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كانت املفاتيح االنتخابية يف بريوت واملناطق محل متابعة عند الزعامء واملرشحني 
االصوات يف "صولد" مفتوح يف  الناخبني ورشاء  اصوات  للحصول عىل  لالنتخابات، 
املقاهي والبيوت. لهذه اللعبة اربابها من مخاتري واصحاب تجربة يف هذا امليدان. 
استمر  وان  هؤالء،  عمل  تراجع   1992 دورة  منذ  الحزبية  املاكينات  حلت  عندما 

البعض يف الحفاظ عىل هذه "املهنة"

التي  االنتخابية  املفاتيح  من  بقي  ماذا 
تنشط عند اقرتاب موسم هذا االستحقاق، 
يف  العائالت  من  عدد  وجهاء  ان  السيام 
الترصف  يستطيعون  منطقة  من  اكرث 
وهم  الناخبني،  من  بها  بأس  ال  باعداد 
اصواتهم  لصب  توجيههم  عىل  قادرون 

لهذا املرشح او ذاك. 
ال تخلو هذه العملية من اقدام مرشحني 
عىل دفع اموال لرشاء هذه االصوات. مثة 
زعامء عشائر يف البقاع والشامل ميسكون 
افراد عائالتهم وتسيري رياح   مبسار توجه 
الوقت  يف  يجربون  اليوم.  اىل  ناخبيهم 

ماكينات األحزاب حّجمت املفاتيح اإلنتخابّية 
وشراء األصوات موضة قديمة

الملف
رضوان عقيل

نفسه رؤساء احزاب ولوائح عىل الجلوس 
كتوظيف  مطالبهم  عند  والوقوف  معهم 
القطاعني  يف  العائالت  هذه  من  افراد 
تلبية  عند   والنزول  والخاص،  الرسمي 
يف  التحتية  البنى  وتحسني  مطالبهم 

بلداتهم.
تستغل هذه املفاتيح الكبرية ضعف هذا 
وال  مطالبها،  تلبية  عىل  الرغامه  املرشح  
من  اموال  دفع  من  العملية  هذه  تخلو 
هؤالء  عىل  الطلب  يكرث  الطاولة.  تحت 
حيث  االنتخابات  موعد  اقرتب  كلام 
تستغل مجموعات من املخاتري واملفاتيح 

املرشح، حتى ولو كان عىل الئحة بحسب 
عىل  اللعب  خالل  من  الجديد،  القانون 
الذي  التفضييل  الصوت  اىل  حاجته  اوتار 
اىل  الوصول  حلم  تحقيق  يف  يساعده 
لقب  عىل  والحصول  الربملانية  الندوة 
عليه  تسيطر  بلد  يف  النائب"،  "سعادة 

لعبة املظاهر والوجاهة.
هذا املشهد ال نراه يف بلدان دميوقراطية، 
باالقرتاع  الناخب  فيها  يقوم  حيث 
مرشحيه  اسامء  عن  النظر  بغض  للحزب 
يف  ينجحون  عندما  يتفرغون  الذي 
تقديم  يف  الغرق  وليس  الترشيع،  اعامل 
التعازي والتهاين واملساعدات واالطالالت 
الترشيع  رش  النواب  كفى  التلفزيونية. 
مناطقهم،  وامناء  املواطنني  هموم  وحمل 
لوائح   عىل  بالحلول  يحظون  داموا  ما 

"يرسم" زعامء كبار يف البلد افرادها.
يبلغ عدد املخاتري يف لبنان 2773 مختارا، 
االنتخابات  عملية  يف  كبريا  دورا  يؤدون 
املفاتيح  دور  معظمهم  يلعب  والحشد. 
ورفد املاكينات الحزبية واملستقلة بالدعم 
اللوجيستي املطلوب، يف استحقاق يكون 
كبرية  رشائح  عند  ومتابعة  اهتامم  محل 

من املواطنني.
لبنان  يف  الحزبية  املاكينة  مصطلح  يرجع 
اىل حزب الكتائب يف عهد مؤسسه الشيخ 
وعرف  الخمسينات،  يف  الجميل  بيار 
وتوفري  والحشد  التنظيم  حسن  عنها 
هذه  استطاعت  املطلوبة.  االستعدادات 
صفوف  يف  الرعب  "تزرع"  ان  املاكينة 
تتسيد  كانت  تقليدية  وعائالت  احزاب 

الساحة االنتخابية يف دورات عدة.
التقت  االنتخابية،  املفاتيح  عىل  لالضاءة 
"االمن العام"  ثالثة مخاتري من الضالعني 
مخاتري  روابط  رئيس  امليدان:  هذا  يف 
االدلبي،  سعد  املختار  غالم،  بشارة  لبنان 

واملختار السابق محمد الكستي.

