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  ١٩٩٨ محاولة قراءة أولية النتخابات بيروت البلدية
  

  
  
  
  
   المعطيات المتوفرة حتى تاريخه وأهمية النتائج الكاملة-١

  :تقتصر المعلومات المتوفرة حتى تاريخه عن إنتخابات بيروت على اآلتي
 تورد CD-ROMلوائح الشطب كما وردت من وزارة الداخلية بشكل أسطوانة معلوماتية  .١

  .لناخبين بحسب جنسهم ومحلة تسجيلهم وطائفتهم ورقم سجلهم وتاريخ والدتهمأسماء ا
توزيع الناخبين على أقالم اإلقتراع كما ورد في الجريدة الرسمية وعدل يومين قبل تاريخ  .٢

  .اإلنتخاب
  . كما وردت في الصحف١٢١نتائج كل من المرشحين الـ  .٣
ليها من قبل مندوبي المرشحين في األقالم النتائج الجزئية لبعض األقالم كما تم اإلطالع ع .٤

  .أو خالل الفرز المركزي
ما زالت وزارة الداخلية والمحافظة تتقاذفان المسؤولية حول إمتالكهما النتائج المفصلة قلماً 

وتشكل هذه النتائج المفصلة . قلماً ومرشحاً مرشحاً، ربما بانتظار انقضـاء فترة الطعون
ات لسبب أساسي هو أن تقسـيم األقالم حسب المحلة والجنس منجماً ثميناً من المعلوم

والطائفة والعائلة يجعل منها قاعدة شديدة الدقة لمعرفة أثر كل من هذه العوامل على السلوك 
اإلنتخابي لفئات السكان، ال بل يجعل منها أداة عمل سياسي قاعدي رهيب الفعالية، إلى حد أن 

  .لسلطة، برغم تعقيداته، إال تناقضاتها الداخلية وجهلهاال شيء يفسر عدم تعديله من قبل ا
وتسمح تقنيات التحليـل المعلوماتي باستخالص كافة العبر المفيدة من هذه النتائج، وقد تم 

  .تجهيز البرامج لهذا الغرض
يبقى أن هذا التقرير األولي ليس إال مدخالً للعمل التحليلي المنشود وقد يتبين في حينه أن 

  .ئجه غير دقيقة أو خاطئة، إال أننا نرجو، برغم ذلك، أال يخلو من الفائدةبعض نتا



  ٢  محاولة قراءة أولية النتخابات بيروت البلدية  ١٩٩٨ حزيران ٢٧

  
   الناخبون وتوزعهم على المناطق والطوائف-٢

  :من المسيحيين وفق الجدول التالي% ٤٣,٦من المسلمين و % ٥٤,٩يتوزع الناخبون بين 
  

  %النسبة   عدد الناخبين  الطائفة
  ٤٠,٤  ١٥٩١٩٥  سنة
  ١٣,٣  ٥٢٢٦٤  شيعة

  ١,٢  ٤٧٨١  روزد
  ٠,١  ٢٠٧  علويون

  ٥٤,٩  ٢١٦٤٤٧  مجموع المسلمين
  ١٢,١  ٤٧٧٩٩  أرمن

  ١٠,٦  ٤١٨٦٥  أرثوذكس
  ٦,٤  ٢٥٢٥١  موارنة
  ٤,٨  ١٨٧٧٠  كاثوليك

  ٢,٥  ٩٨٣٢  أرمن كاثوليك
  ٢,١  ٨١٧٣  سريان كاثوليك

  ١,٤  ٥٥٢٧  التين
  ١,٣  ٥٠٧٣  سريان

  ١,٠  ٣٨٤٠  أرمن بروتستانت
  ٠,٨  ٣١٦٠  بروتستانت

  ٠,٤  ١٧٠٠  كلدان
  ٠,١  ٣٩٤  أشوريون
  ٠,٠  ١٨٣  سبتيون

  ٤٣,٦  ١٧١٥٦٧  مجموع المسيحيين
  ١,٥  ٥٨٧٥  يهود

  ٠,٠  ٣٦  بهائيون
  ١,٥  ٥٩١١  مجموع اآلخرين
  ١٠٠,٠  ٣٩٣٩٢٥  المجموع العام

  
  : يتبين ما يلي١٩٩٢بالمقارنة مع اإلنتخابات النيابية عام 

  
  المجموع  غيرهما  المسلمون  المسيحيون  
  ٣٤٣٤٦٢  ٦٨٤٢  ١٧٥١٦٠  ١٦١٤٦٠  ١٩٩٢اخبو ن

  ٣٩٣٩٢٥  ٥٩١١  ٢١٦٤٤٧  ١٧١٥٦٧  ١٩٩٨ناخبو 
  ١٠٠,٠  ٢,٠  ٥١,٠  ٤٧,٠   %١٩٩٢نسب 
  ١٠٠,٠  ١,٥  ٥٤,٩  ٤٣,٦   %١٩٩٨نسب 

  ٥٠٤٦٣  ٩٣١-  ٤١٢٨٧  ١٠١٠٧  زيادة الناخبين
  ١٤,٧  ١٣,٦-  ٢٣,٦  ٦,٣  %نسبة الزيادة 
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  :تستدل من هذه األرقام آثار عاملين بديهيين

ولكون عدد . أولهما العامل الديمغرافي من والدات ووفيات وهجرة، وثانيهما التجنيـس
الناخبين المجنسين يزيـد حكما عن فارق زيادة المسلمين عن زيـادة المسيحيين أي عن 
ثالثين ألف، لوجود مجنسين مسيحيين ولكون الفارق في تأثير العوامل الديمغرافية الطبيعية 

حدود، يرجح أن عدد الناخبين المجنسين يزيد عن أربعين ألفاً، فيما يزيد خالل ست سنوات م
  .فأين الغيارى على التوازن من أعمالهم. عدد المجنسين عن سبعين ألفاً

  
  :ويتوزع الناخبون بحسب المناطق والطوائف وفق الجدول التالي

  
   %اآلخرون  %المسيحيون  %المسلمون   نسبة المنطقة  عدد الناخبين  المنطقة
  ٠,١  ٨٦,٥  ١٣,٤  ١٢,٧  ٤٩٩١٤  األشرفيه
  ٠,٠  ٩٩,٢  ٠,٨  ٧,٤  ٢٩٢١١  الرميل
  ٠,٠  ٩٠,٠  ١٠,٠  ١٠,٦  ٤١٨٤٦  المدور
  ٠,٣  ٩٥,٣  ٤,٤  ٢,٥  ٩٩١٤  الصيفي
  ٦,٤  ١٧,٦  ٧٦,١  ٢,٠  ٧٩٦٤  المرفأ

