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أمن االنتخابات أبرز التحديات :استــخدام السلطة
مع اقتراب موعد االقتراع في لبنان يوم األحد المقبل ،وبعد وقوع حوادث أمنية متعلقة باالنتخابات في مختلف الدوائر
منذ انطالق الحمالت االنتخابية ،ال بد من التنبيه إلى أبرز التحديات أمام مؤسسات الدولة ،من خالل عرض ّ
أهم متطلبات
الحفاظ على األمن والسالمة خالل االنتخابات
عمر نشابة
إن م ـشــاركــة كــافــة الـكـتــل السياسية
املـكـ ّـونــة للسلطة التنفيذية (رئــاســة
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ومـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء)
ف ــي ال ـت ـن ــاف ــس ،مل ـضــاع ـفــة سـلـطـتـهــا
ف ـ ــي املـ ـجـ ـل ــس الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي املـ ـقـ ـب ــل،
ُ
تـ ـع ـ ّـد ت ـح ــدي ــا ل ـح ـســن س ـي ــر ال ـن ـظــام
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ،وت ـس ـت ــدع ــي ال ـت ـن ـبــه
إلــى استخدام الصالحيات واملــوارد
خدمة للمرشحني .فالسبب األساسي
ل ـقــاعــدة ال ـف ـصــل ب ــن الـسـلـطـتــن في
ال ـن ـظ ّــام ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ه ــو ت ـحــدي ـدًا
لـتـجــنــب هيمنة الـسـلـطــة التنفيذية
ع ـل ــى م ـج ـلــس ال ـش ـع ــب الـ ـ ــذي مـنـحــه
الــدسـتــور سلطة الــرقــابــة على القوة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،ب ـم ــا ف ـي ـهــا امل ــؤس ـس ــات
املعنية باألمن واالستخبارات وجمع
املعلومات.

أمن المعلومات
م ـ ــن الـ ـب ــديـ ـه ــي الـ ـتـ ّـسـ ـلـ ـي ــم ب ـ ـ ــأن مــن
مـ ـصـ ـلـ ـح ــة أي م ـ ـ ــرش ـ ـ ــح الـ ـحـ ـص ــول
ع ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات بـ ـش ــأن ال ـن ــاخ ـب ــن
واملنافسني وتحركاتهم واتصاالتهم
وحـ ّمــاتـهــم .وال شــك فــي أن املـصــدر
ّ
التنصت على
األدق يكون من خالل
أجـهــزة الـتــواصــل السمعي (الهاتف
الـ ـث ــاب ــت وامل ـ ـن ـ ـقـ ــول) واإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
(اإلنـ ـت ــرن ــت) والـ ـبـ ـص ــري (ك ــام ـي ــرات
املراقبة) .ويمكن االستعانة بالقطاع
الـ ـخ ــاص ،إذ إن ب ـعــض الـتـجـهـيــزات
والـخـبــرات الـتــي تتيح ذلــك متوافرة
فــي األس ـ ــواق غـيــر الـشــرعـيــة ،لـكــن ال
ش ــك ف ــي أن مل ــؤس ـس ــات الـ ــدولـ ــة فــي
لبنان أشمل وأوسع القدرات وأحدث
التجهيزات ،وذل ــك بحكم متطلبات
املـ ـهـ ـم ــات األمـ ـنـ ـي ــة ال ــواجـ ـب ــة عـلـيـهــا
قانونيًا.
م ــن صــاح ـيــة رئ ـي ـســي الـجـمـهــوريــة
وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ووزي ـ ـ ـ ـ ـ ــري ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
والدفاع الترخيص لألجهزة األمنية
(مديرية املخابرات في الجيش وفرع
املـعـلــومــات فــي ق ــوى االم ــن الــداخـلــي
أو شعبة التحقيق فــي األم ــن الـعــام
أو أمــن الــدولــة) باعتراض مخابرات
أشـ ـ ـخ ـ ــاص م ـ ــن دون إذن ق ـض ــائ ــي
مـسـبــق .ال ـق ــان ــون  1999/140يمنح

الداخلية
في صندوق

انتخابات
مع السالمة

ألول مرة في تاريخ
ّ
االنتخابات النيابية يترشح
وزير الداخلية ومديران
عامان سابقان لقوى االمن
الداخلي وعدد من ضباطها
ومدير عام سابق لألمن العام
وعدد من ضباط املديرية
في آن واحد لتولي مقاعد
في املجلس النيابي .بعض
الضباط املكلفني بحماية
االنتخابات قد يجدون
أنفسهم محرجني .فكيف
يمكن أن يوجهوا تحية
عسكرية لوزيرهم أو مديرهم
السابق أو الضابط األرفع
منهم رتبة وأن يخضعوه
لتوجيهاتهم بشأن موجبات
تنظيم االنتخابات في الوقت
نفسه؟ وقد ال يجرؤ ضابط
على منع موكب الوزير من
إغالق الشارع املؤدي الى قلم
ً
االقتراع تسهيال لوصول
الناخبني .كذلك قد ال يجرؤ
ضابط على منع دخول
مرافق مدير عام سابق
بسالحه الى قلم االقتراع.
وقد ال يجرؤ ضابط على
تفتيش ضابط سابق قبل
إدالئه بصوته.

