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املجتمع املدني خاض تجربة اإلنتخابات النيابية
تعقيدات القانون والطائفية ح ّدتا من الخرق الكبير

طويت صفحة االنتخابات النيابية تحالفات
واكب اطرافها عىل استخالص العرب
ونتائج،
ّ
وتحديد مكامن النجاح والفشل للبناء عليها يف
االنتخابات املقبلة ،بعد اربع سنوات .الجميع
احتفلوا بالفوز او بالنرص االنتخايب ،باستثناء
هيئات وجمعيات خاضت االنتخابات تحت
عنوان "املجتمع املدين" ال تزال تحلل وترسم
خريطة طريق للمرحلة املقبلة انطالقا من
النتائج التي حققتها

شكلت االنتخابات النيابية بقانونها القائم عىل النظام النسبي والصوت التفضييل الواحد،
محطة مهمة للجمعيات واملؤسسات اللبنانية والعاملية ملراقبة هذا االستحقاق املنتظر
بعد نحو تسع سنوات ،مسجلة تقييمها ملسار االنتخابات ونتائجها عرب نقاط ارتكاز من
مالحظات جوهرية وثانوية ،مع رصد فاحص ملشاركة ما اصطلح عىل تسميته "املجتمع
املدين" يف هذه االنتخابات.
"االمن العام" طرحت مشاركة "املجتمع املدين" يف االنتخابات مع الذين انغمسوا فيها
ترشيحا ومشاركة ،وسألت عام حصده "املجتمع املدين" منها لجهة اللوائح والدوائر التي
شارك فيها ،والنتائج املحققة وااليجابيات والسلبيات ،والتقت كال من النائبة السابقة
نايلة تويني والباحثة والناشطة البيئية املرشحة الدكتورة فدوى ناصيف كالب والناشط
املحامي نديم سعيد.

تويني :مشاركة املجتمع املدني
عول عليها مستقبال
ُي ّ
من الجمعيات اللبنانية التي نشطت
قبل االنتخابات وخاللها وبعدها يف سبيل
استخالص العرب وتحديد مكامن القوة
والضعف لدى "املجتمع املدين"" ،جمعية
نهار الشباب" برئاسة النائبة السابقة نايلة
تويني التي تقول ،مع تحفظها عن استعامل
كلمة "مجتمع مدين" ،انها ترى ان مشاركته
يف االنتخابات النيابية انطالقة جديدة" ،اذ
ان محاوالت جدية جرت وحققت نجاحا
محدودا ميكن ان يع ّول عليه يف املستقبل
رشط االستمرار".
اضافت " :ننطلق اوال من اننا جمعية ناشطة
يف اوساط الشباب وداخل املجتمع املدين ،ال
تتعاطى السياسة اال من باب اعتبارها التزاما
بالشأن العام .من هنا لدينا برامج عدة يف
"نهار الشباب" نشجع من خاللها الشباب
والشابات عىل االنخراط يف خدمة املجتمع
من خالل االحزاب والجمعيات ،والرتشح
ايضا اىل النيابة .وكانت لنا خربة جيدة يف
"حكومة الظل الشبابية" التي دربنا خاللها
الشبان عىل مراقبة عمل الوزارات وانتقاد
هذا االداء لتحسينه .تفخر "نهار الشباب"

بأن من بني اعضائها خمسة اىل ستة ترشحوا
اىل االنتخابات هم رازي الحاج وجيسيكا
عازار وشادي نشابة ويحيى مولود وفرح
عيىس ،وايضا شارل سابا الذي ما لبث ان
انسحب الحقا .من هنا ننطلق لنؤكد رضورة
انخراط الشباب يف العمل السيايس ،ورضورة
اعطائهم فرصة لينقلوا خرباتهم وافكارهم
اىل املجلس .وال بأس اذا قرص البعض منهم
الن عددا كبريا من الذين تربعوا عىل
الكرايس طوال خمسني عاما ،مل ينجزوا
الكثري يف العمل السيايس واالجتامعي .لذا
ميكن اعتبار مشاركة املجتمع املدين انطالقة
جيدة .مل تتمكن قوى املجتمع املدين من ان
تكون موحدة السباب عدة :اوال انها ليست
حزبا واحدا او احزابا ميكنها ان تتحالف،
بل هي مجموعات تحمل افكارا او مشاريع
وتحلم بالتغيري ليس اكرث .اذن فان خربتها
التنظيمية ضعيفة .ثانيا ال متلك املال
الالزم للتنظيم وضبط ايقاعها وماكيناتها
االنتخابية وتنظيم حمالتها ،ما يضعف
كل حركتها ونشاطها .ثالثا ان منظامت
املجتمع املدين مل تصدق ان االنتخابات

قانون االنتخاب الجديد في
حاجة الى ورشة وطنية

النائبة السابقة نايلة تويني.

