
2021
عدد 103 - نيسان 2022عدد 103 - نيسان 2022

تحقيق

تعيدنا االستعدادات االنتخابية النيابية التي ستجري يف 15 ايار املقبل، بالذاكرة اىل ما تبقى يف اذهان املسؤولني الذين خاضوا 
غامرها منذ الستينات من القرن العرشين، من تقاليد وامناط يف ادارة العملية االنتخابية وتشكيل اللوائح وتنقيح لوائح الشطب 

وعمل املاكينات يف ظل غياب التكنولوجيا ونقل املقرتعني  وتأثري االعالم والرشاوى املالية

االنتخابات ومفاتيحها وماكيناتها ولوائحها
منذ استحقاقات الستينات

ميشال كرم
Michelkaram2@hotmail.com

هذه  سلوكيات  عىل  طرأ  ما  اطرف  لعل 
التي  االحصاءات  حلول  هو  االستحقاقات، 
لتحديد  اليوم  االنتخابية  املاكينات  تعتمدها 
العام،  الرأي  مزاج  وتحوالت  املرشحني  احجام 
مكان السبحة النموذجية املكونة من 33 عقدة، 
التي كانت املفاتيح االنتخابية تستخدمها لتعداد 
او  التي سيحوزها املرشح يف كل قرية  االصوات 
بلدة او حي من احياء املدينة. كان يقال للمرشح 
ان لديك يف هذه القرية 3 مسابح اي 99 صوتا 

وهكذا دواليك. كانت هذه املفاتيح املنترشة يف 
البلدات واحيائها، عىل معرفة ومتاس مع الناخبني 
وحاجاتهم، بحيث كان يعّول عىل ارقامها الدقيقة 
التي غالبا ما تتطابق مع الواقع عىل الرغم من 
االتصال  ووسائل  والحاسوب  الكومبيوتر  غياب 

والتواصل.
من مفارقات ادارة العملية االنتخابية ومتغرياتها، 
عىل  وقدرته  للمرشح  االنتخايب  املفتاح  فقدان 
مراقبة املرتيش بعدما كانت مهمته توزيع اوراق 

معني  برتتيب  و"تعليمها"  الناخبني  عىل  االقرتاع 
السامء املرشحني مبا ميكنه من التأكد ما اذا كان 
املرتشون قد صوتوا فعال كام تعهدوا، يف حني مل 
نظام  اعتامد  مع  مستخدما  االسلوب  هذا  يعد 
الطباعة املسبقة الوراق االقرتاع. كام ان نقل اقالم 
التي  النائية،  القرى  من  البغال  بواسطة  االقرتاع 
كانت تشكل فرصة ملحاولة تزوير النتائج، انتهت 
مع وجود الهواتف الخليوية وربط هذه القرى 

بشبكة الطرقات العامة. 

سقط تقليد 
املرشح الكاثوليكي 

من خارج املنطقة 
لتمويل االنتخابات

رزق: االموات صّوتوا
واالحياء تم شطبهم

الوزير والنائب االسبق ادمون رزق. 

االسبق  والنائب  الوزير  العام"  "االمن  حاورت 
 1968 العام  يف  فاز  الذي  رزق  ادمون  املحامي 
باحد املقعدين املارونيني عن دائرة جزين بعدما 
التي  املنافسة  الشهابية  الالئحة  اخرتاق  استطاع 
يف  كاملة  الئحته  فازت  كام  عزيز،  جان  قادها 
انتخابات 1972 التي ضمت حليفيه املاروين فريد 
منذ  ابتعد  ثم  سامل،  نديم  والكاثولييك  رسحال 

العام 1992 عن املشاركة يف االنتخابات النيابية.
كان  املرحلة  تلك  يف  الرصاع  ان  اىل  رزق  يشري 
وبني  متوارثة  زعامات  او  محلية  حيثيات  "بني 
فئة انضوت يف االحزاب"، موضحا انه مع خوضه 
من  جديدا  منطا  تجربته  اىل  ادخل  االنتخابات 
املنطقة  مع  للمشاركة  اساسا  ووضع  التحالف، 
بحيث يكون هناك مرشح من جزين وآخر من 
املرشح  يكون  ان  مقولة  بذلك  مسقطا  قراها، 
لتمويل  املنطقة  خارج  من  تقليديا  الكاثولييك 
تشكيل  عىل  حرصه  مؤكدا  االنتخابية،  النفقات 
الئحته من ابناء املنطقة عىل "قاعدة الرشاكة يف 

املواقف والرؤية الوطنية التي كانت تجسدها عىل 
االرض قواعد حزبية وشعبية مؤيدة للطروحات 