إن السالمة هي بأهمية
األمن في أقالم االقتراع،
حيث ينبغي التنبه إلى
حاالت الطوارئ ،مثل
الحريق والتدافع وسالمة
املبنى والكوارث الطبيعية.
ً
وال بد أوال من جاهزية
فرق اإلسعاف واالطفاء
يوم االحد ،وال بد كذلك
من تجهيز أقالم االقتراع
ومركز الفرز بمطافئ
حريق .كما ينبغي أن
تكون لألماكن التي
توضع فيها أقالم مخارج
طوارئ ملنع حشر الناس
ّ
شب حريق.
في حال
أما بشأن الكهرباء ،فال
بد من مصادر بديلة
فورية من خالل مولدات
الكهرباء أو االنارة
بواسطة البطاريات .وعلى
رئيس القلم التنبه إلى
هذه الحاجات األساسية
ّ
قبل يوم االحد ،لتجنب
الفوضى لحظة انقطاع
التيار الكهربائي ،وملنع أي
تالعب محتمل باألصوات
في العتمة.

ال بد من تفعيل رصد المخبرين ّ
ألي تحضيرات سرية لعمليات إرهابية خالل االنتخابات (مروان بو حيدر)

السلطة التنفيذية هــذا الـحــق ،علمًا
ب ــأن ــه يـ ـف ــرض الـ ــرقـ ــابـ ــة ال ـق ـضــائ ـيــة
الـ ــاح ـ ـقـ ــة .عـ ـل ــى أي حـ ـ ـ ــال ،إن ع ــدم
وج ــود حكم الـحــزب الـحــاكــم الــواحــد
ف ــي ل ـب ـن ــان وت ـ ـعـ ـ ّـدد ال ـت ــوج ـه ــات فــي
ً
السلطة التنفيذية ،قد يمنع أصال أي
استغالل للنفوذ خدمة لفريق على
حساب آخــر .لكن أيمنع ذلــك تساؤل
ّ
امل ـ ـشـ ــك ـ ـكـ ــن ،خـ ـص ــوص ــا امل ــرش ـح ــن
امل ـنــاف ـســن م ــن خ ـ ــارج ال ـس ـل ـطــة ،عن

العنف ضد المرأة أثناء االنتخابات
يدفع النظام الذكوري القائم في لبنان ّ
رب العائلة إلى حسم الخيارات االنتخابية لجميع أفرادها.
وفي معظم الحاالت ،ال يرى الزوج أي حاجة إلقناع زوجته بهذا الخيار ألنه يعتقد أنها «ال تفهم
بالسياسة» ،وبالتالي إن التبرير األكثر شيوعًا هو منح املرأة الثقة الكاملة لزوجها «الفهيم» في
تحديد الخيارات االنتخابية .لكن املفارقة هي أن بعض الزوجات الحائزات شهادات جامعية في
العلوم السياسية يخضعن لالعتبارات نفسها .وفي مجتمع يشكو عصبيات طائفية ومذهبية
ومناطقية ،يتفاقم القمع الذكوري بحجة ّ
شد العصبّ .
ويعول الذكوريون على األمهات والزوجات
واألخوات والبنات لتحريك العواطف وتعطيل العقل .وتدخل الوجدانيات من باب حماية الطائفة ،وكأن
االنتخابات تحدد وجودها من عدمه؛ ومن باب الترهيب بعناوين سياسية فضفاضة .والويل كل
الويل للمرأة التي تناقض خيارات زوجها أو والدها أو شقيقها علنًا .هي ّ
ّ
«متمردة» أو «ثورجية
تعد
ّ
متهورة» ،وقد تتهم في بعض الحاالت بالخيانةُ ،ويشاع أن حتى انقالبها على خيار ّ
رب األسرة
لم يكن بسبب قناعاتها املنطقية وفكرها املعترض وخيارها لبرنامج سياسي آخر ،بل ألسباب
عاطفية أو النفعاالت شخصية ووجدانية مضادة .وبالتالي تترسخ قناعة ذكورية بأن «عالجها» ال
ً
يمكن أن يكون خارج إطار القمع واإلكراه ،فضال عن الخلل األساسي الذي ُيلزم املرأة بنقل قيدها
إلى قيد زوجها ،فتصبح أيضًا ملزمة أحيانًا بخيارات ال تمت بصلة إلى بيئتها األصلية.

