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انتخابات

2018

أحمد محسن *
ما يلفت في عملية االنتخاب هو االحتفاء
بها كمنتج من منتجات الحرية .وما يلفت
فــي صيغها ،أنها نقيض الـحــريــة .انتخب.
تنتخب ،فسيحدث
عليك أن تنتخب .وإن لم
ِ
كذا وكذا .ال تنسحب .دائمًا ،ثمة شرط .ثمة
مــا يدفعك إلــى أن تفعل ،أو أن ال تفعل .ما
يلفت في لبنان ،هو َّ
«السلبطة» ،وهي مفردة
إذا ذهـبـنــا مــذهـبــا ألـسـنـيــا ،ف ــإن أول مــا قد
نفترضه ،أنها مشتقة من ُ
«سلطة» .أنت حر،
ولكن« ،إياك أن ال تنتخب» .بمعنى ما ،لست
ّ
تحصل
مجبرًا على االنـتـخــاب ،إال إن كنت
أقــل مــن مئة دوالر فــي الشهر ،وتعيش في
غرفة يمكن أن يسقط سقفها على رأسك في
أية لحظة ،أنت وأوالدك السبعة .وفي هذه
ال ـحــالــة ،سيبحث عـنــك مــراســل تلفزيوني
مـغـمــور ،وجــد نفسه فـجــأة خلف الكاميرا،
ّ
وقدم لنا نحن املشاهدين البسطاء تفاهته،
عـلــى أن ـهــا «ص ـحــافــة اسـتـقـصــائـيــة» .وكـمــا
ه ــو واضـ ـ ــح هـ ـن ــا ،ه ـ ــذا دفـ ـ ــاع ص ــري ــح ،عــن
الـشـخــص ال ــذي يـتـلـقــى رشـ ــوة ،ألن الــدولــة
والنظام ما انفكوا ّ
يكسرون عظامه ،ويريد
امل ــراس ــل الـتـلـفــزيــونــي ـ ـ وس ـت ـشــاهــدون هــذا
العفة.
غدًا بكثافة ـ أن يعطيه محاضرة في ِ
وك ـم ــا ن ـع ــرف ج ـم ـي ـعــا ،كـلـبـنــانـيــن ،ونـحــن
نـعــرف بعضنا جـيـدًا ،التلفزيونات ليست
م ـح ــاي ــدة .وال ـف ـق ــراء ال يـمـكـنـهــم الـتـصــويــت
ع ـل ــى ق ــواع ــد إب ـس ـت ـمــولــوج ـيــة وال تـهـ ّـمـهــم
التحليالت الجيوسياسية ،وإن كانوا رغم
م ـح ــاوالت ال ـن ـظــام الـحـثـيـثــة وال ـطــوي ـلــة ،ما
زالــوا يتحدثون أفضل بكثير مما يتحدث

فات األوان
مــرشـحــو ال ـكــرامــة وال ـب ـصــل ال ـب ـلــدي .وكـمــا
نعرف جميعًا ،ال يوجد محايدون في لبنان.
ّ
ّ
يتخيلون أنهم
يتخيلون.
يوجد أشخاص
م ـح ــاي ــدون .يـتـخـ ّـيـلــون أن ـهــم قـ ـ ــادرون على
ّ
يتخيلون أن التلفزيونات صادقة،
التغيير.
وأن املراسلني ال يعملون في محطات لديها
أجندات .ال يوجد محايدون ،سوى هذا الذي
يقيم مع أوالده السبعة ،في غرفة ،قد يهطل
سقفها على رأس ــه ورؤوس أوالده ،والــذي
يطلب منه النظام ،بإصرار ،أن ينتخب ،وأن
يمنح الشرعية للنظام ،الــذي ّ
كسر عظامه،
وإال فسيكون ...كذا وكذا وكذا.
ال أحــد مجبر ،ولـكــن ،لــم يعد األم ــر متعلقًا
ب ـ ـ ــإص ـ ـ ــدار األوامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أو ب ـ ــاإلج ـ ـب ـ ــار ع ـلــى
االنتخاب .صار األمر متعلقًا ببناء سردية
جديدة ،بنيت ونشأت وارتفعت على جثث
ضحايا وشهداء وأبرياء .سردية عن أهمية
االنـتـخــاب ،عــن تسجيل مــوقــف ضـ ّـد اآلخــر،
من دون االنتباه إلى أنه موقف ّ
ضد الذات.
سردية هدفها املواءمة بني اإلكراه والتكريه
على أساس تقني ،وبني بناء ذات مستسلمة
ومنهارة طوعًا .وهذا ينتج نظامًا ،كالنظام
الـ ـ ــذي ن ـع ـيــش فـ ـي ــه ،ب ـح ـيــث ي ـت ـب ــدل ال ـع ـقــد
ً
االجـتـمــاعــي ،ليصير قـبــوال مــن املــواطــن ،أو
مــا يتفق على أنــه مــواطــن ،بالقبول بلعبة
مضحكة اسمها االنتخابات ،على أساس أن
ّ
هــذا هو الحل العقالني الوحيد للمشاركة
في النظام .مشاركة من القعر من أجل البقاء
فــي الـقـعــر ،فما هــو مـهــم ،أن تبقى مشاركة
املواطن (واملفردة في غاية السذاجة) مفرغة
تمامًا مــن أي إطــار معرفي .وكما اخترعت
األن ـظ ـمــة الـنـيــولـيـبــرالـيــة مـفــاهـيــم التعمية

صار األمر متعلقًا ببناء سردية جديدة عن أهمية االنتخاب ...عن تسجيل موقف ّ
ضد اآلخر (مروان طحطح)

خاصتها ،لتعميم هذه العالقة بني املواطن
والـفــرد ،مثل الحديث الطريف عن التنمية
ُ
وع ــن الـبـيـئــة وال ـط ــاق ــة الـشـمـسـيــة ،تـخـتــرع
فــي لبنان نيوليبرالية بإضافات أساسها
أن ـتــروبــولــوجــي ،فيصير س ــاح ح ــزب الله
ح ــدث ــا ،وي ـص ـي ــر ال ـت ـص ــوي ــت ضـ ـ ـ ّـده وم ـع ــه،
ُ
وتـخـتــرع حقوق املسيحيني ،فيصير مجد
لبنان أكثر من مزحة ،ومطروحًا كلوغوس
دمـ ــوي وع ـن ـص ــري .وامل ـش ـك ـلــة أن ــه ال يمكن

