28

عدد  - 55نيسان 2018

عدد  - 55نيسان 2018

الملف
داود رمال

aborami20@hotmail.com

املجتمع املدني ...تجربة أولى إنتخاب ّية:
غير ٌة في سبيل الخدمة
اعترب اللبنانيون سابقا ان االتحاد العاميل العام هو القادر عىل انتزاع املطالب واملكتسبات.
يف السنوات االخرية بدأت تربز اىل الواجهة جمعيات وتجمعات تعمل تحت عنوان
"املجتمع املدين" ،اخذت تبلور توجهات مطلبية منطلقة من قضايا اجتامعية ،وصوال
اىل طرح افكار وتوجهات سياسية تتصل بطريقة الحكم وادارة الشأن العام
مع اقرار قانون لالنتخاب يعتمد عىل النظام
النسبي للمرة االوىل بديال من النظام االكرثي،
نشط املجتمع املدين يف ساحة العراك االنتخايب
من خالل عناوين وشعارات تهدف اىل جذب
الشباب اللبناين .بارشت القوى والشخصيات
املنضوية تلقائيا يف هذا االطار البحث عن
مشرتكات لصياغة تحالفات انتخابية يف كل
املناطق ،علام ان العاصمة بريوت تشهد الحراك
االوسع من خالل العمل عىل تشكيل لوائح
تخوض االنتخابات وفق برنامج محدد ،بينام
تبقى املحاوالت يف املناطق اشبه بفردية ،ما
يجعل تطويقها اسهل متهيدا لتهميشها.
مع دخول املجتمع املدين عمليا يف التنافس لحجز
املقاعد يف الربملان الجديد ،تكرث االسئلة عن
توصيفه ومدى التجانس بني مكوناته وبرامجه
االنتخابية وتحالفاته ،وصوال اىل امكان ان يشكل
كتلة من املرشحني الذين سيحالفهم الفوز.
ناقشت "االمن العام" االفكار والتوجهات
واالمكانات مع كل من رئيس "جمعية تكريم
العطاء املميز" الدكتور مصطفى بدر الدين
والناشطة يف "قوى التغيري" امينة رس "لقاء الهوية
والسيادة" جينا شامس.
َمن هي هذه القوى التي تسمى املجتمع املدين،
وكيف ميكن توصيفها؟ يقول بدر الدين" :املجتمع
املدين فئة من املواطنني الغيورين الذين يسعون
بطريقة دميوقراطية اىل خدمة مجتمعاتهم،
ليصلوا اىل سدة املسؤولية يوما ما ،بعد ان يكون
املجتمع قد خرب متاما اشخاصهم وتضحياتهم،
وامكان وصولهم اىل قيادة املجتمع باملثل التي
ينشدها املجتمع بشكل عام ،وتاليا فان العاملني يف
املجتمع املدين هم اشخاص لهم تجاربهم النابعة
من اندفاعهم ،رمبا تكون مسيسة او عفوية -

طبيعية ،امنا هم اشخاص معطاؤون يتحركون من
وحي اميانهم وضمريهم يف خدمة مجتمعهم".
وتقول شامس" :املجتمع املدين هو جميع
االطراف املدنيني يف لبنان .لكن املقصود بها يف
االشهر االخرية االطراف اللبنانيني الذين ال عالقة
لهم بالسلطة واملعرتضني بشكل اكرب والذين
يرجى منهم ان تفرز تجمع قوى التغيري .منذ
اكرث من سنة ونصف سنة ،بدأت قوى التغيري
تنظيم نفسها عرب قيام تجمع او اكرث يضم
عددا من املجموعات املعرتضة عىل كمية
كبرية من امللفات وترصفات وسياسات السلطة.
بارشت املجموعات التي تتعاطى البيئة واملعنية
بالدميوقراطية والجمعيات السياسية ومجموعات
معروفة بالحراك املدين واحزاب جديدة ،انشاء
تكتالت او تحالفات منذ حواىل سنتني .فـ"لقاء
الهوية والسيادة" عىل سبيل املثال ،هو مجموعة
مفكرين اصحاب خربة يف القطاعني العام والخاص
وعىل علم ودراية بالشأن العام ،وثابر عىل تحذير
السلطة والتنبيه من الترصفات التي ادت اىل
زعزعة كيان الدولة وفقدان ثقة املواطن واحرتامه.
وقد تقاطعت بيانات "لقاء الهوية والسيادة"
مع تلك التي قدمتها االمرية حياة ارسالن التي
متثل طاولة الحوار املدين ،ومع مجموعة الحركة
البيئية التي مثلها فرتة طويلة املهندس بول ايب
راشد ،وحركة املنت الشاميل وميثلها عبد النارص
املرصي ،وحركة "صح" املمثلة باملهندس زياد
عبس ،ومجموعة "بدنا نحاسب" املمثلة باملحامي
الناشط يف مكافحة الفساد واصف حركة،
ومجموعة "طلعت ريحتكم" املمثلة بوديع
االسمر .اىل هذه املجموعات ،جاءت مجموعة
"متحدون" لتتوج صورة املعارضة الفعالة والتي
تنتج محاسبة ومساءلة قضائية من عملها املنظم