ال ـحــال إذا ت ـقــارب مــن يـشـغــان أرفــع
املـ ـن ــاص ــب ف ــي ال ـس ـل ـط ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
أحدهما من اآلخر ،إلى ّ
حد التحالف؟
أم ــن امل ـع ـلــومــات خ ــال االن ـت ـخــابــات
ي ـس ـت ــدع ــي مـ ـن ــح ال ـه ـي ـئ ــة امل ـس ـت ـق ـلــة
ملـ ــراق ـ ـبـ ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ص ــاح ـي ــات
إضــاف ـيــة لـيـســت واردة ف ــي الـقــانــون
 ،2017/44إذ يـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـب ـلــغ
ال ـه ـي ـئ ــة ب ـ ــأي إذن ي ـم ـنــح لــأج ـهــزة
االسـتـخـبــاريــة واألم ـن ـيــة خ ــال فترة
االنـتـخــابــات بــاعـتــراض أو التنصت
عـلــى االت ـص ــاالت واألس ـب ــاب امل ـبـ ّـررة
لذلك .وعلى هيئة مراقبة االنتخابات
واملجلس الــدسـتــوري انتظار تقرير
ّ
للتنصت
الهيئة القضائية الــاحــق
للحسم فيما إذا كان من حق املرشح
الطعن في نتائج االنتخابات.
وي ـ ـس ـ ـتـ ــدعـ ــي الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى أمـ ــن
املعلومات تمكني وزارة االتـصــاالت
من رصد أي عملية تدخل أو تالعب
أو ت ـنـ ّـصــت غ ـيــر ش ــرع ــي ،خـصــوصــا
خالل فترة االنتخابات.

أمن المرشحين ومكاتبهم
وحمالتهم
لـيــس غــريـبــا أن املــرشـحــن الــذيــن تم
ال ـت ـع ـ ّـرض ل ـهــم أو ت ـهــديــدهــم أمـنـيــا
حـتــى اآلن ،وم ـنــذ ان ـطــاق الـحـمــات
االنـتـخــابـيــة ،هــم مــن خ ــارج السلطة.
ف ـ ـكـ ــل وزيـ ـ ـ ـ ــر أو ن ـ ــائ ـ ــب أو رئـ ـي ــس
ي ـح ـظــى ب ـح ـمــايــة أم ـن ـيــة ال ش ــك في
أنـ ــه يـسـتـخــدمـهــا ل ـتــوف ـيــر الـحـمــايــة
لـشـخـصــه ك ـمــرشــح وك ــذل ــك لحملته
االنـتـخــابـيــة .ح ـ ّـراس الــوزيــر املــرشــح

باتوا ّ
حراس صور الوزير ويافطات
الوزير وشعاراته ومناصريه أيضًا.
ويـ ـحـ ـض ــر ض ـ ـبـ ــاط وعـ ـن ــاص ــر ق ــوى
االم ــن املــراف ـقــن ل ـلــوزيــر أو الــرئـيــس
م ـهــرجــانــات انـتـخــابـيــة وسـيــاسـيــة،
وغ ــال ـب ــا م ــا يـ ـش ــارك ــون ف ــي الـحـشــد
وال ـت ـص ـف ـيــق والـ ـهـ ـت ــاف .ويـسـتـخــدم
ال ــوزي ــر أو الــرئـيــس املــرشــح اآللـيــات
وال ـ ـت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــزات األمـ ـ ـي ـ ــري ـ ــة وامل ـ ـقـ ــار
الرسمية خــال حملته االنتخابية،
ب ـي ـن ـم ــا ُي ـ ـحـ ــرم املـ ــرشـ ــح مـ ــن خـ ــارج
السلطة ذلك .وبالتالي ،فإن الحماية
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ــوف ـ ــره ـ ــا ال ـ ــدول ـ ــة
ل ـل ـمــرش ـحــن ل ـي ـســت م ـت ـســاويــة كما
تـ ـف ــرض األص ـ ـ ـ ــول ،وه ـ ــي تـ ـق ــدم حــق
مرشحني باألمن والسالمة على حق
مرشحني آخرين باألمن والسالمة.
وال ب ــد م ــن اإلشـ ـ ـ ــارة الـ ــى أن بـعــض
املـ ـ ــرش ـ ـ ـحـ ـ ــن هـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن
ال ـس ـيــاس ـيــن ال ـس ــاب ـق ــن وامل ــدي ــري ــن
والضباط السابقني ،وبالتالي فهم
يحظون كذلك بحماية أمنية رسمية
يجري استخدامها في االنتخابات.
إن التسهيالت املتوافرة لكل مرشح
يـحـظــى بـحـمــايــة أمـنـيــة أو عسكرية
ت ـت ـض ـم ــن حـ ـم ــاي ــة مـ ـك ــات ــب امل ــرش ــح
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة ومـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب ال ــائـ ـح ــة
ال ـتــي ان ـضــم ال ـي ـهــا؛ ح ـمــايــة اإلع ــان
االنتخابي مــن أي اعـتــداء أو تمزيق
ك ـم ــا ذكـ ــرنـ ــا آن ـ ـفـ ــا؛ ح ــري ــة ال ـت ـج ــوال
واالنتقال بأمان ،وأخيرًا االمن خالل
املهرجانات االنتخابية.