  ٠,٩  ٢٤,١  ٧٥,٠  ٢,٦  ١٠٠٦٠  دار المريسه
  ٣٧,٢  ٤١,٧  ٢١,١  ٣,٤  ١٣٥٤٦  ميناء الحصن
  ٠,٢  ١٢,١  ٨٧,٧  ٩,٧  ٣٨١٢٠  زقاق البالط
  ٠,١  ١٦,٠  ٨٤,٠  ١٠,٦  ٤١٧٢٨  الباشورة
  ٠,١  ٩,٥  ٩٠,٥  ١٦,٨  ٦٦١٤١  المزرعة
  ٠,٠  ٢٦,٥  ٧٣,٥  ١٤,٥  ٥٧٢٥٥  المصيطبة

  ٠,٢  ٣٥,٨  ٦٤,٠  ٧,٢  ٢٨٢٢٦  رأس بيروت
  ١,٥  ٤٣,٦  ٥٤,٩  ١٠٠,٠  ٣٩٣٩٢٥  المجموع

  
اطق كفيل بأن يعطي وتجدر اإلشارة إلى أن استخالص هرم األعمار لكل من الطوائف والمن

كما تجدر اإلشارة إلى أن عدداً من . إشـارات مفيدة عن آثار الهجرة على كل من الفئات
النساء المتزوجات خارج منطقة تسجيلهن األصلية ما زالت أسماؤهن واردةً في اللوائح مما 

  .يزيد أعداد الناخبين الظاهرة
  
   المشاركة في اإلقتراع وكثافته-٣

وقد .  صوتا١٧٥٦٥٧٣ًرشحين أن مجموع األصوات التي حصلوا عليها بلغ تظهر نتائج الم
يستدل من ذلك أن نسبة المشاركة اإلسمية . ١٣٠٢٥٥أوردت الصحف أن عدد المقترعين بلغ 
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 ٩٢ النيابية وأكثر من معدل مشاركة إنتخابات ٩٦أي نفس معدل إنتخابات % ٣٣قاربت 
لفعليـة أعلى من ذلك لألسباب التي أوردنا في وال شك أن المشاركة ا%). ١٦,٢(النيابية 

  .الفصل األول أعاله
  

 ٢٤ إسماً بدل الـ ١٣,٥إنما الملفت أن المقترعين لم يدونوا وسطياً على ورقتهم اإلنتخابية إال 
 إسماً فإن هذا األمر المستغرب يشير ٢٤ أو ٢٣ولما كان كثيرون قد إقترعوا لـ. المسموح بها

رةً جداً من الناخبين وضعوا في الصناديق لوائح تقتصر على أقل من إثني إلى أن أعداداً كبي
وسوف نعود إلى هذه . عشر إسماً إما ألسباب سياسية وإما ألسباب طائفية أو لإلثنين معاً

ويبدو جلياً أن درجة تكثيف اإلقتراع أو هدره بحسب . النقطة الجوهرية في سياق التقرير
ميولهم السياسية دليل بالغ األهمية على قدرة تيار معين على طوائف المقترعين ومناطقهم و

  .إستقطاب الناخبين وتجيير أصواتهم لكامل الئحته
  
  : هيكلية اإلقتراع-٤
   الخيار السياسي-أ-٤

الئحة التوافق : تبرز النتائج أن اإلنتخابات دارت بين ثالث لوائح أساسية، إثنان معلنتان
نة ضمت عددا من المرشحين اإلسالميين من اتجاهات يجري والئحة بيروت، وثالثة غير معل

  .هذا باإلضافة إلى الئحتين أخريين غير مكتملتين وعدد من المرشحين المنفردين. التدقيق بها
  

  :وقد أتى الترشيح كالتالي بحسب الطوائف واللوائح
  

  المجموع  منفردون  ثانية  أولى  إسالميون  بيروت  التوافق  عدد المرشحين
  ٥  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  ٣  أرمن

  ٨  ٣  ١  ١  ٠  ٢  ١  كاثوليك
  ١٥  ٧  ١  ١  ٠  ٣  ٣  شيعة
  ٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ١  دروز
  ٩  ٥  ٠  ١  ٠  ١  ٢  موارنة
  ٤  ١  ٠  ٠  ٠  ١  ٢  أقليات

  ١٥  ٤  ٠  ٢  ٠  ٥  ٤  أرثوذكس
  ٦٣  ٢٤  ١٠  ٥  ٨  ٨  ٨  سنة

  ١٢١  ٤٤  ١٢  ١٠  ٨  ٢٣  ٢٤  المجموع

  
  :كالتاليوأتى توزع األصوات الوسطي على المرشحين من كل طائفة والئحة 
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الئحة   وسطي األصوات 

  التوافق
الئحة 
  بيروت

الئحة 
  اإلسالميين

الالئحة 
  األولى

الالئحة 
  الثانية

مرشحون 
  منفردون

متوسط 
  الطائفة

مجموع 
  الطائفة

  ١٢٤٨٤٥  ٢٤٩٦٩          ١١٢٤٣  ٣٤١٢٠  أرمن
  ٨٤٢٤٩  ١٠٥٣٦  ٢٨٠  ١٩٤٣  ٦٥١٨    ١٨٧٢٢  ٣٧٥٤٤  كاثوليك
  ١٦٥٤١٠  ١١٠٢٧  ٢٥٦  ٧٥٦  ٣٥٠٢    ١٥٥١١  ٣٧٦٠٩  شيعة
  ٤٤٥٨٣  ٢٢٢٩٢          ١٣٢١٣  ٣١٣٧٠  دروز
  ٩٢٤٥٧  ١٠٢٧٣  ٥٢٩    ٩٠٥٨    ١٥٨٢١  ٣٢٤٦٧  موارنة
  ٨٩٦٨٩  ٢٢٤٢٢  ٢٢٣        ٢٢١٦٨  ٣٣٦٤٩  أقليات

  ٢٥١٢٩١  ١٦٧٥٣  ١١٠    ٩١٧٣    ١٧٣٧٣  ٣٦٤١٠  أرثوذكس
  ٩٠٤٠٠٩  ١٤٣٤٩  ٢٠٠٢  ٤١٠٠  ١٥٢٧٧  ١٩٣٦٧  ٢٣٩١٩  ٤٩٠٣٦  سنة

 ١٧٥٦٥٧٣    ١٥٤٩٣٦  ٤٣٦٩٩  ١١٣٨٠٨  ٥٣٩٩١  ٤٣٥٨٨٢  ٩٥٤٢٥٧  مجموع  الالئحة
   %١٠٠,٠  %٨,٨  %٢,٥  %٦,٥  %٣,١  %٢٤,٨  %٥٤,٣  حصة الالئحة الظاهرة

 ١٧٥٦٥٧٣  ١٤٥١٧  ١٢٢٧  ٣٦٤٢  ١١٣٨١  ١٩٣٦٧  ١٨٩٥١  ٣٩٧٦١  متوسط الالئحة
    %١٠٠,٠  %١,٣  %٣,٩  %١٢,١  %٢٠,٥  %٢٠,١  %٤٢,٢  حصة الالئحة النظرية

  
، )بين منفردين ولوائح ثانوية% ٢٠حوالي (تّت األصوات وعليه يظهر جليا أنه، إلى جانب تش

