقبل، وتحضريات وزارة الداخلّية لها، ومواكبة الجمعية 

اللبنانّية من أجل دميقراطية االنتخابات للعملّية االنتخابية، كان 
ملجلّة »تواصل مدين« هذه املقابلة مع السّيدة يارا نّصار، املُديرة 

التنفيذيّة للجمعّية منذ العام 2009 وحّتى 2017، واألمينة العامة 
منذ مطلع العام 2018.

•  كيف مُيكن أن نُعّرف القّراء بإيجاز عىل الجمعية اللبنانّية من اجل 
دميقراطية االنتخابات )LADE(؟

تأسست الجمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات العام 1996 من 

قبل مجموعة من الناشطني والناشطات الذين قرروا االجتامع معاً للعمل 

عىل دميقراطية االنتخابات وقد ناقش املؤسسون اسم الجمعية ُمطّوال ليك 

يعكس االهداف االسرتاتيجية للجمعية التي ال تقترص فقط عىل مراقبة 

االنتخابات بل عىل العمل عىل دميقراطية العملية االنتخابية من القانون 

إىل الثقافة إىل املامرسة. 

مـقـــابــلـــــــــــة
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تضم الجمعية اليوم حوايل الـ 800 عضواً وعضوة وأكرث من 1200 متطوًعا 

ومتطوعة يف املناطق اللبنانيّة كافّة.

•��كيف ترى األمينة العامة للجمعية االستعدادات والتجهيزات 
لالنتخابات النيابية املرتقبة يف ٦ ايار املقبل، سواء من جهة السلطة 

الرسمية املخّولة تنفيذها، أو لجهة الحراك االنتخايب املواكب، أو 
لجهة تحضريات جهات املراقبة والتي من بينها جمعيتكم؟

لجهة ادارة االنتخابات:

تقنيًا تبدو وزارة الداخلية والبلديات جاهزة إلجراء العملية االنتخابية 

بحسب املراسالت التي تتم بني الجمعية وبني الوزارة. ولكن تبقى العربة 

بالتنفيذ ومبا سنشهده خالل أيام االقرتاع يف داخل لبنان وخارجه. ولكن 

مشكلة وزارة الداخلية هي برتشح الوزير الذي هو عىل رأس إدارة 

االنتخابات، ما يطرح تساؤالت كبرية حول تضارب املصالح يف هذا اإلطار. 

واألمر ال يقترص فقط عىل وزير الداخلية بل وزير الخارجية و15 وزيرا 

آخرين من الحكومة التي تدير االنتخابات مبن فيهم رئيس الحكومة هم 

من املرشحني واصحاب املصلحة يف العملية االنتخابية، ما يطرح إشكالية 

كبرية لجهة حياد إدارة االنتخابات يف العام 2018 والحل لهذه املشكلة 

كان ميكن أن يكون بسيطاً عرب تعيني هيئة مستقلة فعال إلدارة االنتخابات 

وتنظيمها. وهذا يأخذنا إىل الشق الثاين املعني بإدارة االنتخابات أال وهي 

»هيئة اإلرشاف عىل االنتخابات« التي ليست مستقلة خاصة يف ميزانيتها إذ 

تعاين الهيئة الحالية من انعدام توفر االمكانات املالية والبرشية التي تسمح 

لها بالقيام مبهامها ما يؤكد لنا وجود قرار سيايس بإضعاف أدوار الهيئة ومن 

جهة أخرى فإن هذه الهيئة تتمثل فيها األحزاب السياسية باعرتاف وزير 

الداخلية ما يؤدي أيضا إىل عدم اتخاذ الهيئة للساعة بعض القرارات التي 

من املمكن أن تساهم يف تصحيح مسار العملية االنتخابية وتأمني املساواة 

يف الفرص بني املرشحني.

لجهة الحراك االنتخايب:

تعترب الجمعية أن من حسنات النظام النسبي أنه يشجع عىل الرتشح وهذا 

ما شهدناه حاليا يف ارتفاع عدد املرشحني واملرشحات أيضا ولكن لألسف 

نشهد تحالفات انتخابية بامتياز بني أطراف ال تجمع بينهم أفكار سياسية 

مشرتكة وهو ما يضعف الطابع السيايس الربامجي لالنتخابات الحالية عىل 

حساب التحالفات االنتخابية اآلنية.

لجهة تحضريات جهات املراقبة:

بدأت الجمعيّة مبراقبة الحمالت االنتخابية ومراقبة الجهات املعنية 

بالعملية االنتخابية منذ تاريخ إقفال باب الرتشيحات وقد انترش منسقو 

الجمعية ومراقبوها )52 منسقا ومراقبا( يف األقضية اللبنانية كافة للبدء 

بعملية املراقبة كام باستقطاب وتدريب املراقبني الذين سرياقبون مع الدي 

يوم االقرتاع، وتتوقع الجمعية أن تنرش حوايل 1200 مراقباً يوم االقرتاع ليك 

تتمكن من رصد املخالفات التي من املمكن أن تحدث يومها كام تتمنى 

الجمعية عىل اللبنانيني واللبنانيات مساعدتها يف عملية املراقبة وتبليغها 

بأي مخالفة يشهدونها عىل الخط الساخن 333713/01 او 333714/01 أو 

عرب تنزيل تطبيق الجمعية الذي ستعلن الجمعية عن جهوزيته قريبا جداً. 

•  هل يُريض قانون االنتخاب الجديد رقم ٢٠١٧/٤٤ الجمعية 
اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات، مبا تَضّمنه من بعض 

االصالحات التي لطاملا طالبت بها الجمعّية؟

لألسف إن القانون الجديد ال يريض الجمعية، فربغم تضمن القانون لبعض 

االصالحات أبرزها قسيمة االقرتاع الرسمية املوحدة والنظام النسبي لكن 

هذه االصالحات أتت مشوهة داخل القانون فالنظام النسبي يتضمن 

عنارص عدة يجب أن تتوفر فيه ليعطي املفعول املرجو منه أال وهو، 

بالنسبة لالدي، دقة وصحة التمثيل، ولكن تقسيم الدوائر املعتمد يف 

القانون، الصوت التفضييل الواحد، وجود عتبة انتخابية توازي الحاصل 

االنتخايب وغريها من املعطيات شّوهت مبدأ النسبية.

•  باإلضافة إىل نظام االنتخاب النسبي، أين تكمن نقاط القّوة 
األساسّية، والتي ميكن اعتبارها إصالحات جذريّة طالت القانون 

االنتخابيني؟ والنظام 

نقاط القوة األساسية يف القانون هي يف اعتامد قسيمة االقرتاع املُوحدة، 

اقرتاع املغرتبني والتعديالت التي أدخلت عليه )برغم مالحظات الجمعية 

عىل تفاصيل عدة فيه(، إضافة إىل توسيع محدود لدور هيئة اإلرشاف عىل 

االنتخابات، علام أننا نشهد حالياً تقويضاً سياسياً لدور الهيئة وضعفاً لدى 

الهيئة يف مامرسة مهامها َمرَدُّه بالدرجة األوىل إىل ما حذرت منه الجمعية 

عند إصدار القانون أي عدم توفر االستقاللية املالية للهيئة واستمرار ربطها 

مالياً بوزارة الداخلية وآلية تعيني أعضاء الهيئة.

•  اعتامد الصوت التفضييل عىل مستوى القضاء، إىل أي حدًّ يخدم 
السلطة ويُحّصن النظام السيايس الحايل؟

مشكلة الجمعية مع الصوت التفضييل ال ترتبط بكونه يخدم السلطة أم ال، 

ألن الجمعية ال تعنيها نتائج االنتخابات لجهة من يربح أو من يخرس، لكن 

ما يعني الجمعية هو ما إذا كان النظام االنتخايب املعتمد يحمل يف طياته 

ديناميكية التغيري أم ال. املشكلة يف الصوت التفضييل الواحد املعتمد أنه 

يشجع عىل الزبائنية والفردنة يف الحمالت االنتخابية فيحاول كل مرشح/ة 

أن يحصد أكرب عدد ممكن من األصوات التفضيلية ما يضعه يف منافسة 

مبارشة مع أعضاء الئحته. من جهة ثانية إن وضع الصوت التفضييل عىل 

مستوى الدوائر الصغرى حّول املعارك إىل معارك ضيقة عىل مستوى قضاء 

ي الزبائنية ويعطي دوراً أكرب للامل السيايس يف العملية  أو أقّل ما يُنمِّ

االنتخابية. الصوت التفضييل الواحد بالشكل املحدد يف القانون يخدم 

أصحاب النفوذ السيايس واملال.