والجدي .كام اكتملت الصورة بانضامم "حزب
سبعة" املنشأ حديثا والذي استقطب عددا ال
يستهان به من املواطنني املعرتضني عىل الحالة
التي آلت اليها ترصفات الطبقة السياسية.
وبهدف توحيد جهود التغيري اىل حد بعيد ،بقي
"تحالف وطني" متعاونا مع املجموعات االخرى
التي تسعى اىل انتخابات وتغيري".
عن تجانس هذه القوى يف ما بينها ،يوضح بدر
الدين "انها ليست متجانسة بل تتقاطع حول امور
معينة وتفرتق حول اخرى .ومبا ان املجتمع املدين
فاعل ،قد يكون محل استهداف يف سبيل استغالله
من قيادات سياسية معينة تدخل عمدا اىل اجوائه
ليك تقول انها مل تبعد عن مجتمعاتها .ويف حني
تكون هذه القيادات سبب املشكلة تصبح من
املطالبني بحلها ،لذلك نجد تناقضا يف النيات".
وتؤكد شامس عىل التوجه ذاته" :من الطبيعي
ان ال تكون هذه القوى متجانسة بسبب تشعب
املشكالت التي تواجه املواطن اللبناين .هناك
من يعترب مشكلة النفايات اولوية ،وهناك من
يعترب املوازنة اولوية ،واخرون يخافون عىل الرثوة
النفطية ،وغريهم يكافح الفقر ،ومثة من ينبه من
السدود ،او من يحذر من انهيار االقتصاد واالعباء
الرضيبية العشوائية .ناهيك باختالف وجهات
النظر يف املعالجات والتفاوت يف العمر والعلم
والخربة واالختبارات ،او الفكر السيايس املعتمد
من بعضهم .فمنهم شيوعيون او اشرتاكيون او
قوميون سوريون قدامى ،ومنهم اقرب اىل الرتكيز
عىل تطبيق الدستور ومواجهة اي خلل ينتج من
عدم تطبيقه ،واخرون يريدون الرتكيز بواقعية
عىل ما يواجه املواطن يف حياته اليومية بدال
من الجدال السيايس غري املجدي يف رأيهم يف
الظرف الحايل للبالد .افرز الحراك املدين مجموعة
من الناشطني الجدد من شباب وصبايا ،ومن
املناضلني يف مواضيع البيئة والصحة واملال عىل
سبيل املثال ال الحرص".
يف ظل التنوع والتناقض يف املجتمع املدين ،يطرح
السؤال عن امكان اتفاقها عىل برامج انتخابية

رئيس "جمعية تكريم العطاء املميز" الدكتور مصطفى بدر الدين.

تخوض عىل اساسها االنتخابات النيابية املقبلة.
يلفت بدر الدين اىل ان "املجتمع املدين الذي
عملت يف عداده يف محافظة النبطية ليس لديه
مشاريع انتخابية ،ال بل كان بعيدا منها وعىل
الدوام كان قريبا الن يكون تعاطيه ديبلوماسيا
مع البلديات والسياسيني ،وهو قوة تطالب وتثري
املواضيع ،ولكن االستجابة له متواضعة جدا،
وفاعليتنا يف املنطقة تعود اىل اننا مارسنا العمل
السيايس واالجتامعي ونعرف الثغر والعقبات،
ونبتعد من االمور املستحيل تحقيقها وال نصل اىل
التحدي ،ليس خشية من التحدي امنا لعلمنا اننا
سرنبك االجواء وسيقابل من السياسيني مبزيد من
الضغوط لخنقنا اكرث".
يف موقف مناقض تؤكد شامس" :بالطبع،
تقدمت قوى التغيري بربامج انتخابية تتضمن
معالجات او مطالبات يف عدد كبري من املجاالت
التي متس املواطنني يف صحتهم وكرامتهم ولقمة
عيشهم وبيئتهم وثرواتهم العامة ومالهم الخاص
والعام .يف ظل عدم تطبيق الدستور ،ويف غياب
املساواة يف الحقوق وعدم استقاللية القضاء،
تحتقن البالد ضد التمييز املنحاز حتام اىل
اركان السلطة .ويف نشاط السلطة غري املسبوق
النتاج موازنات غري مدروسة ،وعشوائية ترشيع
االعباء الرضيبية يف ظل اعرتاف الدولة بفلتان
املؤسسات لجهة ضبط املال العام ،تستفز قوى
التغيري التي تستجيب حاجات الناس وتسعى اىل
معالجة الفقر وتخفيف وطأة كلفة املعيشة يف
لبنان قياسا بالحد االدىن لالجور".
ومبا ان االنتخابات النيابية املقبلة مناسبة لهذه
القوى ليك تشكل نواة كتلة نيابية ،يرى بدر الدين
ان "هذا االمر جميل جدا ،لكن مثة سذاجة يف