تيار السلطة ويمثل النصف، وتياران، ديمقراطي : تتقاسم ثالثة تيارات الساحة السياسية
  .وإسالمي، يمثل كل منهما الربع

  
   الخيار الطائفي-ب-٤

 توزعت على المرشحين األصوات المدلى بها وتلك التي كان ممكنا أن يدلى به،ا تحت
الطائفي وفق النسب " التوازن"واحترام )  إسما٢٤(فرضيتي عدم إهـدار القدرة اإلقتراعية 

  :التي اعتمدتها الئحة التوافق، وفقاً للجدول التالي
  

النسبة النظرية   طائفة المرشح
  )التوافق(

األصوات 
  النظرية

األصوات 
  الفعلية

العجز   %النسبة الفعلية
  باألصوات

نسبة العجز إلى 
   %النظري

  ٦٨,١-  ٢٦٥٩٢٠-  ٧,١  ١٢٤٨٤٥  ٣٩٠٧٦٥  ١٢,٥  أرمن
  ٣٥,٣-  ٤٥٩٦٦-  ٤,٨  ٨٤٢٤٩  ١٣٠٢٥٥  ٤,٢  كاثوليك
  ٥٧,٧-  ٢٢٥٣٥٥-  ٩,٤  ١٦٥٤١٠  ٣٩٠٧٦٥  ١٢,٥  شيعة
  ٦٥,٨-  ٨٥٦٧٢-  ٢,٥  ٤٤٥٨٣  ١٣٠٢٥٥  ٤,٢  دروز
  ٦٤,٥-  ١٦٨٠٥٣-  ٥,٣  ٩٢٤٥٧  ٢٦٠٥١٠  ٨,٣  موارنة
  ٦٥,٦-  ١٧٠٨٢١-  ٥,١  ٨٩٦٨٩  ٢٦٠٥١٠  ٨,٣  أقليات

  ٥١,٨-  ٢٦٩٧٢٩-  ١٤,٣  ٢٥١٢٩١  ٥٢١٠٢٠  ١٦,٧  أرثوذكس
  ١٣,٢-  ١٣٨٠٣١-  ٥١,٥  ٩٠٤٠٠٩  ١٠٤٢٠٠٤٠  ٣٣,٣  سنة

  ٤٣,٨-  ١٣٦٩٥٤٧-  ١٠٠,٠  ١٧٥٦٥٧٣  ٣١٢٦١٢٠  ١٠٠,٠  المجموع العام
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ال يبين الجدول أعاله إال النتائج اإلجمالية متجاهال المعلومات العائدة ألية فئة محددة وملغيا 

المسيحيون الذين اقترعوا لمسيحيين فقط غطى على سلوكهم (افات المتقابلة آثار اإلنحر
غير (من المقترعين % ١٣: ولكن العبرة واضحة). المسلمون الذين اقترعوا لمسلمين فقط

وفي الحقيقة نسبة ( أسماء سنة، بينما في المقابل ثلثا الناخبين ٨على األقل لم يوردوا ) السنة
دوا العدد التقليدي من المرشحين األرمن واألقليات والشيعة والدروز لم يور) أكبر من السنة

ونصفهم فعل كذلك مع األرثوذكس وثلثهم مع ) ربما الرتباط هذه الطوائف بصورة الميليشيات(
قد ) من المجموع% ٩حوالي (ويزيد من حدة هذه الظاهرة كون الناخبين األرمن . الكاثوليك

ونذكر تكرارا أننا لسنا (وقد انعكـس هذا اإلنحراف الطائفي . نةاقترعوا للوائح مكتملة ومتواز
أوال بظاهرتي الهدر في ) نرى إال محصلة انحرافات متقابلة هي في الواقع أشد مما يظهر منها

التصويت واقتصار اقتراع عدد كبير من اإلسالميين لالئحتهم غير المكتملة وإال كانت 
وقد انعكس هذا اإلنحراف . ج على صورة طرابـلسالمشاركة السنية كفيلة بإحداث نتائ

الطائفي أيضا على نتائج مرشحي كل من الالئحتيين الرئيسيتين بحسب طوائفهم بشكل مماثل 
وإن كان اإلقتراع األرمني غير المنحرف طائفيا قد لطف وقع اإلنحراف الطائفي ضمن الئحة 

 مرشح كل طائفة في كل من ويبين الجدول التالي مؤشر انحراف عدد أصوات. التوافق
  :الالئحتين بالنسبة إلى متوسط أصوات الالئحة

  
اإلنحراف الطائفي ضمن الئحة   طائفة المرشح

  %التوافق 
اإلنحراف ضمن الئحة التوافق 

  % صوت أرمني ٨٠٠٠دون 
اإلنحراف الطائفي ضمن الئحة 

  %بيروت 
  ٤١-  ١٨-  ١٤-  أرمن

  ١-  ٧-  ٦-  كاثوليك
  ١٨-  ٧-  ٥-  شيعة
  ٣٠-  ٢٧-  ٢١-  وزدر

  ١٧-  ٢٤-  ١٨-  موارنة
  ١٧+  ٢٠-  ١٥-  أقليات

  ٨-  ١١-  ٨-  أرثوذكس
  ٢٦+  ٣٠  ٢٣+  سنة

  
   الخيار الشخصي والعائلي والعامل الحزبي-ج-٤

ال شك أن حجم مدينة بيروت يحد من تأثير العالقات الشخصية والعائلية، لكنه ال يلغيها خاصة 
 الواضح أن أسماء كالدكتورة اليافي أو األستاذ ومن. بالنظر إلى تدني مستوى المشاركة

  .بعدراني أو األستاذ سنو قد استفادت من هذه الظاهرة
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ويجدر بالذكر أن نسبة أي مرشح إلى تيار حزبي متصل بالحرب األهلية يشكل عبئا عليه 
  ...)القوات، أمل، عون، اإلشتراكي(
  
   المستوى واإلنحراف، إيجابيا وسلبيا-د-٤

كمحصلة النحرافات متقابلة غلّبت عليها ( التدرج الذي أدخله اإلنحراف الطائفي بالنظر إلى
المشاركة السنية األعلى إنحرافا معينا وإن كان شكله الغالب سلبيا أي باإلحجام عن اإلقتراع 

على نتائج )  مرشحا سنيا٢٤ مرشحين سنة وليس إيجابيا أي باالقتراع لـ١٠ أو ٨لغير 
  :ءة نتائج مرشحي كل الئحة كمحصلة لمجموعتين من العواملالالئحتين، وجب قرا

  الكتل والتيارات السياسية: العوامل الرافعة لمستوى أصوات الالئحة وهي العوامل السياسية ١•
تشطيب طائفة أو : العوامل الحارفة لمستوى األصوات ضمن الالئحة وهي العوامل الطائفية ٢•

  .راع لطائفة بكامل قدرة الناخب التصويتيةحصتها، أو اإلقت"اإلقتراع لطائفة من ضمن 
  
  : قراءة النتائج-٥
   فئتان غير منخرطتين-أ-٥

انعدام لألنحراف الطائفي يقابله إنحياز سياسي : إمتاز الناخبون األرمن بسلوك انتخابي خاص
إلى ) وال سيما من أسميناهم إسالميين(بالمقابل عمد قسم واسع من الناخبين السنة . شبه كامل

