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سياسة
المشهد السياسي

مهلة المشنوق تكاد تنتهي:

«طارت» البطاقة البايومترية!

ّ
البايومترية في االنتخابات النيابية معلق بجلسة مجلس النواب وإقرار تمويل االنتخابات ،في جلسة
مصير اعتماد البطاقة
ّ
لن تعقد قبل عشرة أيام على أقل تقدير ،وهو ما يضع وزارة الداخلية أمام استحقاق صعب إلنجاز البطاقة في الموعد
ّ
المحدد .أكثر من طرف سياسي بات مقتنعًا بأن البايومترية «طارت»
مــع اسـتـمــرار الـ ّـسـجــال ح ــول البطاقة
الـ ـب ــاي ــومـ ـت ــري ــة ك ــوسـ ـيـ ـل ــة ل ــاقـ ـت ــراع
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة امل ـق ـب ـلــة،
وب ــدء م ــراس ــم ع ــاش ــوراء ّ،ت ـكــاد تـكــون
ف ــرص إقـ ــرار مـجـلــس ال ــن ــواب تمويل
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة ق ـب ــل ن ـهــايــة
الشهر الحالي ،معدومة.
وزي ـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات ن ـه ــاد
امل ـش ـن ــوق ،ك ــان ق ــد وض ــع مـهـلــة لـلـبــدء
بـ ــإجـ ــراءات تـنـفـيــذ م ـش ــروع الـبـطــاقــات
البايومترية (توقيع العقد مع الشركة
ّ
املنفذة ،ثم البدء بجمع بيانات طالبي
البطاقة بــدايــة الشهر املـقـبــل) ،تمهيدًا
للمباشرة بإصدار البطاقات مطلع عام
 .2018هذه املهلة التي قال املشنوق إنها
ّ
ستمر
تنتهي بنهاية الشهر الـجــاري،
من دون تأمني مجلس النواب للموازنة
امل ـط ـلــوبــة .فــامل ـج ـلــس ل ــن يـجـتـمــع قبل
نهاية مراسم عاشوراء .كذلك لن يحدد
الرئيس نبيه بــري موعدًا للجلسة في

ّ
التخلي عن البايومترية
ّ
يوفر مبلغًا كبيرًا من األموال
على الدولة
عاشوراء (األول
اليوم األول بعد ذكرى
ّ
مــن تـشــريــن ال ـثــانــي) ،بــل ُي ـتــوقــع .غير
أن اجـتـمــاع املجلس النيابي وإدراج ــه
على جدول أعماله بند تمويل العملية
االنتخابية وتوفير االعتماد املطلوب
لــذلــك ،الــذي يـقـ ّـدر مجموعه بنحو 186
مليون دوالر ،بينها  40مليون دوالر
إلصــدار البايومترية وحدها ،ال يعني
ّ
إقـ ـ ـ ــرار امل ـج ـل ــس لـ ـه ــذا الـ ـبـ ـن ــد ،فـ ــي ظ ــل
االنقسام الحاصل حــول تلزيم العقود
ل ـشــركــة واح ـ ــدة ب ــال ـت ــراض ــي ،وت ـمـ ّـســك
بعض األطراف بإحالة األمر على إدارة
املناقصات.
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي ،إن اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد الـ ـبـ ـط ــاق ــة
البايومترية لن يكون محسومًا ،ال بل
يكاد يجزم أكثر من وزيــر معني بأن
«البطاقة البايومترية طارت».
ّ
مصادر وزارة الداخلية أكدت لـ«األخبار»
أن «اع ـت ـمــاد الـبـطــاقــة الـبــايــومـتــريــة لم
يكن فقط بهدف االنتخابات ،بل أيضًا
كـبــدايــة لـتـطــويــر األح ـ ــوال الشخصية،
واألحـ ـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة ت ـح ـت ــاج م ــا ال
ّ
يقل عن نصف مليار دوالر على عشر
سنوات لتطوير هذا القطاع» .وأضافت
مـ ـص ــادر ال ــداخ ـل ـي ــة أن «االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ي ـم ـك ــن إجـ ـ ــراؤهـ ـ ــا مـ ــن دون
ال ـب ـط ــاق ــة ال ـب ــاي ــوم ـت ـ ّـري ــة وب ــال ــوس ــائ ــل
التقليدية ،وهــذا يخفف العبء علينا،
إال أنه في حال عدم اعتمادها فإن هذا
ّ
يضيع فــرصــة التطوير الجزئي
األم ــر
ّ
لألحوال الشخصية» .وأكــدت املصادر

ّ
مصادر الداخلية :إلغاء البايومترية يعطل فرصة لتطوير األحوال الشخصية (هيثم الموسوي)

أن ــه «ف ــي ح ــال تــوافــر ال ـقــرار واالعـتـمــاد
امل ــال ــي ف ــي األي ـ ــام املـقـبـلــة ،فــإنــه بــوســع
ال ــوزارة إنجاز هــذا األمــر ،لكن في حال
املماطلة ال شيء مضمون».
بــدورهــا ،قالت مصادر الرئيس نبيه
بـ ّـري لــ«األخـبــار» ّ إن «مسألة البطاقة
البايومترية متوقفة اآلن على قبول
املجلس النيابي للتمويل ،وعـلــى ما