•  هل ميكن القول أن املجلس النيايب املرتقب انتخابه يف السادس من 
أيّار املقبل سيكون أكرث متثيالً من املجلس الحايل؟

متثيل املجلس للبنانيني مرتبط مبدى دميقراطية العملية االنتخابية. وقد 

سجلت الجمعية انتهاكات عّدة كبرية تجعل من العملية االنتخابية للحظة 

غري دميقراطية عىل أمل أن تتعّدل بعض املالحظات التي أوردتها الجمعية 

يف تقاريرها ليك تصبح هذه العملية أكرث دميقراطية يف التقييم العام ملجمل 

العملية االنتخابية والذي ستضعه الجمعية يف تقريرها النهايئ.

•  هل لديكم فكرة عن عدد النساء اللوايت اندرجَن ضمن لوائح، 
وبالتايل سوف يُكملِْن خوض االنتخابات؟

86 امرأة من أصل 113 امرأة مرشحة أكملن حمالتهن االنتخابية واندرجن 

ضمن لوائح.

•  تعتقدون أن الحضور النسوي سيكون أكرب يف املجلس املُقبل مام 
هو عليه يف املجلس الحايل؟
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هذا يرتبط بجدية اللوائح التي رشحت نساء، وبالحشد ملنح األصوات 

التفضيلية ملنارصيها داخل الالئحة. نأمل خريا ولكن سننتظر ونرى ألننا قلقون 

من عدم منح األصوات التفضيلية، الحزبية خاصة، للنساء ضمن اللوائح.

•  برأيكم سّيدة يارا، هل من قيمة فعلّية النتخاباٍت تم تفصيل 
قانونها ونظامها االنتخابّيني عىل قياس من يف السلطة، وكام جرت 

العادة، إن لجهة تقسيم الدوائر إىل 15 دائرة غري متوازنة لجهة 
عدد املقاعد وعدد الناخبني )عدم التساوي يف قيمة الصوت بني 

الناخبني(، أو لجهة اعتامد التصويت التفضييل الطائفي من خالل 
حرصه بالقضاء وليس بكامل الدائرة؟

تقيّم الدي العملية االنتخابية انطالقا من معايري عّدة جزء منها مرتبط 

بالقانون نفسه والجزء اآلخر مرتبط باملامرسة. وقد وضعت الجمعية 

مالحظات جمة عىل القانون الحايل الذي ال يرقى لكونه قانوناً يضمن 

مبفاصله األساسية ومنها النظام االنتخايب املعتمد، دميقراطية االنتخابات، 

واملساواة بني الناخبني وبني املرشحني، ويبقى التقييم النهايئ للجمعية بعد 

انتهائها من تقييم املامرسة وكيفية تنفيذ هذا القانون.

•  إىل أي حد ترين أن املجموعات املستقلّة والتي سّمت نفسها بـ 
»املجتمع املدين« كانت يف فرتة التحضري لخوض االنتخابات، عىل قدر 

اآلمال التي علّقها عليها املواطنون غري الراضني عن أداء السلطة؟

الجمعية ليست معنية بهذا املوضوع، يبقى أننا سجلنا عىل االعالم تحفظنا 

الستعامل كلمة مرشحي »املجتمع املدين« ألنها تخلط لدى املواطنني بني 

املرشحني وبني جمعيات املجتمع املدين التي ال عالقة لبعضها بعمليات 

عيني ع الديموقراطية

الرتشح ال من قريب وال ومن بعيد.

•  ماذا عن سقف االنفاق عىل الحملة االنتخابية؟ هل تستطيع هيئة 
املراقبة عىل االنتخابات ضبطه، وال سيام مع انتشار الحمالت 

الدعائية املدفوعة وغري امللحوظة يف القانون )وسائل التواصل(؟

املشكلة هنا لها بُعدين، األول أن سقف االنفاق نفسه عال جداً وهذا من 

أبرز مالحظات الدي عىل القانون، والثاين أن هيئة اإلرشاف عىل االنتخابات 

مل تعط اإلمكانات املادية والبرشية املطلوبة ليك تتمكن من مراقبة اإلنفاق 

كام يجب، وبالتايل ليك تتمكن من ضبطه. كام أن الهيئة لآلن مل تتخذ بعد 

القرارات الجريئة التي تسمح بوضع حد لهذه املامرسات. وبرغم ضعف 

اإلمكانات بإمكان الهيئة اتخاذ بعض االجراءات التي تؤدي إىل املزيد من 

للمرشحني. املالية  الشفافية 

• هل قمتم بكل التجهيزات الالزمة لعملية املراقبة؟

تستكمل الجمعية تجهيزاتها ملراقبة يوم االقرتاع، وكانت الجمعية قد عينت 

52 منسقاً/ة ومراقباً/ة يف األقضية اللبنانية كافة وقد بدأوا مبراقبة الحمالت 

االنتخابية وباستقطاب وتدريب املراقبني ليوم االقرتاع وقد متكنت الجمعية 

لتاريخه من استقطاب وتدريب 1350 مراقباً ومراقبة سرياقب 1200 منهم 

مع الدي االنتخابات يف لبنان وانتخابات املقيمني خارج لبنان.

•  أية جهات محلّية ودولّية ستتوىّل مراقبة العملّية االنتخابية إضافًة 
إىل جمعيتكم؟

معلوماتنا: حسب 
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- االتحاد االورويب

- املعهد الوطني الدميقراطي

- كارتر سنرت

- الجامعة العربية

- الشبكة العربية لدميقراطية االنتخابات

•  كيف تُقٍيمون جهوزية وزارة الداخلية وال سّيام لجهة تدريب 
الكادر البرشي املكلّف بإدارة العملية االنتخابية داخل األقالم 

)رؤساء األقالم(؟

لجهة تدريب هيئات أقالم االقرتاع، يبدو أن الوزارة تسري بالتدريبات عىل 

قدم وساق. وقد راقبت الجمعية إحدى التدريبات لتقييم محتواها، ويبدو 

أن الوزارة جاهزة، لكن تبقى املخاوف مرتبطة بكيفية تطبيق التعديالت 

الجديدة عىل آلية االقرتاع من قبل هيئة القلم بناًء لتوجيهات الوزارة يوم 

االقرتاع، وهو ما سرتاقبه الدي عن كثب. مشكلتنا مع الوزارة أن الوزير 

الذي هو عىل رأس إدارة االنتخابات مرشح هو و16 وزيراً آخر من حكومته 

ما يرضب عرض الحائط مبدأ حياد إدارة االنتخابات.

•  ماذا عن الحملة االعالنية التي بارشت بها وزارة الداخلية 
وتستهدف من خاللها توعية املواطنني عىل آلية االقرتاع وفقاً 

للنظام النسبي )كورنيه البوظة(، هل هي موّفقة وكافية برأيكم؟

مشكلة الحملة التثقيفية أنه كان يجب أن تقوم بها هيئة االرشاف وليس الوزارة 

بحسب القانون وهو شكل جديد من أشكال إضعاف دور هيئة االرشاف. أّول 

جزء من الحملة مل يكن موفقاً ولكن يبدو أن هذه الحملة تستكمل بأجزاء 

أخرى، ويبقى أنها ليست للساعة بالحجم املطلوب، وهي أتت متأخرة أيضا ما 

سيؤدي إىل مشاكل يوم االقرتاع يف فهم املواطنني آللية االقرتاع الجديدة.

• أيضاً كيف تُقّيمون أداء هيئة األرشاف عىل االنتخابات؟

كام ذكرت سابقا يبقى أداء هيئة اإلرشاف ضعيف جداً مقارنة مع ما 

هو متوقع منها، ولهذا األداء الضعيف أسباب عدة منها مرتبط بضعف 

االمكانات املادية والبرشية للهيئة وبكونها ليست مستقلة أصال عن وزارة 

الداخلية. ويبدو أن هناك قرار سيايس واضح بإفشال عمل الهيئة ليك تبقى 

إدارة االنتخابات بيد وزارة الداخلية.

•  ما قيمة التقارير التي تضعها الجمعية مبا فيها من رصٍد لتجاوزات 
نصوص قانون االنتخاب سواء من قبل السلطات املخّولة إجراء 

العملية االنتخابية، أو من قبل املقرتعني أو املُرّشحني؟ هل ميكن 
أن يركن املجلس الدستوري إىل هذه التقارير إذا استندت إليها 

الطعون املُقّدمة من املرشحني الخارسين؟ أي هل تكتسب 
مصداقّية إىل هذا الحد؟ 

تنرش الدي تقاريرها أوال للرأي العام اللبناين ومن ثم ترسل هذه التقارير 

لوزارة الداخلية وهيئة اإلرشاف وترسل تقريرها النهايئ للمجلس الدستوري. 

