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سياسة

سياسة

انتخابات

2018

ٌ
صمت انتخابي ال ينتظر أحدًا يكسره
الساعات الـ 36من الصمت االنتخابي ،منذ منتصف ليل َ أمس حتى إقفال صناديق االقتراع مساء غد ،هي
تكاد تكون
ً
َ
الوقت األكثر تعقال في الحمالت االنتخابية المستعرة منذ شهرين خلوا .ال المرشحون الكبار والصغار يصرخون ،وال الناخبون
يصفقون
نقوال ناصيف
ُ
الصمت االنتخابي
منذ استحدث بند ُ
 ،2008وأخـ ـ ـضـ ـ ـع ـ ــت لــه
ف ـ ــي ق ـ ــان ـ ــون
ُ
تكريسه في
ـد
ـ
ي
ـ
ع
وأ
،2009
انتخابات
ُ
القانون الحالي لالنتخاب ،نظر إليه
ب ـع ـن ــاي ــة خ ــاص ــة م ـ ـقـ ــدار مـ ــا هـ ــو بـنــد
قانوني ُملزم .لم يسبق قبل عام 2008
أن كـ ــان م ـث ـيــل ل ــه ف ــي ٍّ
أي م ــن قــوانــن
االن ـت ـخ ــاب امل ـت ـعــاق ـبــة ،م ــع أن قــانــون
 1951أعـطــى املـجـنـســن حــق االق ـتــراع
ب ــان ـق ـض ــاء خ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات ،وق ــان ــون
 1953فرض غرامة مالية على الناخب
الذي يمتنع عن االقتراع وأجاز اقتراع
املرأة ،وقانون  1957أدرج تزكية املقعد
لـلـمــرة األول ـ ــى ،وق ــان ــون  1960أح ــدث
العازل.
ُع ـ ـ ّـد ب ـن ــد ال ـص ـم ــت االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي أك ـثــر
م ـ ــن إجـ ـ ـ ـ ــراء جـ ــديـ ــد يـ ــدخـ ــل ف ـ ــي ب ــاب
ّ
الحد الفاصل
إصــاحــات محدثة .هو

انتخابات  2018بعناوين
صغيرة وبال شركاء دوليين
وإقليميين
بعد كل ما قاله املرشحون ولوائحهم
واس ـت ـن ـف ــدوه ،م ــا يـقـتـضــي أن ي ـقــرره
عـ ـن ــدئ ــذ ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـبـ ــون قـ ـب ــل الـ ــوصـ ــول
إلـ ــى ص ـن ــادي ــق االق ـ ـتـ ــراع ف ــي تـحــديــد
خياراتهم .قد يكون من الوهم االعتقاد
بإمكان فصل أولئك ّ عن هــؤالء ،سواء
عـلــى مـسـتــوى ال ـح ــض عـلــى االق ـت ــراع
بـكـثــافــة ،أو ش ـ ّـد الـعـصــب املــذهـبــي في
ٌّ
كــل ات ـجــاه ،كــل فــي مــواجـهــة اآلخ ــر ،أو
تــأكـيــد االل ـت ــزام الـسـيــاســي والـطــائـفــي
والتخويف الــذي يبثه زعماء اللوائح
فــي ناخبيهم بعضهم حـيــال البعض
اآلخـ ـ ــر ،أو اإلغ ـ ـ ــراء ب ــامل ــال الـسـيــاســي
كأحد عناصر عـ ّـدة شغل االنتخابات
النيابية تقليديًا وتاريخيًا في لبنان.
مــع كــل مــا قـيــل فــي حـمــات األســابـيــع
امل ـن ـص ــرم ــة ،تـ ـ ــدور ان ـت ـخ ــاب ــات 2018

