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َل مرسوم الرضورة  هكذا َحمَّ
رنا الفارس مسؤولية

التالعب بالقيود االنتخابية 



َل مرسوم الرضورة رنا الفارس هكذا َحمَّ
مسؤولية التالعب بالقيود االنتخابية 



ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــت حكومــة رئي واصل
ســمو الشــيخ أحمــد النــواف األوىل اتخــاذ 
اســتعدادا  جريئــة  سياســية  خطــوات 
فبعــد  املقبلــة،  النيابيــة  لالنتخابــات 
االنتخابــات  لظاهــرة  التصــدي  حمــالت 
فيهــا  املشــاركني  وإحالــة  الفرعيــة 
اىل الجهــات القضائيــة، أقــرت مرســوم 
أحــكام  بعــض  بتعديــل  رضورة  قانــون 
ــأن  ــنة ١٩٦٢ يف ش ــم ٣٥ لس ــون رق القان
ــة  ــة، محقق ــس األم ــاء مجل ــات أعض انتخاب
القيــود  إلصــالح  شــعبية  مطالــب  بذلــك 
االنتخابيــة باعتــاد املوطــن املقيــد يف 
املدنيــة  للمعلومــات  العامــة  الهيئــة 
كبديــل ملــا هــو يف الجــداول الحاليــة 
للقضــاء عــى ظاهــرة نقــل األصــوات بــني 

االنتخابيــة. الدوائــر 

دستورية املرسوم

ســعت حكومــة النــواف لضــان أقــى 
لتفــادي  املرســوم  دســتورية  درجــات 
الطعــون الدســتورية وإبطــال املجلــس 
القــادم، فأســهبت املذكــرة اإليضاحيــة 
ــرورة«  ــباب »ال ــان أس ــوم يف بي للمرس
اســتنادا عــى »الــرر« مــن التالعــب يف 
القيــود، فذكــرت نصــا »تفشــت يف اآلونــة 
القيــود  يف  التالعــب  ظاهــرة  األخــرة 
االنتخابيــة«، وأرفقــت نتائــج لجنــة تقــى 
الحقائــق املشــكلة بشــأن هــذه الظاهــرة 
التــي أكــدت وجــود تالعــب خــالل فــرة 
الفحــص مــن ١ ينايــر ٢٠٢٢ حتــى إعــداد 
التقريــر، لتبنــي الحكومــة بذلــك القاعــدة 
ــي رضورة  ــب، وه ــرة التالع ــة لظاه الزمني

سياســية إلثبــات الــرورة الدســتورية.

وتقــول املذكــرة أن »هــذا الســلوك – أي 
ظاهــرة التالعــب يف القيــود االنتخابيــة – 
يشــكل جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون«، 
الحقائــق  تقــي  لجنــة  ذكــرت  فيــا 
يف  التالعــب  »ثبــوت  إىل  انتهــت  أنهــا 
الدوائــر  جميــع  يف  االنتخابيــة  القيــود 
ــع  ــة والواق ــالف الحقيق ــى خ ــا ع ونقله
وهكــذا  القانــون«،  ألحــكام  باملخالفــة 
الجرميــة  بــني  مــا  الحكومــة  ربطــت 
لهــا،  الزمنــي  والظــرف  ودوافعهــا 

الــرورة. متطلبــات  الســتكال 

من املسؤول؟

 – الجرميــة  حــدوث  الحكومــة  بإقــرار 
وحــدود   – االنتخابيــة  الدوائــر  بكافــة 
حلقــة  هنــاك  تبقــى  الزمنيــة،  فرتهــا 
مفقــودة، فمــن هــم املتهمــني ومــن 
هــو املســؤول الحكومــي الرشيــك الذي 
ــة يف  ــاوزت الحكوم ــة؟ تج ــهل العملي س
ــا  ــع إقراره ــة، فم ــك الجزئي ــومها تل مرس
ــة  ــوى قضائي ــرك أي دع ــة مل تح بالجرمي
يف  »العابثــني  سياســيا  تحاســب  ومل 
بإصــالح  واكتفــت  االنتخابيــة«،  الجــداول 

مرتكبيــه. معاقبــة  دون  الخلــل 

مــن املؤكــد أن رئيــس مجلــس الــوزراء 
الشــيخ أحمــد النــواف لــن يعــادي عــرشات 
نقلــوا  ممــن  املواطنــني  مــن  اآلالف 
»التالعــب  بغــرض  االنتخابيــة  قيودهــم 
والعبــث يف الجــداول«، ال ســيا وأنهــا 
الحكومــة األوىل التــي يرأســها وســط 
يزحــم  ولــن  لشــخصه،  شــعبي  قبــول 
ــا،  القضــاء بهــذا الكــم الكبــر مــن القضاي