تفادي كل هذه الخرافات باالنتخابات ،قبل
تفادي خرافة االنتخابات نفسها.
قبل أعوام ،كان يمكن القول إن انتاج ُسلطة
ف ــي رق ـع ــة ج ـغــراف ـيــة م ـثــل ل ـب ـن ــان ،يـفـتــرض
لـهــا إدارة عــاقــات ال ـقــوة فــي املـجـتـمــع عبر
الــدولــة ،كــان ممكنًا ،أو بــدقــة ،كــان واضحًا.
كان العثور على مواقع القوة متاحًا ،بحيث
يمكن اإلش ــارة باإلصبع ،إلــى حيتان وإلــى
ّ
دي ـن ــاص ــورات وك ــائ ـن ــات أخ ـ ــرى ،ق ــد تـشــكــل

مـعــا أذرع ال ــدول ــة ،وه ــي أذرع تتقاتل ضـ ّـد
بعضها ،ولكنها تنفرد في لحظة الدفاع عن
جسد النظام الذي تنتمي إليه .هذا الجسد،
الذي ّ
يسميه اللبنانيون العاجزون :الدولة.
الدولة التي يشتمها سائق سيارة األجرة،
الحرفة املعطلة ،إنها الدولة،
ويقول صاحب ِ
س ـبــب ك ــل بـ ــاء .وصـ ــار يـنـتـمــي إل ــى ه ــؤالء
ّ
يسمون في األدبيات املتداولة «طالب
بمن
الطبقة الوسطى» في الجامعات الخاصة،
وأس ـ ــات ـ ــذة ال ـج ــام ـع ــات ن ـف ـس ـهــا ،وغ ـي ــره ــم.
حـتــى املـنـتـمــون إل ــى ال ـن ـظــام ،وإل ــى الــدولــة،
ينتقدون الدولة ،وينتقدون النظام ،عندما
ّ
يطلون عبر برنامج تلفزيوني ،يعمل بدوره
على تعويم النظام ،وتعويم أركــان الدولة.
النواب يجلسون في موقع متقدم ،ويمدون
أرجلهم على اآلخــريــن ،لكنهم ينتمون إلى
ال ـن ـظــام نـفـســه .إن ــه الـجـســد نـفـســه ،ال ــذي ال
يمكن اللبنانيني االنفصال عنه .إنهم أذرع
ال ـج ـس ــد ،وهـ ــم ال ي ـت ـقــات ـلــون إال ع ـلــى لحم
الجسد الــذي ينتمون إليه .غـدًا سيذهبون
إل ــى االن ـت ـخــابــات .غ ـدًا سـيــأكــل اللبنانيون
بعضهم .سيغادر الرجل غرفته مع أوالده
ال ـس ـب ـعــة .سـيـتــركـهــم ت ـحــت رح ـمــة الـسـقــف.
ُ
وغالبًا ،لن نفاجأ ،إذا صــار لحركة أمــل 14
ً
مـقـعـدًا ب ــدال مــن  12أو لـتـيــار املـسـتـقـبــل 20
ُ
ً
مـقـعـدًا بـ ــدال م ــن  .24ول ــن ن ـفــاجــأ إذا سقط
ُ
قتيالن أو ثالثة أو عشرة .ولــن نفاجأ بأي
ش ـ ــيء .س ـت ـشــرق ال ـش ـمــس ص ـب ــاح االث ـن ــن،
وسـنـنـتـبــه أن ــه ك ــان م ــن األجـ ــدر أن نـقــاطــع.
وكالعادة ،سنقول بيننا وبني أنفسنا :فات
األوان.
* من أسرة «األخبار»

رسالة مفتوحة إلى اللبنانيين لمناسبة االنتخابات
غسان ملحم *
م ــع ح ـلــول مــوعــد االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة يــوم
غ ــد ،وبـعــد م ــرور نـحــو  9س ـنــوات عـلــى إج ــراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األخ ـ ـيـ ــرة فـ ــي حـ ــزيـ ــران ،2009
يـكـثــر ال ـحــديــث ع ــن ه ــذه امل ـح ـطــة الـسـيــاسـيــة
والدستورية ،ويتصاعد النقاش ،بل الجدال،
بشأن مختلف مــراحــل هــذه العملية والكثير
من مندرجاتها وتفاصيلها .بيد أن أســوأ ما
في هذا املوضوع ،أن هذا النقاش السياسي،
وكذلك إدارة الحوار واملنافسة ،والنقاش نفسه،
على مختلف املستويات أو الصعد السياسية
والشعبية والـنـخـبــويــة ،لــم يــرتـفــع إلــى درجــة
ال ــوع ــي الـسـيــاســي والــوط ـنــي ال ــذي تقتضيه
الحياة السياسية فــي زمــن االنـتـخــابــات ،كما
فــي مـجـمــل األوقـ ــات واألزم ـن ــة وامل ـح ـطــات ،أو
االستحقاقات الوطنية والدستورية.
مــن املــاحـظــات الـتــي ال بــد لنا مــن أن نتوقف
عندها ،عند مقاربة املشهد االنتخابي بكامله،
ظــاهــرة تغليب أو غلبة العصبيات الفئوية،
على اختالف تجلياتها ومظاهرها ،الطائفية
واملذهبية واإلقليمية ،أو املناطقية واملحلية،
وحتى العائلية ،والعشائرية والقبلية ،على
الـحـســابــات االنـتـخــابـيــة ،كما السياسية ذات
ال ـص ـلــة .وه ــي ل ـي ـســت ،ف ــي الـحـقـيـقــة ،ظــاهــرة
جـ ــدي ــدة ،أو ل ـن ـقــل م ـس ـت ـج ــدة ،ب ــل إن ـه ــا ح ــال
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،ج ـم ـي ـع ـهــم ،أو م ـع ـظ ـم ـهــم ،مـنــذ
سـنــن طــوي ـلــة ،ب ــل مـنــذ ع ـقــود مـتـتــالـيــة .بكل
األحـ ـ ــوال ،إن اإلض ـ ــاءة عـلــى ه ــذه امل ـســألــة ،أال
وهــي رجـحــان كفة االعـتـبــارات أو االنـتـمــاءات
ال ـف ـئ ــوي ــة ،أو ال ـع ـص ـب ـيــة ،ومـ ــن بـيـنـهــا أيـضــا
ال ـحــزب ـيــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،غ ـيــر ال ـس ــوي ــة وغـيــر
الصحية ،يمكنها ،في مكان ما ،وإلى حد ما،
بطبيعة ال ـحــال ،تفسير ظــاهــرة أخ ــرى ،وهي
في غاية األهمية والخطورة ،أال وهي تصاعد
نبرة الخطاب السياسي واالنتخابي الفئوي،
وخاصة الطائفي واملذهبي ،وما ينطوي عليه
هــذا النمط من الخطاب من مـفــردات وأشكال
الـتـحــريــض والـتـعـبـئــة فــي زم ــن االنـتـخــابــات،
وفــي بلد يعيش ،فــي األس ــاس ،أزم ــة وطنية،
حادة ومزمنة ،في الحكم والهوية.
فمع موعد االنتخابات ،تبدأ حفلة املــزايــدات
والسجاالت واملناكفات في ما بني السياسيني
وال ـقــوى مــن قبيل تسجيل الـنـقــاط والـحـشــد،
أو «التحشيد» ،وش ـ ّـد العصب على الطريقة
الـلـبـنــانـيــة! وه ــو األمـ ــر الـ ــذي ي ـفـ ّـســر ،بـ ــدوره،

