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البرامج االنتخابية وشعاراتها ديكور تجميلي
األولوية لتأمني حواصل ترفع فرص الفوز

يويل الناخبون يف معظم الدول الدميوقراطية الربامج وشعارات الحمالت االنتخابية 
اهمية بالغة باعتبارها تحايك مصالحهم وتطلعاتهم، وتؤثر يف مزاجهم يف الدورات 
االنتخابية املقبلة بقدر ما يلتزم املرشحون التعهدات التي يقدمونها خالل حمالتهم، 
اال يف بعض الدول ومنها لبنان حيث تبدو هذه الربامج وشعاراتها عبارة عن ديكور 

تجمييل تنتهي مفاعيله باقفال صناديق االقرتاع

يتميز آذار الذي يسبق كل انتخابات نيابية 
لربامجهم  املرشحني  باطالق  لبنان  يف  مقررة 

تناسب  التي  حمالتهم  وشعارات  االنتخابية 
اهدافهم االنتخابية وتكون مخترصة، وتلخص 

فكر الحزب وبرنامجه املطول يف بضع كلامت 
تتضمن  الربامج  هذه  معظم  لكن  جذابة. 
مع  الحزب  برنامج  بنود  بني  صارخا  تناقضا 
شعاراتها  تتسم  فيام  الفعلية  مامرساته 

بالشعبوية. 
"االمن العام" حملت اسئلة اىل املعنيني عن 
هذه املواضيع الشائكة التي تعترب مثابة عقد 

يلتزم املرشح مبدئيا تنفيذ مضمونه. 

البرامج االنتخابية 
رشوى معنوية الى جانب 

الرشوة املادية

شربل: البرامج االنتخابية
فارغة من مضامينها التنفيذية

مخايل: محاسبة مرشحي االحزاب
والكتل ال تزال ضعيفة

وزير الداخلية االسبق العميد مروان رشبل.

العميد  االسبق  الداخلية  وزير  يعترب 
مسار  يرصد  من  ان  رشبل  مروان 
السابقة  للدورة  النيابية  االنتخابات 
االنتخابية  الربامج  معظم  "ان  يالحظ 
من  الفارغة  بالشعارات  متيزت 
انها  مبعنى  التنفيذية،  مضامينها 
حقوق  عىل  تركزت  وعودا  تضمنت 
دون  من  لكن  للمواطنني  بديهية 
مشريا  لتنفيذها"،  زمنية  مهل  تحديد 
تستخدم  "باتت  الربامج  هذه  ان  اىل 
معنوية  كرشوة  االنتخابات  خالل 
ان  يرفض  الذي  املواطن  اىل  بالنسبة 
املادية  الرشوة  جانب  اىل  صوته  يبيع 
اصواتهم"،  ورشاء  الناخبني  لجذب 
من  "تستفيد  االحزاب  ان  مؤكدا 
نظامنا  بسبب  املحاسبة  غياب  مسألة 
لبناء  االهمية  فتعطي  الطائفي، 
لضامن  هجينة  لوائح  يف  تحالفات 
الفوز عىل حساب التوحد حول برنامج 

موحد يحايك مصالح املواطنني". 
االستحقاق  يتابع  "َمن  ان  اىل  ولفت 
االنتخايب  الربنامج  ان  يالحظ  النيايب 

"مهارات"  ملؤسسة  التنفيذية  املديرة 
رىل مخايل رأت "ان التعريف العلمي 
للربامج االنتخابية قد ال ينطبق عىل ما 
تشهده الساحة االنتخابية من حمالت 
كل  مع  لبنان  يف  وشعارات  دعائية 
موسم انتخايب، اذ ان الربنامج االنتخايب 
عادة يوصف عىل انه وثيقة توجيهية 
منبثقة من رؤية وايديولوجية الحزب 
اىل  وصوله  عند  بتنفيذها  يعد  الذي 

االنتخابية  الحملة  عناوين  يشكل 
تبقى  العناوين  هذه  لكن  للمرشح، 
الذي  الحزب  يتبناها  مل  اذا  شعارات 
اىل  ويسعى  املرشح  هذا  اليه  ينتمي 

