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سياسة
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة وأج ـ ـبـ ــرتـ ــه ع ـلــى
االس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــة ،وأحـ ـ ــدثـ ـ ــت شـ ــرخـ ــا فــي
عالقتها به .على مدى األشهر الثالثة
املــاضـيــة ،ب ــدت الـسـعــوديــة مستقيلة
من أي دور لها في لبنان.
ال ـي ــوم ،ت ـعــود ال ــري ــاض إل ــى ب ـيــروت،
َ
عـبــر مــوفــدهــا الـجــديــد ن ــزار الـ َـعــلـ ْـوال،
الذي يصطحب معه القائم باألعمال
السابق وليد البخاري ،ليجوال على
الرؤساء الثالثة ،وعدد من سياسيي
ما كان ُيعرف بفريق  14آذار (كرئيس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
والوزير السابق أشرف ريفي) ،إضافة
إلـ ــى ش ـخ ـص ـيــات سـيـلـتـقـيـهــا الــوف ــد
بعيدًا عن اإلعالم .الجولة في الدرجة
االولى استطالعية .ال يمكن الرياض
تــأجـيــل عــودتـهــا إل ــى ب ـيــروت إل ــى ما
بعد االنتخابات النيابية ،إذ سيكون
م ــن ال ـص ـعــب عـلـيـهــا وق ـت ـئــذ الـتــأثـيــر
في تحالفات ما بعد االستحقاق في
حال تفويتها فرصة ترتيب بعضها
ال ـي ــوم .األم ـيــرك ـيــون والـبــريـطــانـيــون
يثيرون في غالبية لقاءاتهم ،خارج
لبنان وداخ ـلــه ،مسألة االنـتـخــابــات،
محذرين من «خطورة حصول حزب
الـلــه على األك ـثــريــة» ،وأضـيــف إليهم
العدو اإلسرائيلي الذي أبلغ موسكو
قبل أيــام «انزعاجه» من األمــر نفسه.
املــوفــد ال ـس ـعــودي يــأتــي فــي الـسـيــاق
ن ـف ـس ــه ،وإن فـ ــي إط ـ ـ ــار اس ـت ـطــاعــي
لــأوضــاع االنـتـخــابـيــة ،ومــا ستؤول
إليه التفاهمات وأحوال من يتأثرون
بالرياض ،تمهيدًا إلقــرار آلية الدعم
لـلـقــوى الـتــي ستسعى الــري ــاض إلــى
ّ
ت ـمــوي ـل ـهــا ب ـم ــا ي ـمــك ـن ـهــا م ــن تـعــزيــز
حضورها االنتخابي.
وف ـي ـم ــا ي ـف ـت ــرض أن ي ـ ـ ــزور ال ـع ـل ــوال
والوفد املرافق له رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم،
لفتت مصادر سياسة إلى أن «لقاءه
بــالــرئ ـيــس س ـعــد ال ـح ــري ــري سـيـكــون
خــاصــا ،لكن غير مـعــروف حتى اآلن
م ــا إذا ك ـ ــان س ـي ـت ـحــدث الـ ـي ــه ب ـشــأن
ّ
التحالفات االنتخابية» ،مــؤكــدة أنه
«سيوجه إليه دعوة لزيارة الرياض».
وأكـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة أم ــر
الدعوة ،مشيرة إلى أن «هذه الزيارة
سـتــدفــع رئـيــس الـحـكــومــة إل ــى حسم
أمر التحالفات ،خصوصًا أن الجميع
مرتبك نتيجة عــدم اتـخــاذ الحريري
ق ـ ـ ــراره الـ ـنـ ـه ــائ ــي» .وي ــأم ــل م ـق ـ ّـرب ــون
ّ
م ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة أن ي ـت ـمــكــن
مـ ــن إق ـ ـنـ ــاع الـ ـسـ ـع ــودي ــن ب ـصــواب ـيــة
خ ـي ــارات ــه ،وخ ــاص ــة لـجـهــة الـتـحــالــف
مـ ــع الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر «الـ ـ ــذي
ب ــات ُيـظـهــر ت ـمــاي ـزًا ع ــن ح ــزب ال ـلــه».
وأك ــدت امل ـصــادر أن «مــؤتـمــر باريس
ّ
سيخصص لدعم
 4االقتصادي الذي
االستثمارات ويتوقع عقده في آذار
 ،2018سـيـكــون عـلــى ط ــاول ــة البحث
مــع املــوفــد ال ـس ـعــودي» ،الفـتــة إلــى أن
«فــرن ـســا ضـغـطــت ف ــي ات ـج ــاه ترميم
العالقة بــن الـحــريــري والــريــاض من
أجل إنجاح هذا املؤتمر الذي ال يمكن
عقده من دون حضور اململكة».