األمن الداخلي واألمن الخارجي
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة هـ ــي ح ــدث

مركزي في تكوين الدولة ،وبالتالي
فإن من يعادي الدولة يجد في موعد
االن ـت ـخــابــات مـنــاسـبــة السـتـهــدافـهــا.
وألعـ ــداء لـبـنــان أدوات كـثـيــرة ،منها
داخـلــي ومنها خــارجــي .وإلسرائيل
كما للمجموعات اإلرهابية األخــرى
ت ـجــارب كـثـيــرة فــي الـقـتــل والتفجير
واالغ ـت ـيــال والـتـخــريــب والـتـحــريــض
ونـشــر االش ــاع ــات واخ ـتــاق االخـبــار
الـ ـك ــاذب ــة ،ب ـه ــدف زع ــزع ــة االم ـ ــن فــي
م ـخ ـت ـلــف أنـ ـح ــاء ال ـ ـبـ ــاد .وال يـمـكــن
ال ـت ـع ــوي ــل ع ـل ــى الـ ــوضـ ــع اإلق ـل ـي ـمــي
وال ــدول ــي لـلـحـســم بـشـكــل قــاطــع بــأن
ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي لــن يـعـتــدي على
أم ـ ــن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن ذل ــك
مـسـتـبـعـ ٌـد .وبــال ـتــالــي ،ف ــإن جــاهــزيــة
الجيش واملقاومة يــوم  6أيــار املقبل
ض ــروري ــة ،ك ـمــا ال ب ــد م ــن مـضــاعـفــة
جـهــود املــديــريــة الـعــامــة لــأمــن العام
فـ ــي م ــراقـ ـب ــة ح ــرك ــة الـ ــوافـ ــديـ ــن ال ــى
لبنان ورصــد املشتبه فيهم بالعمل
ملـصـلـحــة الـ ـع ــدو .أم ــا بــالـنـسـبــة الــى
الـ ـتـ ـه ــدي ــد الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن أن تـشـكـلــه
الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة ،فيستدعي
م ـضــاع ـفــة امل ــراق ـب ــة ال ـت ــي ي ـق ــوم بها
بـ ـشـ ـك ــل أس ـ ــاس ـ ــي ف ـ ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات
ف ــي ق ــوى االمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ومــديــريــة
املخابرات في الجيش ،وتفعيل رصد
امل ـخ ـب ــري ــن ألي ت ـح ـض ـي ــرات ســريــة
لعمليات إرهابية خالل االنتخابات.
في املحصلة ،هناك متطلبات أمنية
خ ــارجـ ـي ــة ت ـ ـضـ ــاف ال ـ ــى م ـت ـط ـل ـبــات
االمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ،وال ب ــد م ــن الـتـنـبــه
واالستعداد للحماية ،ليس فقط من
قبل الجيش والـقــوى الرسمية ،لكن

للمقاومة أيضًا مسؤولية أساسية
ف ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار .أم ـ ــن االن ـت ـخ ــاب ــات
مــن أمــن لبنان ،وبالتالي مــن واجــب
املـقــاومــة بـكــل أجـهــزتـهــا وأسلحتها
حـمــايــة االن ـت ـخــابــات م ــن أي ع ــدوان
خارجي واملساعدة في الحفاظ على
األمن الداخلي.

