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زينه الحلو *

 ...وجــرت االنتخابات البلدية واالختيارية
ف ــي م ــوع ــده ــا ،ح ـتــى أن فــرع ـيــة ج ــزي ــن فـ ّـك
أســرهــا بعد أن تــأخــرت  16شـهـرًا .لــم تنفع
ت ـع ـب ـئ ــة بـ ـع ــض الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن وامل ـح ـل ـل ــن
والـسـيــاسـيــن فــي الـتـســويــق إلم ــرار تمديد
آخــر ،يشمل هــذه املــرة البلديات واملخاتير
بــالـحـجــج نفسها ال ـتــي اسـتـخــدمــت إلم ــرار
التمديدين في  2013و.2014
هــا قــد م ــرت ث ــاث مــراحــل مــن االنـتـخــابــات
وي ـب ـق ــى ي ـ ــوم واحـ ـ ــد ي ـف ـص ـل ـنــا عـ ــن ان ـت ـهــاء
العملية االنتخابية لعام  ،2016في ظل نقص
فــي الـتـشــريــع يـفـتــح ال ـبــاب عـلــى مصراعيه
أمام استنسابية السلطة السياسية ،ممثلة
بـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات .وال ـن ـقــص
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ه ـ ــو غ ـ ـيـ ــاب ق ـ ــان ـ ــون ان ـت ـخ ــاب ــي
خــاص باالنتخابات البلدية واالختيارية،
واالعـتـمــاد على أحـكــام قــانــون االنتخابات
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة امل ـ ــرع ـ ــي اإلج ـ ـ ـ ـ ــراء أي الـ ـق ــان ــون
 ،2008\25بحسب مــا جــاء فــي امل ــادة  16من
املــرســوم االش ـتــراعــي  .1977\118والـقــانــون
املذكور وضع في عام  2008كنتيجة مباشرة
التـفــاق الــدوحــة ولـلـتــوافــق السياسي الــذي
أفتى بضرورة إجــراء االنتخابات النيابية
لعام  2009بروحية مختلفة عــن تلك التي
أجــريــت فيها أرب ــع عـمـلـيــات انـتـخــابـيــة في
زمن الجمهورية الثانية ،أو أقله هكذا أريد
لـهــذا الـقــانــون أن ي ـكــون .رك ــز الـقــانــون على
االنتخابات النيابية ولم يلحظ أي فصول
أو أحـ ـك ــام خ ــاص ــة ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات الـبـلــديــة
واالختيارية .وفي عام  ،2010أحال مجلس
الوزراء مشروع قانون لالنتخابات البلدية
(رفعه وزير الداخلية والبلديات آنذاك زياد
بارود) إلى البرملان ،إال أنه علق في مكان ما
بني اللجان املشتركة والهيئة العامة ،وبقيت
االنتخابات البلدية واالختيارية مضطرة
إلــى استعارة قانون االنتخابات النيابية،
حتى لو لم يكن مناسبًا لخصوصيتها في
معظم األحيان.
وتـ ــال ـ ـيـ ــا ،مـ ــا زال ـ ـ ــت االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ـل ــدي ــة
واالخ ـت ـي ــاري ــة – ال ــراب ـع ــة ف ــي الـجـمـهــوريــة
الثانية والثانية في مرحلة ما بعد الوصاية
 تجري من دون هيئة إشراف على الحمالتاالن ـت ـخــاب ـيــة ،وبــال ـتــالــي غ ـي ــاب أي تـحــديــد
لسقف اإلنفاق االنتخابي وعدم اتباع آليات
تنظيم لإلعالم واإلعالن االنتخابيني بحجة
أن انتخاب  1027بلدية وما ال يقل عن 2800
مـخـتــار يـتــرتــب عنها تــرشــح نـحــو  40ألــف
شخص ،وبالتالي هذا العدد من املرشحني
غير قابل للمراقبة .مرة أخرى ،يخسر املبدأ
ويربح االستسهال.