ويبقى للمرشحني املترضرين أن يستعينوا بهذه التقارير إذا ما أرادوا الطعن 

بنتيجة االنتخابات وقد استدعى سابقا املجلس الدستوري مراقبي الدي 

للشهادة أمامه يف بعض الشكاوى املقدمة من قبل مرشحني يف السابق. كام 

أن تقارير الدي تهدف إىل تقييم العملية االنتخابية برمتها وبالتايل يبقى 

لهذا التقييم قيمة معنوية أيضا لدي اللبنانيني والجهات املعنية بالشأن 

االنتخايب يف لبنان.

•  هل هناك خوٌف من اللجوء إىل عمل ما يؤدي إىل تأجيل 
االنتخابات يف اللحظة األخرية؟

ال أظن أن هذا االحتامل وارد، فاالنتخابات حاصلة هذه املرة يف موعدها 

عىل األرجح، ولكن يبقى لبنان بلد املفاجآت. 

خلّي عينك عليها
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تـحـــقـــــــــــــيــق

 في قانون االنتخاب الجديد:
النسبيّة... نسبيّة!

منذ عقود والقوانين االنتخابية في لبنان في حالة غير مستقرة. تولد هذه القوانين حسب الظروف 
السياسية وتكون على قياس القوى السياسية المسيطرة؛ ما يجعلها تلبي مصالح هؤالء وحاجاتهم 

التمثيلّية. وفي العام الماضي توّصل المجلس النيابي إلى اعتماد النسبية كنظام اقتراٍع جديد بعد 
أن كان النظام االكثري معتمدًا منذ أول انتخابات نيابية عرفها لبنان، حتى االنتخابات األخيرة التي 

جرت في العام 2009 وفقًا للقانون رقم 35/2008، والتي تالها تمديدان للمجلس النيابي تجاوزت 
مدتهما الوالية الكاملة للمجلس، والتي ستنتهي في 21 أّيار 2018، على أن يسبق هذا التاريخ 

محطة هامة، وهي إجراء االنتخابات النيابية في 6 أيار 2018 وفقًا للقانون الجديد رقم 44/2017، 
والذي يعتمد نظام االقتراع النسبي بداًل من األكثري ألول مّرة في تاريخ االنتخابات النيابية اللبنانّية.

تحقيق أديب محفوض ورميا منصور وعيل الحمود

إال أّن صدور قانون جديد لالنتخابات ال يكفي لضامن انتخابات دميقراطية 

ينبثق عنها مجلس نيايب مُيثّل املواطنني متثيالً صحيحاً، فالعربة هنا مبا يتضمنه 

هذا القانون الجديد من مبادئ ومرتكزات تضمن نزاهة االنتخابات وتجعل 

منها تعبرياً صحيحاً عن إرادة الشعب التي تتّجسد يف الربملان املُنتخب.

والقانون الجديد، وإن تضّمن بعض النصوص واملبادئ اإلصالحية )والتي تم 

تفريغ بعضها من مضمونه(، إال أنه مل يكن مبستوى آمال الكثري من املواطنني 

الحاملني بتغيري أداء الطبقة السياسيّة طاملا اّن تغيري تلك الطبقة نفسها أو 

املس بالنظام أمر متعّذر حالياً.

لعل أهم ما تضمنه قانون االنتخاب الجديد رقم ٢٠١٧/٤٤، االنتقال من نظام 

االقرتاع األكرثي إىل النظام النسبي للمرة األوىل يف تاريخ االنتخابات النيابية. 

مع اعتامد الصوت التفضييل عىل مستوى القضاء، إضافًة إىل تقسيم لبنان إىل 

15 دائرة انتخابية، وإقرار حق اللبنانيني املغرتبني يف االقرتاع يف دول االغرتاب، 

إضافًة إىل تحديد سقف لإلنفاق االنتخايب وتنظيم اإلعالم واإلعالن االنتخابيني، 

كام حّدد القانون آلية تعيني ومهام هيئة اإلرشاف عىل االنتخابات.

وعند الغوص يف خبايا قانون االنتخاب ٢٠١٧/٤٤ نتبنّي اآليت:

•  إن هذا القانون وإن اعتمد النظام النسبي، إال أنه باعتامده الدائرة الصغرية 

نسبياً مع الصوت التفضييل عىل مستوى القضاء، جرّد النسبية من مفاعيلها 

املرتقبة، فأعطى لهذا الصوت بُعداً طائفيّاً، وشتّت القّوة االنتخابية للقوى 

املعارضة للسلطة.

•  إن اعتامد الصوت التفضييل الواحد يف دائرة صغرية نسبيّاً يؤدي إىل خلق 

عالقات زبائنيّة بني الناخبني واملرّشحني، وذلك من خالل لجوء املُرّشحني إىل 

تقديم الخدمات ودفع الرشاوى طمعاً بأصوات الناخبني. 

•  باإلضافة اىل اعتامد الدائرة الصغرية نسبيّاً، قّسم القانون لبنان إىل 15 

دائرة غري متوازنة ال عىل املستوى الجغرايف وال عىل مستوى عدد الناخبني 

واملرّشحني، حيث نجد دائرة انتخابية تتشّكل من محافظة كاملة، ودائرة 

أخرى تتضّمن أقل من قضائني!

•  عدم املساوة يف قيمة الصوت بني املواطنني، حيث هناك من سينتخب 

لالئحة من ١٣ مقعداً يف إحدى الدوائر ، ويف دوائر أخرى من سيقرتع لالئحة 

من خمسة مقاعد.

لبنان ينتخب 2018
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• البرتون – الكورة - زغرتا - برشي: ٤ لوائح / ١٠ مقاعد

• عاليه - الشوف: ٦ لوائح / ١٣ مقعد.

كام كانت مشاركة املرأة اللبنانيّة الفتًة أيضاً يف هذه االنتخابات، قياساً عىل انتخابات 

العام ٢٠٠٩، إذ وصل عدد املرشحات يف انتخابات ٢٠٠٩ إىل ١٢ من أصل ٧٠٢ يف 

حني أن ٤ مرشحات فقط فزن وهن موجودات يف املجلس الحايل. وال بد من اإلشارة 

إىل أنهن وصلن بفعل العامل الورايث! أما اآلن ففي هذا االستحقاق بلغ العدد 

النهايئ 86 مرشحة من أصل ٥٩٧، توزّعن عىل الشكل التايل:

• كرسوان - جبيل: ٦ مرشحات

• املنت: ٩ مرشحات

• بعبدا: ٤ مرشحات

• عاليه - الشوف: ٨ مرشحات

• بريوت األوىل : ٧ مرشحات

• بريوت الثانية : ٢٠ مرشحة

• زحلة: ٣ مرشحات

• البقاع الغريب- راشيا: مرشحة

• بعلبك- الهرمل: ٥ مرشحات

• عكار: ٥ مرشحات

• طرابلس - املنية - الضنية: ٨ مرشحات

• زغرتا- البرتون- برشي- الكورة: ٥ مرشحات 

• صيدا- جزين: مرشحتان

• صور- الزهراين: مرشحتان

• النبطية- مرجعيون- حاصبيا- بنت جبيل: ٣ مرشحات

صور المرشحين تغزو شوارع لبنان

وال بُّد من اإلشارة أيضاً إىل أن القانون الجديد ألغى مبلغ التأمني البالغ 6 ماليني 

لرية، والذي كان يودعه املرشح مع إمكانية اسرتجاعه عند فوزه يف االنتخابات أو 

حصوله عىل %20 من أصوات املقرتعني يف الدائرة، حتى لو مل يُفز مبقعٍد نيايب، 

فضّم هذا املبلغ إىل رسم الرتشيح الذي كان يف القانون القديم مليوين لرية، 

ليُصبح يف القانون النافذ حالياً 8 ماليني لرية، ويُعترب من بني الرسوم االنتخابية 

األعىل يف العامل، يدفعه املرّشح كرسم ترشيح وال ميكنه اسرتجاعه.