ستحصل ما ّاخر انطالقتها ووجدت نفسها
يف سباق مع الوقت مل يصب يف مصلحتها.
تنسيق جمعيات املجتمع املدين يف ما بينها
رضورة .لكن هذا االمر ال يفرض ان تكون
كلها يف لوائح موحدة اذ رمبا ال تلتقي كل

الجمعيات عىل اهداف واحدة ،وقد تختلف
يف التفاصيل الدقيقة وتتباعد يف تاليف
اللوائح .املهم ان ال تتحارب وتختلف يف
ما بينها فتحصد الخيبة واالخفاق .تجربة
املجتمع املدين ،وان فشلت هذه املرة ،كانت
دليل حيوية وتؤسس ملرحلة مستقبلية،
تعب
واالصوات التي نالها هذا املجتمع ّ
عن استياء من االحزاب التقليدية التي
يجب ان تجري مراجعة عميقة يف خطابها
واساليب عملها وتعاملها مع الناس".

اما املالحظات املسجلة من جمعية "نهار
الشباب" عىل اداء املجتمع املدين ،فهي
انه "وان كان يعمل يف السياسة من باب
الخدمات والشأن العام ،ال ميكننا اعتباره
حزبا او مجموعة احزاب سياسية .من هنا،
وقع التناقض بني العمل املدين والعمل
السيايس بواقعه اللبناين .ومبا ان الشعب
اللبناين يهوى السياسة ،فان الخطاب البعيد
من السياسة مل يستهوه كثريا ،اضف اىل
ان الخطاب السيايس للمجتمع املدين غري

مقنع النه مفتعل وليس من صلب عمله،
لذا كان مثة التباس يف الوقت الضيق .ال
نحمل املجتمع املدين مسؤوليات
نريد ان ّ
واعباء الغياب منذ سنتني ثم العودة فجأة
يف امللفات املعيشية ،النه ايضا مجتمع
منهك وضعيف تنظيميا وماليا كام ذكرنا.
وقد ضاعفت االحزاب من انهاكه عرب
الحمالت التي صوبت عليه .يحتاج املجتمع
املدين ايضا اىل قراءة معمقة ووضع خطط
تنطلق من اليوم".

كالب :النسب التي حزناها
ال بأس بها
تحدد الدكتورة فدوى ناصيف كالب ما
حصده "املجتمع املدين" يف االنتخابات
كااليت" :حصدنا مقعدا واحدا يف دائرة
بريوت االوىل من خالل فوز بوال يعقوبيان،
وكدنا نحوز عىل مقعد ثان عرب جامنة
حداد ،والحسم يف هذه املسألة هو للطعن
امام املجلس الدستوري .كنا قريبني من ان
نحصد مقاعد يف الشوف لوال الخروقات
الكثرية يف حق املواطنني واالنفاق االنتخايب
وتوزيع االموال وحجز الهويات وسط عدم
تحرك هيئة االرشاف .ناهيك بتدين نسبة
االقرتاع يف مناطق عدة مع ارتباك لدى
املقرتعني ،عدا عن الظهور االعالمي ألن
القنوات التلفزيونية مالت اىل املتمولني
ممن يقدرون عىل دفع مبالغ كبرية،
بينام ظهورنا كان محدودا ومتويلنا ذايت.
هذه االمور حدت من حصد مقاعد اكرث،
مع توجيه الشكر اىل وزير االعالم ملحم
ريايش الذي فتح شاشة تلفزيون لبنان امام
املرشحني لالطاللة عىل الجمهور ،علام ان
االشاعات الحقتنا وتركزت عىل انسحابنا
من املعركة .املشاركة الفاعلة للمجتمع
املدين كانت يف دائرة بريوت االوىل ويف
الشوف ويف املدن حيث ال زعامات تقليدية،
وحيث الناس اكرث قربا من بعضهم البعض.
كنا نأمل يف ان نخرق مع  66مرشحا ،لكن