وفــي غـيــاب هيئة إش ــراف دائـمــة ومستقلة
على االنـتـخــابــات ،مــا زالــت وزارة الداخلية
والـبـلــديــات هــي الجهة املـســؤولــة عــن إدارة
الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة واإلع ـ ــداد ل ـهــا .وعلى
الــرغــم مــن ه ــذا الـنـقــص الـقــانــونــي ،ك ــان من
املمكن أن تبادر الوزارة إلى إصدار مراسيم
تطبيقية وتعاميم وقرارات إجرائية تراعي
روحية النص القانوني وتحفظ البعض من
امل ـبــادئ الـعــامــة لديموقراطية االنتخابات
في محاولة للتعويض عن الخلل الحاصل،
ول ـك ــن وزارة الــداخ ـل ـيــة قـ ــررت خ ــاف ذل ــك.
ويـ ـ ـب ـ ــدو أن الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ه ـ ــي أول م ـ ــن ص ــدق
كــذبــة الـتـمــديــد ول ــم تـقــم بــالـحــد األدنـ ــى من
التحضيرات إلجراء االنتخابات ،كما تشير
نسبة املـخــالـفــات الـتــي رصــدتـهــا الجمعية
اللبنانية من أجل ديموقراطية االنتخابات
في مواكبتها أليام االقتراع ،وال سيما تلك
املتعلقة بسوء أداء هيئات القلم .وبدا جليًا
– ولم تنكره الوزارة في ما بعد – أن رؤساء
ورئيسات األق ــام لــم يخضعوا للتدريبات
الالزمة لتهيئتهم للقيام بمهماتهم بالحد
األدنـ ـ ــى م ــن امل ـه ـن ـيــة واالحـ ـ ـت ـ ــراف .ن ـتــج من
ضـعــف أداء هـيـئــات الـقـلــم فــوضــى فــي فــرز
األصوات في لجان القيد ،خاصة في بيروت
والـبـقــاع وبعلبك الـهــرمــل وص ــور ،وتأخير
فــاضــح ف ــي إعـ ــان نـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات ،ما
انعكس ضربًا لصدقية العملية االنتخابية،
وقضى على ما بقي من ثقة لدى الرأي العام
الـلـبـنــانــي ت ـجــاه أداء الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة.
كــذلــك لــم تتشدد الـ ــوزارة فــي تطبيق املــادة
 84من القانون لجهة حماية مراكز االقتراع
ومنع الترويج االنتخابي فيها ،على الرغم
من أنها كانت قد أصــدرت تعميمًا في هذا
الشأن (رقم \19إم\ )2016بتاريخ  27نيسان
 2016يـقـضــي ب ــ"م ـنــع أي ن ـشــاط انـتـخــابــي
أو دعــائــي ضمن املــركــز" .وفــي ذلــك مخالفة
تفتح الباب للكثير من املخالفات املرتبطة
ً
بـهــا ،الـتــي تــؤثــر مـبــاشــرة بسالمة العملية
االن ـت ـخــاب ـيــة ونــزاه ـت ـهــا وديـمــوقــراطـيـتـهــا،
وتؤثر أيضًا بمزاج الناخبني ونية املشاركة
وتحديد الخيارات ،وال سيما في ما تحدثه
من أعمال عنف ناتجة من خالفات املندوبني
واملاكينات االنتخابية ،إضافة إلى تسهيل
الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـبـ ــن .أم ـ ـ ــا ال ـص ـم ــت
االنـتـخــابــي ال ــذي نصت عليه امل ــادة  73من
القانون ،فعلى األرجــح أنه سقط سهوًا من
حسابات ال ــوزارة ولــم يصدر أي تعميم أو
قرار أو بيان من شأنه تذكير وسائل اإلعالم
واملرشحني بضرورة التزام القانون.
وبعد .أن نقول إن االنتخابات ديموقراطية
يعني ثالث أفكار أساسية:
 -1أن اإلطـ ــار ال ـقــانــونــي الـ ــذي ت ـجــري على

ما زالت االنتخابات تجري من دون هيئة إشراف على الحمالت االنتخابية (هيثم الموسوي)