 ولعّل األمل، وإن كان محدوداً، بالقدرة عىل منافسة لوائح السلطة وإمكانية 

اخرتاقها يف بعض الدوائر، هو ما شّجع العديد من القوى عىل الدخول يف 

املعرتك االنتخايب. فعند إقفال باب الرتشيح، سّجلت وزارة الداخلية طلبات 

٩٧٦ مرّشحاً،  تم إسقاط ترشيح ٣٢٠ مرشحاً منفرداً منهم بسبب عدم 

انضوائهم ضمن لوائح، وذلك بعد إقفال باب تسجيل اللوائح االنتخابية، 

فأصبح عدد املرشحني يف إطار اللوائح املسجلة رسمياً ٥٩٧ مرشحاً موزعني عىل 

٧٧ الئحة يف مختلف املناطق اللبنانية عىل  الشكل التايل:

• بريوت األوىل : ٥ لوائح / ٨ مقاعد

• بريوت الثانية : ٩ لوائح / ١١ مقعد

• عكار: ٦ لوائح/ ٧ مقاعد

• طرابلس - املنية - الضنية : ٨ لوائح/ ١١ مقعد

• بعبدا: ٤ لوائح / ٦ مقاعد

• بعلبك - الهرمل : ٥ لوائح / ١٠ مقاعد

• البقاع الغريب - راشيا : ٣ لوائح/ ٧ مقاعد

• زحلة: ٥ لوائح / ٧ مقاعد

• صيدا - جزين: ٤ لوائح / ٥ مقاعد

• الزهراين - صور: الئحتان / ٧ مقاعد

• بنت جبيل - مرجعيون - حاصبيا - النبطية: ٦ لوائح / ١١ مقعد

• كرسوان - جبيل: ٥ لوائح / ٨ مقاعد

• املنت: ٥ لوائح / ٨ مقاعد
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عدد املقاعد التي ستنالها كل الئحة مشاركة باالقرتاع. ويتم إخراج اللوائح التي 

مل تنل الحاصل االنتخايب من احتساب املقاعد ويعاد مجدداً تحديد الحاصل 

االنتخايب بعد حسم األصوات التي نالتها هذه اللوائح، فتحصل الالئحة عىل 

عدٍد من املقاعد يساوي عدد الحواصل االنتخابية التي نالتها، عىل أن متنح 

املقاعد املتبقية للوائح املؤهلة التي نالت الكرس األكرب من األصوات املتبقية 

من القسمة األوىل )أي قسمة عدد األصوات التي حصلت عليها الالئحة عىل 

الحاصل االنتخايب( بالرتاتبية عىل أن تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى 

توزيع املقاعد املتبقية كافة.

بعد تحديد عدد املقاعد الذي نالته كل الئحة مؤهلة، يتم ترتيب أسامء 

املرشحني يف قامئة واحدة من األعىل إىل األدىن وفقاً ملا ناله كل مرشح من 

النسبة املئوية لألصوات التفضيلية. وتحتسب النسبة املئوية من االصوات 

التفضيلية لكل مرشح عىل أساس قسمة أصواته التفضيلية عىل مجموع 

االصوات التفضيلية.

ويف حال تعادل النسبة املئوية من األصوات التفضيلية بني مرشحنْي، يتقدم يف 

الرتتيب املرشح األكرب سناً، وإذا تساووا يف السن يلجأ إىل القرعة من قبل لجنة 

القيد العليا.

وتجري عملية توزيع املقاعد عىل املرشحني الفائزين بدءاً من رأس القامئة 

الواحدة التي تضم جميع املرشحني يف اللوائح، فيعطى املقعد األول للمرشح 

الذي حصل عىل أعىل نسبة مئوية من األصوات التفضيلية ومينح املقعد الثاين 

للمرشح صاحب املرتبة الثانية يف القامئة وذلك ألي الئحة انتمى، وهكذا 

بالنسبة للمقعد الثالث حتى توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحني املنتمني 

لباقي اللوائح املؤهلة.

يف عملية الفرز وإعالن النتائج:

عند الساعة السابعة مساًء، وبعد تحقق رئيس القلم من أنه ال يزال هناك 

ناخبون بانتظار دورهم يف االقرتاع، يعلن عن إغالق باب قلم االقرتاع. عىل أن 

يبقى كل من هيئة القلم ومندويب اللوائح الثابتني و/او املتجولني واملراقبني 

املعتمدين وممثيل وسائل اإلعالم الحائزين عىل ترصيح من الهيئة بالتغطية 

والتصوير داخل أقالم االقرتاع. وقد ألزم القانون وجود تلفاز وكامريا بحيث 

يتمكن املوجودين من رؤية الشاشة بوضوح.

بعد ذلك يتأكد رئيس القلم من أعداد األوراق ويبدأ الكاتب بفتح كل ظرف 

ويسلمه إىل رئيس قلم االقرتاع ويقرأ بصوٍت عاٍل وأمام الكامريا اسم كل 

الئحة تم االقرتاع لها من قبل الناخبني ومن ثم اسم املرشح الذي حصل عىل 

االصوات التفضيلية يف كل الئحة. وعند إنهاء فرز قلم االقرتاع، يعلن الرئيس 

من وحي اإلنتخابات األخيرة

آلية االقتراع بحسب القانون الجديد
يقوم رئيس القلم مبا ييل:

• يتحقق من أن اٍي من أصابع الناخب غري مدموغ بالحرب.

•  يطلب من الناخب تقديم بطاقة الهوية أو جواز السفر اللبناين العادي الصالح.

• يتحقق من اسم الناخب عىل لوائح الشطب.

•  يسلّم رئيس القلم الناخب ورقة لالقرتاع واحدة بعد أن يّوقع مع الكاتب 

عىل الجانب الخلفي منها ويسلمه ظرف رسمي ممهور بالختم الرسمي بعد 

توقيعه عليه.

•  يرشح للناخب أن عليه التوجه إلزامياً إىل املعزل تحت طائلة منعه من االقرتاع.

التصويت:
•  يتوجب عىل الناخب داخل املعزل التأشري عىل الالئحة التي يرغب التصويت 

لها. كام عليه التأشري عىل اسم املرشح الذي يرغب يف منحه صوته التفضييل، 

كام هو مبني يف ورقة االقرتاع. 

•  يحق للناخب التأشري يف خانة الئحة وأن يؤرش يف خانة مرشح واحد ضمن 

هذه الالئحة التي اختارها كام وردت يف القانون كصوت تفضييل.

•  ال يحق للناخب أن يّوقع عىل ورقة االقرتاع أو أن يضيف رمزاً أو عالمة تعريف.

• ال يحق للناخب كتابة أي عبارات مشينة عىل ورقة االقرتاع.

• عىل الناخب أن يطوي ورقة االقرتاع ويضعها داخل الظرف الرسمي ويغلقه.

•  تتم عملية التصويت من خالل األوراق الرسمية املطبوعة سلفاً من قبل 

وزارة الداخلية. وتتضمن أسامء جميع اللوائح ضمن كل دائرة، مع اللون 

الذي اختارته، وأسامء األعضاء يف كل الئحة مصحوبة بصورة عن كل مرشح 

مع مربع فارغ يخول املقرتعني التصويت بصوت تفضييل.

يعترب التصويت صحيحاً:
•  يف حال تم التصويت لالئحة واحدة فقط مع التصويت بصوت تفضييل 

واحد ضمن هذه الالئحة. 

•  يف حال التصويت لالئحة واحدة دون الصوت التفضييل )يحتسب الصوت لالئحة(. 

•  يف حال التصويت لالئحة مع التصويت بأكرث من صوت تفضييل، يحتسب 

الصوت لالئحة فقط. 

•  يف حال التصويت لالئحة ومنح الصوت التفضييل ملرشٍح يف الئحة أخرى، يتم 

احتساب الصوت لالئحة فقط. 

•  يف حال تم اختيار صوت تفضييل واحد ضمن الئحة واحدة فإنه يتم 

احتساب الالئحة والصوت التفضييل. 

•  تعترب الورقة بيضاء يف حال عدم التصويت ألي الئحة وعدم منح الصوت 

التفضييل ألي ُمرّشح.

يعترب الصوت ملغى يف حال التصويت ألكرث من الئحة وكذلك األمر يف حال 

التصويت بأكرث من صوت تفضييل يف أكرث من الئحة. 

تعترب الورقة ملغاة يف حال إضافة أي إشارة غري مسموح فيها أو إضافة أي عالمة 

عىل الورقة. كام تلغى أي ورقة غري الورقة الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية.

