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الناخب
دليل
ّ
ّ

فيك «تأكس» وتصوت «صح»
َمن اقترع في آخر انتخابات ّ
نيابية ،قبل تسع سنوات ،سيجد في االنتخابات المقبلة آليات اقتراع مختلفة ّ
عما عهده سابقًا .ال يوجد شيء اسمه «تشطيب»
ً
ً
هذه ّ
المرة .مثال ،كما ُيمنع كتابة أسماء لغير المرشحين ،بل يمنع كتابة أي اسم أو حرف أصال ،فاألسماء مكتوبة سلفًا ،وبالتالي فالكتابة محصورة بوضع
إشارة « »xأو إشارة «✓» حصرًا ،وذلك تحت طائلة ّ
عد ورقة االقتراع ملغاةّ .
اإلشارة ،وعالقة المقترع بالورقة في تلك اللحظات خلف
توضع
وكيف
أين
ا
أم
ّ
العازل ،فال ّتقل شروطها ّ
أهمية لناحية احتساب الصوت من عدمه .لن يجد الناخب هذه ّ
المرة َمن يزوده بورقة االقتراع خارج المركز .لن يكون هناك َمن
ِ
ّ
ّ
ورقيًا .كثيرة هي التفاصيل الواردة في قانون االنتخابات ،إضافة إلى تعاميم وزارة الداخلية الملحقة ،والتي من دون ّ
أقله ّ
التقيد بها سيذهب
ُيضلله،
ِ
الصوت في الفراغ .هنا مجمل ألبرز الخطوات التي ينبغي على الناخب معرفتها قبل ّ
ّ
المسؤولية.
التوجه إلى مركز االقتراع ،تحت طائلة
محمد نزال
ُ
ـ ـ تفتح ُصناديق االقتراع يوم األحد في
 6أيــار املقبل ِمــن الساعة  7صباحًا إلى
ً
مساء-.
الساعة 7
ـ ـ ـ ـ ال َي ـقـتــرع مــن هــم دون ال ـ ــ 21عــامــا ِمــن
اللبنانيني.
ـ ـ عند دخــول الناخب إلى قلم االقتراع،
ّ
بالتثبت من هويته،
يقوم رئيس القلم
ّ
استنادًا إلى بطاقة هويته اللبنانية أو
جــواز سفره اللبناني العادي الصالح.
وع ـن ــد وج ـ ــود اخ ـت ــاف م ـ ــادي ف ــي بني
بطاقة الهوية أو جــواز السفر من جهة
ولوائح الشطب من جهة أخرى ،فعندها
يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز
السفر.
ـ ـ ال يحق للناخب أن يأتي بورقة اقتراع
من عنده ،بل يتسلم الورقة املخصصة
لذلك داخــل قلم االق ـتــراع ،وهــي نموذج
خاص ّ
حددته وزارة الداخلية.
ـ ـ ـ ـ تـتـضـمــن أوراق االق ـ ـتـ ــراع الــرسـمـيــة
أس ـ ـمـ ــاء ج ـم ـي ــع الـ ـل ــوائ ــح وأع ـض ــائ ـه ــا
فــي ال ــدائ ــرة االنـتـخــابـ ّـيــة ،كـمــا تتضمن
املـ ــواص ـ ـفـ ــات املـ ـ ـح ـ ــددة فـ ــي الـ ـنـ ـم ــوذج:
ل ــون الــائ ـحــة واس ـم ـهــا ومــرب ـعــا فــارغــا
م ـخ ـص ـصــا ل ـك ــل واح ـ ـ ــدة م ـن ـه ــا ،االس ــم
الثالثي لكل مرشح ومذهبه والــدائــرة
ال ـص ـغ ــرى ال ـ ــذي ي ـتــرشــح ع ـن ـهــا .كــذلــك
ت ــوض ــع إلـ ـ ــى ج ــان ــب اسـ ـ ــم كـ ــل م ــرش ــح
صــورة شمسية له وإلــى جانبها مربع
ف ــارغ يخصص ملـمــارســة الـنــاخــب حقه
فــي اإلدالء مــن ضمن الــائـحــة بصوته
التفضيلي.
ـ ـ ـ ـ ب ـع ــد ت ـث ـبــت ه ـي ـئــة ال ـق ـل ــم م ــن أن اســم
الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة
للقلم ،يـ ّ
ـزود رئيس القلم ّالناخب بورقة
االقـتــراع ،وذلــك بعد أن يوقع مع الكاتب
على الجانب الخلفي من الورقة وبظرف
ممهور بالخاتم الــرسـمــي بعد توقيعه
عليه ،ويطلب إلـيــه الـتــوجــه إلــزامـيــا إلى
وراء ال ـع ــازل مل ـمــارســة حـقــه االنـتـخــابــي
ب ـح ــري ــة ،وذل ـ ــك ت ـحــت طــائ ـلــة م ـن ـعــه مــن
االقتراع.
ـ ـ توضع عالمة « »Xفي املربع املخصص
لــائـحــة امل ـخ ـتــارة ،كـمــا يـجــوز اسـتـخــدام
عالمة «✓» أيـضــا ،واألم ــر عينه ينطبق
على مربع املرشح التفضيلي.
ـ ـ لكل ناخب أن يقترع لالئحة واحدة من
بني اللوائح املتنافسة ،ويحق له االقتراع
ملرشح من دائرته
بصوت تفضيلي واحد
ٍ
ٍ
ٍ
االنتخابية الصغرى من ضمن الالئحة
التي يكون قد اختارها.
ـ ـ ـ ـ ف ــي ح ــال ل ــم ي ـق ـتــرع ال ـن ــاخ ــب بـصــوت
ت ـف ـض ـي ـل ــي ي ـب ـق ــى اق ـ ـتـ ــراعـ ــه ص ـح ـي ـحــا،
وتـحـتـســب فـقــط الــائ ـحــة .أم ــا إذا أدل ــى
بأكثر مــن صــوت تفضيلي واحــد ضمن
الالئحة ،فال يحتسب ّ
أي صوت تفضيلي
وتحتسب الالئحة وحدها.
ـ ـ في حــال اقترع الناخب لالئحة وأدلــى
ب ـصــوت تفضيلي ضـمــن الئ ـحــة أخ ــرى،
أو ضمن الئحة عن دائرة صغرى أخرى
غـيــر الـ ــذي يـنـتـمــي إل ـي ـهــا ،ف ــا ُيحتسب
أي صــوت تفضيلي وتحتسب الالئحة
وحدها.
ـ ـ فــي حــال لــم يقترع الناخب ألي الئحة