دخل بشارة غالم )70 عاما( مختار محلة 
ورسعان   ،1980 عام  امليدان  هذا  الرميل 
وتحديدا  بريوت  يف  الفتة  مكانة  احتل  ما 
يف االرشفية ومحيطها. ربطته صداقات مع 
حلقة واسعة من السياسيني، وتوقف امام 
فؤاد  الراحلني  السابقني  النائبني  تجربتي 
وجذبته شخصية  ساسني،  وميشال  بطرس 
جدران  تغطي  سالم.  صائب  الرئيس 
ونواب  قيادات  مع   التقطها  مكتبه صور 
تعود  للعاصمة  وصور  عدة،  مشارب  من 
غالم  يفاخر  الحرب.  اعوام  قبل  ما  اىل 
الف  اىل  تصل  احصائية  "داتا"  ميلك  بانه 
وهو  االحزاب،  ماكينات  متلكها  ال  عائلة 
يتوزعون  افرادها واين  اين يسكن  يعرف 
منهم  يعيش  ومن  واملناطق،  العاصمة  يف 
املتواصل معهم  ارتباطه  نتيجة  الخارج  يف 
من خالل تسجيل والداتهم،  ومساعداتهم 
يف الحصول عىل بطاقات الهوية والوثائق 
يكتفي  ال  السفر.  جواز  النجاز  املطلوبة 
بذلك، بل ميلك ارقام هواتفهم، وساهم يف 
اليه  يحتاجون  ما  وتوفري  مشكالتهم  حل 

يف  الدوائر الرسمية.
االسابيع  يف  به  اتصلت  الحزبية  املاكينات 
مستقلني  مرشحني  اىل  اضافة  االخرية،  
ودوائر  والثانية  االوىل  بريوت  دائريت  يف 
اخرى، بغية الحصول عىل مساعدته. لكنه 
يعرتف بان املفاتيح االنتخابية التي خربها 
موجودة،  تعد  مل  املايض  يف  اللبنانيون 
يف  وخصوصا  فاعلة  ليست  باالحرى  او 
العاصمة. لكنه يشري اىل انها "ال تزال عىل 
نشاطها عند عدد ال بأس به من العشائر يف 
البقاع والشامل. يف السابق كان يف امكان 
بأس  ال  اعدادا  تحجز  ان  عائلية  فاعليات 
بها من الناخبني وتدفعهم اىل االقرتاع لهذا 
املرشح او ذاك. لكن قدرات هذه املفاتيح 
دخول  بسبب  اليوم  تراجعت  وتأثريها 
االحزاب اىل قلب هذه العائالت، ما فتت 
اصواتها. بات هؤالء، السيام يف ظل تعدد 

وينفذون  الزعامء  اىل  يركنون  الطوائف، 
ما يطلبونه منهم يف االنتخابات، واالقرتاع 
والتزام  االقرتاع،  صناديق  يف  يشاؤون  ملن 
اللوائح التي يحددها االقطاب. قبل اعوام 
القدر  هذا  عىل  االحزاب  تكن  مل  الحرب 
الحلول  واستطاعت  والتأثري،  االحجام  من 
مكان عائالت تقليدية يف اكرث من منطقة. 
لكن ال اقول ان االخرية مل يعد لها وجود 

او مل تعد تؤخذ يف الحسبان".
يعمل  ومل  يقبل  ال  انه  عىل  غالم  يشدد 
لقاء  ملرشحني  اصوات  تأمني  عىل  اطالقا 
"الناخب  مادية:  مبالغ  عىل  حصوله 
الذي يريد الحصول عىل املال هذا شأنه، 

غالم: املك "داتا" عائالت
ال تملكها االحزاب

مباكينات  بوصله  اقوم  محتاجا  كان  واذا 
املرشحني. مكتبي مفتوح امام الجميع من 
8 و14 اذار وغريهم. اتلقى عروضا مادية 
اعريها  وال  االفرقاء  مختلف  من  كثرية 
اسمي  عىل  حفاظا  املطلوب،  االهتامم 
مسافة  عىل  اقف  امثلها.  التي  واملنطقة 
اىل  الناخبني  وادعو  الجميع،  من  واحدة 
عن  يعرّب  من  وانتخاب  بكثافة  املشاركة 
اطار  يف  تدخل  املهمة  هذه  خياراتهم. 