بعدم اإلنخراط مع أو ضد (انعدام لألنحراف السياسي : وك انتخابي هو في موقع النقيضسل
  .يقابله إنحياز طائفي شبه كامل) إحدى الالئحتين

  
   المنحى العام، نتائج الالئحتين وتقدير أثقال القوى المشاركة-ب-٥

ء الحريري يظهر من الملفت للنظر أن تقديرا واقعيا للوزن الفعلي للكتل المتآلفة تحت لوا
 ٤ آالف صوت أرمني عن كل الئحته و٩ أو ٨فمجرد طرح . هزالة قوته اإلنتخابية الخاصة

مسيحييها بشكل كامل وسنييها بشكل ( آالف صوت كتائبي وقواتي عن معظم الئحته ٥أو 
 آالف صوت من حزب اهللا عن ٥ آالف صوت من الجماعة عن سنيي الئحته و٥و) جزئي

  . بقلب النتائج رأسا على عقبسنيي الئحته كفيل
  

وقد عمدنا إلى تقدير الوزن اإلنتخابي لبعض الكتل المتحالفة ظرفيا مع الحريري، بانتظار 
  :معرفة أدق ألحجامها من خالل النتائج التفصيلية، وذلك وفق الجدول التالي
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أحزاب   الكتلة
  أرمنية

فؤاد 
  بطرس

كتائب 
  وقوات

 مجنسون  حزب اهللا  أمل  جماعة  مقاصد
  مقيدون

  ٥٠٠٠  ٥٠٠٠  ١٠٠٠  ٦٠٠٠  ٦٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  ٨٠٠٠  عديدها
                  :نسب تجييرها

  %١٠٠  %٨٠  %٨٠  %١٠٠  %١٠٠  %٦٠  %٨٠  %١٠٠  للسنة
  %٥٠  %١٠٠  %١٠٠  %٦٠  %٥٠  %٦٠  %٨٠  %١٠٠  للشيعة
  %٥٠  %٨٠  %٨٠  %٨٠  %٥٠  %٦٠  %٨٠  %١٠٠  للدروز

  %٥٠  %٥٠  %٥٠  %٥٠  %٥٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  للمسيحيين
 قبولها بأطراف نسبة

  الميليشيات المقابلة
٤٠ %٢٠  %٢٠  %٢٠  %٤٠  %٢٠  %٥٠  %١٠٠% 

  
وفي حال ألغينا آثار اإلقتراع المفترض لهذه الكتل من نتائج مرشحي الئحة الحريري، كما 

في مرحلة ثانية، وبالنسبة التي تجعل متوسطي أصوات % ٥٠قدرناها في مرحلة أولى وبنسبة 
من الكتل المفترضة % ٨٠أي أن اقتراع % (٨٠رحلة ثالثة وهي الالئحتين يتساويان في م

  :، تصبح النتائج كالتالي)يفسر كامل تفوق الئحة التوافق على الئحة بيروت
  

إلغاء كامل اقتراع   النتائج المعلنة  
  الكتل

من % ٥٠إلغاء 
  اقتراع الكتل

من % ٨٠إلغاء 
  اقتراع الكتل

  ٩  ١٨  ٢  ٢٣  فائزو الئحة التوافق
  ٩  ٤  ١٣  ١  الئحة بيروتفائزو 

  ٦  ٢  ٩  ٠  فائزون آخرون
          :وسطي أصوات
 ١٨١٦٢  ٢٦٢٧٢  ١٢٧٨٢  ٣٩٧٦١  الئحة التوافق
 ١٨١٦٢ ١٨١٦٢ ١٨١٦٢ ١٨١٦٢  الئحة بيروت

          :عدد الفائزين من
  ١٩  ١٤  ١٨  ٩  سنة
  ١  ٢  ٢  ٢  شيعة
  ٠  ٠  ٠  ١  دروز
  ٠  ١  ٠  ٣  أرمن

  ٢  ٣  ٢  ٤  أرثوذكس
  ٠  ١  ٠  ٢  موارنة
  ١  ١  ١  ١  ككاثولي
  ١  ٢  ١  ٢  أقليات

  ٢٠  ١٦  ٢٠  ١٢  المسلمين
 ٤ ٨ ٤ ١٢  المسيحيين
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من % ١٠ ناخب، أي ما يمثل ١٣٠٠٠وعليه تبدو القوة الفعلية لتيار الحريري بحدود 
من المقترعين إلى قدرته على استقطاب التحالفات، مما % ٤٢ويعود بلوغه نسبة . المقترعين

حدا، ال من األخصام وال من حلفاء الساعة األخيرة حول أمن له الفوز دون أن يغش ذلك أ
  .١٩٩٦محدودية شعبيته التي خيبت توقعاته وتدنت عن نتائج نيابيات 

  
   تقدير مواقف غير المشاركين-ج-٥

الذين أمتنعوا إراديا عن اإلدالء بكامل " الممتنعون"المقترعون : غير المشاركين قسمان
سوف نستعرض فيما يلي كال من القسمين على حدة . تلإلنتخابا" المقاطعون"أصواتهم و

باالستناد إلى المعلومات الجزئية المتوفرة، على أن تتم إعادة صياغة للتحليل عند توفـر 
  :النتائج المفصلة

  
ونذكر أن األقالم وبالتالي النتائج (يجب أوال تقدير مشاركة كل من المجموعات الطائفية 

% ٠للمسلمين و% ٤٥ إلى ٤٢,٥للمسيحيين و% ٢٠عتمدنا وقد ا) موزعة على أساس طائفي
لليهود، ويجب في مرحلة ثانية تقدير عدد المقترعين الذين يتحدد سلوكهم اإلنتخابي وفق 

 يتوزعون فرضياً ثلثين مع الئحة ٣٠,٠٠٠إعتبارات سياسية وليس طائفية، ورأينا أنهم بحدود 
ير توزع هذه الكتلة السياسية على الطوائف التوافق وثلث مع الئحة بيروت، ويجب أخيرا تقد

الستخالص أعداد المقترعين من كل مجموعة طائفية الذين ال يتحدد سلوكهم اإلنتخابي وفق 
  :ويقدم الجدول أدناه التقديرات والنتائج. إعتبارات سياسية بحتة، بغية دراسة هذا السلوك

  
طوائف   المجموعة الطائفية

  األرمن
مسيحيون 
  غير أرمن

مسلمون   ةسن
  غير سنة

يهود 
  وغيرهم

  المجموع  

  ٣٩٣٩٢٥    ٥٩١١  ٥٧٢٥٢  ١٥٩١٩٥  ١١٠٠٩٦  ٦١٤٧١  الناخبون
  ٣٣,١    ٠,٠  ٤٢,٥  ٤٥,٠  ٢٠,٠  ٢٠,٠  %نسبة المشاركة 

