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ـــوهر تضرب ما بقي من ثقة

يبدو المشهد
أقل من
التوقعات،
إن ّ لم نقل
مخيبًا لآلمال

ك ـم ـهــاجــر اقـ ـتـ ـص ــادي ي ـن ـط ـبــق ع ـل ـيــه ق ــان ــون
ّ
إقامة األجــانــب .وتجدر اإلش ــارة إلــى أن عدم
تنظيم العمالة األجنبية في لبنان  -بما فيها
العمالة الـســوريــة  -منذ عــام  1990وخاصة
بعد عــام  ،2005هــو أحــد أسـبــاب املشكلة ،ملا
إثــارتــه مــن ج ــدل ح ــول تــأثـيــر األزم ــة ببطالة
اليد العاملة اللبنانية.
ولـ ـك ــن ك ـ ــان لـ ـج ــدل آخ ـ ــر الـ ـح ـ ّـي ــز األك ـ ـبـ ــر مــن
االستغالل السياسي ألزمة اللجوء السوري،

مشروع
أال وهــو هاجس التوطني كجزء من ُ
دول ـ ــي ي ـ ــراد ف ــرض ــه ع ـلــى ل ـب ـن ــان .وقـ ــد أع ـيــد
هــذا الجدل أخيرًا إلــى الواجهة عقب صدور
ّ
وثيقة عن األمــن العام لألمم املتحدة اعتبر
مضمونها غير ب ــريء ومشبوهًا ووضعها
الحكومة
البعض اآلخر في إطار الضغط على
ّ
لتحقيق هدف التوطني .وتلك السجاالت إنما
ّ
تـشـيــر إل ــى أن امل ـســؤولــن وال ـ ــرأي ال ـع ــام في
لبنان ال يتعبون نفسهم بـقــراءة مــا يــودون

اإلصرار على تسمية الالجئ بالنازح ليس سوى ابتكار بفتاوى ال قيمة قانونية لها (مروان بو حيدر)

قررت
الحكومة
اللبنانية منذ
عام ّ2011
أن تتبع
سياسة إنكار
المشكلة

أســاســه االن ـت ـخــابــات يـضـمــن حــق التمثيل
الصحيح لكافة شرائح املجتمع ،وال يؤدي
إلــى أي إقـصــاء مباشر أو غير مباشر ألي
ف ـئــة أو طـ ــرف .ن ـتــوقــف ه ـنــا ع ـنــد اس ـت ـمــرار
اع ـت ـم ــاد ال ـن ـظ ــام األكـ ـث ــري وغـ ـي ــاب ال ـكــوتــا
النسائية وعدم خفض سن االقتراع ،بشكل
خاص.
 -2أن إدارة الـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة تضمن
تكافؤ الفرص بني املرشحني لجهة اإلنفاق
االنتخابي واإلع ــام واإلع ــان االنتخابيني
بشكل خاص وأن تكون املنافسة ضمن األطر
الـقــانــونـيــة بـعـيـدًا عــن االب ـت ــزاز ال ـحــزبــي أو
املذهبي أو الطائفي أو الفئوي أو العائلي؛
ال بد من التوقف هنا عند عدم تشكيل هيئة
إشراف على الحملة االنتخابية ،وتاليًا عدم
تحديد أي سقف لإلنفاق االنتخابي وغياب
املراقبة على اإلعالم واإلعالن ،ونذكر أيضًا
ع ــدم الـ ـت ــزام م ـهــل س ـحــب ال ـتــرش ـي ـحــات ،ما
يعرض املرشحني للكثير من الضغوطات.
ً
 -3أن الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة سـلـيـمــة شـكــا
وم ـض ـمــونــا ت ـس ـمــح ل ـل ـنــاخ ـبــن ب ــاالق ـت ــراع
بحرية وبسرية تامتني دون أن يتعرضوا
ألي ضغط أو ابتزاز أو تهديد أو ترغيب،
سواء مباشر أو غير مباشر ،أو حتى سوء
إدارة قد يعرض صوتهم للضياع أو التلف
عن قصد أو عن غير قصد .وال بد أن نذكر
ه ـنــا عـمـلـيــة االس ـت ـح ـصــال ع ـلــى األصـ ــوات
مقابل بدل ،سواء أكان ذلك من خالل مبلغ
مالي أو خدمة أو وعد بالتوظيف أو عالج
فــي مستشفى أو مـنـحــة تعليمية .ونــذكــر
أيضًا أن لبنان هــو البلد الوحيد الــذي لم
يعتمد بعد أوراق االقتراع املطبوعة سلفًا
الـتــي تشكل إح ــدى الـضـمــانــات األســاسـيــة
لسرية االقتراع.
ولـ ـتـ ـك ــون دي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة ،عـ ـل ــى ا ًل ـع ـم ـل ـيــة
االنتخابية أيضًا أن تكون شاملة تضمن
حــق االق ـت ــراع لـكــافــة الـنــاخـبــن ،وال سيما
األش ـ ـخـ ــاص ذوو االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخــاصــة
واملـ ـسـ ـن ــون واملـ ــرضـ ــى مـ ــن خ ـ ــال تـسـهـيــل
وص ــولـ ـه ــم إل ـ ــى مـ ــراكـ ــز االقـ ـ ـت ـ ــراع دون أن
يتعرضوا إلهانة حملهم على األدراج ،مع
م ــا يـتـضـمــن ذل ــك م ــن خ ـطــر ع ـلــى حـيــاتـهــم
وحـ ـ ـي ـ ــاة م ـ ــن يـ ـتـ ـب ــرع ل ـي ـح ـم ـل ـه ــم .ولـ ـن ــدع
االنـتـخــابــات وقــوانـيـنـهــا جــانـبــا ،ولنتذكر
أن ه ـنــاك قــانــونــا يـحـمــل ال ــرق ــم 2000\220
صـ ــدر م ـنــذ  16ع ــام ــا وتـ ـح ــدث ع ــن ح ـقــوق
األشخاص املعوقني .وقد نص هذا القانون
أيـضــا على ض ــرورة تأهيل املــرافــق العامة
وامل ـ ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة وال ــرس ـم ـي ــة وجـم ـيــع
األب ـ ـن ـ ـيـ ــة وامل ـ ـن ـ ـشـ ــآت ال ـ ـعـ ــامـ ــة والـ ـخ ــاص ــة
امل ـ ـ ـعـ ـ ــدة ل ــاسـ ـتـ ـعـ ـم ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــام السـ ـتـ ـقـ ـب ــال
ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة .ول ـن ـتــذكــر