التزويــر  فجرميــة  ذلــك،  مــن  واألهــم 
ــة،  ــرشف واألمان ــة بال ــم املخل ــن الجرائ م
حــال  يف   – املواطنــني  عــى  وأثرهــا 
وظائفهــم  اىل  ســيمتد   – اإلدانــة 
السياســية  وحقوقهــم  الحكوميــة 
يف  وســمعتهم  التجاريــة  وأعالهــم 
املجتمــع، وهــذا مــا لــن يقبــل بــه النــواف 

املواطنــني. تجــاه  شــك  أدىن  بــدون 

رنا الفارس

املســؤول  بوجــود  ســيقبل  هــل  ولكــن 
ــذا  ــبب يف ه ــك املتس ــي الرشي الحكوم
»العبــث والتالعــب« يف منصبــه؟ بحســب 
ومــا  الــرورة  مرســوم  يف  ورد  مــا 
انتهــت إليــه لجنــة تقــي الحقائــق التــي 
شــكلها النــواف حــني كان وزيــرا للداخليــة، 
االنتخابيــة  للقيــود  الفحــص  وفــرة 
فــإن  املدنيــة،  املعلومــات  وســجالت 
وزيــر  إىل  موجهــة  االتهــام  أصابــع 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  لشــئون  الدولــة 
املعلومــات د. رنــا الفــارس، التــي نقــل 
العامــة  الهيئــة  عــى  اإلرشاف  لهــا 
 ٢٠٢١ مــارس  يف  املدنيــة  للمعلومــات 
بعــد أن كانــت تتبــع وزيــر الداخليــة، فكانــت 
العناويــن  تغيــر  حــاالت  برصهــا  تحــت 
فــرة  خــالل  متــت  التــي  الســكنية 
التحقيــق، وتحــت بصرتهــا مــا ترتــب عــى 
القيــود  يف  العبــث  ظاهــرة  مــن  ذلــك 
املســؤولية  ويشــاركها  االنتخابيــة، 
ــات  ــة للمعلوم ــة العام ــام الهيئ ــر ع مدي

العســعويس. مســاعد  املدنيــة 

ــرا  ــت وزي ــارس كان ــر أن الف ــر بالذك والجدي

حــني قــدم اســتجواب يف أغســطس ٢٠٢٠ 
الصالــح  أنــس  األســبق  الداخليــة  لوزيــر 
االنتخابيــة،  القيــود  التالعــب يف  بشــأن 
يف  يحــدث  مــا  عــى  الركيــز  وكان 
ينــف  هيئــة املعلومــات املدنيــة، ومل 
الصالــح وجــود هــذه الحــاالت، بــل أكدهــا، 
وملعالجــة هــذا الخلــل قــدم يف نوفمــر 
مــن ذات العــام مــرشوع قانــون حكومــي 
االنتخــايب  املوطــن  وفــق  للتصويــت 
املقيد يف ســجالت املعلومــات املدنية. 
أي أن الفــارس عى علــم ودراية بأهمية 
هــذا امللف وحساســيته السياســية وأثره 
والعمليــة  االنتخابــات  مخرجــات  عــى 
مل  هــذا  ومــع  برمتهــا،  الدميقراطيــة 
األوضــاع  لتصحيــح  إجــراءات  أي  تتخــذ 
حتــى  املدنيــة«،  »املعلومــات  يف 
ــر يف  ــا ذك ــب م ــرة« بحس ــت »الظاه تفش

الحكومــي. املرســوم 

األســابيع  يف   – الفــارس  تتخــذ  قــد 
العســعويس  بإحالــة  قــرارا   - القادمــة 
ــق،  ــج التحقي ــى نتائ ــاء ع ــد بن اىل التقاع
حايــة  مقابــل  فــداء  كبــش  وتقدمــه 
مســتقبلها الســيايس وامتصــاص الغضب 

الشــعبي.

النهج االصالحي

ــة  ــود االنتخابي ــق يف القي ــوة التحقي خط
مــن قبــل الشــيخ أحمــد النــواف حينــا كان 
وزيــرا للداخليــة الفتــة، وإعــالن الحكومــة 
ــود  ــا بوج ــفافية وإقراره ــكل ش ــج ب النتائ
عبــث وتالعــب خطــوة جريئــة، واملخاطــرة 
بإصــدار مرســوم رضورة لتصحيــح الجداول 



ولكــن  »حميــدة«،  مغامــرة  االنتخابيــة 
هــل غــض البــرص عــن املتســببني نهــج 
»إصالحــي«؟ يــدرك الشــيخ أحمــد النــواف 
أن هنــاك مترريــن مــن اإلجــراءات األخرة 
ومعارضــني  البــالد،  شــهدتها  التــي 
لوجــوده عــى رأس الحكومــة، ومرســوم 
الــرورة يجــب أن يُعــرض يف أول جلســة 
للمجلــس املقبــل، وهــو بــاب »مــرشوع« 
للتصعيــد ضــد شــخصه وبــاب »دســتوري« 
فهــل  الثانيــة،  حكومتــه  ضــد  للتصعيــد 

ــرا؟ ــه مبك ــه ملعارضي ــلم رقبت يس
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