طريقة احتساب الحاصل االنتخابي

مبوجب قسمة عدد أصوات املقرتعني يف الدائرة االنتخابية عىل عدد املقاعد 

النيابية املخصصة لها، نحصل عىل الحاصل االنتخايب، الذي سيستعمل لتحديد 
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النتيجة املؤقتة ويوقع عليها، ويلصق فوراً اإلعالن الذي يتضمن النتيجة هذه 

عىل باب قلم االقرتاع. عىل أن يعطي كالً من املرشحني أو مندوبيهم نسخاً 

مصدقة من بيان االصوات بناًء عىل طلبهم. بعدها ينظم محرض قلم االقرتاع 

عىل نسختني ويوقع أعضاء هيئة القلم جميع صفحاته.

يضع رئيس القلم ملف خاص يتضمن لوائح الشطب التي وقع عليها 

الناخبون، وجميع أوراق االقرتاع، ومحرض األعامل املذكور سابقاً، وورقة فرز 

أصوات اللوائح واملرشحني، ويختم بالشمع األحمر ليتم توصيله من قبل رئيس 

القلم ومساعده مبواكبة أمنية اىل مركز لجنة القيد.

تقوم لجان القيد بتلّقي جميع محارض األقالم الداخلة ضمن نطاقها لتقوم 

بدراسة املحارض واملستندات وتتخذ القرارات الالزمة بشأنها. وتقوم بإعادة فرز 

األصوات آلياً عرب حاسوب مربمج. كام يعاد العد يدوياً يف حال برز أي خطأ.

بعد التحقق من عدد األصوات، ترفع النتيجة وفقاً لجداول ومحارض تنظمها لجنة 

القيد عىل نسختني بعد توقيعها من قبل جميع أعضائها إىل لجنة القيد العليا يف 

الدائرة االنتخابية الكربى التي تتوىل بدورها عملية التدقيق يف الجداول واملحارض 

كام تتوىل جمع االصوات الواردة من لجان القيد االبتدائية بواسطة حاسوب آيل 

وتدون النتيجة النهائية عىل الجداول النهائية، وتوقع عىل املحرض وعىل الجدول 

العام النهايئ بكامل اعضائها. واخرياً تعلن امام املرشحني أو املندوبني، النتائج النهائية 

بعدد املقاعد التي نالتها كل الئحة وأسامء املرشحني الفائزين.

هذه باختصار ُمجريات العملية االنتخابية يوم االنتخاب. ويبقى عىل وزارة 

الداخلية والجمعيات املختّصة القيام مبا يلزم لتبسيط هذه اآللية ومتكني 

الناخبني منها حتى ال تحول بعض األخطاء دون احتساب صوتهم.

صحيح أن قانون االنتخاب هو املدخل إىل أي إصالح أصبح يف غاية الرضورة 

للنظام السيايس اللبناين، باعتبار أّن الترشيع هو منطلق العمل الدميقراطي 

السليم نحو بناء دولة القانون واملؤسسات، إال ان ذلك يستدعي أن تؤدي 

االنتخابات إىل تغيري جذري يف تركيبة السلطة الترشيعية، ينعكس عىل تركيبة 

الحكومة التي تتشّكل بناًء عىل هذه االنتخابات، وهذا ما مل يحققه القانون 

ل عىل قياس  الجديد رقم ٢٠١٧/٤٤، باعتبار أن ما تضمنه هذا القانون فُصِّ

قوى السلطة التي وإن خرست بعض املقاعد لصالح القوى املعارضة، فهذا ال 

يعني أنها خرست جّنة السلطة، وال يؤرّش بأي شكٍل إىل ترنّح النظام السيايس، 

باعتبار أن معظم املقاعد النيابية محسومة سلفاً ملصلحة قوى السلطة من 

خالل تقسيم الدوائر وفق ما اعتُِمد من معايري ال عالقة لها بالتوازن واملساواة، 

واعتامد الصوت التفضييل عىل مستوى القضاء. فالحياة السياسية بعد 

االنتخابات قد تشهد ارتفاع بعض االصوات املعارضة وغري املألوفة، بانتظار أن 

يسمع من يعنيهم األمر. 

 لبنان ينتخب 2018
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ولفغانغ پاولي

مـقـــالـــــــــة عــلــــمـــــــــيــة

تأثير پاولي الغامض

يصادفنا في الحياة بعض األشخاص ونتعرض لبعض األحداث الغامضة التي قد تثير اهتمامنا 
وقد نتوقف عندها ونحاول تفسيرها بشتى الطرق. قد نصادف أشخاصًا نصفهم بالَنحسين أو 

بالمنحوسين، وقد نكون نحن أنفسنا شخصيًا مصّنفين ضمن هذه الفئة.

إعداد: ملى فياض

هؤالء األشخاص مبجرد دخولهم ألي غرفة أو ملسهم ألي آلة، تتوقف اآلالت واملعدات 

الكهربائية واإللكرتونية فجأة عن العمل، يصيبها عطل وخلل بدون أي سبب واضح. إذا 

ملس أحدهم مثالً لوحة املفاتيح )الكيبورد( ألي كمبيوتر، ينطفئ الكمبيوتر أو يصيبه 

خلل يف الربمجة أو يتوقف عن العمل. إذا مّر من أمام مصابيح كهربائية، تنطفئ هذه 

املصابيح. فيتوّجس اآلخرون رشاً منهم ويتعّوذون من وجودهم، مام يسبب لهم اإلحراج 

وبعض املشاكل، إذ يوصفون بخاصية وقوع الحوادث مبجرد تواجدهم. ولكن لن 

نستغرب بأن هذا األمر قد حاول درسه بعض العلامء من مختلف النواحي، حتى أطلقوا 

 )Mr. Bean( وقد تناول املمثل الكوميدي مسرت بني .»)Pauli Effect( عليه »تأثري پاويل

تأثري پاويل بأسلوب ساخر يف إحدى حلقاته، حيث يتوقف التلفاز عن العمل يف كل مرة 

يقرتب منه. كام تكلم عنه بإيجاز د. أحمد خالد توفيق يف روايته »اآلن نفتح الصندوق، 

الجزء الثالث«. فام هو »تأثري پاويل«؟ ومن هو پاويل )Pauli(؟

ولفغانغ پاويل )Wolfgang Pauli( )٢٥ نيسان ١٩٠٠ - ١٥ كانون األول ١٩٥٨( كان 

عامل فيزياء نظرية منساوي وواحد من العلامء الرواد يف ميكانيكا الكم. يف عام 1945 

استلم پاويل جائزة نوبل يف الفيزياء »ملساهمته يف اكتشاف قانون جديد للطبيعة وهو 

»مبدأ استبعاد پاويل«. أسهم پاويل كثرياً يف تطور نظريات ميكانيكا الكّم. حصل عىل 

شهادة الدكتوراه من جامعة لودفيغ ماكسميليان يف ميونخ. يُعدُّ »مبدأ استبعاد پاويل« 

و«مصفوفات پاويل« وغريها من أهم ما قّدمه پاويل يف مجال ميكانيكا الكم. ينّص مبدأ 

االستبعاد لپاويل عىل ما ييل: »ال ميكن إللكرتونني يف الذرة أن تكون لهام نفس األعداد 

الكمومية األربعة )s،m،l،n(«. ويعترب پاويل أول من افرتض وجود النيوترينو يف عام 

1930 وهي عبارة عن جسيامت أولية غري مشحونة وعدمية الكتلة تنتج عن تحلل 

النظائر املشعة من خالل إطالق أشعة بيتا.

تأثري پاويل )Pauli Effect( هو مصطلح يشري إىل امليل املفرتض للمعدات التقنية ملواجهة 

الفشل الحرج يف وجود أشخاص معينني. وقد صيغ هذا املصطلح بعد أحداث غامضة 

تتعلق بالفيزيايئ النظري النمساوي ولفغانغ پاويل )Wolfgang Pauli(، حيث وصف 

العديد من الحاالت التي عانت فيها املعدات من مشاكل تقنية فقط عندما كان حارضاً.

كان پاويل نفسه مقتنًعا بأن التأثري الذي سمي باسمه كان حقيقيًا. بحيث تراسل پاويل 

مع هانز بيندر )Hans Bender( وكارل يونغ )Carl Jung( وماري لويز فان فرنز 

)Marie Louise Von Franz( )وهم علامء يف مجال علم البارابسيكولوجي( ورأى 

.)Synchronicity( التأثري كمثال عىل مفهوم التزامن

منذ القرن العرشين، تّم تقسيم عمل أبحاث الفيزياء بني النظريني والتجريبيني. مل ينجح 

سوى عدد قليل من الفيزيائيني، مثل إنريكو فريمي )Enrico Fermi( يف كال الدورين. 