نوعية املفردات والعبارات واللغة املستخدمة،
وال ـت ــي ال ت ـم ـ ّـت ،ف ــي كـثـيــر م ــن األحـ ـي ــان ،إلــى
العقالنية والرؤية املسؤولة والوطنية بصلة،
بــل تـجــافــي ال ــواق ــع ،وتـحــاكــي الـغــرائــز مــن كل
حدب وصوب ...قد تكون بعض هذه املزايدات
أو «الـعــراضــات» مشروعة ومقبولة في غمرة
امل ـن ــاف ـس ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـس ـل ـم ـيــة ،وفـ ــي إط ــار
الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة الــديـمـقــراطـيــة؛ ولكنها
ع ـن ــدم ــا ت ـب ـلــغ س ـق ــوف ــا مــرت ـف ـعــة وم ـس ـتــويــات
متقدمة مــن التصعيد وال ـتــأزيــم ،بما يتهدد
األمــن واالستقرار والوحدة الوطنية وسالمة
ولحمة النسيج الوطني واالجتماعي ،فإنها
ت ـغــدو فــاض ـحــة و«م ـم ـجــوجــة» وخ ـط ـيــرة ،بل
وربما قاتلة!
ّ
نسجلها ،وال ـتــي تتكرر،
ه ــذه املــاحـظــة الـتــي
بــالـطــريـقــة نـفـسـهــا ،فــي مختلف االنـتـخــابــات
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ،وف ـ ـ ــي غـ ـي ــره ــا م ـ ــن امل ـ ـح ـ ـطـ ــات أو
االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات املـ ـهـ ـم ــة وال ـ ـعـ ــامـ ــة ،تـحـيـلـنــا
ّ
ب ــدوره ــا ع ـلــى مــاح ـظــة أخ ـ ــرى ،ال ت ـقــل عنها
لـجـهــة األه ـم ـيــة وال ـخ ـط ــورة ،أال وه ــي مسألة
غ ـيــاب ،أو بــاألحــرى تغييب ،لـغــة الـعـقــل التي
يفترض أن يتحلى بها الجميع ويلتزموها،
ّ
وال سيما بظل األجــواء السياسية املشحونة،
التي تـطــاول ،بشكل أو بــآخــر ،نجاح العملية
االنـتـخــابـيــة نفسها وت ـهــدد ســامـتـهــا أيـضــا.
فغياب لغة العقل أو تغييبها ،أو أقله تراجع
مـ ـنـ ـس ــوب االح ـ ـت ـ ـكـ ــام إلـ ـ ــى مـ ـث ــل هـ ـ ــذه ال ـل ـغ ــة،
وبالتالي االلتزام ،على هذا األساس ،بالقاعدة
املنطقية في مقاربة األمور ،سواء أكان من قبل
بعض القادة والزعماء السياسيني ،أم العديد
مــن املــرشـحــن ،أو حتى «املــواطـنــن» والـنــاس
الـعــاديــن فــي ال ـشــارع ،أي ال ــرأي ال ـعــام ،يــؤدي
إلى تعذر ،وربما انعدام ،املفاضلة واالختيار
عـلــى أس ــاس ال ـبــرامــج وال ـخ ـيــارات السياسية
بــن املرشحني واألح ــزاب والـقــوى السياسية.
وهـ ــي مـشـكـلــة ال يـمـكــن ال ـت ـغــاضــي ع ـن ـهــا ،أو
ً
التقليل من أثرها ومضاعفاتها .فبدال من أن
يكون التنافس واالق ـتــراع على أســاس الــرؤى
والـطــروحــات واالتـجــاهــات السياسية ،فــي كل
مــا لــه صـلــة بتطلعات ال ـنــاس واحتياجاتهم
وم ـ ـطـ ــال ـ ـب ـ ـهـ ــم ،وف ـ ـ ـ ــي مـ ـخـ ـتـ ـل ــف امل ـ ــواضـ ـ ـي ـ ــع،
وخ ــاص ــة األس ــاس ـي ــة ،ك ـم ـشــروع ب ـنــاء ال ــدول ــة،
ومكافحة الفساد السياسي واإلداري واملالي،
وتحديات التنمية الشاملة واإلنماء املتوازن،
وامل ـقــاومــة واسـتــراتـيـجـيــا ال ــدف ــاع الـعـسـكــري،
ب ــل االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا ال ــوط ـن ـي ــة لـ ـل ــدف ــاع ،بـكــل