على عناوين صغيرة مستهلكة غير
ذات ج ــدوى .ليس فيها فريقا  8و14
آذار كـ ــي يـ ـق ــال إن االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق هــو
استفتاء شعبي على أحــدهـمــا .ليس
فيها ص ــراع عـلــى الغالبية النيابية،
شـ ــأن ان ـت ـخ ــاب ــات  2005و ،2009كــي
يقال إن كال الفريقني يتسابقان إليها
م ــن أج ـ ــل أن ي ـح ـكــم أح ــده ـم ــا ال ـب ــاد
ب ـم ـف ــرده .ل ـيــس فـيـهــا ت ــواط ــؤ مـشــابــه
لـ ــ«االتـفــاق الــربــاعــي» عــام  2005ـ على
وفــرة انقسامهما آنــذاك ـ يقايض فيه
س ــاح ح ــزب الـلــه بمنح ق ــوى  14آذار
ال ـغ ــال ـب ـي ــة .ل ـي ــس ف ـي ـهــا طـ ــاق حــاســم
بني الفريقني على غــرار ما أوحيا في
انتخابات  .2009ليس فيها خصوصًا
ش ــرك ــاء دولـ ـي ــون أو إق ـل ـي ـم ـيــون على
ن ـحــو ان ـت ـخــابــات  2005ت ـحــت الـسـهــر
املـبــاشــر للسفيرين جـيـفــري فيلتمان
وبرنار إيمييه ،ونحو انتخابات 2009
بدعم مالي ال ينضب مــن السعودية.
ان ـت ـخــابــات لـبـنــانـيــة بـ ـ ــأدوات محلية
فـحـســب ،أبــاحــت لنفسها كــل وســائــل
التشهير واالتهامات والطعن املتبادل
بال ظهير خارجي ّ
يبررها ،كي تخرج
من االستحقاق في الغداة كــأن  6أيار
كان يومًا عاديًا كسواه.
لــم يـكــن اسـتـغــال اس ــم الــرئـيــس رفيق
ّ
الـحــريــري كافيًا كــي يحتم االستئثار
ب ــال ــزع ــام ــة .وال وهـ ــم ت ـكــويــن غــالـبـيــة
نـيــابـيــة م ــن ح ــول رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
يـ ـغ ــري ُ
وي ـ ـصـ ـ ّـدق أنـ ــه ي ـق ـلــب الـ ـت ــوازن
الــداخ ـلــي رأس ــا عـلــى ع ـقــب .وال شـعــار
ـرض إلغفال شكاوى
املقاومة بــدوره مـ ٍ
ال ـنــاخ ـبــن وت ــذم ــره ــم .ع ـنــاويــن كـهــذه
قـبـضــت ب ـقــوة عـلــى اسـتـحـقــاقــي 2005
و ،2009إال أنـهــا بــاتــت قليلة األهمية
اآلن.
صمت الـســاعــات القليلة املقبلة ليس
عرضة ملفاجأة تضع االنتخابات في
ّ
يتصرف األفرقاء
مسار غير محسوب.
ُ
عـلــى أنـهــم مـقـبـلــون عـلــى نـهــار منهك،
م ـح ـش ــو بـ ـم ــال سـ ـي ــاس ــي ،ل ـك ــن أي ـضــا
ت ـحــريــك الـ ـش ــارع ل ــرف ــع االق ـ ـتـ ــراع إلــى
نسب قياسية غير مسبوقة .وألن ال 8

حينما يتجرأ األفرقاء بعضهم على بعض في عقر ديارهم (مروان بوحيدر)

وال  14آذار في الخضم ،لن ُيكسر جدار
ه ــذا ال ـص ـمــت ،ش ــأن ان ـت ـخــابــات 2009
عندما باغتها البطريرك املاروني مار
نصرالله بطرس صفير آن ــذاك ،عشية
االقتراع ّ
املقرر في  7حزيران.
بعيد اختتام الخلوة السنوية ملجلس
األساقفة املوارنة ،ترأس صفير قداسًا
ع ـ ّـرج فـيــه عـلــى االن ـت ـخــابــات النيابية
فــي خاتمة العظة ،واتـخــذ موقفًا قلب
االس ـت ـح ـق ــاق رأسـ ـ ــا ع ـل ــى عـ ـق ــب ،أك ـثــر

ّ
تقدمًا وتسييسًا من بيانني صدرا عن
الخلوة في أيامها الخمسة ما بني 31
أي ــار و 6حــزيــران ( ،)2009بدعوتهما
إلـ ـ ــى امل ـ ـشـ ــاركـ ــة وط ــرحـ ـهـ ـم ــا م ـعــاي ـيــر
أخ ــاق ـي ــة ووط ـن ـي ــة ل ـل ـمــرشــح إظ ـه ــارًا
لبكركي على أنها على مسافة واحدة
من طرفي االشتباك.
ف ـ ــي عـ ـظ ــة الـ ـ ـي ـ ــوم األخـ ـ ـي ـ ــر لـ ـخـ ـل ــوة 6
ح ــزي ــران ،أطـلــق صفير مــوقـفــا صــادمــا
لالستحقاق ،بتحذيره من نتائج يمكن

أن ينتهي إليها في حال فوز املعارضة.
ق ــال« :نـحــن الـيــوم أم ــام تهديد للكيان
اللبناني وهويتنا العربية ،وهذا خطر
ّ
التنبه إليه .لهذا يقضي الواجب
يجب
ُ
ّ
علينا بأن نكون واعني ملا يدبر لنا من
مكائد ،ونحبط املساعي الحثيثة التي
ّ
ستغير ـ إذا نجحت ـ وجه بلدنا».
ع ـلــى أن الن ـت ـخ ــاب ــات  2018أك ـث ــر مــن
ُداللة:
أواله ـ ـ ـ ــا ،أن األفـ ــرقـ ــاء ج ـم ـي ـعــا يـتـجــرأ