الواجبات الوطنية حيال الدولة". 
ان  هو  غالم  املختار  عنده  يتوقف  ما 
القوى  الربامج االنتخابية ملعظم  مضمون 
وال  الورق  عىل  حربا  "تبقى  واملرشحني 
حضور  بسبب  القليل،  اال  منها  ينفذ 
العملية  عىل  الطوائف  طغيان  مشهد 
نقوم  املخاتري  روابط  يف  نحن  االنتخابية. 
بأن  يعرتف  منا".  املطلوبة  بالواجبات 
مظالت  تحت  يعملون  منهم   %90"
اخفي  وال  انتخابهم،  يف  ساعدت  حزبية 
افضل  كانت  الغابرة  االنتخابية  االيام  ان 

مام هي عليه اليوم".

االنتخابية  املفاتيح 
تقلصت في العاصمة 
عكس البقاع والشمال

رئيس روابط مخاتري لبنان بشارة غالم. 
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يعترب سعد الدين االدلبي من اكرب املخاتري سنا 
يف لبنان )مواليد 1929(. شارك يف تظاهرات عام 
1943 ضد االنتداب الفرنيس عندما كان يف مقتبل 
الخوري  بشارة  الرئيسني  اسلوب  شده  فتوته. 
ورياض الصلح، ومترس يف حقل العالقات العامة، 
يف  منطقته  ابناء  مع  والتواصل  العمل  وعشق 
بريوت. واكب العديد من الشخصيات والوجوه 
الحال،  ميسورة  ارسة  من  انه  علام  السياسية، 
كانت متلك محاال يف وسط بريوت قبل ان تتغري 
ياسني  ابراهيم  للراحل  "كان  وساحاتها:  معاملها 
القييس الفضل االكرب يف عملية اعدادي وتدريبي 
العام،  الحقل  اىل  للدخول  طريقي  شق  عىل 
االجتامعية  واملناسبات  اللقاءات  يف  ورافقته 
والتحضريات التي تسبق الدورات االنتخابية يف 
العامة  الحياة  يف  يل  مقعدا  حجزت  العاصمة. 
صالونات  يف  متابعة  محل  وكنت  بريوت،  يف 
مني  للتقرب  عملوا  الذين  والنواب  السياسيني 
بغية االستفادة من حضوري يف االحياء الجمع 
لهم املزيد من االصوات التي تصب يف صناديق 

االقرتاع لتؤهلهم للدخول اىل الندوة الربملانية".
وربطته  كثب،  عن   1958 ثورة  احداث  واكب 

عالقة صداقة بالرئيس الراحل صائب سالم.
القصص  من  املزيد  االدلبي  كتاب  صفحات  يف 
يف  يجلس  كان  انه  يروي  عاشها.  التي  والوقائع 
جمع  عىل  ويعمل  االنتخابات  قبيل  املقاهي 
االصوات لهذا املرشح او ذاك: "مل اكن اتعامل اال 
بأنه  يعرتف  اللوائح".  رؤساء  مع  اي  الكبار   مع 
كان يحصل عىل مبالغ مالية لدفعها اىل اعداد ال 
بطاقاتهم  التأكد من  لقاء  الناخبني  بها من  بأس 
الشخصية والحصول عليها. يقول من دون ادعاء، 
بريوت:  يف  االنتخابية  املفاتيح  انشط  من  انه 
مال  اىل  حاجة  يف  اكن  ومل  العمل  هذا  "اعشق 
المور شخصية النني كنت يف وضع مادي مرتاح. 
وما  دورة 1972  قبل  انتخابية  دورة  اي  تخل  مل 
تالها بعد العام 1992 من عملية رشاء اصوات. 
تعاملت مع الجميع بكل اخالص ورفضت الغدر 
بهم. للتثبت من عدم  قيام الناخب الذي دفعنا 
له املال بالغش، كنت اضع كتابني مغلفني بقطعة 
القرآن  عىل  القسم  الناخبني  من  واطلب  قامش 
كان  اذا  االنجيل  وعىل  مسلام  الناخب  كان  اذا 