نموذج رسمي لالئحة المطبوعة سلفًا لناخبي قضاء جبيل في دائرة جبل لبنان األولى

ّ
أن
للناخب
يحق
ال
ّ
يضيف أو يشطب أي اسم
على الورقة الرسمية
تحت طائلة اإللغاء

ـوت تـفـضـيـلــي ضـمــن الئـحــة
وأدلـ ــى ب ـص ـ ٍ
واح ـ ـ ـ ــدة ،ت ـح ـت ـســب ال ــائـ ـح ــة والـ ـص ــوت
التفضيلي.
ـ ـ في حال اقترع الناخب لالئحة معينة
وأع ـطــى صــوتــا تفضيليًا ملــرشــح فيها،
كما أعطى صوتًا تفضيليًا ثانيًا ملرشح
على الئحة أخرى ،عندها ال يحتسب أي
صوت تفضيلي وتحتسب الالئحة فقط
(هذه الفقرة األخيرة هي بحسب تعميم
خ ــاص ص ــادر عــن وزار ة الــداخ ـل ـيــة في
نيسان املاضي).
ّ
ويبي
ـ ـ يتقدم الـنــاخــب مــن هيئة القلم
لرئيسها أنه ال يحمل سوى ورقة اقتراع
واحدة مختومة مطوية ،فيتحقق رئيس
القلم من ذلــك ،من دون أن يمس الورقة،
ويأذن له بأن يضعها بيده في صندوق
االقتراع.
ـ ـ ـ ـ ـ ع ـل ــى رئ ـي ــس ال ـق ـل ــم أن ي ـت ــأك ــد م ــن أن
الـنــاخــب قــد اخـتـلــى بنفسه فــي ال ـعــازل،
تحت طائلة منعه مــن االق ـتــراع .ويمنع
على الناخب إشهار ورقــة االقـتــراع عند
خروجه من العازل.
ـ ـ ـ ـ يـثـبــت اق ـت ــراع الـنــاخــب بتوقيعه على
لــوائــح الـشـطــب وبــوضــع إشـ ــارة خاصة
على إصبعه (حبر) ...على أن تكون هذه
االشــارة من النوع الــذي ال يــزول اال بعد
 24ســاعــة عـلــى األق ــل ،ويـمـنــع أي ناخب
ً
يكون حــامــا هــذه االش ــارة على إصبعه
من االقتراع مجددًا.