املجتمع املدين يخوض للمرة االوىل معارك
انتخابية مامثلة ،وكان يجب ان نقيس
حساباتنا جيدا وال نأخذ بكل الوعود،
اذ يطغى عليه الشباب الذي يحتاج اىل
مراكمة خربات كون الحسابات االنتخابية
تختلف بني الوعود وبني لحظة الوصول اىل
صندوقة االقرتاع".
تنفي كالب اي شعور بالخيبة "ألن النسب
التي حزنا عليها ال بأس بها حتى لو مل نصل
اىل الحواصل االنتخابية يف دوائر ترشحنا،
وهذه النسب تدل عىل اننا خرسنا معركة
ومل نخرس الحرب .لقد حاولنا وواجهنا من
دون ان نحيد عن مبادئنا ،وعقدنا تحالفات
مع جمعيات وشخصيات لديها املبادئ
ذاتها .اثبتنا ان املجتمع املدين متحد عىل
الرغم انه يتشكل من مشارب واتجاهات
مختلفة ،لكننا قدمنا منوذجا جديدا يف
العمل السيايس .مجرد خوض املعركة يعترب
نجاحا ،وعملنا وفق مبادئنا ومل نقدم الربح
عىل حساب املواطن الذي كان االولوية
لدينا ،اما االحزاب التقليدية فتحالفت
خالفا ملبادئها .انها البداية والنتائج زادتنا
تصميام ودفعتنا اىل الذهاب يف اتجاه من
احجم عن االقرتاع السيام الشباب الننا مل
نستطع الوصول اىل الجميع بسبب ضيق
الوقت واالمكانات املادية وحداثة االحزاب

قدمنا نموذجا جديدا
في العمل السياسي

الباحثة الدكتورة فدوى ناصيف كالب.

والجمعيات املنضوية يف املجتمع املدين.
االيجابيات كثرية وقد متثلت يف الخربة
املكتسبة النها اول انتخابات نخوضها .انها
البداية وتعلمنا منها امورا كثرية السيام
يف كيفية مخاطبة الناس وتنظيم انفسنا
واسرتاتيجيتنا املقبلة ،وصوغ برنامجنا
ليطاول كل رشائح املجتمع ،الننا ملسنا
استياء الشباب من الواقع وتشكيكه بكل
يشء .كان رهاننا ان نوصل مرشحا اىل
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الربملان السامع الصوت وتقديم تجربة
ناجحة .لقد اثبتنا ملن احجم عن االقرتاع
ان لدينا امال ،واستطعنا ايصال نائب ،ويف
االنتخابات املقبلة يجب ان نوصل عددا
اكرب من النواب ،ألن طريقة عملنا اثبتت
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انها طريقة صحيحة تسعى اىل اصالح
وتصحيح الخطأ املوجود يف البلد ،بعدما
وصلنا اىل نقطة ال ميكن ان نتخطاها
كونها الخط االحمر .البلد مفلس باعرتاف
كبار القيادات ،وهناك تراجع يف الصناعة

والزراعة وازدياد البطالة ومشكلة الطرقات
والسري .كل ما هو سيىء يزداد ،ونأمل
من املجلس النيايب الجديد يف ان يعي
حجم التحديات وانه يف حال االستمرار يف
الطريقة ذاتها لن يبقى لبنان".

سعيد :تجربة مميزة
وال مكان للخيبة بيننا
يفضل املحامي نديم سعيد تحديد املجتمع
املدين ،اذ يقول انه "عبارة فضفاضة
ومفهومه واسع ،لذلك اتحدث عن املجتمع
املدين الذي تج ّمع ونشأت منه الحركة
السياسية التي ترشحت اىل االنتخابات تحت
شعار كلنا وطني .حصدنا تجربة مميزة جدا
عىل صعيد الخربة وجمع املجتمع املدين
الذي يشبه بعضه البعض ،ألنه ليس حزبا
بل مجموعات واشخاص ،واملرحلة االوىل
كانت توحيد الصفوف حول رؤية سياسية
موحدة ،وكانت خربة جيدة النها عمل امتد
عىل سنتني .اما يف النتائج االنتخابية االنية
فقد حصدنا مقعدا وحيدا مع اقتناعنا
بوجوب حصولنا عىل مقعدين اضافيني،
وسنقدم طعونا اىل املجلس الدستوري.
املشاركة الفاعلة للمجتمع املدين تركزت
يف بريوت كونها العاصمة ووجودنا فيها
اكرب وتجربتنا يف البلدية ادت اىل تراكم.
كل الدوائر التي شكلت فيها لوائح للخيار
املنبثق من املجتمع املدين كانت فيها
مشاركة ترتاوح بني جيدة ويف دوائر اخرى
جيدة جدا .املؤسف ان نسبة املشاركة يف
االنتخابات باملطلق كانت متدنية نسبيا
استنادا اىل الدورات السابقة ،ونجري تقييام
لتحديد االسباب .ويف تقييم رسيع واويل
يعود السبب اىل تعقيدات قانون االنتخاب
التي ادت اىل عدم مشاركة الناس ،والنظام
النسبي الذي يلزم بلوائح مقفلة مام ادى
اىل مقاطعة عدد من الناس الذين يريدون
انتخاب اشخاص محددين ويرفضون منح
اصواتهم الشخاص اخرين عىل الالئحة،
واكرث من ذلك عدم مشاركة من اصيبوا
باليأس من عدم القدرة عىل التغيري