مندرجاتها ومضامينها وأبعادها ،والقضايا
االجتماعية واالقتصادية واملعيشية ،وغيرها
مــن التحديات واملـلـفــات املـلـ ّـحــة ،فــإن املشاركة
فــي االن ـت ـخــابــات ،أو االم ـت ـنــاع واإلح ـج ــام عن
املشاركة ،وكذلك التصويت لهذا املرشح أو ذاك،
ولهذه الالئحة أو تلك ،وبالتالي التموضعات
واالصطفافات السياسية ،كل ذلك ،إنما يجري
على أساس االنتماءات والــوالءات والتبعيات
الـ ـفـ ـئ ــوي ــة ،بـ ـم ــا ي ـع ـك ــس واقـ ـ ـ ــع االنـ ـقـ ـس ــام ــات
العمودية في البلد وعلى الساحة السياسية،
وفي أجواء من النكد والكيد السياسيني...
واألخطر واألسوأ من كل ذلك ،هو ظاهرة شيوع
املــال السياسي وانتشاره بني الناس ،في زمن
االنـتـخــابــات ،ب ـغــزارة ،ودون رقيب أو حسيب.
وهو األمر الذي يحيلنا على أحد أبرز وأفظع
وجــوه وأشـكــال الفساد السياسي واملــالــي في
ه ــذا الـبـلــد .فــاملــال الـسـيــاســي واالنـتـخــابــي هو
حقيقة قائمة على أرض الــواقــع؛ وهــي حقيقة
مـتـجــذرة ومـتـكــررة؛ وقــد ترسخت فــي العقول
واألذهـ ـ ـ ـ ــان ،والـ ــذاكـ ــرة ال ـس ـيــاس ـيــة الـجـمــاعـيــة
ل ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،ن ـت ـي ـجــة الـ ـتـ ـك ــرار فـ ــي امل ـم ــارس ــة
الـسـيــاسـيــة ،إن ف ــي زم ــن االن ـت ـخ ــاب ــات ،أو في
مـجـمــل مــراحــل ومـحـطــات الـحـيــاة السياسية
والوطنية ،كما نتيجة انعدام أو غياب الرقابة
واملحاسبة .إن اإلشــارة إلى ظاهرة تسلل املال
ً
السياسي إلى العملية االنتخابية يضرب أوال
صدقية االنتخابات ،حيث يقودنا إلى التشكيك
ف ــي صــدق ـيــة ال ـن ـتــائــج ال ـت ــي تـتـمـخــض عنها
وصحتها ،ويطرح عالمات استفهام حول مدى
ديمقراطية االنتخابات التي ينادي بها العديد
من الجمعيات أو املنظمات املحلية والوطنية
واألجنبية؛ ويفتح ثانيًا الباب على مصراعيه
أم ــام الـتــدخــات السياسية ،وغـيــر السياسية
أيـ ـض ــا ،ف ـي ـهــا ،وم ـن ـهــا ال ـت ــدخ ــات ال ـخــارج ـيــة

مع موعد االنتخابات،
تبدأ حفلة المزايدات
والسجاالت والمناكفات

ال ـتــي تـفـقــدهــا املــزيــد مــن الـصــدقـيــة وال ـنــزاهــة.
فاملال السياسي الذي ُي َ
رصد إبان االنتخابات
ال ـن ـيــاب ـيــة ال ي ـق ـت ـصــر ،م ــن ح ـيــث املـ ـص ــدر ،أي
مصدر التمويل ،على املرشحني والسياسيني
اللبنانيني ،بــل يتعداهم إلــى بعض األط ــراف
أو الـ ـق ــوى ال ـخ ــارج ـي ــة ،ال ــدول ـي ــة واألج ـن ـب ـيــة،
وخــاصــة اإلقـلـيـمـيــة ،الـعــربـيــة وغ ـيــر الـعــربـيــة،
والـتــي تسعى ،مــن خــال ضــخ امل ــال السياسي
في السوق االنتخابي اللبناني ،إلى إعادة رسم
خريطة التحالفات وال ـتــوازنــات والحسابات
السياسية واالنتخابية وصوغهاً .
بناء عليه،
إن وجـ ــود املـ ــال ال ـس ـيــاســي ب ـه ــذا ال ـش ـكــل ،مع
اإلش ـ ــارة إل ــى أن ال ـقــانــون االنـتـخــابــي الجديد
ل ــم يـقـفــل ال ـب ــاب عـلــى ه ــذا الـصـعـيــد ،ب ــل يــزيــد
من الطني بلة ،يعني ،بشكل أو بآخر ،انتشار
ال ــرش ــاوى املــال ـيــة وع ـم ـل ـيــات شـ ــراء األصـ ــوات
وبـيـعـهــا ،كـمــا االرتـ ـه ــان واالسـ ـت ــزالم وضـيــاع
الفرصة فــي إمكانية املـســاء لــة واملحاسبة .إن
الحديث عن املال السياسي يقودنا ،في جميع
األحوال ،إلى التأكيد أن وجوده وشيوعه بهذه
الطريقة املتفلتة ،وبـهــذا الشكل الــواســع ،إنما
يعكسان حــالــة مــن الجهل والتخلف وضعف
الـحـ ّـس باملسؤولية الوطنية والسياسية ،في
مكان ما ،حيث يرتضي الناخبون واملقترعون،
ومــن قبلهم املرشحون والسياسيون ،حــدوث
مثل هــذه االرتـكــابــات ،وبالتالي تسجيل مثل
هذه الخروقات أو املخالفات ،أقله من الناحية
القانونية والنظرية.
ه ـكــذا ت ـتــراجــع ،بــل تـنـعــدم ،إمـكــانـيــة املـســاء لــة
واملـحــاسـبــة مــن خ ــال االق ـت ــراع وامل ـشــاركــة في
االنتخابات ،وتغدو مستحيلة .فالناس ،على
اخـتــاف انتماءاتهم الطائفية أو املذهبية أو
الحزبية أو املحلية ،وتحت وطأة الضغوطات
التي يحدثها التصعيد في الخطاب السياسي
الفئوي أو الـجـهــوي ،التعبوي والتحريضي،
الـطــائـفــي واملــذه ـبــي ،واالح ـت ـقــان فــي ال ـشــارع،
أو «الـشــوارع» ،ال يــرون في االنتخابات فرصة
أو مـنــاسـبــة مل ـســاء لــة امل ـســؤولــن السياسيني
ّ
نظريًا،
ومحاسبتهم ،كما كــان يفترض ،أقله
وذل ــك بـعــد إجـ ــراء مــراج ـعــة وتـقـيـيــم للتجربة
التي تـشــارف على االنـقـضــاء ،والصفحة التي
ستطوى عما قريب ،ومعها الكثير مما يمكن
أن يـ ـق ــال .هـ ــذه ه ــي ال ـح ـق ـي ـقــة .الـ ـن ــاس لـيـســوا
ب ـص ــدد الـتـقـيـيــم بـقـصــد ال ـت ـقــويــم ،واملــراج ـعــة
من أجــل الفصل ،واملساءلة كما املحاسبة؛ بل
هــم منشغلون بتصفية حـســابــاتـهــم البينية