ّ
أي ـض ــا أن ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيــة ق ــد وق ـعــت
االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي
االحـتـيــاجــات الـخــاصــة فــي ع ــام  2007ولــم
ُيـ ـص ـ َّـدق عـلـيـهــا ح ـتــى ال ـس ــاع ــة .وم ــا زال ــت
األكثرية الساحقة من مراكز االقتراع ،وهي
ف ــي مـعـظـمـهــا م ـ ــدارس رس ـم ـيــة أو خــاصــة
أو دور ع ـ ـبـ ــادة ،غ ـي ــر م ــؤه ـل ــة الس ـت ـق ـبــال
الـنــاخـبــن وال ـنــاخ ـبــات ذوي االحـتـيــاجــات
الخاصة .ما زال العمل جاريًا لفهم أسباب
ه ــذا ال ـت ـقــاعــس ،وت ـب ــدو ه ــذه امل ـه ـمــة شبه
مستحيلة.
ب ـ ــاخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار ،إن ج ـ ــوه ـ ــر دي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة
االن ـت ـخــابــات أن يــؤخــذ بــال ـخ ـيــارات الـحــرة
ملـعـظــم الـنــاخـبــن – وذلـ ــك يـضـمـنــه الـنـظــام
االنتخابي املتبع .وفي التفسير الدقيق ملا
تعنيه ديـمــوقــراطـيــة االنـتـخــابــات أن تكون
إدارة العملية االنتخابية مؤتمنة على هذه
األصوات ،أي أن تلتزم أبسط قواعد املهنية
واالحتراف في اإلعداد للعملية االنتخابية،
بما في ذلك االقتراع والفرز .هي باألساس
اح ـت ــرام لــرغـبــة ال ـن ــاس ف ــي م ــن ي ــري ــدون أن
يمثلهم وضمان حقهم في االختيار ،بسرية
وبحرية ،من خالل عملية انتخابية سليمة
ودورية .هكذا ،وبمنتهى البساطة.
ول ـكــن م ـشــاهــدات الـجـمـعـيــة مل ـجــريــات أيــام
االق ـتــراع ومــا سبقها مــن خـطــاب سياسي
وما رافقها من أجواء عامة ليست مطابقة
مل ـعــاي ـيــر ال ـن ــزاه ــة وال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة .يـبــدو
املشهد أقل من التوقعات ،إن لم نقل مخيبًا
لآلمال .على األرجح ،إن الوزارة ركزت على
م ــا اع ـت ـبــرتــه "إنـ ـج ــاز" إج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات
فــي مــوعــدهــا ،ولــم تــأبــه لـعــدد "اإلن ـج ــازات"
املطلوبة إلجــراء هــذه االنتخابات بالشكل
الصحيحُ .وصفت انتخابات "الغفلة" هذه
بالعرس الديموقراطي مرارًا ،على الرغم من
تخطي عــدد املخالفات فيها ألفي مخالفة
(حتى اآلن) ،واملحاسبة ليست على القدر
امل ـط ـل ــوب .سـتـنـعـكــس ن ـتــائــج االن ـت ـخــابــات
هذه – مع ما تخللها من مخالفات للقانون
وانـتـهــاكــات للمبادئ الـعــامــة – على حياة
أك ـث ــر م ــن  5م ــاي ــن ل ـب ـنــانــي م ـق ـيــم وع ــدد
م ــن ال ــاج ـئ ــن ع ـلــى امـ ـت ــداد ال ــوط ــن ومل ــدة
 6سـ ـ ـن ـ ــوات .ه ـ ــذا "ال ـ ـع ـ ــرس" لـ ــم ي ـك ــن عـلــى
م ــا ي ـ ـ ــرام؛ ولـ ـئ ــا ت ـح ـمــل وزارة الــداخ ـل ـيــة
والبلديات عبء "عرس" آخر مخيب لآلمال،
فلتشكل الهيئة املستقلة الدائمة لإلشراف
ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات ق ـبــل ان ـت ـخــابــات ،2017
ولـتـضـطـلــع ،وح ــده ــا ،بـتـنـظـيــم الـعـمـلـيــات
االنتخابية كافة ،علها ترتقي تلك األفراح
الوطنية إلى املستوى املطلوب.
* األمينة العامة للجمعية اللبنانية من أجل
ديموقراطية االنتخابات – LADE