  ١٣٠٢٥٥    ٠  ٢٤٣٠٤  ٧١٦٣٨  ٢٢٠١٩  ١٢٢٩٤  المقترعون
  ١٠٠,٠    ٠,٠  ١٨,٧  ٥٥,٠  ١٦,٩  ٩,٤  %النسبة من المقترعين 

  ٣٠٠٠٠    ٠  ٦٠٠٠  ١٠٠٠٠  ٦٠٠٠  ٨٠٠٠  المسيسون
  ١٠٠٢٥٥   ٠  ١٨٣٠٤  ٦١٦٣٨  ١٦٠١٩  ٤٢٩٤  المقترعون غير المسيسين

أرمن غير   مجموعات المقترعين
  مسيسين

مسيحيون 
أخر غير 
  مسيسين

سنة غير 
  مسيسين

مسلمون 
أخر غير 
  مسيسين

يهود غير 
  مسيسين

  المجموع  مسيسون

  ١٣٠٢٥٥  ٣٠٠٠٠  ٠  ١٨٣٠٤  ٦١٦٣٨  ١٦٠١٩  ٤٢٩٤  المقترعون
  ١٠٠,٠  ٢٣,٠  ٠,٠  ١٤,١  ٤٧,٣  ١٢,٣  ٣,٣  %من المقترعين النسبة 
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على اساس ما تقدم، حاولنا تفهم السلوك اإلنتخابي لكل من مجموعات المقترعين، ويقدم 
الجدول التالي الصورة التي تبدو األكثر ترجيحا من بين الصور التي تتطابق نتائجها مع 

درجة اعتماد المقترع الوسطي المنتمي إلى وتشير كل نسبة في الجدول إلى . النتائج المحققة
المجموعة المبينة في السطر عددا معينا من مرشحي الطائفة المبينة في العامود، وإنما قياسا 

% ١٠٠بمعنى أن (إلى العدد المتعارف عليه تقليديا لممثلي هذه الطائفة في المجلس البلدي 
 من المرشحين السنة ٤تعني اعتماد % ٥٠ أسماء من المرشحين السنة و٨مثال تعني اعتماد 

  ): وهكذا
  

مسيحيون غير   أرمن  طائفة المرشح
  أرمن

مسلمون غير   سنة
  سنة

  المجموع

  ٢٤  ٤  ٨  ٩  ٣  "المتوازن"عدد مرشحي الطائفة 
            طائفة المقترع

    %٥  %١٢  %١٠٠  %١٠٠  أرمن
    %٥  %١٢  %١١٠  %١٢  مسيحيون غير أرمن

    %٥  %١٢٥  %٦  %١٠  سنة
    %١٠٠  %٢٠  %١٠  %١٠   سنةمسلمون غير

    %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %(*)٩٢  مسيسون
  لكون الئحة بيروت ضمت أرمنيين بدل ثالثة% ١٠٠وليس (*) 

  
وتشير األعداد في الجدول أدناه إلى التركيبة الطائفية للورقة اإلنتخابية الوسطية لكل من 

  : على طوائفهممجموعات المقترعين الطائفية، قبل إعادة توزيع المقترعين المسيسين
  

مسيحيون غير   أرمن  طائفة المرشح
  أرمن

مسلمون غير   سنة
  سنة

  المجموع

  ٢٤  ٤  ٨  ٩  ٣  "المتوازن"عدد مرشحي الطائفة 
            طائفة المقترع

  ١٣,٢  ٠,٢  ١,٠  ٩,٠  ٣,٠  أرمن
  ١١,٤  ٠,٢  ١,٠  ٩,٩  ٠,٤  مسيحيون غير أرمن

  ١١,٠  ٠,٢  ١٠,٠  ٠,٥  ٠,٣  سنة
  ٦,٨  ٤,٠  ١,٦  ٠,٩  ٠,٣  مسلمون غير سنة

 ٢٣,٨  ٤,٠  ٨,٠  ٩,٠  ٢,٨  مسيسون

  
وتشير األعداد في الجدول أدناه إلى التركيبة الطائفية للورقة اإلنتخابية الوسطية لكل من 

كما (مجموعات المقترعين الطائفية إنما بعد إعادة توزيع المقترعين المسيسين على طوائفهم 
  ):هو األمر في األقالم
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حيون غير مسي  أرمن  طائفة المرشح
  أرمن

مسلمون غير   سنة
  سنة

  المجموع

  ٢٤  ٤  ٨  ٩  ٣  "المتوازن"عدد مرشحي الطائفة 
            طائفة المقترع

  ٢٠,١  ٢,٧  ٥,٥  ٩,٠  ٢,٨  أرمن
  ١٤,٨  ١,٢  ٢,٩  ٩,٧  ١,٠  مسيحيون غير أرمن

  ١٢,٨  ٠,٧  ٩,٧  ١,٧  ٠,٦  سنة
  ١١,٠  ٤,٠  ٣,٢  ٢,٩  ٠,٩  مسلمون غير سنة

  
 حصل عليها مرشحو كل طائفة ناتجة عن اقتراع كل من وعليه تكون األصوات التي
  :مجموعات المقترعين كاآلتي

  
مسيحيون غير   أرمن  طائفة المرشح

  أرمن
مسلمون غير   سنة

  سنة
  المجموع

            نسبة كل مجموعة من المقترعين
  %٣,٢  %٠,٤  %٠,٥  %٧,٥  %١٠,٣  أرمن

  %١٠,٤  %١,٥  %١,٧  %٣٠,٧  %٤,٦  مسيحيون غير أرمن
  %٣٨,٧  %٥,٩  %٦٨,١  %٦,٤  %١٤,٨  سنة

  %٧,١  %٣٤,٩  %٣,٢  %٣,٢  %٤,٤  مسلمون غير سنة
  %٤٠,٦  %٥٧,٣  %٢٦,٥  %٥٢,٢  %٦٥,٩  مسيسون
 %١٠٠,٠ %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  المجموع

  
وكذلك، تكون األصوات التي حصل عليها مرشحو كل طائفة ناتجة عن اقتراع كل من طوائف 

  ):كما هو األمر في األقالم(لمقترعين المسيسين على طوائفهم المقترعين بعد إعادة توزيع ا
  

مسيحيون غير   أرمن  طائفة المرشح
  أرمن

مسلمون غير   سنة
  سنة

  المجموع

            نسبة كل مجموعة من المقترعين
  %١٤,٠  %١٥,٧  %٧,٥  %٢١,٤  %٢٧,٩  أرمن

  %١٨,٥  %١٣,٠  %٧,٠  %٤١,١  %١٧,٨  مسيحيون غير أرمن
  %٥٢,٣  %٢٥,٠  %٧٦,٩  %٢٣,٨  %٣٦,٨  سنة

 %١٥,٢  %٤٦,٤  %٨,٥  %١٣,٦  %١٧,٦  مسلمون غير سنة
 %١٠٠,٠ %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  المجموع
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مهما شاب التقديرات أعاله من أخطاء سوف يساهم تحليل النتائج المفصلة في تصحيحها، يبقى 
مختلفة أن اإلنحراف الطائفي شديد والوعي السياسي ضئيل ومصادر أصوات المرشحين 