الــوه ـم ـيــة ،امل ـتــراك ـمــة وامل ـت ـفــاق ـمــة! وه ــم أيـضــا
منغمسون في شبكة أو منظومة من العالقات
السياسية الزبائنية ،وهــو األم ــر ال ــذي يعطل
إمـكــانـيــة االس ـت ـفــادة مــن ه ــذه املـنــاسـبــة وهــذه
الفرصة ملراجعة الفترة املاضية وتقويم األداء
الحكومي والحكم على أهل الحكم من الساسة
وامل ـس ــؤول ــن .ف ــي ال ــواق ــع ،ال ـنــاس ال ي ـجــددون
ً
الـثـقــة مل ــن ك ــان أهـ ــا ل ـهــا ،ويـحـجـبــونـهــا عـ ّـمــن
ِّ
تخلف عنهم ،وثبت أنــه مقصر أو متخاذل أو
ربما مرتكب؛ بل إنهم يعيدون الكرة ،وكما في
كل مرة ،دونما إدراك أو وعي أو مسؤولية! فهم
يجددون الثقة املطلقة والعمياء بتلك الطبقة
ال ـس ـيــاس ـيــة ن ـف ـس ـهــا ،ب ــرم ــوزه ــا و«أع ــام ـه ــا»
وأركانها ،ويمنعون بذلك التجديد أو التحديث
أو ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـس ـي ــاس ــي ،ال ـ ــذي ل ـطــاملــا كــانــوا
يصبون إليه وينادون به! فعجبًا لهم وألمرهم!
بــل عجبًا لـنــا كـيــف أنـنــا ال نجيد استخالص
العبر ودراس ــة التجارب وعــدم تكرار األخطاء
والوقوع فيها؛ فترانا نجدد مرة أخرى البيعة
والـ ـ ـ ــوالء وال ـت ـب ـع ـيــة ع ـلــى ق ــاع ــدة غــاش ـمــة من
العصبية الرجعية والفئوية البائسة ،انتقامًا
ألحقادنا الدفينة وهواجسنا العفنة وغرائزنا
املحركة لسلوكنا وممارستنا السياسية...
فاملشكلة ليست فـقــط فــي الطبقة السياسية
وحدها ،التي اعتادت واستسهلت «استزالم»
الناس واستتباعهم ضمن إطــار شبكة مركبة
ومـ ـعـ ـق ــدة مـ ــن ال ــزب ــائ ـن ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،حـيــث
ي ـت ـحــالــف اإلقـ ـط ــاع ال ـت ـق ـل ـيــدي وال ــرج ـع ــي مع
املــال السياسي ،كما أمــراء الطوائف واملذاهب
ال ــزم ـن ـي ــون وال ــروحـ ـي ــون ،ف ــي ظ ــاه ــرة غــريـبــة
ومفارقة فريدة من نوعها! كذلك ،ليست املشكلة
في قانون االنتخابات ،أو النصوص القانونية
الناظمة والــراعـيــة للعملية االنتخابية ،على
أهميتها فــي مــا يـخـ ّـص صحة ودق ــة التمثيل
الشعبي والتعبير عــن ال ــرأي السياسي! إنما
امل ـش ـك ـلــة ف ــي أن الـ ـن ــاس ارت ـ ـضـ ــوا ال ـخ ـضــوع
واالس ـت ـك ــان ــة واالن ـ ـخـ ــراط ف ــي هـ ــذه املـنـظــومــة
مــن الفساد والتبعية .هــذه هــي الحقيقة التي
ال يمكننا السكوت أو التغافل عنها .الناس،
جميعهم ،يتحملون مسؤولية سوء األوضــاع
واألح ـ ـ ـ ــوال وال ـ ـظـ ــروف ال ـس ـيــاس ـيــة وت ــردي ـه ــا،
واسـتـمــرار ذلــك أيـضــا؛ ذلــك أنـهــم ال يمارسون
ح ـق ـهــم ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،ك ـمــا ي ـج ــب ،أو أن ـه ــم ال
يملكون الوعي السياسي ،بما يكفي؛ وكالهما
ّ
صحيح؛ فكما تكونون يولى عليكم...
* أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية
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َ
ُ
لماذا يحرم السجين غير المحكوم حق االنتخاب؟
هاني سليمان *
خـ ــال ش ـهــر ن ـي ـســان امل ــاض ــي س ـلـ ْـم ـنــا مـعــالــي
وزيــر الداخلية نهاد املشنوق ،مــذكــرة بمثابة
دراسة ،تؤكد حق السجني غير املحكوم بجرم
يحول دون ممارسة حقه باالنتخاب ،وقد وعد
معاليه بدراسة املوضوع.
بعد إجراء االنتخابات في الخارج ،وقد تكللت
بالنجاح ،مع ما رافق ذلك من شوائب وما رافق
ذلك من تحضيرات وأكالف مالية ،نتساءل؟
أال يـ ـج ــدر ب ـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخ ـل ـي ــة اآلن االه ـت ـم ــام
بـهــذا امل ــوض ــوع ،خــاصــة أن إج ـ ــراءات تنخيب
امل ــوق ــوف ــن فـ ــي ل ـب ـن ــان /غـ ـي ــر امل ـم ـن ــوع ــن مــن
االن ـت ـخ ــاب /ه ــي أب ـس ــط بـكـثـيــر م ــن ت ـلــك الـتــي
اس ـت ــدع ـت ـه ــا االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج ،وأن
املوقوفني يتمركزون في سجن مركزي واحد
أو عدة سجون ،يسهل استفتاؤهم؟
ورد فــي امل ــادة الرابعة مــن قــانــون االنتخابات
الذي أقره املجلس النيابي ما يأتي:
«املادة  :4في َحرمان حق االقتراع
ُي َ
حرم ممارسة حق االقتراع:
 -1األشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق
املدنية.
 -2األشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
 -3األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن ح ـك ــم ع ـل ـي ـهــم ب ــإح ــدى
الجنح الشائنة اآلتية :السرقة ،االحتيال ،سوء
االئتمان ،االختالس ،الرشوة ،اليمني الكاذبة،
االغـ ـتـ ـص ــاب ،ال ـت ـه ــوي ــل ،الـ ـت ــزوي ــر ،اس ـت ـع ـمــال
ُ ّ
املزور ،شهادة الزور ،الجرائم املخلة باألخالق
الـعــامــة املـنـصــوص عليها فــي ال ـبــاب السابع
من قانون العقوبات ،الجرائم املتعلقة بزراعة
املواد املخدرة وصناعتها واالتجار بها.
 -4األشخاص املحجور عليهم قضائيًا طوال