يف لبنان ،وكان الوقت ضيقا الستقطابه".
ويوضح سعيد ان "النتائج مل تكن عىل قدر
االمال ،وكنا نأمل يف تحقيق نتائج اكرب .كنا
واقعيني منذ البداية اىل درجة اننا وضعنا
احتامل ان تكون النتائج اقل مام تحقق ومل
ننب قصورا من الرمال .لذلك ال يتملكنا اي
شعور بالخيبة ألن نضالنا مل يبدأ من اليوم،
فعىل املستوى الشخيص بدأ منذ ثالثني سنة.
واذا تركنا انفسنا للخيبة واليأس نتوقف،
وهذا ممنوع يف لبنان الننا يف حاجة ماسة
اىل التغيري باالداء السيايس عىل صعيد كل
املنظومة الحاكمة .الخيبة ممنوعة وكذلك
اليأس وسنكمل بشكل منظم ،وقد اصبح
لدينا خربة جيدة جدا وتراكم كبري وال مكان
للخيبة اي مبعنى الوصول اىل اليأس .يف ما
حصل الكثري من االيجابيات اذ استطعنا
ان نتوحد عكس ما كان ينظر الينا باننا
لن نتمكن من فعل يشء .لقد شكلنا 9
لوائح يف  9دوائر وقدمنا  66مرشحا ،وهذه
ايجابية كبرية جدا يبنى عليها بغض النظر
عن النتائج .اكتسبنا خربة وتجربة عىل
االرض ،واصبحنا موجودين يف اذهان الناس
حتى لو مل يقرتعوا يف مرحلة اوىل .اصبحنا
موجودين كخيار جدي يحمل اماال كبرية،
وهذا ما نسمعه من الناس الذين يدعوننا
اىل عدم التوقف كوننا اعطيناهم امال كان
مفقودا ،ألنهم يف حاجة اىل هذا الحراك
والنشاط السيايس البعيد من املنظومة
التقليدية واحزاب السلطة .نجحنا يف خلق
خطاب سيايس جديد يف البلد يتمحور عىل
تطبيق الدستور والقوانني ،واصبح الجميع
يتبنونه كأنه معركتهم ،علام ان كل احزاب
السلطة ال تطبق الدستور كام يجب وال

تعقيدات قانون االنتخاب
ادت الى عدم مشاركة الناس

املحامي نديم سعيد.

تحرتم القوانني .وقد استمر الخطاب
االسايس لالحزاب الذي يعترب خطابا تخويفيا
وطائفيا وهذا خطري جدا وارتد سلبا عليهم
ألن الناس يف حاجة اىل طأمنة وحامية،
وألن الحامية الحقيقية تكمن بوجود دولة
حقيقية دولة املواطن التي تضمنها خطابنا.
اما السلبيات ففي مقدمها اننا تأخرنا يف
خوضنا املبارش للعملية االنتخابية الننا كنا
ّ
نتحض عىل الرؤية واملرشوع السيايس .كان
التأخري مؤذيا يف النتائج التي يجب قراءتها
بشكل هادئ ،ومثة قسم كبري من الناخبني
كانوا عىل وشك تغيري خياراتهم ،ولكنهم
عادوا ومتركزوا يف هذه الخيارات يف ظل
اعتامد الصوت التفضييل والتوزيع املناطقي
وتقسيم الدوائر .من املؤسف العودة اىل
قانون قسم بريوت اىل رشقية وغربية بعد
 30سنة من الحرب".
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