على شاكلة اقتراع الشيعة (ويظهر أن السلوك اإلنتخابي العام سلوك كنفدرالي . بحسب طوائفهم
 مع احترامهم الدقيق لمقاطعة الـموارنة ٩٢لمرشحي طائفتهم في نيابيات جبيل عام 

وليس وطنيا وال طائفيا بالمعنى ) لإلنتخابات وامتناععهم عن التصويت ألي مرشح ماروني
ويظهر . ويبقى أن إعادة اإلعتبار للوعـي واإلنتظام السياسيين ضرورة ماسة. اإلجتياحي

  .بشكل خاص مدى تركز أصوات المرشحين السنة بين الناخبين السنة
  

وبالعودة إلى المقاطعين، يمكن تقدير أثر أية زيادة حدية في مشاركة أية مجموعة من 
لمقاطعين من مجموعة معينة كانوا، لو المجموعات على النتائج، على أساس قبول فرضية أن ا

ولكن يجب أيضا تقدير أثر استنهاض سياسي . شاركوا، اقترعوا وفق نفس نمط مجموعتهم
  .أقوى للمعارضة

  
   التقدير المسبق لموازين القوى، من أحسن الحساب ومن أساء-د-٥

يا إن في دفع لعب سوء التقدير المسبق للوزن اإلنتخابي للحريري والمبالغة فيه دورا أساس
وقد أعاق . أو في أحجام الكثيرين عن الترشّح ضده) البوسطة(الكثيرين إلى التحـالف معه 

ذلك التوهم تشكيل الئحة بيروت إن لجهة السرعة في إعالنها وإطالق عملها أو لجهة 
ا ورأينا أن النتائج المحققة وتحليله. استقطاب المرشحين والحلفاء أو لجهة المجاهرة بدعمها

  .والتعريف بها كفيلة بإزالة هذا العبء في المناسبات اإلنتخابية القادمة
  

وأما المواقف المتعلقة بانتقاد قانون اإلنتخاب وتلك التي سعت، أو بتعبير أدق تلك التي كانت 
صادقة في سعيها، من خالل التوافق الفوقي، إلى تطويق آثار اإلنتخاب في ظل هذا القانون، 

عها ألجـواء الناخبين كان صائبا على مستوى القراءة الظاهرة ولكنه كان فال شك أن توق
  .خاطئا على مستويي تقدير موازين القوى والتعامل السياسي

  
فيما خص التعامل السياسي، ال يمكن التعاطي مع ظاهرة االنتظام وبالتالـي االقتراع 

فاف عليها بائتالف، كنفدرالي الكنفدراليين على أساس السعي تكرارا وعند كل استحقاق لإللت
الطابع، يرمي، إذا نجح، إلى اإللتفاف على الصراع الديمقراطي وإلغاء محاسنه ومساوئه، 
فينقل إلى حيز المؤسسات، ويعيق عملها، مشكلة التشتت السياسي المتحكمة بالمجتمع المدني، 
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وضع السيء ويمتنع، بحكم طبيعته، عن صوغ أي مشروع، فيمدد في أحسن الحاالت ال
  .والخطير السائد الذي يشكو منه أصال

  
   عناويـن الطرح ووسائل العمل-٦

ال جدال حول األهمية الخاصة التي اكتسبتها إنتخابات بيروت البلدية لكونها أول إنتخابات 
وال يخفى من ناحية أخرى ما تمثل الصورة . تجري دون ضوابط طائفية مفروضة قانونا

  .لصعيد الوطني عامة وعلى صعيد الزعامة السنية خاصةالسياسية لبيروت على ا
  

  .لذا سوف نحاول فيما يلي استخالص بعض النتائج السياسية لإلنتخابات البلدية األخيرة
  
   التموضع البلدي والسياسي-أ-٦

خالفا لما قيل وردد تكرارا، تشكّل اإلنتخابات البلدية إستحقاقا سياسيا بطبيعتها، ألنها تعبر 
وال يغير في األمر شيئا أن . باشر عن أنماط انتظام المجموعة حيـال الشأن العامبشكل م

تكون لفظة سياسة باتت تعتبر مشينة وباتت تستخدم من باب التعييب، لما تراكم على الناس 
ال بل أن التمييز بين شأن سياسي وشأن بلدي أو . من هزائم وتراجعات وتداعيات سياسية

ماء سياسة بأنبل ما لكلمة سياسة من معنى، وليس هذا التمييز بدوره بريئا إنمائي يغيب أن اإلن
  .الشهيرة" الال بديل"ألنه يلتقي مع مقولة 

  
ويزيد في طابع اإلنتخابات البلدية السياسي تعطّش الشعب في لبنان، كما في سائر بلدان 

العارم بإفالت المنطقة، إلى التعبير الديمقراطي كردة فعل طبيعية وصحية ضد الشعور 
وقد أثبتت نسب . مصيره من يديه وضد مظاهر القمع المباشرة وغير المباشرة التي يتحسسها

وتشـكل بيروت استثناء في (المشاركة المرتفعة في اإلنتخابات البلدية في مختـلف المناطق 
راف تدخل بما في ذلك أط(وانخراط كافة القوى العائلية والطائفية والحزبية فيها ) هذا المجال

ميدان العمل الديمقراطي ألول مرة كالقوات أو تيار العماد عون أو بعض المنظمات اإلسالمية 
واإلتجـاه العام إلى معارضة ) بعد أن دخـل حزب اهللا هذا المضمـار منذ زمن قريب

، )وتشكل بيروت استثناء في هذا المجال أيضا(السلطة بالشكل الذي تتجلى بـه في كل منطقة 
 تثبت البعد السياسي لهذه اإلنتخابات ال بـل تشير إلى أن هذه اإلنتخابات بينت أن المجال كلها

البلدي مرشح ألن يكون المدخل إلى إعادة إحياء العملية السياسية من خالل استنهاض القوى 
  .وتعزيز انخراطها وتحريك الخطاب العام وتجديد النخب السياسية
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  المفقودة والمستعارة األفق العام والمرجعية -ب-٦
واإلقتصادي القائمين تكشف ألي ) بما فيه اإلنتخابي(إن قراءة موضوعية للواقعين السياسي 

. مراقب هشاشة التركيبـة اللبنانية في المطلق، فكيف بمواجهة التغيرات اإلقليمية المرتقبة
ن ويستمر لوال والكل يرى يوميا أن الحد األدنى من انضباط السلطة وأدائها ما كان ليتأم

وال يجوز اعتبار أن اإلقرار بهذه المرجعية يعفي اللبنانيين من التشكل حول . مرجعية سورية
مرجعيات سياسية لبنانية ليست بالضرورة هذه القائمة حاليا وال هي، على كل حال، تلك التي 