مدة هذا الحجر».
يفهم من الفقرة الرابعة من املــادة الرابعة أن
األش ـخــاص املـعـنـيــن ،هــم أول ـئــك الــذيــن صــدر
ب ـح ـق ـهــم قـ ـ ــرار قـ ـض ــائ ــي ،أي اول ـ ـئـ ــك ال ـ ـ ــواردة
حاالتهم في املواد  232و 233و 234من قانون
ال ـع ـقــوبــات ،وه ــي حـ ــاالت «تـتـعـلــق بــالـجـنــون
والـ ـعـ ـت ــه وف ـ ـق ـ ــدان األه ـ ـل ـ ـيـ ــة» ،ب ـح ـي ــث ت ـك ــون
تـصــرفــاتـهــم م ـض ـ ّـرة بـهــم وب ـغ ـيــرهــم ،فـيـصــدر
بحقهم ق ــرار قـضــائــي يمنعهم مــن الـتـصــرف
ال ـقــانــونــي أو م ــن م ـمــارســة حـقــوقـهــم املــدنـيــة
األخرى.
بيت القصيد :هــل تطبق امل ــادة الــرابـعــة على
حالة السجني العادي الذي صدر قرار قضائي
بتوقيفه ،عن قاضي التحقيق أو عن محاكم
الدرجة األولى ،وهو ما زال قيد املحاكمة دون
صدور قرار نهائي بحقه؟
ال نعتقد ذلك.
 -1إن هذه املادة حددت األشخاص املحرومني
االقـ ـت ــراع ،وه ــم ال ــذي ــن ح ـكــم عـلـيـهــم بـجـنــايــة،
ولم تلحظ أية إشارة إلى وضع السجني غير
امل ـح ـك ــوم ،م ــا ي ـف ـضــي إل ــى جـ ــواز ال ـس ـم ــاح له
باالنتخاب.
 -2إن املادة الرابعة حددت حصرًا األشخاص
الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة.
ه ــذه املـ ــادة ح ــددت أشـخــاصــا ص ــدرت بحقهم
أحـ ـ ـك ـ ــام ن ـه ــائ ـي ــة وم ـ ـبـ ــرمـ ــة .أم ـ ـ ــا األش ـ ـخـ ــاص
امل ـح ــروم ــون االقـ ـت ــراع بـسـبــب ال ـح ـجــر وطـيـلــة
مدته ،فيندرجون كما ذكرنا في خانة املواد 231
و 233و 234من قانون العقوبات ،حيث يزول
الحجر بزوال أسبابه ،وعندها يحق للمحجور
عليه قضائيًا ممارسة حق االنتخاب.
إن ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ي ـت ـض ـمــن ن ـصــوصــا
صــري ـحــة م ـلــزمــة وآمـ ـ ــرة ،ح ـيــث إن ت ـجــاوزهــا

يؤدي إلى الطعن بها!
تجدر اإلش ــارة إلــى أن املحاكم ملزمة قانونًا
ب ــإب ــاغ وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ،بـ ــأي ح ـكــم نـهــائــي
مبرم يصدر عن القضاء َ ،من أجل شطب اسم
املحكوم املحروم ممارسة حقوقه املدنية من
قوائم االنتخاب ،ومــا دام اســم السجني واردًا
ف ــي ق ــوائ ــم ال ـش ـطــب ،ف ــإن ح ـقــه ف ــي االن ـت ـخــاب
مصون قانونًا.
ف ـلــو أراد امل ـش ـت ــرع اس ـت ـث ـنــاء ال ـس ـج ـنــاء غـيــر
املحكومني بصورة صريحة من حق االقتراع،
لفعل.
إن ـن ــا نـهـيــب ب ــوزي ــر الــداخ ـل ـيــة أن ي ـب ــادر إلــى
م ـعــال ـجــة ه ــذا امل ــوض ــوع ب ـم ـســؤول ـيــة عــال ـيــة،
وب ــال ـج ــدي ــة وال ـس ــرع ــة م ــن أجـ ــل وضـ ــع املـ ــادة
الرابعة من القانون موضع التطبيق.
إن حرمان هذه الفئة من اللبنانيني يتناقض
مع نص املادة السابعة من الدستور اللبناني
ال ـت ــي ت ـنــص ع ـلــى م ــا ي ــأت ــي« :ك ــل الـلـبـنــانـيــن
ســواء لــدى الـقــانــون ،وهــم يتمتعون بالسواء
بــال ـح ـقــوق املــدن ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ويـتـحـمـلــون
الـ ـف ــرائ ــض وال ــواجـ ـب ــات ال ـع ــام ــة دونـ ـم ــا ف ــرق
بينهم».
وإذا كانت الحكومات السابقة منذ االستقالل
قد تغاضت عن هــذا املــوضــوع ،فــإن الحكومة
الـحــالـيــة ليست ُمـعـفــاة مــن ول ــوج هــذا الـبــاب،
ً
عمال بالقانون وبالدستور وباإلعالن العاملي
ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان الـ ـت ــي ك ـ ــان ل ـل ـب ـن ــان ش ــرف
املشاركة في وضعه.
أما ما يمكن أن يرد من تبريرات أو صعوبات
عملية أو تقنية أو قانونية ،فيمكن االسترشاد
بتجاوب دول كثيرة في هذا املضمار.
* رئيس لجنة حقوق اإلنسان في املنتدى القومي
العربي