ّ
مــن جـهــة أخ ــرى ،عــلــق الــرئـيــس بـ ّـري
ع ـلــى زيـ ـ ــارة امل ــوف ــد ال ـس ـع ــودي بــأنــه
«ال يعلم خلفية هــذه الــزيــارة بعد»،
مشيرًا إلــى أن العلوال «طلب موعدًا
م ــن ال ــرئ ــاس ــة ال ـثــان ـيــة ،ال ـتــي أبلغته
ع ــدم وجـ ــود مــواع ـيــد ي ــوم اإلث ـن ــن»،
ف ــاس ـت ـف ـس ــر عـ ـ ّـمـ ــا إذا كـ ــانـ ــت ه ـن ــاك
مشكلة بروتوكولية في لقاء رئيسي
الجمهورية والحكومة قبل لقاء ّ
بري،
فـكــان الـجــواب أن ال مشكلة فــي ذلــك،
ُ
وح ّدد املوعد بعد ظهر الثالثاء.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،وت ـع ـل ـي ـق ــا عـلــى
اقتراح الرئيس عــون ،في حديثه مع
قناة «الـســومــريــة» العراقية ،اللجوء
إلى التحكيم الدولي في ملف النزاع
حـ ــول الـ ـح ــدود ال ـب ـحــريــة م ــع ال ـعــدو
ّ
س ــرائ ـي ـل ــي ،أكـ ــد ب ــري ل ــ«األخ ـب ــار»
اإل ّ
على هذا الطرح ،مشيرًا إلى
ظه
تحف
ّ
أنـ ــه ال ي ـت ـبــنــاه «بــامل ـط ـلــق خ ــوف ــا من
أي ضـغــوط دول ـيــة فــي ه ــذا امل ـجــال».
ولفتت مصادر متابعة للملف إلى أن
اللجوء إلى التحكيم قد يكون متعذرًا
الناحية اإلجرائية ،ألن إسرائيل
من ّ
لم توقع اتفاقية األمم املتحدة لقانون
البحار.
(األخبار)

ابراهيم األمين

لماذا ينتخب اللبنانيون؟
ملاذا يذهب اللبناني إلى صندوقة االقتراع لإلدالء بصوته؟
األمر ال يحتاج الى دراسة ّ.تكفي مراجعة املحطات االنتخابية ،بعد
ّ
انتهاء الحرب االهلية ،للتيقن من أن امليل السياسي هو من يتحكم في
املقترعني .وامليل ،هنا ،ال يعني بالضرورة انخراط جميع اللبنانيني
ّ
في الحياة السياسية أو في االحزاب القائمة ،بل يعني تبني وجهة
يعتقد املقترع بأنها االقرب الى ما ّ
يلبي تحقيق درجة من االمان له.
واألمان ،في لبنان ،يعني أمورًا عدة ،من بينها األمن الفردي الذي
ال يزال كثيرون يعتقدون بأن االطار القبلي الضيق هو القادر على
توفيره ،واألمن االجتماعي الذي ّ
يؤمنه االطار القبلي األوسع .في
الحالتني ،يربط اللبناني أمنه واستقراره بحاجته الى حضور عام.
ّ
الى صوت تطرب له أذناه ،او اسم يمكنه تبنيه في حياته اليومية ،أو
خطاب يعتقد أنه مناسب له ولذريته .وفي حالتنا ،ندور وندور ،لنعود
الى املربع االول ،حيث تشكل الطائفة املصدر الرئيسي لهذا األمان،
إذ تجمع كل ما يريده الناخب :االسم والصفة والوعاء االيديولوجي
والخطاب وطريقة الكالم والباب الى العمل والطعام والشراب ،والطريق
الى حصته من الدولة واملال العام.
في العقود االخيرة ،باتت الطائفة العنوان الذي يلجأ اليه الناس

التصويت السياسي يجب ان يكون واضحًا في
مصلحة من يعارض المشروع االستعماري.
والمقاومة تبقى العنوان الوحيد الذي له معنى
ّ
للتمترس ،أو السير خلف راية أو شعار ،أو تبني موقف ما من
ً
العناوين الكبيرة ...وصوال الى االنخراط ـ ـ األعمى في بعض االحيان ـ ـ
في املعارك التي تتخذ طابعًا وجوديًا .وهذه املعارك تحصل ،عادة ،في
مواجهة خصم ،هو ابن طائفة أخرى يدافع عنها ويخوض معاركها
في وجه اآلخرين.
عمليًا ،أدت هذه املعارك ،في السنوات التي أعقبت ما يطلق عليه
االستقالل ،الى تثبيت موقع الطائفة واملذهب فوق أي موقع آخر ،والى
جعل النظرة الى الدولة ،أو الى الشأن العام ،أو الحق العام ،تنحصر بما
اتفق في الطائفة على اعتباره مطالب وحقوقًا ،ما جعل االمر يبدو،
أخيرًا ،على شاكلة معركة جماعية على حصة واحدة في الصحن
ً
اللبناني ،ال تقاسم عادال فيها ،وال رأفة اال حيث يقرر «الغازي» أن
يترك للضحية ما ّ
يسد رمقها ،ليس احترامًا لها ،بل احترامًا لقاعدة
«التعايش» التي تفرض وجود آخر يجب أن نقاتله.