األمن والسالمة يوم االنتخاب
أمـ ـ ــام ال ـ ـقـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة وال ـع ـس ـكــريــة
م ـســؤول ـيــات تـتـطـلــب مـعــرفــة مهنية
وتـ ـ ــدري ـ ـ ـبـ ـ ــا وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد ق ـ ـ ــد ال تـ ـك ــون
متوافرة بشكل كامل ،لكن مع االسف
ليست امل ــرة االول ــى الـتــي تـجــد قــوى
االمـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ن ـف ـس ـهــا ف ــي وض ــع
ال تـحـســد عـلـيــه .ال ـض ـبــاط والــرت ـبــاء
والعناصر يبحثون دائـمــا عــن حيل
ألداء مـهـمــاتـهــم بــالـشـكــل الصحيح
وبواسطة اإلمكانيات املتاحة.
ي ــوم االحـ ــد امل ـق ـبــل سـيـحـجــز جميع

الحماية ّاألمنية
التي توفرها الدولة
للمرشحين ليست
متساوية كما
تفرض األصول

العسكريني فــي قــوى االم ــن ،وسيتم
ت ــوزي ــع ال ـض ـب ــاط وال ـع ـن ــاص ــر عـلــى
مـ ـ ـئ ـ ــات أقـ ـ ـ ـ ــام االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراع فـ ـ ــي ك ــاف ــة
املـ ـح ــافـ ـظ ــات واالق ـ ـض ـ ـيـ ــة ،م ـن ــذ ي ــوم
الـسـبــت ف ــي ال ـخــامــس م ــن أيـ ــار .لكن
ال بـ ــد مـ ــن اإلش ـ ـ ـ ــارة ال ـ ــى أن ال ــدول ــة
ال ت ـخ ـصــص أم ــاك ــن ل ـن ــوم الـعـسـكــر
وقـ ـض ــاء ح ــاج ــات ـه ــم ،ب ــل ع ـل ـي ـهــم أن
ّ
يدبروا أمورهم بأنفسهم ليلة «ويك
أند» االنتخابات.
وفي اليوم التالي ،تشمل مسؤوليات
ضباط ورتباء وعناصر قــوى األمن
الداخلي األمور اآلتية:
 تسهيل وصول الناخبني الى أقالماالقتراع ،وبالتالي التأكد من سالمة
الطرق املؤدية الى عنوان القلم.
 ح ـم ــاي ــة ق ـل ــم االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع مـ ــن خ ــالتفتيش جميع األشخاص الداخلني
ال ـيــه ،ومـنــع الـتـعــرض للناخبني في
املكان ،وتنظيم طابور االنتظار على
مداخل األقالم.
 الـتــدخــل مـبــاشــرة إذا طـلــب رئيسّ
القلم ذل ــك ،للتعامل مــع وضــع مخل
ب ــاألم ــن وال ـن ـظ ــام ،أو إذا وق ــع جــرم
مشهود في املكان.
أمـ ـ ـ ــا ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى أمـ ـ ـ ــن املـ ـب ــان ــي
املـ ـخـ ـصـ ـص ــة ألقـ ـ ـ ـ ــام االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراع مــن
الخارج ،فسيتولى الجيش اللبناني
مسؤولية حمايتها .كــذلــك سـيــؤازر
ال ـج ـيــش ال ـق ــوى األم ـن ـيــة ف ــي عملية
ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـحـ ـش ــود ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـك ــن أن
تتجمهر على مداخل األق ــام ،ومنع
ال ـ ـتـ ــدافـ ــع وح ـ ـمـ ــايـ ــة الـ ـن ــاخـ ـب ــن مــن
ال ـض ـغــوط غ ـيــر امل ـش ــروع ــة ،وم ــن أي
خلل أمني قد يقع في املكان.