واملبادئ والثوابت التي يناضل من اجلها".
وشدد عىل ان االعالم كان له تأثريه يف استقطاب 
الجمهور حيث كان يف تلك املرحلة يكتب املقال 
السيايس  والتعليق  "العمل"  جريدة  يف  الرئييس 
زيادة  اىل  دفعا  اعطاه  ما  لبنان،  الذاعة  اليومي 
عىل  واملتواصلة  املكثفة  اطاللته  لدى  منارصيه 
حامسته  يشعل  ان  من  متكن  اذ  العام،  الرأي 
املؤيدين  املقرتعني  اعداد  ومراكمة  الوطنية 
مثقفا  وخطيبا  مرشعا  كان  وانه  خصوصا  له 
ان  موضحا  الكالم،  يف  وبليغا  واديبا  ومفوها 
هذه املواصفات، باالضافة اىل املاكينة االنتخابية 
ودخول  الفوز  من  مكنته  املنظمة،  الحزبية 
الكتائب يف جزين للمرة االوىل اىل املجلس النيايب، 
جازما بأن االعالم لعب دورا بارزا يف تحقيق هذا 
سنتذاك  نالها  التي  االصوات  ان  بدليل  االنتصار 
بلغت 8025 صوتا يف مقابل 7812 صوتا ملارون 

التي  االصوات  بنسبة كبرية  تفوق  كنعان، وهي 
نالها املرشح الكتائبي يف دورة سابقة.

االنتخابية  املاكينة  يف  التنظيم  ان  اىل  ولفت 
من  غريه  عىل  جدا  "متقدما  كان  الكتائبية 
املاكينات، اذ كان لديه القدرة عىل التواصل مع 
واملهرجانات  املناسبات  يف  وحشدهم  الحزبيني 
االقرتاع"،  مراكز  اىل  وصولهم  وتأمني  االنتخابية 
ووجهاء  انسبائه  وعائالت  عائلته  اىل  اضافة 
وكهنة ومخاتري شكلوا مفاتيح انتخابية للحمالت 
مل  انه  واوضح  يخوضها.  كان  التي  االنتخابية 
القيام بزيارات شخصية اال يف  يكن يعتمد عىل 
ان  اذ  اجتامعية،  واجبات  او  عائلية  مناسبات 
لقاء  وهو  ماله،  رأس  اتبعه شكل  الذي  التقليد 
الجمهور يف الساحات العامة ومخاطبته بشؤونه 
وشجونه وقضاياه الوطنية واملعيشية واالجتامعية 

والخدماتية وغريها من املواضيع.
مع  وحواره  االنتخابية  الرشاوى  رزق  واستذكر 
اليه عن  النائب املرحوم بيار فرعون الذي شكا 

منطقة  يف  النيابية  لالنتخابات  الباهظة  التكلفة 
جزين ونفقاتها التي بلغت اكرث من 5 ماليني لرية، 
وبادر اىل سؤاله عن املصاريف التي دفعها النجاز 
اصابعه  عىل  يعد  رزق  فراح  النيايب.  استحقاقه 
حتى الرقم 11 ورد عليه قائال: 11 خطابا فقط 
حيث كان سالحنا هو الكلمة الحقة، مشريا اىل 
ان اول زيارة قام بها بعد صدور نتائج االنتخابات 
"كانت ملنافيس مارون بك كنعان الذي بادرته بعد 
املصافحة سيبقى طربوشك عىل رأسنا وستبقى 
انت امامنا وكبرينا"، معربا عن سعيه الدؤوب اىل 
والعنف  التوتر  واجواء  "التزريك"  طي صفحات 
واطالق العيارات النارية التي ترافق االنتخابات 
ونتائجها والتي غالبا ما كانت تؤدي اىل سقوط 
تجاوز  كبري يف  اىل حد  نجح  انه  معتربا  جرحى، 
كل  "خسارة  شعاره  كان  حيث  الشواذات  هذه 
يشء يف مقابل عدم سقوط نقطة دم". ومتكن من 
تغيري اسلوب سياسة املكارسة، بعدما القاه يف هذا 
املنحى منافسه الوزير والنائب والشاعر جان عزيز 
الذي كان يردد دامئا امامه "نحن يا استاذ ادمون 
نتزاحم عىل الخدمة وليس عىل الوجاهة"، بحيث 
افىض هذا االسلوب يف التعاطي، كام يقول رزق، 
اىل ان "نكون موحدين يف اتخاذ املوقف والقرار 
عىل الرغم من دخولنا اىل املجلس كمتخاصمني".