أزمة الالجئين بين التزامات لبنان وهاجس التوطين
إيلي أبو عون * حسين مكي **
لم يشهد العالم بعد الحرب العاملية الثانية
أزمـ ـ ــة ب ـح ـجــم أزمـ ـ ــة ال ـل ـج ــوء ال ـ ـسـ ــوري ال ـتــي
وصفها املـفــوض الـســامــي لـشــؤون ّ الالجئني
أنطونيو غوتيريس عــام  2015بــأنـهــا "أكبر
كارثة إنسانية منذ الحرب العاملية الثانية".
وبالفعل ،تخطت هــذه األزم ــة ،من حيث عدد
الالجئني الناتج من صراع واحد ،أزمة اللجوء
الفلسطيني وأزم ـ ــات ال ـل ـجــوء ال ـتــي شهدها
العالم في أواخر القرن املاضي ومطلع القرن
ال ـحــاضــر الـنــاتـجــة م ــن ح ــرب ال ـع ــراق األول ــى
وال ـث ــان ـي ــة وحـ ـ ــروب أف ـغ ــان ـس ـت ــان وال ـب ـل ـق ــان
وروانــدا .وبحسب آخر تقرير ملفوضية األمم
ّ
ّ
املتحدة لشؤون الالجئني ،فإن عدد الالجئني
ال ـس ــوري ــن بـ ــات يـ ـق ــارب  5م ــاي ــن ،مــوزعــن
بـنـحــو أس ــاس ــي ع ـلــى تــرك ـيــا ،ل ـب ـنــان ،األردن
وإقليم كردستان.
ّ
وفــي مثل أزم ــات كـهــذه ،ف ــإن الحلول الدائمة
ال ـت ــي تـسـعــى عـ ــادة ال ـ ــدول وامل ـن ـظ ـمــات وراء
تـطـبـيـقـهــا ه ــي ثـ ــاث :الـ ـع ــودة ال ـطــوع ـيــة إلــى
مـ ـك ــان األص ـ ـ ــل ،أو إع ـ ـ ــادة ال ـت ــوط ــن ف ــي بـلــد
ثالث ،أو االندماج املحلي ،أي دمج الالجئني
ّ
ف ــي املـجـتـمــع امل ـض ـيــف .ل ـكــن ال ــوض ــع الــراهــن
فــي لـبـنــان وف ــي بـعــض ب ـلــدان املنطقة يجعل
م ــن تـطـبـيــق ب ـعــض ه ــذه ال ـح ـلــول بــالـطــريـقــة
التقليدية سببًا لنزاعات جديدة بدل أن تكون

ّ
خاتمة ملعاناة الالجئني .فمن جهة أولــى ،إن
اس ـت ـمــرار امل ـع ــارك واآلفـ ــاق امل ـس ــدودة إلع ــادة
االس ـت ـقــرار فــي ســوريــا تـحـ ّـد بشكل كبير من
إمكانية العودة الطوعية لالجئنيّ .أما عملية
دمج الالجئني في املجتمعات املضيفة ،فهي
تواجه صعوبات ّ
عدة نتيجة لواقع التوازنات
ال ــدي ـن ـي ــة وامل ــذهـ ـبـ ـي ــة والـ ـع ــرقـ ـي ــة فـ ــي بـعــض
األحيان ،باإلضافة إلى النسب املرتفعة لعدد
الالجئني بالنسبة إلى عدد سكان املجتمعات
املضيفة كلبنان واألردن وإقـلـيــم كــردسـتــان،
وملـ ــا ل ـت ـلــك ال ـن ـســب م ــن تــأث ـيــر ف ــي الـتـمــاســك
االج ـت ـمــاعــي وال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي ف ــي تلك
ّ
ـوى حـ ــل إعـ ــادة
امل ـج ـت ـم ـعــات .ال يـبـقــى إذًا
سـ ـ ّ
ّ
ّ
التوطني فــي بـلــدان أخ ــرى ،إل أنــه حــل بطيء
وصـعــب أيـضــا نـظـرًا إلــى االزم ــة االقتصادية
ال ـتــي ت ـمـ ّـر بـهــا مـعـظــم دول ال ـعــالــم وأول ــوي ــة
مكافحة اإلره ــاب ومــا نتج منها من ترسيخ
للعقلية األمنية التي باتت تتحكم بالقرارات
ّ
دوليًا ومحليًا .فحتى ُيومنا هذا لم يتجاوز
عــدد الـســوريــن الــذيــن أعـيــد توطينهم سوى
 %4مــن الـعــدد اإلجـمــالــي لالجئني السوريني
في العالم.
وأم ـ ــام أزمـ ــة ب ـه ــذا ال ـح ـجــم ،قـ ــررت الـحـكــومــة
اللبنانية منذ بداية الحرب في ســوريــا ،عام
 ،2011أن تتبع سياسة إنكار املشكلة ،متلطية
خلف عباءة "الـنــأي بالنفس" .فبدل أن تضع
خطة متعددة الجوانب واألطراف ملواجهتها،