احمد  محمد  البالط  لزقاق  السابق  املختار 
من  السنون  متنعه  مل  عاما(   81( الكستي 
يف  محلته  ابناء  مع  القدمية  عالقاته  مواصلة 
الخريية  الرابطة  رئيس  وهو  البالط،  زقاق 
لعائلته. ال يزال ينشط يف التواصل مع البيارتة 
الستينات  مطلع  منذ  اتخذه  لنهج  استمرارا 
حيث عمل مفتاحا انتخابيا، وتعاون مع عدد 
من السياسيني والنواب يف العاصمة. ترىب عىل 
هذا املنوال يف كنف ارسة احبت السياسة ابا 

عن جد. 
مع  كانت  للكستي  االنتخابية  التجارب  اوىل 
النائب الراحل رشيد بيضون "الذي ساهم يف 
انشاء مدارس العاملية يف العاصمة، وعملت 
انني  علام  مادي،  مقابل  اي  دون  من  معه 
احببت فيه صفاته املحببة وعدم متييزه بني 
ايصال  هو  اليه  نسعى  كنا  ما  واخر.  لبناين 
االوادم اىل مجلس النواب. ساهمت يف اعداد 
اكرث من مهرجان شعبي له، ورافقته يف زياراته 
اىل العائالت والبيوتات البريوتية، وقد بادلوه 

مبنحه اصواتهم لقاء وقوفه اىل جانبهم".
من القصص التي ال ينساها الكستي عالقاته 
عن  استحق  "الذي  الصلح  سامي  بالرئيس 
جدارة لقب ابوالفقراء. كنت اقصده يف منزله 
يف حوض الوالية، وملست انه مل يتعامل بطريقة 
استعالئية مع املواطنني. حاربته اكرث من جهة 
بسبب عالقاته مع الرئيس كميل شمعون. مل 
يكن الصلح من االغنياء، اال انه كان يساعد 
يف  وساهم  الفقرية،  الطبقة  وابناء  املعوزين 
بلدية  يف  البيارتة  من  كبرية  اعداد  توظيف 
بريوت وادارات الدولة، فضال عن مساعدة من 
اراد االنخراط يف املؤسسات العسكرية. كانت 
املفاتيح االنتخابية انذاك تساهم يف تحشيد 
الناخبني والطلب منهم انتخاب هذا املرشح 
او ذاك، واقناعهم بربنامجه االنتخايب ورؤيته 
يف  االسايس  الدافع  املال  يكن  مل  السياسية. 
عملية االنتخاب التي مل تخل من دفع الرىش 
االنتخابية لرؤوس كبرية متون عىل اعداد من 

ناخبي عائالتها". 
يعرتف الكستي بأن "سياسيي ايام زمان كانوا 
يدفعون امواال يف االنتخابات، لكن االجواء ال 

مسيحيا. لكن يف الحقيقة كنا نضع كتابني عاديني".
يقول: "كانت يل باع طويلة يف دوائر النفوس قبل 
املوظفني  املال اىل عدد من  دورة 1992. ندفع 
العشاء  او  الغداء  يف  والئم  عىل  واستضافتهم 
الحصول عىل  تسهيل  لقاء  لهم  وتأمني وجبات 
معامالت االشخاص الذين نضمن انهم سيقرتعون 
من  عدد  باكرب  مدها  نعمل عىل  التي   لالئحة 
اصوات املقرتعني، بغية الفوز باملقاعد النيابية". 

بالرئيس  خاصة  عالقة  املخرضم  املختار  ربطت 
سامي الصلح وابنه السفري عبد الرحمن، حيث 
الزيدانية:  كان يلتقي االخري يف منزله يف محلة 
"شكل بهيج عليوان املفتاح االول للصلح ومدير 
حملته االنتخابية، وتعاون مع مروحة كبرية من 
العائالت.  ووجهاء  االنتخابية  واملفاتيح  املخاتري 
كثريا ما اقدمنا وعملنا عىل جمع بطاقات الهوية 

تشبه اجواء ايامنا هذه التي تنفق فيها املبالغ 
اصوات  عىل  الحصول  لقاء  الكبرية  املالية 
الدميواقراطية  من  بعيدة  لعبة  يف  الناخبني، 