السياسية  االحزاب  وتتشكل  الحكم، 
قد  ايديولوجية  قواعد  عىل  عادة 
ليربالية  دميوقراطية،  اجتامعية  تكون 
ووفق  بيئية،  اشرتاكية،  محافظة،  او 
برامج  تتشكل  االيديولوجية  هذه 
للتأثري  اولوياتها  وتحدد  االحزاب 
تحقق  التي  العامة  السياسات  وصوغ 
اهدافها العامة. لكن يف لبنان، تصنف 
هناك  اي  الطوائف،  بحسب  االحزاب 

التي  االحزاب  مع  بالتعاون  تطبيقها 
ان  باعتبار  معها،  السلطة  يتقاسم 
وتركيبته  الحزب  من  جزء  هو  النائب 
وبالتايل  ومرشوعه،  ومسريته  وادارته 

ودرزية  وسنية  مسيحية  احزاب 
وشيعية متثل الطوائف وفق مصالحها 
تسيطر  االحيان  غالبية  واعتباراتها. يف 
الشعارات عىل الربامج االنتخابية اكرث 
من الربامج الفعلية، وان كنا شهدنا يف 
االنتخابات النيابية املاضية عام 2018 
اال  االنتخابية،  الربامج  اطالق  وفرة يف 
الحمالت  اطار  يف  ظل  معظمها  ان 

التي  والشعارات  والوعود  الدعائية 

او  انتخايب  بربنامج  يتفرد  ان  ميكنه  ال 
عن  منأى  يف  امنايئ  او  سيايس  مبوقف 
قيادة حزبه، وال ميكنه ان يخدم وطنه 
يعمل  كونه  انتخبه  الذي  املواطن  وال 
التي  حزبه  مصلحة  اجل  من  فقط 
او  مذهبية  او  فئوية  تكون  ما  غالبا 
طائفية، وهنا تكمن مشكلة البلد".  

ورأى ان معظم االحزاب "تنرش برامجها 
بالترشيع  وعودا  املتضمنة  االنتخابية 
الصالح مكامن الخلل ومكافحة الفساد 
يتضح  ما  ورسعان  عرصية،  دولة  لبناء 
يطلب  ال  االنتخايب  القانون  هذا  ان 
حيازة  الربملانية  الندوة  اىل  املرشح  من 
بالعمل  متصلة  اختصاص  شهادات  اي 
القانون  علم  او  كالحقوق  الترشيعي 
والدستور للقيام بواجبه يف حني يفرض 
االسوأ  متعلام.  يكون  ان  املختار  عىل 
لبعض  االنتخابية  الربامج  ان  ذلك،  من 
نقيضها  ومتارس  مسألة  تطرح  االحزاب 
بوجوب  املثال  سبيل  عىل  تطالب  كأن 
فعليا  وتقوم  السلطات،  بني  الفصل 
من  النيابية  املقاعد  اىل  وزراء  برتشيح 
ال  اذ  سابقا  اعلنته  ملا  اعتبار  اي  دون 

يشء يعلو تأمني مصلحتها".

الختيار  معيارا  يأخذونها  ال  معظمهم 
انها  عىل  اليها  ينظرون  بل  املرشحني 
دورة  من  تنتقل  وعود  مجموعة 
من  تكون  ان  بدل  اخرى  اىل  انتخابية 
ابرز آليات محاسبة املرشحني واالحزاب 
واالجتامعية  السياسية  خياراتهم  عىل 