بسبب االفتقار إىل الكفاءة أو االهتامم بالعمل التجريبي، اكتسب العديد من أصحاب 

النظريات سمعًة لكرس املعدات التجريبية عن طريق الخطأ. كان پاويل استثنائياً يف هذا 

الصدد: فقد افرتض أنه كان منظّراً جيداً إال أن أي تجارب ستتعرض للخطر بسبب وجوده 

يف الجوار. خوفاً من تأثري پاويل، منع الفيزيايئ التجريبي أوتو سترين )Otto Stern( پاويل 

من دخول مختربه املوجود يف هامبورغ عىل الرغم من صداقتهام. ولقد كان پاويل مقتنًعا 

بأن التأثري الذي سمي باسمه كان حقيقيًا، حيث أنه كان يقول بأنه ينتابه شعور قبل 

حصول الحوادث وكأن فيض من الطاقة تخرج منه ومن ثم تحصل الحوادث.

 Depth( رأى يونغ وپاويل بعض أوجه التشابه بني الفيزياء وعلم عمق النفس

Psychology(. ويف حادثة جرت عند افتتاح معهد يونغ حيث كان پاويل من بني ضيوف 

الرشف يف احتفال االفتتاح ملعهد يونغ يف زيورخ عام 1948. كان أثر پاويل الشهري يف 

الحفل واضحاً، حيث أنه حني دخل قاعة الحفل، سقطت مزهرية ورود صينية عىل 

 Background -« األرض دون أي سبب واضح، مام تسبب يف كتابة پاويل ملقالته

Physics«، حيث حاول العثور عىل عالقات تكميلية بني الفيزياء وعلم عمق النفس. 

وعلم عمق النفس )Depth Psychology( هو منهج تحليل وبحث نفيس يأخذ 

الوعي العقل الباطني بالحسبان. ويرمز إىل مجموعة من األبحاث والعالجات النفسية 

التي بدأها بيرب جانيت، وويليام جيمس وسيغموند فرويد وكارل يونغ. كام يستكشف 

العالقة بني الوعي والعقل الباطني ويتضمن علم التحليل النفيس وعلم النفس اليونغي. 

يف املامرسة، يسعى علم العمق النفيس إىل استكشاف الدوافع الدفينة التي تؤثر يف 

االعتالالت النفسية العتقاد مؤيدي الطريقة أن الشفاء هو يف جوهر هذا االستكشاف. 

وهدف هذا السعي هو استكشاف الطبقات العميقة الكامنة التي تؤثر عىل السلوكيات 

والقدرات اإلدراكية. يعترب كارل يونغ بوجود عنارص الوعي جامعية وأساسية تشكل 

السياق الذي ال يتغري والتي تعطي معنى للتغريات الدائرية واملتسلسلة.

20180423 Tawasol (avril 2018).indd   11 23/04/2018   23:09



12

 من إحدى حفالت فيروز

وبالعودة إىل تأثري پاويل، فقد وصف صديقه وزميله بولف رودولف بيريلز تأثري پاويل عىل 

النحو التايل: »كان هذا نوًعا من التعويذات التي كان من املفرتض أن يلقيها عىل الناس أو 

األشياء يف حيه، وخاصة يف مختربات الفيزياء، مام تسبّب يف وقوع حوادث من كل األنواع. 

توقفت اآلالت عن العمل عندما وصل إىل املخترب، فجهاز زجاجي قد ينكرس فجأة، وقد 

يظهر ترسب يف نظام تفريغ، لكن أياً من هذه الحوادث لن ترّض أو تزعج پاويل نفسه«.

عندما انفجرت معدات تجريبية مهمة يف مخترب الربوفيسور جيمس فرانك يف معهد 

الفيزياء يف جامعة غوتنغن بدون سبب واضح، الحظ أحدهم أن هذا ميكن أن يكون 

تأثري پاويل. ومع ذلك، كان پاويل Pauli يف مكان آخر يف املنطقة. كان يف القطار، يسافر 

إىل الدمنارك. ولكن اكتشف يف وقت الحق أنه يف وقت انفجار املخترب، كان القطار الذي 

يحمل پاويل من زيورخ إىل كوبنهاغن يتوقف يف محطة غوتنغن.

عندما وصل إىل برينستون يف عام 1950، تم حرق سيكلوترون جديد باهظ الثمن تم 

تثبيته مؤخرًا دون سبب واضح، وكانت هناك مرة أخرى تكهنات حول تأثري پاويل.

ويف مناسبة أخرى، كان پاويل جالساً عىل طاولة يف نافذة مقهى أوديون، يفكر باهتامم 

حول اللون األحمر ونغامته. وبينام كان يفكر »باللون األحمر«، مل يتمكن من إبعاد عينه 

عن سيارة خالية تقف أمام املطعم. وبينام كان يشاهد، اشتعلت النريان يف السيارة وتم 

ملء حقل رؤيته باللون األحمر الناري.

يف حادث مرّوع آخر يف نيويورك، كان پاويل يتناول الغداء مع إروين بانوفسيك، مؤّرخ 

الفن الشهري وعاملان آخران. وعندما قاموا عن املائدة بعد الحلوى، وجد ثالثة من 

الرجال أنهم كانوا يجلسون، عىل نحو ال ميكن تفسريه، عىل الكرمية املخفوقة، التي 

لطخت ثيابهم. الوحيد الذي بقي ساملاً، بالطبع، كان پاويل.

يف عام 1955، يف جمعية زيورخ للفيزياء، كان عىل پاويل أن يلقي محارضة عن أينشتاين 

لالحتفال بالذكرى الخمسني الكتشاف نظرية النسبية. التقى ثالثة من أصدقائه مسبقاً 

لتناول العشاء ومل يتناولوا الكحول. بعد ذلك، غادروا يف مركباتهم الخاصة لحضور 

املحارضة. من ثم أدرك ديفيد سبيسري )David Speiser(، وهو عامل فيزياء سويرسي، 

أن دراجته النارية ينقصها الوقود فتوقف مللئها. ثم اشتعلت فيها النريان، وعىل الرغم 

من إخامد الحريق، فقد تدمرت الدراجة النارية، وكان عليه السري إىل املحارضة. كام 

كان عىل أرمان تيلونج )Arman Thellung(، وهو فيزيايئ سويرسي آخر، أن مييش 

 Ralph( أيضاً، ألنه اكتشف أن دراجته تحتوي عىل إطارين مثقوبني. أخذ رالف كرونغ

Kronig( الرتام، ورغم أنه قام بهذه الرحلة مرات عديدة، إال أنه فّوت محطته، وكان 

عليه أيًضا السري إىل املحارضة.

أفضل قصة عن تأثري پاويل هي من رودولف بريلز، الفيزيايئ األملاين الذي انتقل إىل إنجلرتا 

وعمل بعد ذلك يف مرشوع مانهاتن. بعض من زمالئه من علامء پاويل تآمروا عىل محاكاة 

التأثري الذي نُسب إليه يف حفل استقبال. وعلقوا بعناية ثريا بحبل كانوا يعتزمون إفالته عندما 

يدخل پاويل الغرفة، مام يؤدي إىل انهيار الرثيا. ولكن عندما جاء پاويل، أصبح الحبل مثبتًا 

عىل البكرة ومل يحدث يشء، وهذا مثال منوذجي آخر »لتأثري پاويل«. حتى أنه قيل أن السبب 

يف عدم دعوة پاويل لالنضامم إىل مرشوع مانهاتن الذي جّند العديد من علامء الفيزياء من 

دائرته، هو أن املديرين كانوا يعرفون سمعة پاويل وكانوا قلقني من أنه سيفجر شيئاً.

وهكذا سواء أكان »تأثري پاويل« )Pauli Effect( حقيقًة أم مجرد أوهام أو مجرد 

مصادفات وتزامنات، أو تعّدى املوضوع إىل امتالك هؤالء األشخاص حقول طاقة قوية 

أو مغناطيسية حْوَل أجسامهم تؤثر عىل عمل اآلالت اإللكرتونية والكهربائية، فإنه من 

األجدر التعمق يف دراسة هذه الظواهر من مختلف النواحي. 