امينة رس "لقاء الهوية والسيادة" جينا شامس.

كيفية اختيار ممثلني للمجتمع املدين ،وهناك
اسامء ال نعرف كيف وصلت ومن اين اتت مبا ال
ينطبق عليها مقولة االرادة الشعبية ،الن االخرية
ميثلها اشخاص اقوياء راكموا قوتهم من جهد
سنوات عدة مبا مكنهم من تكوين حيثية سياسية
وازنة .لذلك ال بد من دراسة شخصيات املجتمع
املدين الذين يطمحون اىل الوصول اىل سدة القرار،
الن االسئلة كثرية عن االستقاللية وعام سيكون
عليه هؤالء اذا وصلوا اىل املوقع النيايب ،الن الشك
الذي يصل اىل حد التثبت حول اشخاص مرتبطني
بجهات ال نراها بالعني هو شك يف مكانه .لذلك
فان املجتمع املدين فعال يف كيفية التحرك ولكنه
حساس جدا يف كيفية اختيار من سيمثله يف
الندوة الربملانية".
بينام ترى شامس انه "يف حال اجراء االنتخابات
النيابية وفوز عدد من الناشطني من قوى التغيري،
من السهل تحضري تكتل نيايب يتعاون لتحقيق
االهداف املتفق عليها .استطاعت قوى التغيري
املوافقة عىل اكرث من  %85من االهداف والحلول

بدر الدين :املجتمع
املدني قوى غير متجانسة
تتقاطع وتفترق
شماس :التحدي االكبر
لقوى التغيير في لوائح
مميزة بمرشحيها

املطلوبة ،ما يسهل عملية تأسيس كتلة نيابية قد
تتوسع لقيام حزب او لقاء تغيريي مهم".
اما عن الثقل االنتخايب للوائح او مرشحي املجتمع
املدين ،فيشري بدر الدين اىل انها "موجودة يف
بريوت كونها املركز وهي تتمتع بخدمات افضل
من املناطق االخرى النها العاصمة .هناك ثقافة
سياسية نابعة من ظروف حياتية واجتامعية
تجعلهم يختارون الشخص الذي يريدون كحضور
ودور ،لذا ميكن للحراك املدين ان يكون اكرث فاعلية
عكس املناطق الشعبية التي تفتقد اىل ابسط
مقومات الخدمات .مثة نواة للمجتمع املدين يف
املناطق غالبا ما يحركه افراد محدودون من خالل
جمعيات اكتسبوا خربات تنظيمية تحايك وجع
الناس ومطالبهم ،بينام يف بريوت نجد ان التكتل
اكرب ومتنوع اكرث ،ولديه قدرة تحرك اوسع".
وتشري شامس اىل تفاوت يف هذا االمر ،مشددة
عىل ان "التحدي االكرب لقوى التغيري يكمن يف ان
تأيت بلوائح مميزة مبرشحيها عىل مستوى توقعات
الشعب الذي سلبت ارادته منذ نحو قرن .كل
مواطن ينتظر ان تكون هذه القوى عىل قدر
هذه املسؤولية الهائلة امللقاة عىل عاتقها بسبب
استغالل السلطة لكامل االنظمة واملؤسسات
واالعالم خدمة ملصالحها االنتخابية الخاصة .بينام
تحرم املعارضة من التغطية االعالمية املجانية
ومكاسبها ،علام ان للمواطنني حق التعرف عىل
جميع املرشحني وبرامجهم والخيارات املطروحة
امام الشعب .تتوزع لوائح هذه القوى عىل جميع
الدوائر يف لبنان ولو ان ثقلها االنتخايب متفاوت بني
منطقة واخرى .وهي تستعد لدعم مجموعات
محلية لديها حيثية معارضة والعمل معها لتحقيق
االهداف املشرتكة".
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