وتقييد خيارات الناخبني".
يتابع: "سقى الله ايام زمان عندما كان الصلح 
ينتقل سريا من منزله اىل الرسايا، وهو يصافح 
االهايل ويستمع اىل شكاواهم ومطالبهم من 
امام  الطرق  قطع  او  مرافقني  زحمة  دون 
نشاهده  ما  غرار  عىل  والسيارات،  املواطنني 

اليوم من مواكب".
مل تقترص عالقة الكستي عىل الصلح وبيضون، 
بل تعاون يف احدى الدورات مع النائب الراحل 
"الذي  النجادة  حزب  رئيس  الحكيم  عدنان 
ربطته عالقة طيبة مع الشيخ بيار الجميل. مل 
يكن الحكيم ميلك املال بل اعتمد عىل حنكته 

االدلبي: احن الى زمن االوادم
وسامي الصلح االحب على قلبي

الكستي: عشقت رشيد بيضون
ولن انسى رفيق الحريري

قبيل االنتخابات بغية حجزها معنا للتأكد من 
اقدام الناخب عند االقرتاع العضاء الالئحة التي 
وتقدير  باعجاب  االدلبي  يتحدث  ندعمها". 
كبريين عن الصلح النه "ابوالفقري": "كان اقرب 
الناس اىل صائب بك. كانت يل ايضا محطة مع 
الرئيس عبدالله اليايف الذي عملت معه وجمعت 
منزله  يف  التقيه  وكنت  النتخابه،  االصوات  له 
لعدد من  املال  بدفع  يقوم  كان  النبع.  يف رأس 
الناخبني ومعظمهم من الفقراء واملعوزين. هو 

رجل طيب، وكنت محل ثقته".
مل تعد الدورات االنتخابية االخرية منذ عام 1992 
اىل اليوم تشده، وهو ال يزال مختارا منذ مطلع 
السبعينات بال انقطاع. تربطه عالقات طيبة بالقوى 
السياسية يف بريوت، ومل يعد ميلك الحامسة نفسها 
الناخبني للمرشحني. يسرتيح يف  يف عملية حشد 
مكتبه يف شارع حمد يف منطقة الطريق الجديدة، 
ويتابع شؤون ناخبيه وابناء منطقته. ال يزال يتمتع 
بصحة جيدة، مستندا اىل محطات وذكريات مليئة 

بالتجارب االنتخابية. 
مل  لكنه  االنتخابات،  يف  العمل  االدلبي  اعتزل 
يكتفي  هنا  العام.  الحقل  شؤون  عن  ينقطع 
الصلح  وسامي  االوادم،  زمن  اىل  "احن  بالقول: 

كان االحب اىل قلبي".

باصواتهم،  والفوز  الناخبني  استقطاب  يف 
التفاف  التي ساعدته يف  املفاتيح  وكنت من 
االهايل  خدمته  عنه  عرف  حوله.  البيارتة 
ومشاركتهم يف االفراح واالتراح. تعاونت ايضا 
مع النائب الراحل عبدالله الحاج، وكنا نطلق 
عليه عبدالله النور ملساهمته يف رفع ساعات 
الحصول عىل الكهرباء وحمل هموم الفقراء 
النائب  اسلوب  غرار  عىل  بريوت  ابناء  من 
الراحل فريد جربان. ساعدت االثنني وطلبت 
من ناخبني امون عليهم االقرتاع لهام، ومل اندم 
مع   نسجاها  التي  الطيبة  عالقاتهام  بسبب 

الناخبني".
دورة  من  استمرت  نيابية  اسرتاحة  بعد 
1972 اىل العام 1992 بسبب اعوام الحرب 
والتمديد للمجلس،  استعاد الكستي ورفاقه 
التي  الهواية  اىل  العودة  نبض  املفاتيح  من 
مع  الطيبة  عالقته  كذلك  يتذكر  احبوها. 
برجاوي:  محمد  السابق  الله  حزب  نائب 
محمد  السابق  النائب  مع  ايضا  "تعاونت 
يوسف بيضون. من موقعي كمختار ساعدت 
وعشقت  واملرشحني،  النواب  من  الكثريين 
العمل مع رشيد بيضون وسامي الصلح وال 

انىس بصامت الشهيد رفيق الحريري".

وزعت املال على
ناخبني قبيل االنتخاب 

بطاقاتهم وحجزت 

انتخابيا  عملت مفتاحا 
لسامي الصلح ورشيد 

بيضون وعدنان الحكيم

املختار السابق محمد الكستي.املختار سعد االدلبي.