واالمنائية". واالقتصادية 
االنتخابات  هذه  تكون  "ان  يف  وامل 
مبنيا عىل  يكون مسارها  وان  مفصلية، 
الوعود  انهكه  بلد  يف  املحاسبة  آلية 
والربامج  املتوازن  باالمناء  الفضفاضة 
مل  مبشاريع  حبلت  التي  االنتخابية 
ان  مؤكدا  يشء"،  اي  منها  يتحقق 
مألت  التي  االنتخابية  "الشعارات 
الطرق  وآرمات  واالبنية  الشوارع 
شعارات  النها  اعوام  اربعة  كل  تتكرر 
اخرى"،  مرة  وجربونا  يلزم  ال  ما  لزوم 
االيام مع  القابل من  "اننا يف  مشريا اىل 
اقرتاب املوعد االنتخايب سيكون اللبناين 
لعّدة  الحقيقي  االختبار  مواجهة  يف 
الشغل املالية التي عليها العني يف هذه 
ويعي خطورتها  بكثري،  اكرث  االنتخابات 
ويتجاوزها لوضع املدماك االول يف بناء 

الدولة التي ننشدها جميعا".

ينتفضوا  "ان  اىل  املواطنني  ودعا رشبل 
السيام  انواعه،  بكل  الفساد  عىل 
ضمري  رشاء  يحاول  الذي  املرشح 
انتخابية  برامج  عرب  بخداعهم  الناس 
او  تنفيذها،  عىل  له  قدرة  ال  واهية 
الخدمات  وتقديم  االموال  دفع  عرب 
مبحاسبته  يقوموا  وان  لهم،  املشبوهة 
يف  سواء  علنا  به  والتشهري  الفورية 
االماكن العامة او عىل وسائل التواصل 
االجتامعي، او عىل وسائل االعالم املريئ 
ليكون عربة لغريه  واملسموع واملكتوب 
معنويا  محاسبته  وتتم  الفاسدين  من 
االقرتاع"،  صناديق  يف  محاسبته  قبل 
الناخبني  توعية  "رضورة  عىل  مشددا 
ألن  االنتخابية  الربامج  اهمية  عىل 
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صناديق  اقفال  مع  مفعولها  انتهى 
االقرتاع".

محاسبة  "مسألة  ان  عىل  وشددت 
ال  والكتل  االحزاب  مرشحي  ومساءلة 
تزال ضعيفة يف النظام السيايس الحايل، 
الوضع فقط عىل املساءلة  وال ينطبق 
واملحاسبة يف صنادق االقرتاع، بل االمر 
تتعلق  عدة  مسائل  عىل  ينسحب 
قطاعات  يف  الفساد  مكافحة  بقضايا 
عنها  املسؤولني  محاسبة  تتم  مل  كثرية 
عن  املسؤولية  بتحديد  تتعلق  او 
مل  بحيث  واالقتصادي  املايل  االنهيار 

تصل محاسبة املسؤولني اىل نتيجة".
واكدت ان العملية االنتخابية النيابية 
 4 كل  تجري  دستورية  "كمحطة 
دافع  يكون  ان  دون  من  سنوات 
كل  تنجح  اذ  يحركها،  الذي  املحاسبة 
عىل  باللعب  السياسية  الطبقة  مرة 
ويف  مخاوفهم  وعىل  الناس  مشاعر 
الطائفة  لنرصة  اهتاممهم  تصويب 
عرب  اليها  ينتمون  التي  الجامعة  او 
املساءلة  آليات  ان تقوية  لها،  االقرتاع 
اىل  تحتاج  الناخبني  لدى  واملحاسبة 
فعالة،  انتخايب  تثقيف  برامج  وجود 
بها  قامت  التي  الدراسات  بينت  اذ 
برامج  ضعف  "مهارات"  مؤسسة 
من  كان  التي  االنتخايب  التثقيف 
املرشفة  الهيئة  بها  تقوم  ان  املفرتض 
ان  موضحة  االنتخابات"،  عىل 
نسبتها  تتجاوز  مل  التثقيف  "برامج 
واحد  من  اكرث  املاضية  االنتخابات  يف 
تقوم  الذي  الرصد  وان  املئة،  يف 
التثقيف  غياب  سجل  مهارات  به 
التحضري  خالل  اخرى  مرة  االنتخايب 