تدقيق  عملية  تتم  كانت  كيف  رزق  ورشح 
وتنقيح لوائح الشطب عرب مندوبني متخصصني 
القرى،  بابناء  ومعرفة  دراية  عىل  يكونون 
ويقومون بتصحيح االسامء الواردة خطأ، والتأكد 
من التغيريات التي حصلت عىل وضع كل عائلة 
والوفاة.  والطالق  والزواج  الوالدة  حيث  من 
معالجة شطب  يحرصون عىل  املندوبون  وكان 
يتكرر  ال  حتى  االنتخابية  القوائم  من  املوىت 
السابقة، السيام يف  الدورات  ما كان يحصل يف 

العارمة يف  الفوىض  لتبيان  به  ادىل  الذي  صوته 
تلك االنتخابات.

"جرت  رزق:  قال  املقرتعني،  نقل  كيفية  وعن 
العادة بأن يتعاقد مرشحو الالئحة مع السيارات 
العمومية والخصوصية والحافالت لنقل املقرتعني 
من بريوت واملدن اىل جزين وقراها لقاء مبالغ 
مالية ال بأس بها. ومام ال شك فيه، كانت هناك 
ما يسمى الرشوة االنتخابية، فاملرحلة التي سبقت 
اموال  دفع  هناك  كان  خضتها  التي  االنتخابات 
عىل عينك يا تاجر، ودرج التقليد يف املنطقة عىل 
وكان  املعركة.  لتمويل  كاثولييك  مبرشح  االتيان 
ايضا من رشوط ترشيح املوارنة، ان يكون املرشح 
متموال قادرا عىل فتح منزله امام الزوار وتقديم 

املساعدات اليهم". 

حيث  بالتزوير  اتسمت  التي   1947 انتخابات 
االموات صوتوا واالحياء شطبوا، مستشهدا بأحد 
املرشحني من صيدا الذي مل ينل اي صوت خالل 
مبصري  املزاح  سبيل  عىل  فطالب  الفرز،  عملية 

املرعبي: الالئحة كانت متضامنة
فصارت متخاصمة
املرعبي،  طالل  االسبق  والنائب  الوزير  اشار 
 1972 دورة  يف  النيايب  املجلس  دخل  الذي 
وكان  و1996،   1992 دوريت  يف  انتخابه  واعيد 
اصغر النواب سنا، اىل ان العمليات االنتخابية 

كانت تدار عىل "قاعدة اعادة الثقة بني املواطن 
السيايس، حيث  الزعيم  او  النائب  او  واملرشح 
كان يشعر َمن ينشط يف املاكينات االنتخابية انه 
هو املرشح، ويعمل من اجل مصلحة الالئحة 

اقناع  بكل طاقاته عىل  ويجهد  اعضائها،  بكل 
متثيال  ميثلهم  َمن  فعال  يختاروا  ليك  الناخبني 

صحيحا ويؤّمن مصلحة لبنان واللبنانيني".
عدة،  انتخابية  عمليات  انه خاض  وكشف 
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لكن انتخابات 1972 كانت "ارشف عملية 
انتخابية حصلت يف لبنان يف عهد الرئيس سليامن 
بالشفافية  اتسمت  وانها  خصوصا  فرنجية، 
السلطات  تدخل  بعدم  ومتيزت  والنزاهة، 
او  املحلية عىل االطالق سواء بطريقة مبارشة 
غري مبارشة السيام عىل صعيد تشكيل اللوائح"، 
مؤكدا انه انضوى يف الئحة مبلء ارادته حيث 
كانت الوسائل التي استخدمت وسائل تشاور 
وان  السيايس  املعرتك  دخوله  برضورة  واقناع 
كان ال يزال يف مقتبل عمره )25 عاما(، حيث 
الح عليه للمشاركة سليامن العيل وشخصيات 
لبنانية محلية من ضمنهم الرئيس عصام فارس 
الستكامل مسرية والده النائب خالد عبد القادر 
املرعبي، معتربا ان العمليات االنتخابية يف تلك 
الثاين  املكتب  سقوط  شهدت  "التي  املرحلة 
وانتخاب سليامن فرنجية رئيسا للجمهورية، قد 
اراحت املرشحني والناخبني من الضغوط التي 
االجهزة  تدخل  ومن  متارسها،  السلطة  كانت 