وق ـ ــد يـ ـك ــون م ـن ــع ت ــدخ ــل ال ـض ـب ــاط
وعناصر االمــن واالسـتـخـبــارات في
كــل مــا ي ـجــري داخ ــل الـقـلــم مــن أبــرز
التحديات التي تواجه االنتخابات.
وف ـ ــي ه ـ ــذا االط ـ ـ ـ ــار ،ي ـن ـب ـغ ــي ت ـش ــدد
املديرية العامة لقوى االمن الداخلي
وقيادة الجيش ،حيث ال يخفى على
أحـ ــد ان ـح ـي ــاز ب ـعــض ال ـض ـب ــاط إلــى
جهات سياسية مـحــددة ،وال يمكن
ت ـج ــاه ــل ن ـظ ــام م ـحــاص ـصــة امل ــراك ــز
األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـحـ ـس ــاس ــة بـ ــن مـخـتـلــف
الـ ـق ــوى ال ـطــائ ـف ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة فــي
لبنان.
وكما جرت العادة في كل استحقاق
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي ،سـ ـي ـ ـجـ ــول املـ ــرش ـ ـحـ ــون
وامل ــرشـ ـح ــات ع ـل ــى أقـ ـ ــام االق ـ ـتـ ــراع،
وغــال ـبــا م ــا تـحـصــل ب ـعــض املـشــاكــل
خ ـ ــال ت ـل ــك الـ ـ ـج ـ ــوالت .والـ ــافـ ــت أن
معظم املشاكل تحصل مع مرشحني
أو مـ ــرش ـ ـحـ ــات مـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــارج ل ــوائ ــح
الـسـلـطــة ،حـيــث يـحـتــك مـنــاصــروهــم
ب ـ ـم ـ ـنـ ــاصـ ــري ال ـ ـ ـلـ ـ ــوائـ ـ ــح املـ ـن ــافـ ـس ــة
وي ـح ـصــل ت ــداف ــع وص ـ ــراخ وتـتــدخــل
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى األم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة .هـ ـ ـ ــذه االحـ ـ ـ ـ ــداث
ب ـحــد ذات ـه ــا طـبـيـعـيــة وت ـح ـصــل في
االنـتـخــابــات فــي أي بـلــد ،على عكس
ال ـت ـج ــاوزات ال ـتــي يـمـكــن أن تحصل
خ ـ ــال جـ ـ ــوالت ال ـ ــرؤس ـ ــاء وال ـ ـ ـ ــوزراء
املرشحني على أقالم االقتراع .فأثناء
تـ ـل ــك ال ـ ـ ـجـ ـ ــوالت ق ـ ــد ت ـ ـجـ ــرى عـمـلـيــة
تــرهـيــب لـلـنــاخـبــن مــن قـبــل املــواكــب
األمنية الضخمة التي ترافق الرئيس
أو الوزير املرشح ،وقد يقوم مرافقون
ّ
مدججون بالسالح الحربي
أمنيون
بـ ــ«ت ــدفـ ـي ــش» ال ـن ــاخ ـب ــن واالع ـ ـتـ ــداء
عليهم بحجة ّ
«وسعوا إجا الرئيس»
أو «إجــا الــوزيــر» .أمــا آليات املرافقة،
ف ـقــد تـغـلــق ال ـط ــرق امل ــؤدي ــة ال ــى قلم
االقتراع ،ما يؤدي إلى عرقلة وصول
الناخبني.
وقد يدخل الرئيس والوزير مع كامل
ف ــري ــق مــراف ـق ـيــه امل ـس ـل ـحــن الـ ــى قلم
االقتراع ،ما قد ُيحدث فوضى ويفقد
سيطرة رئيس القلم ،الــذي يفترض
أن يكون الحاكم والـنــاهــي فــي القلم
أم ـ ــام ج ـم ـيــع ال ـن ــاخ ـب ــن ،ب ـمــن فيهم
الرؤساء والوزراء.