الحالية". النيابية  لالنتخابات 
ولفتت مخايل اىل ان "آخر الدراسات 
وما  اللبنانيني  هموم  بني  قارنت  التي 
رفعته االحزاب من شعارات وعناوين 
لحمالتهم االنتخابية وبني ما انجز فعال 
النيايب،  املجلس  يف  الوعود  هذه  من 
نجد ان الهوة كبرية يف هذا املجال حيث 

ان   2018 عام  عدة  دراسات  اظهرت 
الفقر  معالجة  اىل  يتطلعون  املواطنني 
والبطالة وازمة الطاقة واملياه والصحة 
االسعار،  وارتفاع  والنفايات  والتعليم 
ذكرتها  قد  االولويات  كانت هذه  وان 
برامج االحزاب اال ان العمل عىل اقرار 
ملعالجة  املناسبة  العامة  السياسات 
تحقيق  عن  تخلفت  االولويات  هذه 
اي تقدم سواء لناحية الترشيعات،  او 
اقرار الخطط ملعالجة االوضاع  لناحية 
واملعيشية  واالجتامعية  االقتصادية 
للناس، او لناحية توفري املناخ السيايس 
املطروحة  الحلول  لوضع  املؤايت 

التنفيذ". موضوع 

واعطت مثاال حول دعم حقوق املرأة 
انتخايب  برنامج  اي  منه  يخل  مل  الذي 
يف العام 2018، مشرية اىل ان "التدقيق 
يف هذه الربامج بينت انها تجنبت ان 
املرأة  حقوق  تعزيز  مجال  يف  تذكر 
مسألتي حق املرأة يف اعطاء جنسيتها 
معتربة  الحضانة"،  ورفع سن  الوالدها 
ان  اذ  الكثرية  "مدلوالته  له  االمر  ان 
تزال  ال  لبنان  يف  السياسية  االحزاب 
تنظر بصورة مجتزأة اىل حقوق املرأة، 
اشكالية  تعترب  التي  القضايا  السيام يف 
االحوال  وقانون  الجنسية  مثل 

الشخصية".
الحمالت  بأن  مخايل  وجزمت 
مشاعر  "تحايك  لبنان  يف  االنتخابية 
عىل  وتلعب  وعواطفهم  الناخبني 
البعض،  بعضهم  من  تخويفهم 
يوم  الربح  تحقيق  اىل  تهدف  وهي 
تتابع تحقيق  االنتخابات من دون ان 
ذاكرة  تعتمد عىل ضعف  اذ  وعودها 
املحاسبة  ثقافة  وضعف  الناخبني، 
برامج  وضعف  لبنان،  يف  واملساءلة 

االنتخايب". التثقيف 

ضعف اليات املحاسبة 
تعود الى غياب التثقيف 

االنتخابي

الشعارات تبقى رنانة 
اذا لم تترافق مع برنامج 
انتخابي وتحالف سياسي

املديرة التنفيذية ملؤسسة "مهارات" رىل مخايل. 

املدير التنفيذي يف جمعية "الدي" عيل سليم.

سليم: البرامج االنتخابية لالحزاب
ينتهي مفعولها بانتهاء االنتخابات

املدير التنفيذي يف جمعية "الدي" LADE عيل 
سليم )الجمعية اللبنانية من اجل دميوقراطية 
االنتخابات يف لبنان(، رأى ان الربامج االنتخابية 
لدى معظم االحزاب اللبنانية "ينتهي مفعولها 
بانتهاء االنتخابات النه بالفعل ال يوجد برامج 
هي  التي  بالتحالفات  ربطها  بسبب  انتخابية 
تحالفات  وليست  لبنان  يف  انتخابية  تحالفات 
سياسية، مبعنى ان التحالفات االنتخابية تكون 
مع  تنتهي  معينة  ومرحلة  معني  لظرف  آنية 
كان  املسار  وهذا  االقرتاع،  صناديق  اقفال 
التي  واالنتخابات   2018 انتخابات  يف  واضحا 
سبقتها، اذ ميكننا ان نالحظ ان هناك فريقني 
متحالفني يف دائرة انتخابية واحدة ومتنافسني 
ازمة  تشكل  املسألة  هذه  اخرى.  دائرة  يف 
برنامج  عىل  اتفاقهام  عدم  لجهة  جدا  كبرية 
ورؤية سياسية واجتامعية واقتصادية واحدة، 
ويعود السبب لهذه التحالفات االنتخابية اىل 
ان الدوائر االنتخابية املؤلفة من 15 دائرة يف 
واحدة  كل  مقاعد  عدد  يراوح  صغرية  لبنان، 
هي  وبالتايل  نيابيا،  مقعدا   13 و   5 بني  منها 
دوائر من لون ومذهب واحد ومتنع التحالف 