وألن غالبية الناخبني ّ
تصرفوا على هذا االساس ،لم يعد مهمًا الكالم
ّ
عن دولة للجميع ،أو عن قانون موحد يسري على كل الناس ،أو عن
ُ
مساواة ال تميز بينهم ...حتى ضاقت بنا الطرق ،وتهنا في مالعب
ً
الطوائف الكبيرة ،فلم يعد سهال العثور على نزاع سياسي بني جهتني
أو فريقني على أساس التزام مصالح الدولة املشتركة واحترام القانون.
الواقعية القاسية تفرض اإلقرار بهذه الحقيقة ،يصبح من
وألن
ّ
املنطقي توقع أن ال يكون سلوك الناخب اللبناني في هذه الدورة
مختلفًا ،ال في املنطلقات وال في االهداف .وحتى قانون االنتخابات

ّ
يتضمنه من نسبية ،لن ّ
ّ
يغير في هذه القاعدة .جل ما
نفسه ،بما
في االمر أنه سيتيح آلخرين ،ممن يعيشون على هوامش الطوائف
الكبرى ،أن يحتلوا مقعدًا الى جانب اآلخرين .وهذا كله يدفع الى
االقتناع بأن التغيير الذي يحلم به الناس عادة ،بقيام إطار مختلف
يساوي فعليًا بني الناس ،غير ممكن ،أو ـ ـ على األقل ـ ـ غير متوقع
حصوله اآلن.
وبما أن املمتنعني عن التصويت شركاء عمليون في هذه املسؤولية،
فإن من املنطقي أن يدلي هؤالء بأصواتهم ،ولو على شكل موقف
يبررون فيه سبب مقاطعتهم العملية ّاالنتخابية ترشيحًا أو تصويتًا.
وهذا يفتح الباب أمام سجال غير معقد مع القابضني على روح البالد
والعباد ،ويتيح توجيه أسئلة بديهية مهما قيل إنها قاسية أو كيدية،
ومنها:
ـ ـ إذا كانت اقتناعات غالبية الناخبني ستدفعهم الى التصويت لقوى
تستند الى قواعد ذات نقاء طائفي أو مذهبي ،فلماذا ال يناقش هؤالء
ّ
القيمني على أمورهم في نوعية املرشحني .بمعنى آخر ،ما الذي يجعل
ّ
املوارنة والكاثوليك واألرمن والروم والسنة والشيعة والدروز والعلويني
ال يختارون االفضل أو األكفأ من بني أبناء جلدتهم؟
الجواب بسيط ،وهو أن من يوالي قيادات على أساس االنتماء الطائفي
واملذهبي والقبلي ،ال يحق له مناقشتها في أمور أخرى .وما دام قبل
بمبدأ املبايعة ،فليس عليه أن يقلق أو ينزعج من خيارات وقرارات من
بايعه ،سواء كان حزبًا أو تيارًا أو شخصًا.
ـ ـ إذا كانت اقتناعات غالبية الناخبني ستدفعهم الى التصويت ملن
يثقون بهم سياسيًا ،فلماذا ال يناقشون ّ
القيمني على أمورهم في آلية
اختيار الناطقني باسمهم الذين سرعان ما يحتلون املنابر لسنوات
وسنوات؟
الجواب بسيط أيضًا .فمن قرر مواالة هذا أو ذاك من القيادات ،على
أساس الثقة السياسية ،من غير املنطقي أن يناقش في طريقة اختيار
من سينطق باسمه .ذلك أن منح الثقة للخطاب ،يبطل السؤال عن هوية
من سيقرأ الخطاب.
وهكذا دواليك .لكل سؤال منطقي جواب منطقي.
إذا ّقررنا تجاوز الواقعية وأن ننشد التغيير الشامل ،فإن األمر لن
يستقيم قبل ان يخرج من ينسف هذه القاعدة من الوالءات ويقنع
الناخب برفض املشاركة في االنتخابات .وهي خطوة اولى قبل الذهاب
نحو مرحلة التصويت ملرشحني آخرين .غير ذلك ،ال يمكن ملن ال
يعجبه النظام السياسي القائم اليوم املوافقة على برنامج كل من
يطرح نفسه معارضًا ،بل ،ربما ،يزداد الشعور بالقلق لدى رافضي
هذا النظام ،عندما يحمل معارضون وصفات الغرب االستعماري التي
يكثر فيها الحديث عن املجتمع املدني أو ما يعادله ،وهو قلق يعيدنا
الى مربع اساسي في معركة االستقالل الحقيقي التي تتيح لنا بلدًا
قادرًا على انتاج نظام سياسي مختلف .هذا املربع يعني أن التصويت
ً
السياسي يجب ان يكون واضحًا في مصلحة من يعارض فعال
املشروع االستعماري .وهذا يعني ،ببساطة ،أن املقاومة ـ ـ ومن يدعمها
ويقف معها ـ ـ تبقى العنوان الوحيد الذي له معنى ،في هذه الغابة
الكثيفة بأشجار الفساد والتفريق العنصري.
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