  .هيأت للحرب ورعتها
  

ومرجعيات سياسية كفيلة وهذا يزيد من ضرورة إحياء العمل السياسي لبلورة طروحات 
باسـتقطاب القوى وبرسم معالم انتظامها دونما حاجة إلى استلهام القناصل واإللتحاق 
بمشاريعهم وتجاربهم، واقعها وموهومها، مفيدها وخطيرها، أو اإلحتكام، في الصغائر 
والكبائر، إلى مرجعية دمشق لإلستقواء بها حينا وتحميلها مسؤوليات التخلف عن صياغة 

  .المواقف السياسية أحيانا
  
   وحدانية الخطاب وتنوع الخطابات-ج-٦

تشير نتائج اإلنتخابات البلدية إلى تمزق الساحة السياسية واقتصار اهتمام غالبية المقترعين، 
وهذا يعني أن الخطاب . على قلتهم، على حيزهم الطائفـي، ما خال بعض اإلستثناءات

ي مدى محدد، بينما الخطاب العام ال يطال إال نسبة محدودة السياسي السائد تنحصر فاعليته ف
وغير كافية من الناس أو يلغي طوعا مضمونه ومؤداه ليأخذ الشكل اإلئتالفي المعروف، سعيا 
. وراء تأبيد الوضع القائم، إما استفادة منه لبعضهم وأما تخوفا من أسوأ منه لبعضهم اآلخر

قاسموا مسـؤوليات اختيار المرشحين والتبشير اإلستجدائي ومن الملفت أن المؤتلفين أنفسهم ت
  .للتوازن كل بين أبناء طائفته، علنا ودون حياء

  
   اإلمتناع والتقوقع والترقب وأمثولة الحرب-د-٦

 يقتصر على تكريس صيغة كنفدرالية ١٩٩٠يبرز بوضـوح كلي أن ما تم إنجازه بعد 
الفات التي تتحكم بعالقات أطراف السلطة كما لإلنتظام السياسي، تظهر جليا في أنماط الخ

تظهر جليا أيضا في سلوك الناخبين وطريقة تشـكيل اللوائح وإدارة المعارك اإلنتخابية 
ويبدو جليا أيضـا أن اإلختـالل الطائفي الذي نجم عن . وطروحات القوانين الناظمة لها

راف السياسية المرشحة أو بعض اإلنتخابات لم يكن عائدا ال لتوجه سياسي عن أحد األط
الداعمة وال لسلوك إجتياحي عند فئة أو فئات معينة من الناخبين، بل إلى ظاهـرة اإلمتناع 
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وكلما كانت تركيبة الجسم الناخب بعيدة عن التجانس، وكلما كانت . واإلقتصار التي أبرزنا
من مبدئي األقتراع للوائح مشاركة الفئات األقلية أدنى، وطالما ال يلحظ القانون اإلنتخابي أيا 

داهما، والوعي والمشاركة السياسيين أضيق " خطر الالتوازن"والتمثيل النسبي، يصبح 
  .والطرح البرنامجي أفقر

  
 ١٩٨٧بهذا المعنى، تكون الحرب األهلية مستمرة، إنما بشكلها البارد الذي عرفته في عامي 

يسعون إلى تجنب اإلنفجار باستمرار  ويبقى الترقب سيد األجواء ويبقى السياسيون ١٩٨٨و
ومن نسي أن . التشاور وبذل مساعي التوفيق وباإلحتكام إلى المراجع القادرة لتدارك الزالت

اإلنتخابات البلدية سبقتها بأسابيع أو أشهر قليلة خضات المدينة الرياضية، فكرة القدم، فكرة 
  .السلّة، فالزواج المدني

  
  علماني أو طائفة العلمانيينبديل :  الوفاق الوطني-هـ-٦

ثمة في لبنان وفي بيروت قوى وطنية وعلمانية معارضة للنهج القائم، وقد ساهمت إنتخابات 
وال . بيروت، بخصوصيتها، مساهمة أكيدة في إبراز حجم هذه القوى، حتى لهذه القوى نفسها

سياسي حول شـك أن تعبئة أفضل لهذه القـوى باتت اليوم ممكنة وأن متابعة العمل ال
الخيارات العامة وتوسيع دائرته وضبط آليات متابعته كفيلة بأن تزيد هذا التيـار بروزا وقوة 

  .في اإلستحقاقات المقبلة
  

لكن الخطر يبقى حقيقيا بأن تنجر هذه القوى، في ظل المعطيات القانونية والسياسية القائمة، 
 القبيل في مناطق معينة، وكان ممكنا، وقد حصل شيء من هذا. إلى التحول إلى طائفة إضافية

ال شك أن . لوال تداركها، أن تؤدي بعض المباحثات التحالفية إلى نتائج من هذا القبيل
التحالفات ضرورية لكن عقدها يبقى محفوفا بخطر تدجين التيار الوطني والعلماني واستيعابه 

ة بديل للسلطة القائمة، واقتصاره على دور إعتراضي إحتجاجي يلغي آفاق نجاحه في بلور
  .رغم عالّتها ورغم مشروعية اعتراضه واحتجاجه

  
   مخاطبة قيم الطوائف لصياغة مشروع وطني ذي بعد إقليمي وإنسـاني-و-٦

ال ينفع تجاهل واقع أن نمط تشكّل السلطة في لبنان طائفي، بقدر ما ال ينفع إيجاد حلول طائفية 
كان ممكنا تالفي . تثبته التجربة، أكانت حلوة أو مرةهذا ما . ألية مشكلة سياسية في لبنان

، وقد أمكن تالفي إختالل التوازن الطائفي في بلدية بيروت، لكن ١٩٧٥الحرب األهـلية في 
ال يمكن حصر سـقف العمل السياسي بدور اإلطفائي الذي يحاول كل مرة تالفي تفشي 
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ندلعت صدفة وال التآلفات الفوقية ال الحرب أ. الحريق دونما قدرة على إطفاء النار أبدا
المتوازنة دوما ناجحة، وال الدور الوطني للقادة السياسيين يتحدد في قدرتهم على التوفق 

  .تكراراً بتأجيل مصير كأنه محتوم
  

علمتنا التجـارب، قبل الحرب وأثنائها وبعدها، أن المجموعات الطائفية تتفاعل كل منها مع 
الداخلية واإلقليمية واإلنسانية، أكثر مما تتفاعل مع غيرها من عدد من الطروحات العامة، 

وعلمتنا أن إغفال كل طرح ال تتقبله المجموعات الطائفية مجتمعة من خالل . الطروحات
ممثليها السياسيين والدينيين يفرغ العمل السياسي من مضمونه اإلستنهاضي ويجعله يدور في 

 أو المبطنة، وقد أفرزت التجارب أيضاً أن الطروحات حلقة ضيقة تحاصرها الفيتوهات المعلنة
التي تستثير اهتمام طوائف محددة ليست كلها ثابتة وجامدة بالضرورة بل يتغير قسم منها مع 
تقلب األوضاع أو يتدنى صداها أو تظهر طروحات مستجدة، فيتراكم تدريجاً عدد من 