الفرز واإلعالن عن النتائج
ال تنتهي العملية األمـنـيــة لحماية
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ل ـي ــل يـ ـ ــوم االحـ ـ ـ ــد ،بــل
ّ
يستمر ضغط العمل الــذي يواجهه
آالف الـضـبــاط والــرت ـبــاء والعناصر
ل ـل ـي ــوم الـ ـت ــال ــي ،ورب ـ ـمـ ــا ح ـت ــى بـعــد
ذلــك ،الــى أن تعلن النتائج الرسمية
النهائية.
وقد تكون لحظة اغالق األقالم وبدء
عـ ـ ـ ّـد االصـ ـ ـ ـ ــوات مـ ــن أدق ال ـل ـح ـظــات
األمـ ـنـ ـي ــة ،ح ـي ــث ي ـف ـت ــرض أن ي ـقــوم
رئـيــس الـقـلــم بــإخــراج الـجـمـيــع ،بمن
فيهم العناصر األمنيون من الغرفة،
بــاس ـت ـث ـنــاء م ـســاعــديــه وامل ـن ــدوب ــن.
وبـعــد انـتـهــاء ال ـعـ ّـد وخـتــم املـحـضــر،
تعاد االوراق الى الصندوق ،وينقله
رئ ـيــس ال ـق ـلــم ب ـحــراســة م ـش ــددة الــى
وزارة الداخلية في بيروت حيث يتم
الفرز النهائي.
وتنقل كذلك صناديق االقتراع اآلتية
من الخارج واملحفوظة في املصرف
املركزي الى وزارة الداخلية.
وف ـ ــي ه ـ ــذه االث ـ ـن ـ ــاء ،س ـي ـب ــدأ إعـ ــان
املاكينات االنتخابية ملختلف القوى
ّ
املرجحة لالنتخابات ،ما قد
النتائج
ّ
يحفز املناصرين على التجمهر في
الـشــارع وأم ــام املــراكــز الحزبية وفي
م ــواك ــب سـ ـي ــارة .وت ـس ـت ـمــر الـعـمـلـيــة
األم ـن ـي ــة مل ـن ــع وقـ ـ ــوع صـ ــدامـ ــات بــن
املناصرين املتنافسني أو أي أعمال
شغب واعتداء على االمالك الخاصة
والعامة.
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األمن في الشارع
آالف العسكريين
في خدمة االنتخابات
حالة طوارئ أمنية
واستنفار عسكري وإجراءات
استثنائية تبدأ منذ اليوم
استعدادًا الستقبال اليوم
االنتخابي الذي يستعد آالف
العسكريين لحفظ األمن فيه.
من وقف أعمال البناء ومنع
سير الدراجات النارية والشاحنات
وإقفال المالهي الليلية إلى
دوريات استعالم واستقصاء
لضبط األمن االنتخابي ،فهل
ّ
يمر اليوم المنتظر بأقل األضرار
واألخطار؟
رضوان مرتضى
ّ
يتأهب آالف العناصر األمنيني ملواكبة اليوم
االنتخابي األحد .أمنيًا ،انتخابات عام ٢٠١٨
لن تختلف عن تلك التي جرت عام  ٢٠٠٩سوى
أنـهــا تحصل على إيـقــاع الـحــرب الــدائــرة في
ســوريــا .اليوم قد تكون التحالفات اختلفت،
لـكــن الـشـحــن الـطــائـفــي عـلــى ح ــال ــه .أســالـيــب
االستقطاب والتهديد والترغيب هي نفسها
م ــع فـ ـ ــارق ت ـك ـنــولــوجــي ع ـل ــى ص ـع ـيــد ت ـطــور
وسائل التواصل االجتماعي .في هذه األيام،
تكثر امللفات والفضائح التي يستخرجها كل
مرشح ضد خصمه .لكن رغم ذلك ،ال يزال األمن
مستتبًا .لم يخرق هــذا الـهــدوء ســوى بضعة
خــافــات انتخابية كــان أقساها جريمة قتل
وقعت أول من أمس في طرابلس ،إضافة إلى
معطيات أمنية عن تهديدات تطال شخصية
سياسية بـقــي اإلنـ ــذار بشأنها ضعيفًا .عــدا
ذلك ،حتى الساعة ،تسير األمور على ما يرام.
ّ
ّ
يشتدان كلما اقتربنا
غير أن العصب والشحن
م ــن مــوعــد االس ـت ـح ـقــاق االن ـت ـخــابــي .الخطة
التي رسمها وزيــر الداخلية والبلديات نهاد
املشنوق مع قادة األجهزة األمنية في اجتماع
مجلس األم ــن امل ــرك ــزي دخـلــت حـ ّـيــز التنفيذ
الفعلي منذ اليوم.
عـلــى صعيد األج ـه ــزة األمـنـيــة األرب ـع ــة التي
ُّ
تستنفر كافة أفــرادهــا ،تتخذ إجــراءات أمنية
اسـتـثـنــائـيــة ف ــي ه ــذا ال ـي ــوم لـ ُـيـحـتـجــز جميع
العسكر ،بحيث تـكــون املهمة الرئيسية فيه
ّ
ملقاة على كاهل كل من قوى األمن والجيش
بـشـكــل رئـيـســي .املــؤسـســة األمـنـيــة ستتولى
حماية مــداخــل مــراكــز االق ـت ــراع وتحضر في
داخلها لتضبط اإليقاع .كذلك سيرافق عنصر
مــن قــوى األم ــن كــل رئـيــس قـلــم .أمــا املؤسسة
العسكرية ُفيلقى على كاهلها متابعة جميع