ّ
المسيحيون أمام تجربة االنتخابات
خريستو ّ
المر *
ّ
ّ
إن الـقـلــق عـلــى املـصـيــر  -ل ــو انـتـبـهـنــا حــقــا إلــى
الواقع  -ليس حكرًا على طائفة من دون أخرى،
فلبنان غارق في الديون ،واالقتصاد ينهار ،وال
تغطية ّ
ّ
ّ
اقتصادية
مجانية ،وال سياسات
صحية
ّ
لخلق فرص عمل داخلية ،وال كهرباء دائمة ،وال
ّ
م ــاء نـظـيــف ،وال ح ــل ملـعــالـجــة الـنـفــايــات يحمي
ّ
ّ
حقيقية حيث
البيئة ،وال حتى سياسة أمنية
ّ
ّ
ّ
التقليدية
يهتز األمــن كلما تنازعت الــزعــامــات
ّ
ّ
التقليدية .أمــام كــل هــذا ،يحدث من فترة
وغير
ألخرى أن تتعالى أصوات تدعو إلى الدفاع عن
ّ
ّ
املسيحي املمكن
املسيحيني .فما املوقف
حقوق
أمام هذا الواقع؟
ّ
ال يشير اإلنجيل في ّ
املسيحيني
أي مكان على
ّ
بــأن يطالبوا بحقوق خــاصــة بهم دون غيرهم،
ّ
ّ
املسيحيون على إطعام
بل يعلم يسوع أن يعمل
الجياع وتوفير املــاء للعطاش وزي ــارة املرضى
ّ
واملـســاجــن والـعـنــايــة بـكــل م ـتــروك ،دون تمييز
ّ
ّ
ديـنـ ّـي أو عــرقـ ّـي ،ألن الـنــاس كلهم أبـنــاء وبنات
الله ،مخلوقون على «صورته» :أي منحهم الله
مــوهـبــة الـفـكــر وال ـح ـ ّـري ــة والـ ـق ــدرة عـلــى املـحـ ّـبــة.
ويجعل يسوع من هذه األعمال من أجل جميع
ّ
املهمشني مقياسًا لدخول اإلنسان إلى امللكوت،
ّ
وأس ــاس ــا ل ـل ـقــرابــة واألخـ ـ ـ ــوة ب ــن ال ـب ـشــر (مـثــل
ّ
السامري الشفوق).
ّ
لكن األعمال هذه ال يمكن أن تكون مجرد أعمال
ّ
ّ
فردية ،ففي زماننا نحن نعلم أن لهذه األعمال
ّ
ّ
ّ
مـتــرتـبــات سـيــاســيــة ،ألن إزال ــة الـفـقــر والـحــاجــة
أو تقليصهما قــدر املستطاع يبقى هــو الهدف
ّ
مسيحيني
األسمى .ولهذا ينبغي للناس ليكونوا
ّ
ّ
ليتصرفوا بمقتضيات تعاليم املسيح
حقًا ،أي
دون ك ــذب ون ـفــاق ،أن يعملوا بــذكــاء وتصميم
ّ
اب إلى البرملان قادرين على
من أجل
إيصال نــو ٍ
ّ
بمسؤولياتهم ،وقادرين على العمل على
القيام
جـ ــدول األعـ ـم ــال ه ــذا الـ ــذي رس ــم ي ـس ــوع م ـبــدأه
فــي اإلن ـج ـيــل ،وه ــو ج ــدول أع ـمــال يــريــد إحـقــاق
ّ
ّ
ّ
واملعنوية للجميع .إن
املادية
العدالة والكرامة
ّ
مــن الـنـفــاق اإليـمــانـ ّـي أن يعمل املـسـيـحــيــون من
ّ
أج ــل املـسـيـحـ ّـيــن ف ـقــط ،ألن ذل ــك بــالـفـعــل عكس