«خط الفقر» ...يختفي!
واحـ ــدهـ ــم ع ـل ــى اآلخ ـ ــر ف ــي ع ـق ــر داره،
م ـ ــا أعـ ـ ـط ـ ــب ،إل ـ ــى ح ـ ــد« ،الـ ـغـ ـيـ ـت ــوات»
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة املـ ـ ــوصـ ـ ــدة تـ ـم ــام ــا م ـنــذ
ع ــام  .2005ذل ــك م ــا ي ـقــال ع ــن ب ـيــروت
وطــراب ـلــس وص ـيــدا وال ـب ـقــاع الـغــربــي،
إذ أصـبـحــت نـصـفــن .نـصــف للرئيس
س ـعــد ال ـح ــري ــري ،ون ـصــف لـخـصــومــه.
ّ
يصح أيضًا على دعم الثنائي الشيعي
لــوائــح فــي مناطق نـفــوذ خصومه في
معظم الدوائر ،واضطراره هو بالذات
إلى الدفاع عن لوائحه في مناطقه ،إذ
يــواجــه لــوائــح ه ــؤالء ،خـصــوم تـجــرأوا
عليه بدوره على أكثر من مقعد.
ثــان ـي ـهــا ،أن ان ـت ـخــابــات  2018تـجــري
لـلـمــرة األول ــى مـنــذ نـحــو عـقــد ونصف
ع ـ ـقـ ــد م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــزمـ ـ ـ ــن ،ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل رئـ ـي ــس
ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة ل ـي ــس م ــوض ــع ش ـكــوى
أو تـجــاهــل .فــي اسـتـحـقــاق  2005كــان
الــرئـيــس إمـيــل لـحــود فــي أسـفــل السلم
ً
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،م ـ ـه ـ ـمـ ــا ،غـ ـي ــر م ـس ـم ــوع
الـ ـكـ ـلـ ـم ــة ،يـ ــديـ ــر ف ــريـ ـق ــا ال ـ ـ ـنـ ـ ــزاع ع ـلــى
األرض 8 ،و 14آذار ،االشـتـبــاك وجهًا
لــوجــه .فــي اسـتـحـقــاق  2009ك ــان ثمة
رئـ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة م ـن ـت ـخــب لـسـنــة
خلت هو ميشال سليمان فاقد الــدور
ّ
املتفرج
ب ــإزاء الفريقني ،مكتفيًا ب ــدور
ع ـل ـي ـه ـم ــا يـ ــؤس ـ ـسـ ــان أم ـ ــام ـ ــه ل ـس ـل ـطــة
م ــا ب ـعــد االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي م ـع ــزل عـنــه.
ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات  2018ي ـب ــدو الــرئ ـيــس
مـيـشــال ع ــون ف ــي صـلــب االسـتـحـقــاق.
رئيس للجمهورية وفــي الوقت نفسه
املرجعية األصل لحزبه ،إال أنه صانع
تسوية سياسية أظهرت مقدرتها على
ال ـص ـمــود ف ــي س ـنــة ون ـص ــف س ـنــة من
واليته ،رغم صعاب ضخمة جبهتها.
ثــالـثـهــا ،أن انـتـخــابــات  ،2018أي ــا يكن
الـ ـحـ ـج ــم ال ـ ـ ــذي سـ ـتـ ـخ ــرج مـ ـن ــه ال ـك ـتــل
النيابية الكبرى واملـفــاجــآت املحتملة
ف ـي ــه ،ح ـ ــددت س ـل ـفــا خـ ـي ــارات املــرح ـلــة
الـجــديــدة ،وربـمــا قــراراتـهــا .كما أعــدت
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات  2009لـ ـ ــوصـ ـ ــول س ـعــد
الـ ـح ــري ــري إلـ ــى الـ ـس ــراي ــا ،ك ــذل ــك ح ــال
االسـتـحـقــاق الـحــالــي يـعــرف بــاك ـرًا من
س ـي ـت ــرأس ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة ال ـتــي
سـ ـتـ ـك ــون ف ـ ــي ك ـ ــل ح ـ ــال عـ ـل ــى ص ـ ــورة
أول ــى حـكــومــات الـعـهــد ،تــرجـمــة ملسار
ال ت ـ ــزال تـسـلـكــه ت ـســويــة  .2016األم ــر
الـ ـ ـ ــذي لـ ــم تـ ـخـ ـب ــره كـ ــذلـ ــك ان ـت ـخ ــاب ــات
 2009حينما ُسـ ّـمــي ال ـحــريــري مرتني
لرئاسة الحكومة ولــم يسعه تأليفها
إال ب ـش ــروط امل ـع ــارض ــة ال ـت ــي خـســرت
الغالبية النيابية.