االمنية للتأثري عىل نتائج االنتخابات النيابية". 
تلك  يف  كانت  االنتخابية  املاكينة  ان  واوضح 
الفرتة تتكون من تلقاء ذاتها "فيأيت الينا االوفياء 
من  متطوعني  كمندوبني  اسامئهم  لتسجيل 
ادارة  باعباء  دون اي مقابل مادي، ويتكفلون 
الناخبني  اقرتاع  وتسهيل  االنتخابية  العملية 
ومراقبة التصويت داخل االقالم ولوائح الشطب 
اىل  وابالغها  النتائج  وتدوين  الصناديق  وفرز 

املرشحني".
االنتخابات  تلك  خاض  انه  اىل  املرعبي  ولفت 
من دون اي تكلفة مادية تذكر، بفضل مساندة 
شباب نادي عكار الذي اسسه يف العام 1970 
العالقة  عىل  "معطوفا  وحامسه  واندفاعه 
التاريخية املتجذرة لعائلة املرعبي يف املنطقة 
موضحا  الصحيح"،  اللبناين  الفكر  متثل  والتي 
ان "املواطنني مل يطلبوا املال االنتخايب بل كانوا 
يطلبون انشاء مدارس حكومية ومستوصفات 
وهاتف  مياه  ومرافق  وطرق  ومستشفيات 
كانت  عكار  وان  خصوصا  الطاقة،  ومحطات 

تحتاج اىل الكثري من مشاريع البنى التحتية". 
واشار اىل ان الرشاوى االنتخابية يف دورة 1972 
اللوائح  عند  حتى  جدا  نادرة  "حاالت  كانت 
الرشاوى،  تحصل  كانت  ذلك  قبل  املنافسة. 
املرحلة  ما نشهده يف هذه  تكن مثل  لكن مل 

حيث يتم دفع االموال الطائلة لرتكيب اللوائح، 
ومعظم الناخبني باتوا ال يهتمون للمبادئ وال 
للربامج االنتخابية بل صار همهم تقايض االموال 
وبخاصة يف هذه الظروف الصعبة، بعدما كان 

تصويتهم عن قناعة لهذا املرشح او لخصمه".
االنتخايب  املال  لظاهرة  تربيرا  املرعبي  واعطى 
وتفشيها يف هذه االنتخابات، الفتا اىل ان البعض 
من الناخبني قد يكونون عىل حق بعدما ملسوا 
مصالحهم  وراء  فقط  يسعون  السياسيني  ان 
عىل  ويعملون  والفئوية،  الخاصة  السياسية 
تجذير الطائفية واملذهبية يف نفوس املواطنني، 
تشهدها  مل  الحالة  هذه  ان  عىل  مشددا 
االعوام  دورات  يف  وال  السابق  يف  االنتخابات 
التنافس  كان  حيث  و2000  و1996   1992
وتتخلله  االتجاه  واضحة  لوائح  بني  انتخايب 

عىل  تفرض  وقت  يف  املعقول،  ضمن  رشاوى 
العمل  يف  لها  شأن  ال  مرشحني  اسامء  اللوائح 
السيايس وال خربة لها يف الشأن العام او لديها 
القانون  برنامج وطني صحيح، معتربا ان هذا 
من  هناك  يعد  مل  "االسوأ حيث  االنتخايب هو 
بعضها  مع  وتتكافل  تتضامن  سياسية  لوائح 
وصارت  االخرى،  اللوائح  وجه  يف  البعض 
الواحدة  الالئحة  ضمن  والخصومة  املنافسة 

لتأمني  االصوات التفضيلية". 
انتخاب  مع  السياسية  الحياة  "هزلت  اضاف: 
وحان  والترشيع،  القوانني  يفقهون  ال  نواب 
الوقت العادة النظر يف ادارة العملية االنتخابية 
املفاتيح  ان  وكشف  الجديد".  لبنان  لبناء 
االنتخابية كانت اساسية يف العملية االنتخابية 
ورؤساء  العائالت  ورؤساء  باملخاتري  وتتمثل 
البلديات، وكان التعاطي معهم واضحا ورصيحا 
من  املرشح  متكن  بحيث  االبتزاز  من  وخاليا 
حجم  ومعرفة  واخصامه  مؤيديه  بني  التمييز 
هذه  ان  مؤكدا  وبلدة،  قرية  كل  يف  منارصيه 
وكانت  ولسانه  املرشح  عيون  املفاتيح شكلت 
متلك القدرة عىل ان تكون الناطقة باسم عائلتها 
او باسم الغالبية يف القرية، عكس ما هو حاصل 
ومتباعدة  متعددة  اراء  هناك  حيث  اليوم 

ومتخاصمة داخل البيت الواحد.

الحياة السياسية في لبنان 
هزلت مع نواب ال يفقهون 

القانون وال التشريع

الوزير والنائب االسبق طالل املرعبي.