ّ
انتقاده ،فالتقرير موضوع السجال ليس إل
مـجـمــوعــة تــوصـيــات مــن األم ــن ال ـعــام لألمم
ّ
امل ــتـ ـح ــدة ،ت ـح ـض ـي ـرًا الج ـت ـم ــاع سـ ــوف يعقد
فــي شـهــر أي ـلــول  .2016والـتــوصـيــات ليست
ّ
موجهة إلى لبنان أو الدول املضيفة لالجئني
الـســوريــن ،بــل يتطرق إلــى مــوضــوع اللجوء
ع ـمــومــا ،وطـبـيـعــة ال ـتــوص ـيــات غ ـيــر مـلــزمــة،
ً
وتبقي ّ
حيز القرار كامال للدولة اللبنانية.
أي ّ
ال يوجد ّ
نص أو مبدأ في القانون الدولي
يلزم ّ
أي دولــة بإعطاء الجنسية لالجئ ،بما
في ذلك اتفاقية  .1951وكان لهواجس بعض
ال ـف ــرق ــاء ال ـس ـيــاســن م ــن م ــوض ــوع الـتــوطــن
تبعات عملية ّأدت إلــى اتخاذ قــرار انفعالي
وغير صائب ،هو وقف تسجيل الوالدات لدى
ً
السوريني الذي ،فضال عن إحداث فوضى في
إدارة امللف ،سيؤدي إلى خلق ضبابية أخرى
ستفتح املجال أمام التزوير الحقًا وستؤدي
بطبيعة الحال إلى حاالت عديمي الجنسية
ال ــذي ــن س ــوف يـصـبـحــون عـبـئــا ال يستطيع
لبنان تحمله في حال عدم قدرتهم على إثبات
جنسيتهم السورية ...وتعوق بذلك عودتهم
إلى الوطن ّ
األم ،وهنا ستكون سخرية القدر
أن يصبح لبنان ملزمًا بتوطينهم من خالل
قرار مبتغاه محاربة التوطني.
لذلكً ،
بناء على كل ما تقدم ،ونظرًا إلى عدم
إمكانية عودة الالجئني السوريني إلى وطنهم
في املــدى املنظور ،ونظرًا إلى إلزامية توفير

الحماية للسوريني الــذيــن يتمتعون بصفة
ّ
الجئ فقط ،يجب على الحكومة اللبنانية أن
ً
تحدد ّأوال من يستحق صفة الجئ ومن هو
عامل أجنبي أو مهاجر اقتصادي.
ّ
بـنـ ً
ـاء عليه ،يجب تنظيم و ّج ــود مــن صنفوا
بــالــاجـئــن فـقــط بـشـكــل يــوفــر لـهــم الحماية
والعيش الكريم طوال تمتعهم بالصفة فقط
التي يفقدونها عند انتهاء النزاع في سوريا
ويـخـضـعــون حينها لـقــانــون اإلق ــام ــة .كذلك
يجب التفاوض مع املجتمع الدولي لتقاسم
العبء الديموغرافي عبر إعادة توطني أعلى
نـسـبــة مـمـكـنــة م ـن ـهــمّ .أمـ ــا بـقـيــة ال ـس ــوري ــن،
ّ
املطبقة
فيخضعون لقوانني العمل واإلقامة
ع ـل ــى الـ ـعـ ـم ــال األج ـ ــان ـ ــب .ك ــذل ــك ي ـج ــب عـلــى
ال ـح ـك ــوم ــة ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع م ـفــوض ـيــة األم ــم
ّ
املتحدة لشؤون الالجئني ،أن تعيد تسجيل
ّ
والدات ال ـس ــوري ــن وأن ت ـســهــل لـلـســوريــن
على األراضي اللبنانية آلية تسجيل والدات
أطـفــالـهــم .أخ ـي ـرًا ولـيــس آخ ـرًا هـنــاك ض ــرورة
للعمل أيضًا على دعــم البرامج التي تخفف
ّ
من التوتر بني السوريني واملجتمع املضيف
للوقاية مــن نــزاعــات ســوف تــؤدي إلــى لجوء
إضافي.
* األمني ّ
العام ملنظمة «ألف  -تحرك من أجل حقوق
اإلنسان»
** عضو في منظمة «ألف  -تحرك من أجل حقوق
اإلنسان»