تستعد دائرة «بيروت الثانية»
لالقتراع يوم غد .السياسة
في العاصمة ّ
تتقدم على
ما عداها .الوالء للزعامات
أهم من الوالء للقمة
العيش .المعركة مستعرة.
اليافطات المنتشرة في
طرقات بيروت بعضها
ُ
بك .لكنها
طريف واآلخر م ٍ
فاضحة في زمن االنتخابات
ميسم رزق
ّ
يلف (أبو رضا) سائق التاكسي شوارع
َ
بـيــروت يــومـيــا .قـُبــل ســاعــات مــن موعد
ّ
االنتخاباتُ ،يغلق نوافذ سيارته ،كلما
م ـ ـ ّـرت سـ ـي ــارة ت ـص ــدح ب ــأغ ــان حــزب ـيــة،
فتحها.
وم ــا إن تـ ـت ــوارى ،ح ـتــى يـعـيــد
ّ
بعد  9سنوات من عــدم ممارسته حقه
الــديـمـقــراطــي ،تغيب عـنــه الـحـمــاســة .ال
يجد فرقًا بني خيارين يضع نفسه في
ِ
بصوته أو يقاطع
مواجهتهما :أن ُيدلي
ِ
ً
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات« .أص ـ ــا ش ــو رح ت ـفــرق»
يـ ـ ّ
ـردد ،وعـنــدمــا أســالــه أي ــن ستنتخب؟
ُ
«كمان ما بتفرق» يجيب.
في مزاج «أبو رضا» شيء من العدمية
والالمباالة .مزاج ُمغاير ملناخات ناس
ّ
كجياع
ـرون يتصرفون
العاصمة .كـثـيـ ُ
لالنتخاب ،بعدما فرض عليهم الصيام
عـ ـن ــه ف ـ ـتـ ــرة ط ــويـ ـل ــة .س ـ ــاع ـ ــات ب ـي ـن ـهــم
وب ــن مــوعــد إف ـطــارهــم االنـتـخــابــي .هل
َ
سيحتفون بصوتهم الذي أصبح قادرًا
على التغيير ،أم أن «نـبــوءة» أبــو رضا
ستكون صادقة… «ما بتفرق»!؟
ه ــذه امل ـ ّـرة ،ال يـصــح ال ـقــول إن النتيجة
م ـح ـس ــوم ــة .ي ـح ـك ــي أه ـ ــل ب ـ ـيـ ــروت لـغــة
سياسية جديدة .صــارت املشاركة هنا
«واجـ ـب ــة» ..كـثـيــرون يـتـصــرفــون كأنهم
ي ـص ـ ّـوت ــون ل ـل ـم ـ ّـرة األولـ ـ ــى .تـجـتــاحـهــم
ُسـ ـ ـح ـ ــب مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــور والـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارات
والالفتات« .مش قادرين نشوف بعضنا
ّ
البعض» .بهذه الكلمات الساخرة يعلق
ش ــاب يـتــوســط مجموعة مــن مجايليه
ت ـج ـم ـهــروا ع ـنــد ب ــاب مـكـتــب انـتـخــابــي
ف ــي ال ـطــريــق ال ـج ــدي ــدة .الــاف ـتــات غــزت
كــل شـبــر .تـحـ ّـولــت ب ـيــروت إل ــى معرض
مــرشـ ّـحــن ومــرش ـحــات .ت ـكــاد مشهدية
االنـ ـتـ ـخ ــاب ت ـح ـج ــب ال ـش ـم ــس وت ـق ـطــع
الهواء وتحول الليل نهارًا .صحيح أن
ّ
ُ
بتغير ما ليس كبيرًا ،لكن شيئًا
األمــل
م ــا ي ـت ـحــرك .ل ــن ت ـع ــود ب ـي ــروت ل ـطــرف.
وال لزعيم .وال لجهة .سيتقاسمها هذا

وذاك .انـتـهــى مــوســم ولـ ـ ّـي الـ ــدم وول ـ ّـي
املـ ـ ــال .ال ـج ـم ـيــع س ـت ـكــون ل ــه ح ـ ّـص ــة في
انتخابات .2018
ُ
ـط أذن ـي ــه لـلـجــالـســن ف ــي بعض
م ــن ي ـع ـ ِ
األح ـ ـيـ ــاء ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ي ـل ـت ـ ِقــط الـكـثـيــر
َ
ُ
مــن اإلشـ ــارات وال ـ ــدالالت .تـحـ ِـمــل ـ ـ على
بـســاطـتـهــا وعـفــويـتـهــا ـ ـ إدراك ـ ــا وفطنة
ب ـمــا يـ ــدور ف ــي ال ـك ــوال ـي ــس .خ ـب ــرة أهــل
الـشــارع فــي السياسة تفوق خبرة أهل
ال ـس ـي ــاس ــة .لـكـنـهــا خ ـب ــرة ال ت ـب ـلــغ حـ ّـد
الـتـفـ ّـوق عـلــى عــاطـفــة ال ـفــرح بـفــوز فــان
ّ
ّ
والـفــرح بسقوط عــان .خــط الفقر الذي
يحفر بــن الـنــاس والـطـبـقــة السياسية
يختفي لحظة االنتخابات .يقفز الفقراء
فوقه ،ليلتصقوا بالزعامات .الوالء لها
فوق كل اعتبار ،ولو أنها سبب فقرهم
و«تعتيرهم».
«املــرشـحــون يـمــأون رؤوس الناخبني
بــالــوعــود ثـ ّـم ي ـغ ــادرون» .بـهــذه العبارة
ُيحاول أحد الجالسني في أحد مقاهي
ال ـن ــرج ـي ـل ــة فـ ــي م ـن ـط ـقــة ع ــائ ـش ــة ب ـكــار
إقـ ـن ــاع ن ـف ـســه ب ـ ـ ــإدارة ظ ـه ــره لـلـجـمـيــع.
ي ـقــول وه ــو يـشـيــر إل ــى آخ ــري ــن حـ ّـولــوا
املقهى إلى مكتب انتخابي «هم ليسوا
مـقـتـنـعــن بـ ــأن االن ـت ـخ ــاب ــات ل ــن تــأتــي
بطبقة سياسية ملتزمة بقضاياهم».
األص ـ ـ ّـح أن ش ــاب ــا ثــان ـيــا يــواف ـقــه ال ــرأي
«لكن املعركة فــي بـيــروت سياسية بني
محورين وليست معركة غني وفقير».
هـكــذا ُيــؤتــى بــالـنــاس الــى االنـتـخــابــات.