ّ
اإليماني أن
من النفاق
ّ
يعمل ّالمسيحيون من أجل
المسيحيين فقط
ـوقـ ُـع اإلنـســان والجماعة في
وصايا املسيح ،ويـ ِ
ُ
ّ
بع ُد بالتالي
االزدواجــيــة بني القول والفعل ،وي ِ
ّ
ّ
املسيحيني عن ذاك الذي تسموا على اسمه ،أي
ّ
ّ
يفقدهم بالفعل هويتهم املسيحية على عكس
مــا يـ ّ
ـزيــن لـهــم بـعـ َـض الـسـيــاسـ ّـيــنَ .م ــن ينتخب
ّ
فـلـيـنـتـخــب ،ول ـي ـبــق أم ـي ـنــا ل ـي ـســوع ،وإل خسر
ّ
اللبنانية هو ليس
نفسه كمؤمن ،وفــي الحالة
ّ
فقط يخسر ّ
اإليمانية ،بل أيضًا مستقبله
هويته
ومستقبل أوالده.
ّ
ولكن يسوع يذهب أبعد من مجرد الطلب إلى
يخاطب
أتباعه بأن يعملوا من أجل الجميع ،بل
ّ
الــذيــن قــد ال يـعـمـلــون ش ـ ّـرًا بــاآلخــريــن ولكنهم
يمتنعون عن العمل الفاعل من أجــل اآلخرين،
ّ
ّ
ّ
مجرد امتناع اإلنـســان عن فعل
فيحذر من أن
ال ـخ ـيــر ه ــو خ ـيــانــة لـلـمـسـيــح وي ـض ــع اإلن ـس ــان
ّ
خارج امللكوت ،فيقول في العظة نفسها إن «كل
ما لم تفعلوه بأحد إخوتي هؤالء الصغار [أي
ّ
املحتاجني] فبي لم تفعلوه» .هذا يعني أن من
ّ
ّ
االنتخابية ،إن أتيحت
العملية
ينطوي ويترك
ّ
لــه ب ـكــرامــة ،وال يعمل مــن أج ــل انـتـخــاب ن ــواب
ّ
لديهم بالفعل برامج لحل املشاكل املتعاظمة،
نـ ّـواب لم يساهموا في دفع البالد إلى الخراب،
ّ
وصية يسوع بضرورة
فهو بالفعل ال يمارس
يذهب
ـل
ـ
ب
ال
ـن،
ـ
ي
ـر
ـ
خ
اآل
ـل
الـعـمــل الـفــاعــل مــن أج ـ
ّ
عكسها تـمــامــا ،وبــالـتــالــي ال يمكنه أن يتغنى
ب ـه ـ ّ
ـوي ــة «م ـس ـي ـح ـ ّـي ــة» ،ب ـي ـن ـمــا ه ــو ل ـي ــس فـقــط
ُ
يمتنع عن مساعدة الـنــاس ،بل يسهم بتدمير
مستقبلهم بانتخابه أناسًا أودوا بالبالد إلى

ح ــاف ــة اإلفـ ـ ــاس ،أو ه ــم م ـع ــروف ــون بـمــواقـفـهــم
ّ
ّ
العنصرية الـتــي تخالف تعاليم
الطائفية أو
يسوع.
ّ
إن م ــن يـنـتـخــب ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى الـتـقــوقــع الـعـصـبـ ّـي
ّ
ّ
ّ
ال ـطــائ ـفــي وامل ـنــاط ـقــي ي ـخــون اإلن ـج ـيــل وســيــد
اإلنـ ـجـ ـي ــل وال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،وي ـخ ـس ــر ن ـف ـســه م ـ ّ
ـادي ــا
ّ
ومعنويًا« ،ومــاذا ينفع لو ربح اإلنسان العالم
وخسر نفسه أو فقدها» (مرقس  ،)٣٦ :٨وكيف
ّ
ّ
مسيحيًا وهو
يسمي نفسه
يمكن اإلنسان أن
ّ
يـخــون املسيح بتقوقعه على مطالب طائفية
لــن تنفع فــي النهاية ســوى خ ـ ّـدام سـ ّـيــد الكذب
ّ ً
والـخــداع الــذي كــان «قــتــاال للناس منذ الـ ِقـ َـدم»،
أي الشيطان ،هــؤالء الــذيــن ينهبون الـبــاد وال
ّ
يقدمون للمواطنني حقوقًا ،بل فتاتًا من حقوق،
ّ
م ـقــابــل خ ـض ــوع ذل ـي ــل ،خ ـض ــوع ي ـشــكــل إهــانــة
لصورة الله في اإلنسان.
ّإم ــا أن يـحـيــا اإلن ـس ــان حـســب تـعــالـيــم املسيح
ّ
ّ
عمليًا املسيح،
مسيحيًا ،أو هو يرفض
ليكون
ولو أعلن إخالصه له ليل نهار ومارس جميع
ال ـط ـق ــوس .االن ـت ـخــابــات املـقـبـلــة لـيـســت م ـجـ ّـرد
ت ـم ــري ــن م ــدن ــي وس ـ ـيـ ــاسـ ـ ّـي ،هـ ــي أيـ ـض ــا م ـحـ ّـك
لإليمانّ ،إمــا أن ّ
يعمق اإلنسان إيمانه ،فيعمل
ّ
ب ـمــوجــب ت ـعــال ـيـ َـم َم ــن ت ـســمــى بــاس ـمــه ،فينبذ
دعـ ـ ــوات الـ ـع ــداء ل ــآخ ــر ،وال ـت ـقــوقــع ال ـع ـص ـبـ ّـي،
وينبذ انتخاب من أوصلوا الجميع إلى البؤس
ّ
بفاعلية النتخاب نـ ّـواب جدد
الحالي ،ويعمل
ّ
لــديـهــم م ـش ــروع واضـ ــح يـمــكـنـهــم م ــن ال ـخــروج
الحالية؛ ّ
ّ
يخون
وإم ــا هــو إنـســان
مــن الضائقة
ّ
ّ
ّ
إي ـمــانــه ،وي ـخ ــون هــوي ـتــه ول ــو ظ ــن واه ـم ــا أن ــه
يربحها.
مصير اإلنسان املسيحي أن يتبع ّ
سيده فيسير
ّ
ّ
للحياة والـحــق والـحـ ّـريــة ،أو
في خــط الشهادة
ّ
هــو ليس بمسيحي ،وإن ـمــا يـعــود إلــى مرحلة
الــوث ـن ـيــة فـيـعـبــد إن ـســانــا آخـ ــر ،أو قـبـيـلـتــه ،أو
ّ
ّ
املسيحية أمر صعب ،ويسوع
الذاتية.
مصالحه
ً
ـف ذل ــك ،بــل دعــا أتـبــاعــه قــائــا« :ادخـلــوا
لــم يـخـ ِ
الضيق .واسـ ٌـع هو الباب املـ ّ
ّ
ـؤدي إلى
من الباب
الهالك ...وما أضيق الباب املـ ّ
ـؤدي إلى الحياة»
(متى .)١٤ :٧
* أستاذ جامعي