ـ ـ تـعـ ّـد باطلة كــل ورق ــة تشتمل على ّ
أي
عــامــة إضــافـيــة ،غـيــر تـلــك امل ـح ــددة ،كما
ّ
تعد باطلة كل ورقة اقتراع غير رسمية.
وعلى رئيس القلم ضم ّاألوراق الباطلة
إلــى املحضر بعد أن توقعها هيئة قلم
االقتراع وتذكر فيه األسباب الداعية إلى
الضم ،على أن يحسم عددها من مجموع
عدد املقترعني.
ـ ـ ـ ـ تـعـتـبــر األوراق ال ـتــي ل ــم تـتـضـمــن أي
اق ـتــراع لــائـحــة ول ــأص ــوات التفضيلية
أوراق ــا بـيـضــاء ،لكن تحتسب مــن ضمن
عدد أصوات املقترعني املحتسبني.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال يـ ـح ــق ل ـل ـن ــاخ ــب أن ي ـض ـي ــف أو
يشطب ّ
أي اسم على الورقة الرسمية

تحت طائلة اإللغاء.
ـ ـ وضع ورقة االقتراع في الظرف ،ويخرج
لوضعها في
الـنــاخــب مــن خـلــف ال ـعــازل
ّ
صـ ـن ــدوق شـ ـف ــاف ،وع ـن ــده ــا ي ــوق ــع إل ــى
ّ
ويلون
جانب اسمه على لوائح الشطب
اإلبهام باملادة امللونة (الحبر الخاص)...
بعدها ،يعيد رئيس القلم للناخب بطاقة
هويته أو جواز سفره.
ـ ـ يعتبر التصويت الغيًا :إذا كان الظرف
ي ـح ــوي ع ــام ــة ت ـع ــري ــف أو إس ـ ـ ــاءة إل ــى
الــائ ـحــة أو ّ
أي اس ــم م ــن املــرش ـحــن .إذا
لم يحمل الظرف الــذي توضع فيه ورقة
االق ـ ـتـ ــراع ال ـخ ـتــم ال ــرس ـم ــي .إذا ل ــم يكن
ال ـظــرف يحمل تــوقـيــع رئـيــس الـقـلــم .إذا

هيئة اإلشراف ّ
تشمر عن زنودها
ابتداء من صباح يوم السبت في الخامس من أيار وحتى موعد إقفال
صناديق االقتراع ،يوم األحد في السادس من أيار ،ستنصرف هيئة
االشراف على االنتخابات ،بالتعاون مع «الخط الساخن» في وزارة
الداخلية الى مراقبة التزام مؤسسات اإلعالم على اختالفها بفترة الصمت
االنتخابي التي تبدأ منتصف ليل الجمعة ـ ـ السبت وتستمر حتى موعد
إقفال صناديق االقتراع .ومن خالل شاشات تلفزة و«البتوبات» ،في مقرها
في «أريسكو باالس» ،تعتزم هيئة اإلشراف على االنتخابات مواكبة عمل
وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملواقع اإللكترونية ومواقع التواصل
االجتماعي وتغطيتها لليوم االنتخابي الطويل .وهي «لن تتردد في قطع بث
أي برنامج أو ًطلب وقف نشر أي مادة مخالفة للقانون حتى ولو كان على
الهواء مباشرة» ،كما يؤكد أحد أعضاء الهيئة لــ«األخبار» ّ
ملوحًا باتخاذ
ً
إجراءات جدية بحق املخالفني ،قائال «هذه املرة ناويني نقارع».
وحول ما إذا كانت الهيئة تمتلك اإلمكانيات التي تؤهلها القيام بدورها ،قال
عضو الهيئة «تم تزويد مكاتب الهيئة بشاشات تلفزة على عدد املحطات
ً
وبناء عليه،
املحلية ،وهناك فريق عمل مهمته مراقبة وتسجيل املخالفات.
سيتم اتخاذ اإلجراءات بحق الوسيلة املخالفة والتي تصل إلى حد التغريم
أو تحويلها الى محكمة املطبوعات أو وقف البرنامج املخالف فورًا».
(األخبار)