ب ــال ـخ ـط ــاب والـ ـتـ ـح ــري ــض ال ـس ـي ــاس ــي.
الحرب بني محور الشر ومحور الخير.
ب ــن الـ ـس ــاح ال ـش ــرع ــي وال ـ ـسـ ــاح غـيــر
الشرعي« .فــي النهاية ،ما حــدا بيموت
ّ
م ــن الـ ـج ــوع» ،ي ـتــدخــل ث ــال ــث ع ـلــى خــط
ال ـن ـقــاش لـحـسـمــه« :ال ــرزق ــة عـلــى ال ـلــه»،
وماذا عن نجاح النواب أو رسوبهم؟ ال
جواب.
س ـن ــوات تـســع لـيــس م ــن م ـص ــادرة حق
ال ـن ــاس ف ــي االن ـت ـخ ــاب ،ب ــل ف ــي ازديـ ــاد
أرقـ ـ ـ ـ ــام الـ ـفـ ـق ــر وال ـ ـب ـ ـطـ ــالـ ــة وال ــاهـ ـث ــن
وراء ل ـجــوء ف ــي ه ــذه ال ـس ـفــارة أو تـلــك،
والنتيجة أن بعض الشباب ال يريدون
م ـ ـغـ ــادرة «امل ـ ـتـ ــاريـ ــس» الـ ـت ــي وض ـع ـهــم
فـيـهــا زع ـمــاؤهــم مـمــن ال يـقـيـمــون وزنــا
إال ملصالحهم .ممن غ ــادروا املتاريس
وأنتجوا تسويات ّ
وثبتوا مواقعهم في

خبرة أهل الشارع
بالسياسة تكاد
تفوق خبرة أهل
السياسة أنفسهم

ُجلب الناس الى االنتخابات بخطاب الحرب بين محور الشر ومحور الخير! (هيثم الموسوي)

السلطة ،أما ناسهم ،فال بد أن يستمروا
وق ـ ـ ـ ــودًا الحـ ـتـ ـم ــاالتـ ـه ــم .عـ ـل ــى رص ـي ــف
ش ــارع عفيف الـطـيـبــي ،اع ـتــاد ع ــدد من
الـشـبــان الـجـلــوس بصحبة الـنــرجـيـلــة.
ـصـلــون هـنــاك ليلهم بنهارهم.
كــانــوا يـ ِ
ّ
يتغير كثيرًا ،بل أصبح
املشهد اليوم لم
ّ
لهؤالء خيمة تظللهم من أشعة الشمس
ال ـ ـحـ ــارقـ ــة نـ ـ ـه ـ ــارًا ،ومـ ــراق ـ ـبـ ــة الـ ـجـ ـي ــران
ألح ــادي ـث ـه ــم املــرت ـف ـعــة مـ ـس ـ ً
ـاء .الـفـضــل،
كـ ــل الـ ـفـ ـض ــل ،ل ـل ـم ــواس ــم االن ـت ـخ ــاب ـي ــة.
هـ ـ ــؤالء لـ ــن يـ ـت ــرك ــوا «ال ـ ـت ـ ـيـ ــار» .مـثـلـهــم
ك ـث ــر ،ع ـلــى ب ــاق ــي أرص ـف ــة املـنـطـقــة ذات
الكثافة السكانية األعلى في العاصمة.
يـقــول محمد صـنــدقـلــي «ك ـتــار حــاولــوا
يـبـعــدونــا عــن ال ـت ـيــار ،شــي بــامل ـصــاري،
وشــي بالوظايف ،وشــي بالكذب .صح
فــي شباب عــايــزة ،بــس األكـيــد إنــو الكل
جانب
بـّ 6أيار حيصوتو للخرزة» .على
ٍ
آخر ،من الرصيف ،شاب ال يجد تفسيرًا
ملا يـ ّ
ـردده رفاقه إال من زاويــة «الخطاب

اإلع ـ ــام ـ ــي» ،فـكـلـمــا ح ـض ــرت مــؤسـســة
إعالمية تسأل الناس في الشارع رأيها،
يـسـتـنـفــر ش ـبــاب املـنـطـقــة مــداف ـعــن عن
خـيــارات ليسوا مقتنعني بها ،وعندما
ي ـج ـل ـســون وح ــده ــم ،ت ـنــدفــع ال ـش ـكــاوى
ّ
وتتبدى الحاجة إلى خدمات
واألسئلة
وت ـق ــدي ـم ــات أك ـب ــر لـلـمـنـطـقــة« :صــرل ـنــا
شهر منشوفهم ..بتخلص االنتخابات
ً
وبيفلوا .أصال صرلهم غايبني  9سنني»
ّ
يردد الشاب نفسه.
ال تـخـتـلــف األول ــوي ــات وال ـش ـك ــاوى في
أح ـيــاء أخـ ــرى ،لـكــن مــن ل ــون طــائـفــي أو
مــذه ـبــي آخ ــر ف ــي ال ـعــاص ـمــة .ف ــي زق ــاق
البالطّ ،
يتبدى موج من الرايات .ساحة
مـ ــن سـ ــاحـ ــات الـ ـقـ ـت ــال اإلق ـل ـي ـم ــي ح ــول
ّ
قضية املـقــاومــة حــطــت ه ـنــاك .ج ــزء من
الـسـكــان غ ــادر ال ــى مـنــاطــق الـجـنــوب أو
البقاع .وجــزء بقي في املنطقة ،يستعد
ل ـي ــوم األح ـ ــد .ال تـخـتـ ِـلــف الـلـهـجــة على
ل ـس ــان م ـن ــاص ــري املـ ـق ــاوم ــة .الـسـيــاســة
خ ـيـ ٌـر مــن اإلن ـم ــاء« .م ــا ج ــدوى امل ــال لو
ف ـقــد ه ــذا ال ـش ـعــب نـقـطــة ق ــوت ــه» ،يـقــول
أح ــد ال ـنــاخ ـبــن «ق ــوت ـن ــا بـمـقــاومـتـنــا».
ّ
يستفزه التجييش الطائفي واملذهبي
ّ
ضد فريقه السياسي «إلى حد وصفنا
ب ــاألوب ــاش… األوب ــاش هــم مــن ينزلون
إل ــى ال ـش ــارع وي ـع ـتــدون عـلــى ال ـنــاس…
ّ
يتحدث عن
رأيناهم أمس ماذا فعلوا».
حـمــاســة غـيــر مـسـبــوقــة ل ـيــوم االق ـت ــراع،
«ه ــي املـ ـ ّـرة األولـ ــى ال ـتــي سنكسر فيها
احتكار تيار واحد لنيابة بيروت» .على
جــانــب ال ـطــريــق ،يـسـتـعـ ّـد أح ــد الـسـكــان
ملـ ـغ ــادرة ال ـعــاص ـمــة إل ــى مـسـقــط رأس ــه.
«رايــح انتخب املـقــاومــة» .يوصي جاره
ّ
(م ـف ـتــاح ان ـت ـخــابــي ف ــي امل ـن ـط ـقــة) بـحــث
ال ـج ـم ـهــور ع ـلــى امل ـش ــارك ــة «الزم نـكــون
كتار ببيروت ،ونجيب أصوات كتيرة».