تأثير پاولي الغامض
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خــلــــف الــخــــــط األحـــمــــــــــر

فكرة وتصميم شادي ذبيان

إنتخابات 2018 لبنان - كاريكاتري باسل عبدالله
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علـى كـتـفـــــيـه سمـــاء
خواطر ديما منصور

الجهات تنز مسافة 

ووحدك تنز بوصلة

كل مكثفون هامشا

ووحدك مكثف بسملة

طفل عىل كتفيه شال

عىل كتفيه سامء

ال ليدفئ جسده العاري الجامد اشتعاال

عىل كتفيه سامء

ليدفئ السامء

دبابة فوق جسد

مصفح باألسامء

تسري ببطء ببطء

ألن الوقت عدو األشياء 

ال...

يا عزيزي قس املسافة جيدا

الجسد فوق الدبابة كامل بأجزائه

والدبابة من تبعرثت إىل أشالء

مهام أطفأتم رساجا أو شموسا 

إن هذا الليل فينا توقدا

مهام رميتم  قنابل نحن ننفجر ينابيع

ونزيد مع املوت ألف عدٍد عدد

كلام أشعلتم رمادكم 

وتوهجت  ناركم لتحرقنا

سنطفئ النار فنستعر بركانا 

كلام عال منسوب طغيكم

نسري فوق املاء

ونفيض بوجه الغرق طوفانا 

إن صلبتم املسيح يف غزة أو يافا

سيقوم املسيح يف القدس ليعلن موتكم

حامالً ماء بني اصابعه الصلبانا

وألفكارنا حرية الطيور -  بريشة آية كركي
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آراء حــــــّرة

تدقيق أديب محفوض

حــــــــيــرة
خواطر ديانا فياض

مييتني ألف صمت 

وتحتكرين ألف فكرة مجنونة 

إالّ ذلك الرّس الغامض يف عينيك

ما زال يربكني حد الفرح 

ويغزل كل تفاصيل الحكاية 

حكاية تجاوزتني 

ترسبت كالضوء إىل نفيس 

عصفت بروحي كريح بريّة 

وبني األنا والحب

وقفت حائرة ...

Once In a Blue Moon - بريشة ايقا قالنجيان

ربيع - بريشة فاطمة زيتون
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واستيقظُت من غبائي...
خواطر صفوان حسين

منذ قليل راودين طيف االختناق وقمت بتلبيته فاختنقت... وأرسعت باتجاه ما يطلقون عليه اسم )اآلخرة(. وناديت: لحظة يا من كنت األنا، كأنني ملحت 

صحون العنب يف الفردوس هاهاها لقد ضحكوا علينا وقالوا يل عندما كنت بهاء منسيا أقصد حياً يرزق، أنني سألتقي بالحور العني ولكنني وجدتهم صحوناً 

من العنب...

وتابعت السري وإذ بقدمي تزل يف نريان الهفوات املؤملة والظاملة وفجأة أصابني الجفاف، فها هي عيوين تلمح الرومي يتوضأ بأوجاعي، وكأن مياه أوجاعي 

صارت ملهمة لعودة شمسه من ضياع الفراق، ولكن ليس مهامً، فنحن )أنا والرومي( قد تنفسنا الرثاء وسبحنا يف برئ هيامنا املحروق، فهو كان وحيد 

الشمس وأنا كنت وحيد الكامن.

ومل يكن يف حسباين أن أجد نفيس عىل أكتاف دعوايت املخططة بأقالم ريقي وكأنها تشيعني بكلامت سمعتها قبل: فالدعاء يف أحيان كثرية ال يشبع إال إذا 

ذكرت نسيانك يف مخطوطاته... فالدعاء يف أحيان كثرية ال يشبع إال إذا ذكرت نسيانك يف مخطوطاته... فالدعاء يف أحيان...

واستيقظت من غبايئ... 

West Beirut 6 Location - بريشة نيكول يونس

20180423 Tawasol (avril 2018).indd   16 23/04/2018   23:09



  نيسان/أپريل 172018

وقـــفــــــــة مــــع فــيــــــــلــم 

Theory of Everything فيلم

»أوالً، تذكر أن تنظر إىل النجوم وليس إىل قدميك. 

ثانيا، ال تتخىل أبداً عن العمل، فالعمل يعطي املعنى والغاية للحياة، وبدونهام الحياة فارغة. 

ثالثا، إذا كنت محظوظاً مبا فيه الكفاية إليجاد الحب تذكّر دوما أنه موجود وال ترميه بعيداً.«

     

»نحن مجرد ساللة متطورة من القرود عىل كوكب بسيط هو أصال نجم متواضع جداً، لكننا قادرون عىل فهم الكون، وهذا ما يجعلنا ُمَميّزين للغاية«  

– ستيفن هوكينغ            

     

»Theory Of Everything« أو »نظرية كل يشء« هو فيلم روايئ استثنايئ ومتني يحايك قصة حياة عامل الفيزياء الشهري ستيفني هوكينغ أحد أساطري العلوم 

الفيزيائية يف العرص الحديث الذي غادرنا منذ أيام.

يتناول الفيلم عدداً من األحداث الهامة واملفصلية يف حياة العامل العبقري ستيفن هوكينغ منذ كان عمره 21 سنة يف عام 1963، إىل زواجه الرسيع بعد اكتشاف 

املشاكل الصحية التي يعاين منها، إىل تفاصيل حياته وكيفية معايشته مرضه.

يركّز الفيلم عىل عدد من االنجازات التي أمتها هوكينغ عىل الصعيد الفيزيايئ من نظريات وحصوله عىل شهادات، )حصل عىل دكتوراه عام 1974 بعد ان أثبت 

نظرياً أن الثقوب السوداء تصدر إشعاعاً عىل عكس كل النظريات املطروحة وقتها، وسمي هذا اإلشعاع باسمه »اشعاعات هوكينغ » بعدها استطاع أن يطور 

نظرية الال حدود للكون والتي غريت من التصور القديم للحظة االنفجار الكبري يف نشأة الكون( إضافة لتسليطه الضوء عىل جوانب عديدة من شخصية ستيفن 

خصوصاً حس الفكاهة الذي يتمتع به بالرغم من املعاناة املريرة التي يعيشها. يطلعنا هذا الفيلم يف خالل 123 دقيقة عىل ملخص حياة أحد أهم علامء الفيزياء 

النظرية يف العامل عىل الصعيدين الحيايت والعميل.

إعداد قاسم حامدة
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 Theory of Everything :اإلسم

االخراج: جيمس مارش

بريطاني- العام 2014 – مّدته: 123 دقيقة 

كتابة: أنثوني مكارتن

بطولة ايدي ريدماين وفيليسيتي جونز بدور ستيفن وجين على التوالي، إضافة إلى إميلي واتسون 
وديفيد ثويليس وسايمون ماكبرني وتشارلي كوكس في أدوار مساعدة.

ُرّشح الفيلم، وفاز بالعديد من جوائز األوسكار والغولدن غلوب واالكاديمية البريطانية لألفالم، وأفضل 
موسيقى ونص مقتبس، وجوائز أخرى.

بالرغم من أن هذا الفيلم ليس الوحيد الذي تناول سيرة حياة ستيفن هوكينغ )1942 - 2018(، 6 أفالم 
بين وثائقي وروائي، يبقى هذا العمل سيرة حياة استثنائية لألسطورة الفيزيائية ستيفن هوكينغ الذي 

ساهم في تفسير الكون وفي تقدم البشرية .

مـعـــلـــومـــات عـــن الـفـــيـــــلـم

الفيلم مستوحى من كتاب لزوجة ستيفن السابقة جني هوكنغ »Travelling to Infinity-  My Life With Stephen« الذي أعجب فيه  الكاتب أنتوين مكارتني، 

وقرر أن يحوله  إىل سيناريو سيناميئ، حيث استغرق عرش سنوات من تعديل للمذكرات لتتحول إىل تحفة سينامئية.

كان عىل مخرج الفيلم جيمس مارش الحائز عىل جائزة األوسكار عام Man on Wire 2009 ، دراسة لقطات أرشيفية من حياة ستيفن ملراعاة أدق التفاصيل 

وإعطائها أكرب قدر ممكن من األهمية، حتى أنه حاول استنساخ بعض لقطات الفيلم من تلك التي وجدها يف األرشيف. أما املمثل الشاب إيدي ريدماين الذي 

اقتبس شخصية ستيفن، فقد أمىض شهوراً عديدة يف البحث عن مقابالت أو فيديوهات من املمكن أن تُقّدم له تفاصيل عن ستيفن وحياته حتى أنه اجتمع معه 

ملحاولة تطوير أداءه للشخصية.