رز المسلمات المتكونة حديثا، دون المسـلمات المشتركة، وإن ببطء وعنـاء وبالتباس، وأب
شك، تكرس القومية اللبنانية لدى المسلمين وتراجع الوهم بالدعم الغربي لدى المسيحيين 

  .وتجذر صـيغة من التعايش يصح نعتها بالكنفدرالية المقنعة
  

إنهاء الحرب األهلية باتفاق الطائف :  حصلت مجموعة من المستجدات المتزامنة١٩٩٠منذ 
الهيمنة المارونية على الدولة، سقوط اإلتحاد السوفياتي وتفرد أمريكا بالقرار الدولي وبإسقاط 

وإعادة إحياء خطوط النزاع والتقاطع القومية في الشرق األوسط والبلقان، نشوب حربي الخليج 
وخروج العرب منهما خاضعين في قرارهم النفطي والسياسي والعسكري للمشيئة األميركية 

 مسيرة التفاوض العربية اإلسـرائيلية وإبرام اتفاقـيتين منفردتين مع وأخيرا إطالق
الفلسطينيين واألردن ثم تعثـر مسيرة التفاوض بوصول نتانياهو إلى السلطة، وكل ذلك في 

  .ظل اختالل فاضح في موازين القوى
  

ان كيف نقبل، في وقت حصلت فيه هذه التغيرات الكبيرة أن يبقى الخطاب السياسي في لبن
يدور حول إعادة إعمار لبنان كي يستعيد دوره المفقود، كأنما ذاك الدور أنقذه من الصعاب أو 
أورثه مجتمعا متماسكا ومستقبال مشرقا وكأنما ذاك الدور يستوعب طموحات أبنائه ويتوافق 
مع طبيعة أزلية فيه وكأنما ذاك الدور لم يتأثر بعشرين سنة تغيرت خاللها المنطقة وتغير 

ويضيفون أن اإلعمار شيء والسياسة شيء آخر . عالم كما لم يتغيرا في قرن من الزمـنال
وأن النهج المعتمد والقيمين عليه ال بديل عنهما وال خيار غيرهما، فـي حين أن البلدان التي 
لم تشهد في داخلها وفي محيطها ربع ما شهد لبنان من تغيرات تنظر إلى صغائر أمورها 
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ل خيارات وبدائل عدة، تفاضل بينها يوميا من خالل حياتها السياسية ومن وكبائرها من خال
  .خالل عمل مؤسساتها المختلفة

  
   محاور العمل وبعض عناوينه-٧

  :ونورد فيما يلي بعض عناوين العمل السياسي التي تندرج تحت محاور ثالثة
لقطاعية واإلجتماعية إعادة اإلعتبار للشأن العام بربطه بالممارسات الحياتية المهنية وا .١

  والثقافية اليومية
  إعادة اإلمساك بالصيرورة اللبنانية وكسر حلقات اإلحباط والال بديل .٢
  اإلنخراط اإليجابي والمؤثر وغير المحايد في صيرورة المنطقة والعالم .٣
  

اله وأما العناوين التي تتبادر اليوم إلى الذهن، والتي تتدرج على المستويات الثالثة المذكورة أع
  :فهي
إنهاض الطرح الديمقراطي في مجاالت الحريات العامة والخاصة وحقوق اإلنسان والحيز  .١

الحقوقي لألفراد والجماعات، ورفع مستوى معرفة كافة المجموعات لحقوقـها ومطالبتها 
بها، كسرا آلليتي حرمان الحقوق المعمم والتعويض بمنح بعض الحقوق على قاعدة 

  .إلستزالمية المتكاملتيناإلستثناء والمنّة ا
العمل السياسي واإلعالمي والفكري لتحرر المجتمعات العربية من رأسمالية الدولة ومن  .٢

البنى السلطوية التي تتولد عنها ومن أنماط اإلقتصاد واإلستتباع الريعية وإدخال المعيار 
  .األخالقي أساسا في المحاسبة السياسية

طقوسية والسحرية للفكر الديني، الضاغطة على الحياة محاربة تسلط األشكال الظالمية وال .٣
اليومية وعلى أشكال الوعي عامة وعلى مشاعر األقليات المختلفة خاصة، لدى كل 
الطوائف، ومقارعتها من موقع إحياء الحركة الفكرية والعقالنية والنقدية ضمن التراث 

  .ية وأشكال استغاللها المختلفةالديني نفسه، وكشف امتداداتها المالية والتنظيمية واإلعالم
محاربة تفشي التغريب الثقافي من جهة واإلجتزاء الثقافي من جهة أخرى وإبراز التيارات  .٤

الفكرية والفنية األصيلة والحية وتشجيع التعبير واإلنتاج والتذوق الفكري والفني بما فيه من 
  .الميخالل النشر واإلعالم والبث التلفزيون المحلي واإلقليمي والع

مواجهة المتغيرات السكانية من تزايد طبيعي وتهجير وهجرة داخلية وخارجية وتعدد  .٥
الجنسيات واستيطان وتوطين وغيرها بوعـي حقائقها وأبعادها أوال ومن ثم بطرح 
السياسات السكانية واإلسكانية والتعليمية واإلستخدامية لمواجهتها بناء على خيارات 

  .نان وإنما في فلسطين أيضاصريحة وجريئة، وذلك في لب
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وضع جـردة دقيقة ومتابعة مستمرة لما يسمى بالمشروع اإلعماري من زاوية إنجازاته  .٦
وتكاليفه وتوزع أعبائه من جهة ومنافعه من جهة أخرى، على الفئات اإلجتماعية وعلى 

 مواقع المناطق المختلفة، وبلورة السياسات البديلة تفصيال والترويج لها بين الجمهور وفي
  .القرار المختلفة

إنشـاء مرقب دائم للموارد الطبيعية وللبيئة في لبنان والبلدان المجاورة وتوعية األهالي  .٧
على األضرار الالحقة بها جراء اإلهمال والجشع والجهل وتحديد المسؤولين والسعي 

  .لتحميلهم األكالف المترتبة عليهم
 متقدمة بين لبنان وسورية أوال، ثم مع مواجهة مسـألة التعـاون اإلقليمي بطروحات .٨

العراق وإيران والخليج ومصر ورسم أطر الشراكة األوروبية المتوسطية من ضمن هذا 
  .المنظور

إيالء المشـاريع اإلقتصادية والسكانية والسياسية اإلسرائيلية المتابعة التي تستحق  .٩
اعتراضية ظرفية ومواجهتها بتصور شامل آلفاق تشكل المنطقة وليس فقط بمواقف 
  .وتجييش الطاقات اللبنانية كافة لمواجهتها بما فيها الهيئات األهلية والدينية

وضع أطر واضحة وثابتة للتعامل مع تركيا كدولة لما شكلتـه وما زالت تشكله من .١٠
أرمن، أكراد، سريان، عرب (عنصر قمع وضغط على مختلف مجموعات المنطقة البشرية 

) سـورية، العراق، قبرص(مقدراتها المـائية والنفطية والعسكرية وعلى دولها و) ويونان
  .ال سيما من ضمن تحالفها مع إسرائيل
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