من يراقب المراقبين الدوليين؟
االنتخابات النيابية في لبنان مراقبة
من ثالث جهات دولية هي:
المعهد الديموقراطي الوطني
األميركي ،بعثة االتحاد األوروبي
لمراقبة االنتخابات والشبكة العربية
لديموقراطية االنتخابات ،باإلضافة
إلى جهتين محليتين هما :الجمعية
اللبنانية من أجل ديموقراطية
االنتخاب «الدي» ،والمركز اللبناني لتعزيز
الشفافية «ال فساد» .فمن هي هذه
الجهات وما هي آلية عملها؟

غادة حالوي
قـ ـب ــل أكـ ـث ــر مـ ــن شـ ـه ــر ،حـ ـض ــرت ال ــى
لبنان بعثة االتحاد األوروبــي ملراقبة
االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي ل ـب ـن ــان .ف ــري ــق عمل
مـكــون مــن  100خبير ومــراقــب دولــي
انـ ـتـ ـش ــروا فـ ــي م ـن ــاط ــق م ـخ ـت ـل ـفــة مــن
لـبـنــان «ب ـهــدف مــراقـبــة سـيــر العملية
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة ،وسـ ـ ـلـ ـ ــوك امل ــرشـ ـح ــن
وت ـعــاط ـي ـهــم م ــع ال ـن ــاخ ـب ــن ،وح ــري ــة
ً
التواصل والتعبير عن ال ــرأي ،فضال
ع ــن مـســألــة مـهـمــة وه ــي آل ـيــة تـمــويــل
الحملة االنتخابية للمرشحني» ،وفق
نــائــب مــديــر بعثة االت ـحــاد األوروب ــي
ملــراقـبــة االنـتـخــابــات النيابية جوزيه
أنطونيو دو غبريال.
ولـلـغــايــة نـفـسـهــا ،وص ـلــت ال ــى لبنان
أخـ ـيـ ـرًا ب ـع ـثــة امل ـع ـه ــد ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي
الوطني األميركي 31 .مراقبًا وخبيرًا

دولـ ـ ـي ـ ــا ي ـ ـتـ ــوزعـ ــون عـ ـل ــى  15دائ ـ ـ ــرة
ان ـت ـخــاب ـيــة ب ـه ــدف اس ـت ـط ــاع أجـ ــواء
االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي ل ـب ـن ــان« ،م ـيــدان ـيــا»
وت ـكــويــن «فـ ـك ــرة» ع ــن س ـيــر الـعـمـلـيــة
االنتخابية ليتم البناء عليها ورفــع
ت ــوصـ ـي ــات ب ـش ــأن ـه ــا ال ـ ــى «امل ـ ــراج ـ ــع
املختصة».
ي ـ ـشـ ــارك أيـ ـض ــا س ـب ـع ــة خ ـ ـبـ ــراء ع ــرب
أت ــوا مــن األردن والـسـعــوديــة وتونس
وامل ـ ـغـ ــرب والـ ـبـ ـح ــري ــن ،ي ـن ـت ـمــون إل ــى
الـ ـشـ ـبـ ـك ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ل ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة
االنـتـخــابــات .ه ــؤالء سـيـجــولــون على
عدد من الدوائر االنتخابية في البقاع
والـ ـشـ ـم ــال وجـ ـب ــل ل ـب ـن ــان وال ـج ـن ــوب
لينتهي عملهم بمؤتمر صحافي يوم
األربـ ـع ــاء ،وظـيـفـتــه «تـقــديــم تقويمنا
ل ـل ـم ـنــاخ ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـ ــذي س ـيــواكــب
العملية االنتخابية واإلطار القانوني
واالقتصادي واالجتماعي».