ّ
وف ـ ــرت ـ ع ــن دراي ـ ــة أو ج ـهــل ـ غ ـط ـ ً
ـاء إلع ـطــاء
صـفــة الج ــئ لـكــل س ــوري م ــوج ــود ف ــي لبنان
دون التدقيق في وضعه ،متجاهلة بذلك كل
ال ـنــداءات إلنـشــاء مــراكــز مؤقتة على الحدود
تـسـمــح ألج ـهــزة ال ــدول ــة بــاالش ـتــراك فــي منح
صفة الجئ فقط ملن يستحق من السوريني.
ثـ ّـم مــا لبثت أن استفاقت بعد ثــاث سنوات
على وج ــود أكـثــر مــن مليون ونـصــف مليون
الج ـ ــئ ع ـل ــى األراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة م ــوزع ــن
عشوائيًا على أكثر من  1400مخيم غير رسمي
ّ
ّ
وي ـشــك ـلــون م ــا يــزيــد عـلــى رب ــع ع ــدد الـســكــان
ّ
فــي لـبـنــان .فــي تـشــريــن األول  2014اعتمدت
الحكومة ّأول خطة أو ما عرف حينها بورقة
"سـيــاســة ال ـن ــزوح ال ـس ــوري إل ــى لـبـنــان" التي
ً
تهدف ّأوال إلى "تقليص أعــداد النازحني" من
خــال وقــف "الـنــزوح" على الحدود باستثناء
الحاالت االستثنائية ،وثانيًا إلى تكليف قوى
األمن الداخلي والبلديات ضبط أمن "النزوح"،
ّ
التشدد
وثالثًا إلى "تخفيف األعباء من خالل
فــي تطبيق الـقــوانــن على الـنــازحــن لحماية
اللبنانيني في مجاالت العمل والعمالة كافة".
ّ
ـازح
إن اإلصـ ـ ــرار ع ـلــى تـسـمـيــة ا ّل ــاج ــئ بــال ـنـ ّ
والتذكير م ــرارًا وتـكــرارًا بــأن لبنان لــم يوقع
ات ـف ــاق ـي ــة  1951امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــوض ــع الــاج ـئــن
لـتـبــريــر ع ــدم ال ـت ــزام لـبـنــان حـمــايـتـهــم ،ليس
س ــوى ابـتـكــار ملصطلحات وف ـتــاوى ال قيمة
ً
قانونية لها ،وال تعدو سوى كونها تحايال

كــامـيــا عـلــى ال ـتــزامــات لـبـنــان .لــذلــك ينبغي
تصحيح بعض املغالطات التي ّ
ّ
ويتم
تمت
تــداولـهــا عند الـتـطــرق إلــى مــوضــوع اللجوء
ً ّ
الـ ـس ــوري .أوال ،إن ال ـتــوق ـيــع أو ع ــدم ــه على
ّ
ّ
اتـفــاقـيــة  1951ال يـغــيــر أي أم ــر جــوهــري في
ال ـتــزامــات الـحـكــومــة اللبنانية لجهة توفير
ال ـح ـم ــاي ــة ل ــاج ـئ ــن وم ـ ـبـ ــادئ ع ـ ــدم الـ ـ ــرد أو
ّ
اإلعـ ــادة الـقـســريــة ،نـظـرًا إل ــى أن تـلــك املـبــادئ
تعرف في القانون الدولي "بالقواعد العرفية
اآلمـ ــرة" ال ـتــي ت ـلــزم جـمـيــع الـ ــدول .بــاإلضــافــة
ّ
إلــى أن لبنان ملزم أســاســا بمبادئ مواثيق
ّ
األم ــم املــتـحــدة الـ ــواردة فــي مـقــدمــة دس ـتــوره،
وال ـت ــي ت ـنـ ّـص ع ـلــى ح ـمــايــة ك ــرام ــة اإلن ـس ــان.
ّأمـ ــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بـمـعــايـيــر ت ـحــديــد صفة
الالجئ أو النازح ،فليس هناك سوى معيار
وحيد يحدد الفرق ،هو أن يكون الهارب قد
عبر حــدودًا دولية أو ال ،فــإذا عبرها يصبح
ّ
الجئًا ،وإذا لم يعبرها ّ
يسمى نازحًا .لذا ،إن
ـرب فــي ســوريــا إلى
تسمية الهاربني مــن ًالـحـ ّ
لبنان "نازحني" ،فضال عن أنها غير صحيحة
ّ
فإنها ال تؤثر بشيء في التزامات الحكومة
الـلـبـنــانـيــة ت ـجــاه هـ ــؤالء .وعـنــدمــا نتكلم ّعن
توفيرها ،إنما
الحماية الــواجــب على لبنان ّ
املـقـصــود هــو حماية مــن ثبت أن ــه ه ــارب من
خطر ملموس ،وال بـ ّـد من أن نوضح هنا أن
ليس كل السوريني في لبنان تنطبق عليهم
ّ
صفة الالجئ ،وذلك ألن البعض منهم يصنف