كــانــت ورقـ ــة االقـ ـت ــراع تـحـمــل أي عــامــة
إضافية غير تلك املـحــددة سابقًا .كذلك
يجب استخدام األقــام املوضوعة خلف
الـ ـع ــازل ح ـص ـرًا ل ــوض ــع اإلشـ ـ ـ ــارات على
أوراق االقتراع ،وال يجوز استخدام أقالم
أخرى تحت طائلة ّ
عد الصوت الغيًا.
ـ ـ ـ ـ ال يـحــق لـلـنــاخــب أن يــوكــل إل ــى أحــد
غ ـ ـيـ ــره مـ ـم ــارس ــة ح ـ ــق االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراع ،لـكــن
ي ـح ــق ل ـ ـ ــذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة
الــذي يحتاجون إلــى من يساعدهم في
االق ـت ــراع أن يستعينوا بشخص آخــر،
ولو ِمن بني الناخبني ،ملعاونتهم ،على
أن يتأكد رئيس القلم من أنهم اختاروا
بملء إرادتهم.
ّ
ـ ـ بما أن بعض من يحق لهم االقتراع لم
يعمدوا منذ سنوات إلى تجديد بطاقة
إضافة الصورة
الهوية ،ال سيما لجهة
ّ
على البطاقة أو تحديثها ،فإنه ُيسمح
ل ـهــم ب ــاالق ـت ــراع ب ـعــد ال ـتــأكــد م ــن أرق ــام
بطاقاتهم املــدونــة فــي الئـحــة الشطب،
كما يجب أن يـكــون فــي ح ــوزة الناخب
فــي ه ــذه الـحــالــة إخ ــراج قـيــد جــديــد في
حال عدم إدراج رقم بطاقة الهوية على
الئحة الشطب (بحسب تعميم من وزير
الداخلية صدر في نيسان املاضي).
ّ
ّ
انتخابية:
مشهديات
ـ ـ عند بــاب غرفة االق ـتــراع ،سيكون من
املـ ـ ّ
ـرجـ ــح وجـ ـ ــود صـ ــف مـ ــن ال ـن ــاخ ـب ــن،
الــذيــن ينتظرون دوره ــم لــاقـتــراع ،مع
وجود عناصر من قوى األمن الداخلي
ّ
ينظمون عملية الدخول تبعًا لتعليمات
رئيس القلم.
ـ ـ عند الباب سيتم التأكد من قبل عناصر
قـ ـ ــوى األم ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي مـ ــن أن أص ــاب ــع
الناخبني غير مدموغة بالحبر ،وأنهم
يـحـمـلــون ب ـطــاقــات ال ـهــويــة أو جـ ــوازات
السفر اللبنانية الصالحة.
ـ ـ ـ ـ داخـ ــل ال ـغــرفــة ،س ـيــرى ال ـنــاخــب هيئة
القلم املؤلفة من رئيس القلم ومساعدين
اثنني ،ويكون أمامهم صندوق االقتراع
ولوائح الشطب.
ـ ـ سيكون رئيس القلم ،وهو في عمله هذا
يعتبر موظفًا حكوميًا (عادة هو أستاذ
تعليم رسمي) ،أعلى سلطة داخــل غرفة
االقـتــراع ...ويشرف على سالمة االقتراع
وف ــق ال ـق ــان ــون ،وال ي ـحــق لـعـنـصــر قــوى
األمن دخول القاعة إال بأمر منه.
ـ ـ سيجد الناخب في الغرفة ،في مقابل
هيئة القلم ،عددًا من مندوبي املرشحني
واملــراقـبــن ،وكــذلــك مراسلني مــن وسائل
اإلعالم.
ـ ـ ـ ـ سـيـكــون شـكــل ال ـع ــازل نـصـفـ ّـيــا ،حيث
ي ـضــع ال ـنــاخ ـبــون اإلش ـ ـ ــارات ع ـلــى ورق ــة
االقتراع ،فيظهر الجزء األعلى ِمن جسد
الناخب فيما ال تظهر يــداه ،وذلك عكس
ال ـ ـ ـ ــدورات ال ـس ــاب ـق ــة الـ ـ ــذي كـ ــان يـخـتـفــي
الناخب تمامًا خلف ستارة.
ـ ـ ليس على الـنــاخــب أن يشغل بــالــه في
مسألة انقطاع التيار الكهربائي داخــل
ّ
مركز االقتراع ،ألن ّكل مركز ّ
مزود بمولد
كهربائي ليعمل ف ــورًا فــي حــال حصول
انـقـطــاع للتيار عند التصويت (وكــذلــك
ً
أثناء عمليات فرز األصوات ليال ،على ما
ّ
ّ
الداخلية).
تؤكد وزارة