فــي اعـتـقــاد ه ــؤالء ،وبعضهم ينتمي
إل ـ ــى ب ـ ـلـ ــدان ع ــرب ـي ــة لـ ــم تـ ـع ــرف طـعــم
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ن ـه ــائ ـي ــا ،ول ـ ــو ب ـحــدهــا
األدنـ ـ ـ ــى (ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي) ،أن
وجودهم كخبراء «كفيل بتقديم فكرة
شــاف ـيــة وواف ـي ــة ع ــن اس ـت ـح ـقــاق بـهــذا
الحجم» ،أي أن التقرير الذي سنرفعه
للمراجع الرسمية اللبنانية «سيكون
مبنيًا على فكرة يشترك في تكوينها
 7خـبــراء عــن  15دائ ــرة انتخابية يوم
غد األحد»!
امل ـمــر اإلل ــزام ــي لـكــل مــن يــريــد مــراقـبــة
االنـتـخــابــات هــو هيئة اإلش ــراف على
االنتخابات بوصفها الجهة املخولة
وف ــق ال ـق ــان ــون ق ـب ــول ودرس طـلـبــات
املراقبني املحليني والدوليني ومنحهم
ً
التصاريح الالزمة ،فضال عن تحديد
ش ـ ــروط م ــواك ـب ــة ال ـه ـي ـئــات األجـنـبـيــة
واملـحـلـيــة وإق ـ ــرار مـيـثــاق ش ــرف لـهــم.

تشترط الهيئة على البعثات الدولية
وج ــود مـتــرجـمــن ف ــوق ســن  21عامًا
لهم خـبــرة مسبقة فــي عمل البعثات
الــدول ـيــة ،وعـلــى ض ــوء ذل ــك ،تمنحهم
ال ـه ـي ـئ ــة ب ـط ــاق ــة مـ ــراقـ ــب دول ـ ـ ــي بـعــد
التدقيق بهوياتهم.
وع ـل ــى ق ــاع ــدة «ال ـف ــرن ـج ــي بــرن ـجــي»،
يتم استقبال أعضاء البعثة الدولية
ومنحهم التسهيالت الالزمة لعملهم.
لــم يـكــد يـمـضــي أس ـب ــوع عـلــى انـتـقــال
هـيـئــة اإلش ـ ــراف ال ــى مـقــرهــا الــرسـمــي
(أري ـس ـك ــو ب ـ ـ ــاالس) ،ح ـتــى اسـتـقـبـلــت
ب ـ ـع ـ ـثـ ــات امل ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ف ـي ـمــا
يــأخــذ عـلـيـهــا «امل ــراق ـب ــون املـحـلـيــون»
أنـ ـه ــا ت ــأخ ــرت ف ــي اس ـت ـق ـبــال ـهــم «ه ــم
ال يـ ـحـ ـب ــونـ ـن ــا ،وي ـ ـع ـ ـطـ ــون األول ـ ــوي ـ ــة
للمراقبني اآلتني من دول مانحة»!
يؤكد مصدر مقرب أن بعثة االتحاد
األوروب ـ ــي ملــراق ـبــة االن ـت ـخ ــاب ــات ،كما
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بعثة املعهد الديموقراطي األميركي
ل ـل ـم ــراق ـب ــة وال ـب ـع ـث ــة ال ـع ــرب ـي ــة نــالــت
كـ ــل ال ـت ـس ـه ـي ــات الـ ــازمـ ــة لـعـمـلـهـمــا
ب ــوص ـف ـه ـم ــا جـ ـه ــات دولـ ـ ـي ـ ــة ،وك ــذل ــك
األمـ ــر ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ـم ـنــدوبــي عــدد
م ــن الـ ـسـ ـف ــارات األج ـن ـب ـي ــة الـ ـت ــي ن ــال
مـ ـن ــدوب ــوه ــا بـ ـط ــاق ــة «زائـ ـ ـ ـ ــر م ـم ـي ــز»
تخولهم مراقبة العملية االنتخابية
حتى داخل أقالم االقتراع.
عمل رديــف لعمل املؤسسات املحلية
املـ ــول ـ ـجـ ــة مـ ـهـ ـم ــة مـ ــراق ـ ـبـ ــة ال ـع ـم ـل ـي ــة
االن ـت ـخــاب ـيــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،ت ـصــر عليه
الحكومة اللبنانية صاحبة الــدعــوة
لبعثات املراقبة غير اللبنانية غايته
استصدار شهادة جدارة أمام املحافل
الدولية.
وإذا كـ ــانـ ــت مـ ـه ـم ــة ه ـ ـ ــذه ال ـب ـع ـث ــات
م ـج ـت ـم ـعــة م ــراقـ ـب ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فــي
لـبـنــان ،فـمــن يــراقــب عملها إذًا؟ ومــن

يـ ـض ــع لـ ـه ــا خ ــريـ ـط ــة تـ ــوزع ـ ـهـ ــا ع ـلــى
ال ــدوائ ــر االنـتـخــابـيــة؟ وم ــا هــي اآللـيــة
الـتــي تتبعها فــي تــوزعـهــا على أقــام
االقـ ـت ــراع ف ــي امل ـنــاطــق؟ وه ــل تفاضل
ب ــن دائ ـ ـ ــرة وأخـ ـ ـ ــرى ،وخ ـص ــوص ــا أن
عــدد املــراقـبــن قــد ال يـكــون هــو الـعــدد
الكافي للمراقبة في  1800قلم اقتراع؟
ناهيك عن مستوى إملام هذه الهيئات
بطبيعة النظام السياسي والطائفي
ف ــي ل ـب ـنــان؟ وق ـب ــل ك ــل ه ــذا وذاك ،ما
ه ــي اإلض ــاف ــة ال ـت ــي ت ـقــدم ـهــا ت ـقــاريــر
ه ــذه الـبـعـثــات؟ وه ــل تـقــاريــرهــا التي
تقدمها الــى السلطات اللبنانية هي
ذاتـهــا الـتــي تقدمها الــى مرجعياتها
ال ـس ـيــاس ـيــة؟ أم أن هـ ــذه املــرج ـع ـيــات
ي ـكــون لـهــا ال ـيــد ال ـطــولــى فــي صياغة
هذه التقارير وتوجهها السياسي؟
يـجــزم دو غـبــريــال أن عملية املــراقـبــة
سـت ـكــون ع ـلــى ام ـت ــداد ال ــدوائ ــر ال ـ ـ 15