االش ـكــاالت املحتملة الـحـصــول خ ــارج مراكز
ّ
االقـ ـت ــراع .وبـحـســب املـعـلــومــات ،ف ــإن  ١٩ألــف
عسكري من قوى األمن سيتوزعون بني أقالم
االقتراع ومرافقة رؤساء األقالم ودوريات في
املــراكــز االنـتـخــابـيــة .وتـكـشــف م ـصــادر أمنية
ّ
لــ«األخـبــار» أن كــل مركز رئيسي داخــل املــدن
ُ ّ
األســاسـيــة سـيـتــواله ضــابــط ،فيما تـســلــم كل
ث ــاث ق ــرى لـضــابــط .أم ــا ج ـهــازا األم ــن الـعــام
وأمن الدولة املشاركان في هذه الخطة ايضًا
فـيـكـلـفــان ب ـ ـمـ ــؤازرة قـ ــوى االم ـ ــن ف ــي مـهـمــات
االستعالم واالستطالع والرصد خارج املراكز.
ُ
وقد فــرز  1000عنصر من األمــن العام و1500
ُ
عنصر من أمن الدولة لهذه الغاية .وقد وضع
جميع هؤالء بتصرف قوى األمن لإلسهام في
ضبط االم ــن واالن ـت ـشــار على كــافــة االراض ــي
الـلـبـنــانـيــة .وبـحـســب امل ـع ـلــومــات ،ف ــإن هــؤالء
العناصر ال يسمح لهم باالقتراب أكثر من 60
مترًا من املراكز االنتخابيةً ،
بناء على تعليمات
واضحة وحاسمة بخصوص ضرورة التقيد
بعدم أن يكون أي عنصر أو ضابط طرفًا مع
أي مــرشــح خ ــال سـيــر العملية االنتخابية،
علمًا بأن هؤالء العناصر سيكونون باللباس
املدني مع ارتداء «جيليات» تشير الى الجهاز
الــذي يتبعون إليه .وجميع هــؤالء العناصر
سيكونون مرتبطني بغرفتي عمليات ،إحداها
مركزية والثانية ملتابعة املهمات املنفذة لحفظ
األم ـ ــن .وس ـت ـكــون األول ـ ــى ف ــي ق ـي ــادة الجيش
والـثــانـيــة فــي وزارة الــداخـلـيــة وفيها ضابط
م ــن ك ــل ج ـهــاز أم ـن ــي .أم ــا وق ــف ورش أعـمــال

 ١٩ألف دركي سيتوزعون
بين أقالم االقتراع ومرافقة
رؤساء األقالم والدوريات
البناء ومنع سير الدراجات النارية على كافة
االراضـ ــي اللبنانية ط ــوال ال ـيــوم االنتخابي
وإقفال املالهي الليلية ليل السبت واملطاعم
بعد منتصف اليوم نفسه ،فجميعها إجراءات
اتخذت في جلسة مجلس األمن املركزي التي
ع ـق ــدت ف ــي وزارة الــداخ ـل ـيــة ق ـبــل أسـبــوعــن
لالستعداد لالنتخابات .وبحسب املعلومات،
ف ــإن مـهـمــات االس ـت ـعــام واالس ـت ـق ـصــاء التي
سيتوالها كل من فرع املعلومات واالمن العام
وأمــن الدولة واستخبارات الجيش ،ستتركز
جميعها عـلــى رص ــد أي مخططات الفتعال
خ ــاف ــات داخـ ــل م ــراك ــز االقـ ـت ــراع أو أمــام ـهــا،
إضــافــة الــى جمع معلومات عــن دفــع الرشى
وشـ ـ ــراء األصـ ـ ــوات وح ـج ــز ب ـط ــاق ــات ال ـهــويــة
للناخبني التي ّ
تعد جرمًا جزائيًا ،والتي قد
يقوم بها مندوبو املرشحني.

األمن العام يختنق
ّ
آالف املواطنني يتحلقون حول مراكز األمن العام ،وتحديدًا في دائرتي العالقات
العامة ودائرة بيروت في األمن العام املكلفة إنجاز جوازات السفر بخدمة
سريعة .لذلك يعيش األمن العام ما يشبه حالة طوارئ واستنفار لتلبية جميع
الطلبات املقدمة .حتى إن العناصر يقضون حتى منتصف الليل إلنجاز
الجوازات وطباعتها تمهيدًا لتسليمها ألصحابها .وبحسب املعلومات ،تعتزم
دائرة الجوازات في األمن العام فتح أبوابها يوم السبت إلنجاز جوازات السفر
للمواطنني الذي يعدون باآلالف الذين تقدموا بطلبات الستصدار جوازات سفر
ّ
وتحدث املدير العام لألمن العام
بعد وقف وزارة الداخلية إصدار بطاقات الهوية.
اللواء عباس إبراهيم لـ«األخبار» عن «هستيريا جوازات السفر في األسبوع
األخير ما قبل يوم االنتخابات» ،كاشفًا أن األمن العام ُ«ينجز يوميًا ما بني
ً
 1500و 1600جواز سفر ،وهذا ُيعد رقمًا هائال».