عىل اساس برامج سياسية". 
واعطى سليم مثاال عىل التحالفات االنتخابية 
ايار   15 يف  ستجري  التي  النيابية  الدورة  يف 
الحر  الوطني  التيار  ان  اىل  فاشار  املقبل، 
الدورة  هذه  يف  امل  حركة  مع  سيتحالف 
مشابهة  غري  رؤية  منهام  و"لكل  االنتخابية، 
املواضيع  لناحية  االخر  مع  متطابقة  وغري 
واالجتامع"،  واالقتصاد  بالسياسة  املتعلقة 
سيتحول  االنتخايب  التحالف  هذا  "ان  معتربا 
اىل اختالف يف الربملان، لذلك يعتقد ان غياب 
برملان  اىل  شك  دون  من  سيؤدي  الربامج 
مقسم يسوده التناحر واملامحكات السياسية 
االصوات  لتأمني  باتت   النيابية  املعركة  ألن 
والنجاح حتى لو كان التحالف مع اي كان".                 
صناديق  يف  محاسبة  نرى  ال  "اننا  اىل  ولفت 
االقرتاع ألن سلوك معظم الناخبني ال يزال اسري 

من  والخوف  التخويف  ولغة  الطائفية  اللغة 
االخر. وتستعر هذه اللغة كلام اقرتبنا من موعد 
توجه  معيار  يكون  بحيث  النيايب  االستحقاق 
ويا لالسف.  لالقرتاع طائفي ومذهبي  الناخبني 
وهو  املوضوع،  هذا  يف  اساسية  مشكلة  هناك 
بحيث  االنتخايب  النظام  يف  التفضييل  الصوت 
يقرتع الناخب لالئحة ويحق له ان يعطي صوته 
التفضييل الحد املرشحني فيها، وبذلك يبني هذا 
الناخب عالقة معرفة باملرشح بغض النظر عن 
الربنامج االنتخايب، وهذه هي املشكلة االساسية 

غري  الالئحة  ألن  االنتخابية  الربامج  غياب  يف 
مقفلة مبعنى ان الناخب ال يديل بصوته لالئحة 
صوته  يعطي  بأن  االمكانات  لديه  بل  فقط 
الالئحة،  ضمن  يختاره  مرشح  ألي  التفضييل 
فيكون الناخب قد اعطى صوته لشخص وليس 
لالئحة بغض النظر عن الربنامج مام يؤدي اىل 
ضمن  املنضويني  االفراد  بني  املعركة  تحويل 
الالئحة  يف  مرشح  كل  ألن  الواحدة،  الالئحة 
عىل  للحصول  االخرين  مع  يتنافس  الواحدة 
ان  املفرتض  من  وقت  يف  التفضييل  الصوت 

يكون التنافس عىل الربنامج االنتخايب".
يف  "تعتمد  السياسية  القوى  ان  سليم  ورأى 
التي  الشعارات  عىل  االنتخابية  حمالتها 
اطار  ضمن  وتبقيها  الناخب  عصب  تشد 
العموميات حيث تصعب محاسبتها"، مؤكدا 
مع  مرتافقة  تكن  مل  "ان  الشعارات  ان هذه 
تحالفات  ومع  جدا  واضح  انتخايب  برنامج 
ورنانة  فضفاضة  شعارات  ستبقى  سياسية 

مبضمون فارغ".