و«سـ ـنـ ـك ــون م ــوج ــودي ــن ف ــي أق ــاص ــي
الـ ـ ـب ـ ــاد م ـ ــن ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ال ـ ــى ال ـج ـن ــوب
وال ـب ـق ــاع .ال ـه ــدف امل ـه ــم ه ــو أن نـقــدم
صورة عامة عن االنتخابات في لبنان
وأجواء الحرية التي رافقتها».
املـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول الـ ـ ـ ـ ـ ــذي اخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر تـ ـج ــرب ــة
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة ف ـ ــي ل ـب ـنــان
ل ــدورت ــن متتاليتني ( 2005و)2009
ع ـ ــاد ل ـي ـك ــون شـ ــاه ـ ـدًا وم ــراقـ ـب ــا عـلــى
ان ـت ـخــابــات ال ـس ــادس م ــن أيـ ــار .2018
ال ـ ـظـ ــروف ال ـس ـي ــاس ـي ــة اخ ـت ـل ـف ــت كـمــا
قــانــون االنـتـخــاب .ولـكــن الــى أي مدى
يمكن لهيئة مــراقـبــة دولـيــة أن تكون
ح ـيــاديــة ف ــي رص ــده ــا ل ـلــوقــائــع على
األرض؟
يقول دو غبريال إنه «يتفهم» مخاوف
الـلـبـنــانـيــن «وإنـ ـم ــا ن ـحــن ه ـنــا ب ـنـ ً
ـاء
على طلب الــدولــة اللبنانية ،ونتعهد
عدم التدخل في االنتخابات واحترام

السيادة اللبنانية».
ب ــاملـ ـق ــاب ــل ،ال ي ـ ـخـ ــرج عـ ـم ــل «امل ـع ـه ــد
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ال ــوط ـن ــي األم ـي ــرك ــي»
عــن إط ــار دعــم االنـتـخــابــات والـخــروج
بـ ـ ـت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــات «لـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــوي ـ ــة الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة» ،م ـ ــا ي ـع ـن ــي أن غ ــاي ــة
املركز هي «صون نزاهة االنتخابات،
وت ـش ـج ـيــع امل ــواط ـن ــن ع ـلــى امل ـشــاركــة
وتـعــزيــز الـشـفــافـيــة» .عـلــى أن كــل هــذا
يـمـكــن تـحـقـيـقــه م ــن خ ــال  31خـبـيـرًا
دول ـ ـيـ ــا ي ـن ـت ـش ــرون مـ ــن الـ ـشـ ـم ــال ال ــى
الجنوب ،فالبقاع وجبل لبنان!
أمــا البعثة الـعــربـيــة« ،فــاتـكــالـهــا على
مهنية الـخـبــراء الـتــي يكفل بالنسبة
إليها حـيــاديــة األع ـضــاء فــي التعامل
مـ ــع ال ــوق ــائ ــع ب ـع ـي ـدًا عـ ــن س ـي ــاس ــات
دولها».
ك ــل م ــاح ـظ ــات امل ــراقـ ـب ــن سـ ـت ــرد فــي
تـ ـق ــاري ــر ت ــرف ــع ال ـ ــى ه ـي ـئ ــة اإلش ـ ـ ــراف

ع ـل ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ل ــاس ـت ـع ــان ــة بـهــا
ف ــي ال ـط ـع ــون امل ـق ــدم ــة أمـ ـ ــام املـجـلــس
ال ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوري ،ولـ ـ ـك ـ ــن ك ـ ـيـ ــف ل ـه ـي ـئــة
اإلشـ ــراف أن تـتــأكــد مــن حـيــاديــة هــذه
املالحظات؟ وهل بإمكانها أن ترصد
مـخــالـفــات املــراق ـبــن الــدول ـيــن مليثاق
الشرف املوقع معها؟
م ـقــارنــة م ــع إم ـكــان ـيــات الـهـيـئــة يـبــدو
ً
الـ ـ ـج ـ ــواب س ـل ـب ـي ــا ،فـ ـض ــا عـ ــن عــامــل
مـهــم ه ــو أن عـمــل الـبـعـثــات غــالـبــا ما
يتم بالتنسيق مع الجهات الرسمية
املــولـجــة إج ــراء العملية االنـتـخــابـيــة.
وب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ـي ــه ،ت ـخ ـلــو ت ـق ــاري ــره ــا مــن
ان ـت ـقــاد ه ــذه امل ــؤس ـس ــات ل ـتــركــز على
«مالحظات سطحية يمكن ألي شاهد
ع ـيــان رص ــده ــا ،ول ـكــن لـكـلـمــة مــراقــب
دولـ ــي اع ـت ـبــارات ـهــا ف ــي ل ـب ـنــان» ،على
ح ــد تــوص ـيــف أحـ ــد امل ـع ـن ـيــن ســابـقــا
باالستحقاق االنتخابي.