يمكن أن يحصل خالل جلسة املجلس
ل ـهــذا األم ــر مــن ان ـق ـســام ،وم ــا إذا كــان
ً
املجلس سـيــوافــق ســريـعــا ،فـضــا عن
قـ ــدرة وزارة املـ ــال ع ـلــى ت ـحــويــل هــذه
سريعًا» .وقالت املصادر
االعتمادات
ُّ
إنــه «فــي حــال تـعــذر اعتماد البطاقة،
م ـم ـكــن ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى آلـ ـي ــة االن ـت ـخ ــاب
الـتـقـلـيــدي ،أي عـبــر ال ـهــويـ ّـة أو جــواز
الـسـفــر ،وبــذلــك نـكــون قــد ّوفــرنــا على
الـ ــدولـ ــة م ـب ــال ــغ ط ــائ ـل ــة ،وفـ ــرنـ ــا طـبــع
البطاقات تحت الضغط وتأمني نحو
عشرة آالف ماكينة الكترونية لقراءة
ّ
البطاقات في كل مركز ،ووفرنا شبكة
الربط بني املراكز وكذلك تفريغ نحو
ّ
 7000مــوظــف تقني لـهــذا األم ــر .وفي
ّ
ه ــذه الـحــالــة ،لــن تكلفنا االنـتـخــابــات
أك ـثــر م ــن  30م ـل ـيــون دوالر أم ـيــركــي.
وب ـ ـعـ ــد ذل ـ ـ ـ ــك ،نـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى مـ ـش ــروع
طويل األمــد إلص ــدار بطاقات الهوية
ال ـب ــاي ــوم ـت ــري ــة» .وق ــال ــت املـ ـص ــادر إن
«ال ـحــديــث ع ــن إصـ ــدار ال ـب ـطــاقــات في
الوقت املناسب يبدو أقرب إلى الوهم،

والدليل هو بطاقة الهوية اللبنانية،
التي يعمل عليها منذ  1997ولم تنته
بعد».
ّ
م ـصــادر الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحـ ّـر أك ــدت
لـ«األخبار» أن «االنتخابات النيابية
سـتـجــرى فــي مــوعــدهــا ،وه ــذه قناعة
لــدي ـنــا» ،وإن ــه «إذا لــم تستطع وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة إص ـ ـ ـ ــدار الـ ـبـ ـط ــاق ــات ،ف ــإن
االن ـت ـخ ــاب ــات سـتـحـصــل حـتـمــا ولـكــل
ح ـ ـ ـ ــادث ح ـ ــدي ـ ــث ،لـ ـك ــن مل ـ ـ ـ ــاذا إفـ ـش ــال
الـ ـب ــاي ــومـ ـت ــري ــة مـ ـن ــذ اآلن ،ف ـل ـت ـب ــدأ
الداخلية بالعمل عليها ،وإذا اقتربت
املهل ولم تنجز نبحث عن الحلول في
ّ
وقتها» .كذلك أكد النائب آالن عون أن
«البايومترية لــن تـكــون على حساب
االنتخابات».
ال ـح ــدي ــث ع ــن عـ ــدم اع ـت ـم ــاد الـبـطــاقــة
الـبــايــومـتــريــة ،يفتح الـ ّـسـجــال مـجـ ّـددًا
حول مبدأ انتخاب املواطنني في أماكن
سكنهم ،وآلية ترجمة هذا األمر ،وفي
خلفية هــذا السجال مــواقــف األطــراف
امل ـت ـن ــاق ـض ــة مـ ــن مـ ـس ــأل ــة ال ـت ـس ـج ـيــل

املسبق .ويوم أمس ،كرر كل من حزب
ّ
املتمسك
ال ـلــه وحــركــة أم ــل مــوقـفـهـمــا
بـمـبــدأ التسجيل املـسـبــق ،خصوصًا
ف ــي ال ـل ـقــاء ب ــن ب ــري والــرئ ـيــس سعد
الحريري على هامش جلسة مجلس
ّ
ال ـن ــواب .وف ــي امل ـقــابــل ،أك ــد الـحــريــري
وال ـت ـيــار الــوط ـنــي تـمـ ّـسـكـهـمــا بــرفــض
التسجيل املسبق .غير أن عدم اعتماد
الـبـطــاقــة الـبــايــومـتــريــة ف ــي ح ــال عــدم
اع ـت ـم ــاد ال ـت ـس ـج ـيــل امل ـس ـب ــق ،يـنـســف
م ـب ــدأ ان ـت ـخــاب امل ــواط ـن ــن ف ــي أمــاكــن
ّ
سكنهم ،فيما يحل التسجيل املسبق
أزم ـ ــة االن ـت ـخ ــاب ف ــي أم ــاك ــن ال ـس ـكــن،
كما يحصل في مختلف دول العالم.
ويبدو الخالف حول هذا املبدأ خالفًا
ّ
جــوهـ ّ
ـريــا غـيــر قــابــل لـلـحــل فــي الــوقــت
الـحــاضــر ،مــا لــم يحصل تفاهم كبير
بني األطراف السياسية الرئيسية في
ّ
البلد ،وإل فإن االستحقاق االنتخابي
ّ
ّ
برمته يكاد يكون مهددًا .وكان رئيس
الـحـكــومــة قــد أك ــد بـعــد لـقــائــه ب ــري أن
«الحكومة قــادرة على إنجاز البطاقة