بالرغم من صعوبة الدور وتطلبه لقدرات بدنية فريدة إضافة ملوضوع اإلعاقة الجسدية وفصل انعدام الحواس عن قدرات العقل الهائلة، أدى ريدماين الدور باحرتافية 

عالية ُمتقمصاً الشخصية إىل أبعد حدود مام جعله يستحق جائزة الغولدن الغلوب التي نالها إضافة لنيله ترشيحه كأفضل ممثل عن دور رئييس لجائزة األوسكار.

أما بالنسبة للممثلة فيليستي جونز فهي بدورها أيضاً درست شخصية »جني« والتي مل تكن بالسهلة، فبالرغم من عدم وجود إعاقة يف الشخصية إال أن تفاصيل 

حياتها واملعاناة التي واجهتها تطلبت إتقان وحرفية مام جعلها تنال بدورها ترشيحات لجوائز هامة كاألوسكار والغولدون غلوب. وأثناء وضع اللمسات األخرية 

عىل الفيلم واالقرتاب من انتهاء التعديالت عىل املحتوى، شاهد العامل ستيفن هوكينغ ملّخص لقصة حياته يف الفيلم وأبدى إعجابه به، وسمح لطاقم اإلخراج 

باستخدام صوت آلته الذي استخدمها يف الحقيقة بعد عدة محاوالت فاشلة إلعادة صناعة صوته. 
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كــــــــتــاب ومــؤلـــــــــــــف

 »العمالق المدفون«
للكاتب »كازوو ايشيغورو«

ألكس وبياتريس زوجان عجوزان يعيشان مبفردهام بعد أن تركهام ولدهام.

يف صباح أحد األيام قررا البحث عنه وانطالقا يف رحلة بحث مليئة باملخاطر واملغامرات.

هذه الرواية تعج بأساطري تاريخية ومبخلوقات غريبة وأسطورية مثل التنني، لكن جوهر القصة يكمن 

يف أهمية الذاكرة والغفران يف تاريخ اإلنسان ألن الزوجني يعيشان يف معضلة النسيان وفقدان الذاكرة، 

يستحرضان حكايات مثل الخيانة الزوجية وسبب ترك ابنهام البيت لكنهام ال يتوصالن إىل تبيان حقائق 

األمور ألن الذاكرة عالقة يف مكان ما وال يستطيعان تحريرها إال من خالل تبديد الضباب املُسيطر عىل 

أجواء املنطقة وال ميكن للضباب أن يتبدد إال بقتل التنني.

إّن الذاكرة مبفعولها الرجعي تستحرض املايض، والخوف من استحضاره يُحتم علينا الهروب إىل األمام. 

دامئا ما كان الزوجان يسأالن بعضهام السؤال نفسه: »هل إذا اكتشفنا أن هناك ماض أليم ومحزن تجاه 

بعضنا تستمر عالقتنا أو ننفصل؟«

إنها الذاكرة التي تقتلنا أو تحيينا، إنه التسامح الذي ينسال يف ذاكرتنا ألننا نحب أو نتعايش معه ألننا 

مضطرون. وهنا أيضا السؤال األبرز: هل مُيكن أن نتعايش مع التسامح ونبقي الحقد جاهزاً لالنقضاض 

متى انفجرت وتشظت الذاكرة الرتاكمية؟ إنها حكاية ذاكرة لطاملا هربنا من إثارتها خوفا من تحطيمنا! 

 Kazuo Ishiguro  كازو إيشيجورو
روائي ياباني بريطاني ولد في ناكازاكي في العام 1954. ثّم انتقلت أسرته للعيش في بريطانيا في العام 1960. 

ُيعد من أشهر مؤلفي األدب المعاصرين في العالم المتحدث باإلنجليزية وحصل على أربعة ترشيحات لجائزة بوكر األدبّية 
ونالها عام 1989 عن روايته "بقايا النهار". 

وفي عام 2008، صَنفت صحيفة التايمز إيشوجورو المؤلف في المرتبة 32 في قائمتها ألعظم 50 مؤلفًا بريطانيًا 
منذ عام 1945. 

في عام 2017 تم منحه جائزة نوبل لآلدب وقالت لجنة الجائزة: إّن الكاتب إيشيغورو البالغ من العمر 62 عاًما، كشف 
في رواياته المشحونة بالعواطف عن الهاوية الكامنة تحت شعورنا الوهمي بالتواصل مع العالم. واشتهر الكاتب 

البريطاني بروايته "بقايا النهار"، التي تحولت فيما بعد لفيلم سينمائي.

حصل إيشيجورو على جائزة جراناتا عن أفضل مؤلفين شباب بريطانيين عام 1983 وعام 1993. كما حصل على جائزة وايتبريد 
عام 1986 عن روايته الثانية "فنان من العالم العائم". ثّم حصل على جائزة البوكر عن روايته الثالثة "بقايا النهار" عام 1989.

من مؤلفاته: "منظر شاحب من التالل" وهي الرواية األولى له وصدرت عام 1982، "فنان من العالم العائم" التي 
صدرت في العام 1986، و"بقايا النهار" التي صدرت في العام 1989، و"من ال عزاء لهم" و"عندما كنا يتامى" و"ال 

تدعني أرحل" التي صدرت في العام 2005.

إعداد بيار الخوري
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شيرين عبادي
إعداد عيل الحمود

يف حالتها، الشجاعة ليست فقدان الخوف لكنها القدرة عىل اإلنجاز عندما تواجه 

الخوف، بعدما قرأْت اسمها يف خريف العام 2000 عىل محرض محادثة بني وزير 

يف الحكومة وأحد عنارص فريق املوت، بأنها الشخص التايل الذي سيقتل.

إنها شريين عبادي امللقبة »بسجينة ضمري«، ولدت يف الواحد والعرشين من 

شهر حزيران من العام 1947 يف همدان - إيران ألب أستاذ يف القانون التجاري 

وأم كان حلمها أن تدخل كلية الطب.

التحقت بكلية الحقوق يف جامعة طهران عام 1965 ثم وبعد تخرجها، 

انخرطت يف سلك القضاء يف شهر آذار من العام 1970 عندما كان النظام 

العديل اإليراين ال يفرض عىل القايض أن يكون قد مارس املحاماة سابقاً. وكانت 

قد أصبحت قاضية يف الثالثة والعرشين من عمرها.

عملت يف الدفاع عن ضحايا العنف يف محاكم إيران، ولكنها ُجرَِّدت من 

منصبها كقاضية بعد ثورة 1979 يف غرفة كبرية يف محكمة املنطقة يف اليوم 

ة  األخري من العام ذاته، حيث خفضت رتبتها إىل موظفة مكتبية أو ُمسريِّ

معامالت فقط ألنها امرأة.

طريق الحق التي اعتادت سلوكه أدى إىل اعتقالها يف زمن بات فيه قول الحق 

جرمية ال تغتفر يف الثامن والعرشين من حزيران عام 2000 وسجنت يف سجن إيفني 

الذي يعترب من أسوأ سجون إيران، بسبب دفاعها عن قضية الشاب »عزت«.

تعرضت للهجوم والتهديدات من قبل املُتشددين واألصوليني، واتهمت 

بالكافرة، لكنها أرصت عىل االستمرار مبا تؤمن به -اإلنسانية - وأسست مركزاً 

للدفاع عن حقوق اإلنسان يف إيران، وجمعية الدفاع عن حقوق الطفل.

يف العام 2003 فازت بجائزة نوبل للسالم، حيث استلمتها يف باريس، لجهودها 

يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان. 

تزوجت من املهندس جواد توسليان ولديها فتاتان هام نيغار ونرجس.

لديها العديد من الدراسات والكتب أهمها: 

• »حقوق الطفل: دراسة يف الجوانب القانونية لحقوق الطفل يف إيران«

• »حقوق الالجئني«

• »العامل الشباب«

• »إيران تستيقظ« الصادرة عن دار الساقي

•«حتى نتحرر جميعا«. 

info@secularist.org :»للمشاركة في العدد القادم من »تواصل مدني
العنوان: بيروت، بدارو

03587346  | هاتف وفاكس: 01387577 
صفحة مجلة تواصل مدني:

facebook.com/tawasolmadani/
مجموعة مجلة تواصل مدني: 

facebook.com/groups/tawasolmadani/
facebook.com/tayarmadani/   |   twitter.com/CivilSocietyMov

secularist.org  :موقع تيار المجتمع المدني

20180423 Tawasol (avril 2018).indd   20 23/04/2018   23:09


